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XIII Lietuvos sociologų draugijos 
konferencija „Visuomenė, regionai, 
transformacijos: ar turime scenarijus 
ateičiai“?
Esant vis dar neapibrėžtai situacijai, susijusiai su COVID-19 pandemija ir viruso Esant vis dar neapibrėžtai situacijai, susijusiai su COVID-19 pandemija ir viruso 
omikron atmainos plitimu, bendru sprendimu XIII Lietuvos sociologų draugijos 
konferencija š.m. sausio 14 d. vyko nuotoliu. Konferencijos organizatoriai labai 
apgailestauja, kad susidariusios aplinkybės šįkart ir vėl neleido susitikti gyvai.

XIII Lietuvos sociologų draugijos metinė konferencija – tai tradicinė kasmetinė mokslinių 
diskusijų platforma, skirta visuomenės, gyvenančios pandemijos sąlygomis, raidos klausimų 
sociologiniam aptarimui.

Pastarieji pandemijos metai lėmė visuomenės transformacijas visose jos funkcionavimo Pastarieji pandemijos metai lėmė visuomenės transformacijas visose jos funkcionavimo 
srityse. Nauji iššūkiai palietė įvairius visuomenės sluoksnius, teko ieškoti savų kasdienio 
gyvenimo, ekonominės veiklos, šeimos, laisvalaikio ir bendravimo strategijų. Emocijos, 
besiformuojančios vertybinės įtampos formos, komunikacija ir saviraiška, kūrybiškumas ir 
apatija – visa tai brėžia naujas visuomenės gaires. Šalia formuojasi reiškiniai, reikalaujantys 
naujo požiūrio: de(urbanizacija), namo-centrizmas, nuotolinio darbo ir vartojimo formos, 
aukštesni visuomenės sveikatos rizikos slenksčiai, šeimos ir darbo derinimas.

Platesniame regioniniame kontekste taip pat įžvelgiamos politinių vertybinių sankirtų Platesniame regioniniame kontekste taip pat įžvelgiamos politinių vertybinių sankirtų 
formos, kvestionuojančios, kokia socialinė, ekonominė ar politinė raida visuomenei 
palankiausia.

Kaip sociologinės žinios gali pasitarnauti, aiškinant šiuos pokyčius ir numatant galimus Kaip sociologinės žinios gali pasitarnauti, aiškinant šiuos pokyčius ir numatant galimus 
tolimesnės raidos scenarijus? Ar gebame sociologines žinias pritaikyti viešajai politikai ir 
naujoms visuomenės santykių formoms paaiškinti? Kokias galime įžvelgti rizikas ateityje? Ar 
esame pasiruošę būti aktyviais piliečiais? Šiais ir kitais klausimais ir bus diskutuojama 
konferencijoje.
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XIII Lietuvos sociologų draugijos 
konferencijos programa
9 LAPKRIČIO, 2021

9:45–10:15 – konferencijos atidarymas

Sveikinimo žodis:
VDU Rektoriaus Juozo Augučio sveikinimo žodis
VDU SMF dekanė Aurelija Stelmokienė
Lietuvos sociologų draugijos prezidentė Diana JanušauskienėLietuvos sociologų draugijos prezidentė Diana Janušauskienė
Lietuvos sociologų draugijos apdovanojimų paskelbimas
Moderatorė: Sociologijos katedros vedėja Jurga Bučaitė-Vilkė

10:15-11:00 – plenarinis pranešimas: prof. Arvydas Virgilijus Matulionis „Lietuvos
sociologija 1990-1999: pirmasis dešimtmetis atkūrus valstybę”

11:00-11:10 – kavos pertrauka

11:10-12:10 – paralelinės apskritojo stalo diskusijos

Hibridinė sovietinio laikotarpio Lietuvos visuomenės modernizacijaHibridinė sovietinio laikotarpio Lietuvos visuomenės modernizacija
Diskutantai:  Vylius Leonavičius, Zenonas Norkus, Tomas Vaiseta
Moderatorė: Kristina Juraitė

Keli neoliberalizmo dešimtmečiai pandemijos akivaizdoje: kokius ilgalaikius ekonominius, 
politinius ir socialinius procesus išryškino dveji pandemijos metai?
Diskutantai: Gintautas Mažeikis, Rūta Žiliukaitė, Liutauras Kraniauskas
Moderatorė: Audronė Telešienė

Manipuliacija tyrimų metodais ir duomenimis – naivus neišmanymas ar galios įrankis?Manipuliacija tyrimų metodais ir duomenimis – naivus neišmanymas ar galios įrankis?
Diskutantai: Apolonijus Žilys, Gintaras Šumskas, Inga Gaižauskaitė
Moderatorė: Jurga Bučaitė-Vilkė

12:10-13:00 – pietų pertrauka

13:00-14:30 – paralelinės pranešimų sesijos I-IV
(Vienam pranešimui skiriama 12-15 min., likęs laikas – diskusijai)
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Sesija I. Darbo rinka: kaita iššūkiai, prisitaikymai
Moderuoja: Sigita Kraniauskienė

Rūta Brazienė, Justina Krauledaitė
Lietuvos jaunimo nuostatos ir lūkesčiai dėl darbinės karjeros

Tautvydas Vencius
Ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų socialinio mobilumo trukdžiai Ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų socialinio mobilumo trukdžiai 
ir veiksniai

Vida Česnuitytė
Jaunimo požiūris į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 21-ojo amžiaus pradžioje: 
tarp pareigos tėvynei ir nuotykių paieškos

Jūratė Černevičiūtė
Pokyčiai dizaino profesijoje: ką ir kaip tyrinėja dizaineriai?

Algis Davidavičius, Gintaras ŠumskasAlgis Davidavičius, Gintaras Šumskas
Nepotizmo paplitimas ir tolerancija Lietuvoje: ar nuostatos keičiasi? 2018 – 2020 m. 
visuomenės nuostatų lyginamoji analizė

Arūnas Pocius
Socialinių grupių dalyvavimo darbo rinkoje kaitos metarmorfozės: Jaunimo ir pagyvenusių 
žmonių nedarbo palyginimas

Sesija II. Migracija: procesai ir tapatybės
ModeruojaModeruoja: Kristina Šliavaitė

Daiva Skučienė, Beatričė Kazakevičiūtė
Migrantai iš Ukrainos ir Baltarusijos: integracija į darbo rinką ir visuomenę bei subjektyvi 
gerovė Lietuvoje

Ingrida Gečienė-Janulionė
(Re)migrantų pilietinis ir politinis indėlis: Lietuvos atvejis

Ramunė Miežanskienė
Imigrantai ir teisėsaugos institucijos Lietuvoje: susiklostančio santykio trajektorijosImigrantai ir teisėsaugos institucijos Lietuvoje: susiklostančio santykio trajektorijos

Gražina Rapolienė, Liat Ayalon
Nutrūkusi priežiūros grandinė: kodėl grįžta lietuviai migrantai, dirbę vyresnių žmonių 
priežiūroje užsienyje?
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Sesija III. Covid-19 pandemija: sveikatos ir socialinė krizė?
Moderuoja: Aistė Balžekienė

Ainė Ramonaitė
Nuo pokomunistinės transformacijos traumos iki covid-19 sąmokslo teorijų? Lietuvos 
gyventojų tikėjimo sąmokslo teorijomis veiksnių analizė

Agnė Budžytė
Ar buvome pasiruošę sparčiam technologiniam prisitaikymui COVID-19 krizės metu?Ar buvome pasiruošę sparčiam technologiniam prisitaikymui COVID-19 krizės metu?

Rūta Žiliukaitė
Lietuvos gyventojų vertybinės nuostatos ir Covid-19 pandemijos valdymas

Rasa Indriliūnaitė 
Subjektyvūs socialinės nelygybės vertinimai Lietuvoje 2010-2020 m. laikotarpiu

Sesija IV. Politika: ideologija, komunikacija, dalyvavimas
Moderuoja: Diana Janušauskienė

Karolis JonutisKarolis Jonutis
Michaelio Freedeno morfologinio ideologijos analizės modelio taikymas: Lietuvos liberalių 
partijų atvejis

Auksė Balčytienė,  Kristina Juraitė
Komunikacinės demokratijos grėsmės: visuomenės ir žiniasklaidos atsparumas 
platformizacijos akivaizdoje

Remigijus Civinskas, Birutė Peištarė
Įrodymai versus politika: „blaivybės“ idėjų koalicijos vaidmenys ir galios Lietuvos alkoholio Įrodymai versus politika: „blaivybės“ idėjų koalicijos vaidmenys ir galios Lietuvos alkoholio 
kontrolės politikos formavimo procese (2016-2021 m.)

Dovydas Vidzbelis
Lietuvos jaunimo rinkiminio aktyvumo teritorinė analizė  (2016 – 2020 metų rinkimų 
pavyzdžiu)

Sima Rakutienė
Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas Europos Parlamente: EP narių ir gyventojų Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas Europos Parlamente: EP narių ir gyventojų 
nuomonės lyginamoji analizė
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14:30-15:45 – paralelinės pranešimų sesijos V-IX
(Vienam pranešimui skiriama 12-15 min., likęs laikas – diskusijai)

Sesija V. Socialinių paslaugų sistema: problemų diagnostika, sprendimų paieškos
Moderuoja: Vida Česnuitytė

Laimutė Žalimienė
Ilgalaikės globos paslaugų pagyvenusiems asmenims plėtros iššūkiai ir perspektyvos

Dovilė DaugėlienėDovilė Daugėlienė
Susidūrimas su amžizmu siekiant sveikatos priežiūros paslaugų: vyresnio amžiaus asmenų 
patirtys

Vytautas Kirka
Vaiko dalyvavimas jį liečiančiuose vaiko apsaugos sprendimuose

Ramunė Jurkuvienė, Indrė Gajdosikienė
Dialogas ir pasitikėjimas kaip socialinės sąveikos prielaida

Ilona TamutienėIlona Tamutienė
Subsidiarumo principo link: vaikų dienos centrų akreditacijos vertinimas

Sesija VI. Tapatybės ir jų formos
Moderuoja: Ieva Dryžaitė

Darius Liutikas
Turizmas po COVID-19 pandemijos: pokyčiai naujoje socialinėje aplinkoje

Kristina Šliavaitė
Socialinės atminties tyrimų metodologiniai iššūkiai ir aktualumas dabarčiai: atminčių apie Socialinės atminties tyrimų metodologiniai iššūkiai ir aktualumas dabarčiai: atminčių apie 
Sąjūdžio laikotarpį atvejis

Aldis Gedutis, Kęstas Kirtiklis
Ar ateities humanitariniai mokslai bus geresni? Tarp meistrystės ir poveikio

Sesija VII. Aplinkosauginės nuostatos ir elgesys
Moderuoja: Milda Pivoriūtė

Rūta Pelikšienė
Lietuvos gyventojų aplinkosauginių nuostatų pokyčio ilguoju laikotarpiu analizėLietuvos gyventojų aplinkosauginių nuostatų pokyčio ilguoju laikotarpiu analizė

Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė
„Švelnios“ intervencijos: Potenciali priemonė skatinanti tvarią Lietuvos gyventojų judumo 
elgseną
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Dainius Genys
Nuo „energetinės salos“ iki žaliojo kurso: sociologinių žinių autoritetas ir vaidmuo 
energetikos sektoriaus transformacijoje

Aistė Balžekienė, Audronė Telešienė, Vaidas Morkevičius
Erdvinių ir socio-psichologinių veiksnių įtaka ekologinių grėsmių vertinimams Lietuvoje

Vidas Vilčinskas
Klimato kaitos atžvilgiu reikšminga elgsena LietuvojeKlimato kaitos atžvilgiu reikšminga elgsena Lietuvoje

Sesija VIII. Švietimo sistema: institucijos ir dalyviai
Moderuoja: Jolanta Kuznecovienė

Audronė Janužytė
Lietuvos universitetas: valstybei ar valstybei ir visuomenei?

Jūratė Litvinaitė
Mokytojo autoriteto transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje

Daiva BartušienėDaiva Bartušienė
Neuroįvairi mokykla 2024-ieji: autistiškus vaikus auginančių šeimų konstruojami ateities 
scenarijai

Eimantė Zolubienė, Jurgita Jurkevičienė
Naujienų žiniasklaidos dėmesio ciklai mokytojų darbo apmokėjimo reformos komunikacijoje

Giedrė Strakšienė, Ilona Klanienė
Palankios ugdymo aplinkos paieškos nuotoliniame mokyme: mokytojų patirtys ir įžvalgos

Sesija IX. Kapitalizmas, ideologijos ir formosSesija IX. Kapitalizmas, ideologijos ir formos
Moderuoja: Vaidas Morkevičius

Andrius Bielskis
Karlo Marxo išnaudojimo samprata ir jo reikšmė svarstymams apie teisingumą

Karolis Dambrauskas
Nacionalizmo ir ekonomikos sąsajos perinterpretavimas: tautinės valstybės kūrimas 
pasitelkiant neoliberalias reformas Baltijos šalyse posocialistinės transformacijos metu

Zenonas Norkus, Jurgita MarkevičiūtėZenonas Norkus, Jurgita Markevičiūtė
Regionų ekonominio produktyvumo nelygybės kaita: Baltijos šalių palyginimas (1995-2019)

Stasys Stirbinskas
Neoliberalios meritokratijos kritika: meritokratijos ir neoliberalizmo prieštaravimai bei raidos 
persidengimų ypatumai
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Rimantas Rauleckas
Visuomenės ateities modeliavimas skaičiuojamuosiuose socialiniuose moksluose

15:45-16:00 – kavos pertrauka

16:00-17:30 – paralelinės pranešimų sesijos X-XIV
(Vienam pranešimui skiriama 12-15 min., likęs laikas – diskusijai)

Sesija X. Subjektyvi gerovė
ModeruojaModeruoja: Liutauras Kraniauskas

Vaida Tretjakova, Gražina Rapolienė
Vienišumo raiška ir veiksniai Lietuvoje bei Europos šalių kontekstas

Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Laimės siekis: naratyvai ir strategijos

Gražina Rapolienė, Marja Aartsen
Vienišumas ir nepasitikėjimas vyresniame amžiuje Rytų ir Vakarų Europoje

Jolanta KuznecovienėJolanta Kuznecovienė
Būti išgirstam: sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančiųjų orumas gyvenimo 
pabaigoje

Sesija XI. Šeima, darbas, lygios galimybės
Moderuoja: Ilona Tamutienė

Sonata Vyšniauskienė
Moterų ir vyrų apmokamų vaiko priežiūros atostogų (ne)lygybė Lietuvoje

Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Vita KontvainėVilana Pilinkaitė Sotirovič, Vita Kontvainė
Lyčių lygybė vaikų priežiūroje – socialinės politikos ar privataus gyvenimo klausimas?

Jolanta Malažinskienė
Struktūriniai ir kultūriniai smurto dėl lyties veiksniai

Paulius Balsys
Karių moterų socialinės integracijos perspektyvos Lietuvos kariuomenėje: lygių galimybių 
trūkumo visuomenėje atspindys?

Arvydas Virgilijus MatulionisArvydas Virgilijus Matulionis
Veiksniai lemiantys visuomenės socialinės struktūros formavimąsi
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Sesija XII. Demografiniai procesai ir elgsena
Moderuoja: Rūta Brazienė

Alina Norgėlaitė
Socialinis neužtikrintumas mažėjančio gimstamumo visuomenėje: ką atskleidžia Lietuvos 
1970-1984 gimimo metų kohortų analizė?

Dovilė Bugienė
Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijos ir jų sąsaja su epidemiologinio perėjimo teorija Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijos ir jų sąsaja su epidemiologinio perėjimo teorija 
1849-1921 m. laikotarpiu

Dovilė Galdauskaitė
Požiūrių į lyčių vaidmenis ir gimstamumo ryšių kaita Lietuvoje 1990-2017 m.: lyginamoji 
perspektyva

Anna Lipnevič
Lietuvos gausių šeimų transformacijos: kokie sprendimai reikalingi ateičiai?

Victor de MunckVictor de Munck
From Love and Family to Contingent Intimacies in Lithuania?

Sesija XIII. Regionų iššūkiai ir socialinė diferenciacija
Moderuoja: Jurga Bučaitė-Vilkė

Viktorija Baranauskienė, Donatas Burneika, Edis Kriaučiūnas, Rūta Ubarevičienė
Lietuvos periferinių regionų išskyrimo ypatumai teritorinio gyventojų persiskirstymo 
kontekste

Gintaras ŽilinskasGintaras Žilinskas
Skaitmeninės atskirties evoliucija Lietuvos Respublikos regionuose: lyginamoji perspektyva

Ingrida Grincevičiūtė, Dainius Bernotas, Vida Česnuitytė
Piniginės socialinės paramos nepaėmimo problema Lietuvoje: socialinės ir regioninės 
diferenciacijos aspektai

Simona Ščerbinskaitė
Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų tinklo ypatumai

Arvydas MikalauskasArvydas Mikalauskas
Nuo intencijos iki praktikos: pranešėjų instituto realizavimas Lietuvos viešajame sektoriuje
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Sesija XIV. Kartų žymės, skirtys ir vardikliai
Moderuoja: Ieva Dryžaitė

Apolonijus Žilys
Nuostatų apie gyvenimo eigos įvykius sąsajos su materialiomis ir pomaterialiomis 
vertybėmis tarp vieno asmens namų ūkių Baltijos šalyse

Vylius Leonavičius
Požiūrių į viešųjų normų pažeidimus skirtumai tarp vėlyvojo sovietmečio ir dabartinės 18-25 Požiūrių į viešųjų normų pažeidimus skirtumai tarp vėlyvojo sovietmečio ir dabartinės 18-25 
m kohortų

Sigita Kraniauskienė
Postsovietinių virsmų patirtis kaip kartos tapatybės bruožas

Inga Blažienė
Ar išmoko lietuviai taupyti. Lietuvos namų ūkių taupymo elgsenos pokyčiai 2013-2020 
metais

17:30-18:00 – Baigiamoji LSD draugijos sesija ir LSD narių susirinkimas17:30-18:00 – Baigiamoji LSD draugijos sesija ir LSD narių susirinkimas



Lietuvos jaunimo nuostatos ir lūkesčiai 
dėl darbinės karjeros
Doc. dr. Rūta Brazienė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas, Vyriausioji mokslo darbuotoja.

Justina Krauledaitė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas, doktorantė.

Vienas iš prioritetinių šiuolaikinės gerovės valstybės tikslų yra tvarios plėtros ir gerbūvio Vienas iš prioritetinių šiuolaikinės gerovės valstybės tikslų yra tvarios plėtros ir gerbūvio 
užtikrinimas savo piliečiams pasitelkiant socialinės politikos priemones. Ypač aktualu 
užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių integravimąsi į visuomenę ne tik ekonominiu, bet ir 
socialiniu aspektu. Darbo rinkos požiūriu jaunimas yra  socialiai pažeidžiama visuomenės 
grupė. Jaunimo nedarbo mažinimas ir veiksmingas įtraukimas į darbo rinką yra vienas iš 
Europos Sąjungos (toliau ES) politinės strategijos prioritetinių veiksmų. Ekonominė krizė, 
kuri lėmė aukštą jaunimo nedarbo lygį, todėl jauni žmonės atsidūrė socialinės atskirties 
rizikos grupėje. Kylantys jaunimo nedarbo rodikliai atskleidė ypač ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo sudėtingą padėtį visuomenėje. 
Šiame pranešime analizuojamos ir pristatomos Lietuvos dirbančio bei jaunimo nuostatos 
dėl darbinės karjeros. Teorinis tyrimo modelis remiasi Zygmund Bauman takios 
modernybės teorija ir  Pierre Bourdieu individo socialinio kapitalo teorija.  Tiriami tokie 
veiksniai kaip nedarbo pagal įgytą išsilavinimą priežastys, studijų programos pasirinkimo 
motyvai, darbo keitimo priežastys (kitame mieste ir/ar užsienyje), nedarbo priežastys, darbo 
paieškos būdai, darbo Lietuvoje ir užsienyje preferencijos. Empirinėje analizėje naudojami 
„Jaunimo problematikos tyrimo“ (2020) pirminiai statistiniai duomenys, sudaryti suminiai 
rodikliai,  atlikta faktorinė analizė. Tyrimo rezultatai parodė jaunimo preferencijas ir 
siekiamybę didesnio atlyginimo, dėl kurio keistų darbo vietą, išvyktų į kitą miestą ar net 
užsienį. Jaunuoliai nebėra užtikrinti dėl savo gyvenimo pasirinkimų (kurti šeimą, mokytis ar 
studijuoti), todėl siekiama finansinio stabilumo kaip garantijos. Socialinio ir kultūrinio 
kapitalo kaupimas yra itin svarbus žemesnio socialinio sluoksnio asmenims, kurie nevaldo 
kitų išteklių kaip materialios gėrybės. Pandemijos (ar kitos krizės metu) sukelti padariniai 
darbo rinkoje ir joje vykstantys pokyčiai atskleidė pažeidžiamų grupių kaip nedirbančio ir 
nesimokančio jaunimo sudėtingą padėtį ir įtraukties būtinumą.
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Ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą 
gaunančių asmenų socialinio mobilumo 
trukdžiai ir veiksniai
Tautvydas Vencius
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto doktorantas.

Socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip ilgalaikiai bedarbiai, piniginės Socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip ilgalaikiai bedarbiai, piniginės 
socialinės paramos gavėjai, integracija į visuomenę ir darbo rinką kelia didelių iššūkių 
daugelio šalių socialinei politikai. Ankstesni tyrimai rodo, kad tokie asmenys bei jų vaikai 
susiduria su sunkumais, siekiant didesnių socialinio mobilumo aukštyn galimybių. Ši 
problema dar labiau paaštrėjo Covid-19 pandemijos metu.

Kaip žinia, visuomenė gali būti laikoma daugiau ar mažiau socialiai mobili priklausomai nuo Kaip žinia, visuomenė gali būti laikoma daugiau ar mažiau socialiai mobili priklausomai nuo 
to, ar ryšys tarp tėvų ir vaikų socialinio statuso yra mažiau ar daugiau stiprus (Johansson, 
A., Causa, O., 2010)[1]. Vis dėlto, socialinio teisingumo stoka, socialinė nelygybė, švietimo 
prieinamumo netolygumai ir kiti veiksniai mažina ne tik socialinio mobilumo tarp kartų  
galimybes, tačiau turi reikšmingos įtakos ir intrageneraciniam (t. y. asmens gyvenimo 
eigoje) statuso keitimui.

Antrinių duomenų statistinė analizė bei specialistų ir ekspertų, dirbančių su ilgą laiką Antrinių duomenų statistinė analizė bei specialistų ir ekspertų, dirbančių su ilgą laiką 
nedirbančiais ir socialinę paramą gaunančiais asmenimis, apklausa parodė, kad šiai 
asmenų grupei teikiamos socialinės ir darbo rinkos paslaugos neužtikrina nedirbančių 
asmenų, turinčių daugybines problemas, socialinės integracijos –  socialinio 
savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo 
rinkoje atkūrimo ir didinimo, o tuo pačiu ir socialinio mobilumo galimybių.

Kokie socialiniai ir ekonominiai veiksniai labiausiai trukdo ilgą laiką nedirbantiems ir Kokie socialiniai ir ekonominiai veiksniai labiausiai trukdo ilgą laiką nedirbantiems ir 
socialinę paramą gaunantiems asmenims kilti ,,socialinėmis kopėčiomis“? Ar kliūtys su 
kuriomis jie susiduria buvo aktualios ir jų tėvams? Ar su panašiais iššūkiais nerizikuoja 
susidurti jų vaikai? Kokios priemonės labiausiai padėtų šių asmenų socialiniam mobilumui 
aukštyn? Šie pagrindiniai pranešimo klausimai leidžia išanalizuoti ir apibendrinti 
pagrindinius aptariamos tikslinės grupės socialinio mobilumo trukdžius ir veiksnius.

[[1] Johansson, A., Causa, O., 2010. Intergenerational social mobility in OECD countries, 
OECD journal: Economic studies [interaktyvus], Vol. 2010/1: 1-46. Prieiga per internetą: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/intergenerational-soc
ial-mobility-in-oecd-countries_eco_studies-2010-5km33scz5rjj#.WQWl8mnyjIU#page1
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Jaunimo požiūris į nuolatinę privalomąją 
pradinę karo tarnybą 21-ojo amžiaus 
pradžioje: tarp pareigos tėvynei ir 
nuotykių paieškos
Vida Česnuitytė
Vyriausioji mokslo darbuotoja, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Pranešimo tikslas – aptarti šiuolaikinio jaunimo nuostatas dėl nuolatinės privalomosios Pranešimo tikslas – aptarti šiuolaikinio jaunimo nuostatas dėl nuolatinės privalomosios 
pradinės karo tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Tyrime testuojama hipotezė, kad dabar karo 
prievolės atlikti atvykstantis jaunimas, kuris teoriniame diskurse įvardijama naująja Z-karta, 
turi specifinį požiūrį į karo prievolę. Tyrimas grindžiamas duomenimis, surinktais Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje įgyvendinant Krašto apsaugos ministerijos 
finansuojamą projektą „Sociologiniai Lietuvos kariuomenės raidos besikeičiančioje 
tarptautinio saugumo aplinkoje tyrimai 2019–2023 m.“. Empiriniai duomenys surinkti, 
standartizuoto klausimyno pagalba apklausiant nuolatinės privalomosios pradinės karo 
tarnybos karius jų tarnybos pradžioje ir pabaigoje. Tyrimo rezultatai tik iš dalies patvirtino 
iškeltą hipotezę. Atskleista, kad gali būti išskirtos bent keturios jaunuolių grupės su skirtinga 
motyvacija atlikti karo prievolę, tai: (1) apsisprendę tapti PKT kariais; (2) dėl socialinių 
garantijų; (3) dėl asmeninio socialinio tinklo įtakos; (4) vedami nuotykių paieškos bei 
patriotiškumo. Pastaroji grupė įdomi tuo, kad pagrindinis motyvas yra hedonistinis – 
nuotykių paieška, tačiau kartu jiems būdingos stipriai išreikštos patriotiškumo nuostatos, 
matyt, todėl tarnybos pabaigoje dalis iš jų linkę rinktis profesinės karo tarnybos kelią. 
Tyrimas taip pat atskleidė, kad nuostatos dėl merginų įtraukimo į karo prievolę lieka gana 
pastovios: labiau nepritariama negu pritariama, akcentuojama, kad merginų įtraukimas gali 
būti tik savanoriškumo principu. O visuotiniam vaikinų karo prievolės įvedimui vieningai 
pritariama, tačiau kartu akcentuojama, kad tarnybos laikas turėtų būti suderinamas su 
jaunuolių asmeniniais gyvenimo planais, pastariesiems teikiant pirmenybę.
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Pokyčiai dizaino profesijoje: ką ir kaip 
tyrinėja dizaineriai?
Jūratė Černevičiūtė
Vilniaus dailės akademija, VilniusTech. Profesorė, dr.

Dizaino diskurse vyksta intensyvios diskusijos tiek apie kintantį dizaino ir dizainerio profesinį Dizaino diskurse vyksta intensyvios diskusijos tiek apie kintantį dizaino ir dizainerio profesinį 
tapatumą, tiek ir apie tai, kokie tyrimai būdingi dizaino tyrimams ir apskritai, ar dizaino 
tyrimai remiasi jau susiformavusiai socialinių mokslų metodais, ar ieško specifinių, dizaino 
tyrimų specifikai tinkančių tyrimo metodų.

Nusistovėjusi praktika dizaino industrijoje remiasi nuostata, kad kai tik dizaineriai įgyja Nusistovėjusi praktika dizaino industrijoje remiasi nuostata, kad kai tik dizaineriai įgyja 
techninius ir meninius gebėjimus, tokius kaip piešimas, vizualizacija, gamyba, modelių 
kūrimas, tipografija ar maketavimas – gebėjimus, kurie yra reikalingi atskiroms dizaino 
sritims – manoma, kad jie įvaldė dizaino „meną“. Kai dizaineriai tobulina savo profesinius 
gebėjimus iki priimtino lygio, tikimasi, kad jie išsiskirs tam tikra technika ar kūrybos stiliumi. 
Dizaineriai samdomi, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir kūrybiškumą.
Dizainas vystosi ir bręsta kaip profesija, dizaino apibrėžimai keičiasi ir plečiasi – naujoms Dizainas vystosi ir bręsta kaip profesija, dizaino apibrėžimai keičiasi ir plečiasi – naujoms 
problemoms reikia naujų žinių – tarpdisciplininių tyrimų poreikis dizaino srityje tampa vis 
svarbesnis.

Dizaino srityje veikia kelios mokslinių tyrimų bendruomenės – naudotojo patirties tyrinėtojai, 
etnografai, sociologai, vadybininkai, kompiuterių mokslininkai ir inžinieriai, taip pat „praktika 
pagrįstos“ mokslinių tyrimų bendruomenės.

Dizaino tyrimus siūloma skirstyti šia metodologines prieigas: laboratorinius, lauko tyrimus ir Dizaino tyrimus siūloma skirstyti šia metodologines prieigas: laboratorinius, lauko tyrimus ir 
grindžiamus menu bei dizainu (Koskinen ir kt. 2011). Menu ir dizainu grindžiama prieiga 
remiasi eksperimentavimu ir artina dizaino tyrimus prie šiuolaikinio meno. Diskusijoje apie 
dizaino tyrimų pobūdį, reiškiama nuomonė, kad lavinimas menais padeda fiksuoti 
trumpalaikes vaizduotės akimirkas, kurių neužčiuopia tradiciniai socialinių mokslų tyrimai. 
Dizaineriai įsivaizduoja problemas ir galimybes, siekdami suprasti kas būtina arba ne. 
Dizaino tyrimų esmė yra išgauti natūralaus ar dirbtinio pasaulio patikimas žinias, kad šios 
jos būtų prieinamos kitų kartotiniam naudojimui. Tyrimu pripažįstama dizainerio-praktiko 
savojo kūrinio refleksija ir jos rezultatų komunikacija (Cross, 2006).

Pranešime bus aptartas kultūrinio zondavimo (cultural probe) metodu vykdytas tyrimas, 
priskiriamas menu ir dizainu grindžiamai prieigai, vykdytas VDA Grafinio dizaino katedroje 
2020-2021m.m.
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Migrantai iš Ukrainos ir Baltarusijos: 
integracija į darbo rinką ir visuomenę bei 
subjektyvi gerovė Lietuvoje
Daiva Skučienė, Beatričė Kazakevičiūtė
Sociologijos institutas, Lietuvos socialinių tyrimų centras.

The migrants from Ukraine and Belarus are the most numerous during the last five years in The migrants from Ukraine and Belarus are the most numerous during the last five years in 
Lithuania. The number of migrants from Ukraine increased from 1245 persons in 2015 to 
9370 persons in 2020. At the same time, the number of migrants from Belarus risen from 
501 in 2015 to 7385 in 2020. The mass media of the country, trade union and business 
focuses on that phenomenon publically. The companies require more flexibility for the legal 
framework of migration because of the lack of a national labour force. The mass media and 
trade union highlights the precarious work of migrants from these countries in a public 
space.

The research works about migrants from Ukraine and Belarus in Lithuania working The research works about migrants from Ukraine and Belarus in Lithuania working 
conditions; their subjective well-being is lack. At the same time, the international academic 
space analyzes the migration theories (Massey et all,1993), the migrant’s position in the 
labour market (Ballarino  and Panichella,2018; Wright and Clibborn, 2019), their social 
integration and subjective well-being (Hendriks and. Burger, 2019; Bretones et all, 2020) 
and etc. Our research tries to answer in following questions: How will cost-benefit analysis 
of migrants interplay with the cultural similarity of the post-soviet countries? How that 
combination has an impact on the migrants social and labour market integration? What is 
the necessity to invest in human capital of migrants for better integration in the labour 
market and society? What is the legal regulation of migration and employment of migrants 
in a country? What is the subjective well-being of migrants from Ukraine and Belarus in 
Lithuania?

Thus,  the research aims to analyze the labour market, social integration, and subjective Thus,  the research aims to analyze the labour market, social integration, and subjective 
well-being of migrants from Ukraine and Belarus in Lithuania. We hope that our study added 
new knowledge about the migration phenomenon in the post-soviet context. To implement 
the aim, we based on subjective integration (Dustmann et al., 2013; Dickey et all,2018) and 
investment in the human capital model as the basis for the labour market and societal 
integration (Kogan, 2006). 20 semi-structured interviews with migrants from Ukraine and 
Belarus were used to analyze their individual integration experiences in the labour market, 
society and subjective well-being. Ten of them were with migrants from Ukraine and the last 
10 with migrants from Belarus. The interviews were collected in 2021, February –March, 
with the help of the International Organization for Migration office in Lithuania. The data 
were analyzed using qualitative content analysis.
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(Re)migrantų pilietinis ir politinis indėlis: 
Lietuvos atvejis
Dr. Ingrida Gečienė-Janulionė
Vilniaus universitetas, mokslo darbuotoja.

Po Nepriklausomybės atgavimo Lietuva patyrė didžiulę emigracijos bangą, dėl kurios Po Nepriklausomybės atgavimo Lietuva patyrė didžiulę emigracijos bangą, dėl kurios 
neteko beveik penktadalio šalies gyventojų (Migracija skaičiais 2021). Iš vienos pusės, tai 
lėmė protų nutekėjimą, darbo jėgos sumažėjimą ir spartų visuomenės senėjimą. Iš kitos 
pusės, tai didelis Lietuvos visuomenės transformacijos potencialas, nes didelė dalis 
migrantų dalis išvyko į išsivysčiusias demokratines Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos 
šalis, kuriose susidūrė su kitokia politinio ir pilietinio dalyvavimo kultūra. Galima prielaida, 
kad dalis migrantų perėmė šios kultūros elementus, kuriuos, palaikydami transnacionalinius 
ryšius su gimtine ar grįžimo į ją atvejais, gali perduoti likusiems Lietuvoje. Šio pranešimo 
tikslas – pristatyti migrantų pilietinio ir politinio dalyvavimo formas, motyvaciją perduoti tokio 
dalyvavimo patirtį ir sutinkamas kliūtis šio indėlio perdavimui. Pranešime remiamasi 
migrantų pilietinio ir politinio indėlio teorinėmis įžvalgomis (Keck ir Sikking 1998, Piper 2009, 
Tabar 2014, Kessler ir Rother 2016, Ahmadov ir Sasse 2016, ir kt.) bei 2019–2020 m. 
atliktais giluminiais interviu su 45 migrantais iš Lietuvos, iš kurių 15 yra sugrįžę į gimtąją šalį. 
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Imigrantai ir teisėsaugos institucijos 
Lietuvoje: susiklostančio santykio 
trajektorijos
Lekt. Ramunė Miežanskienė
Mokslo grupė ,,Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“, Socialinių, humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas.

Sparčiai didėjantys imigracijos srautai į Lietuvą lemia ir didesnį užsieniečių, susiduriančių su Sparčiai didėjantys imigracijos srautai į Lietuvą lemia ir didesnį užsieniečių, susiduriančių su 
vietos teisėsaugos institucijų sistema, skaičių. Jų tarpe esama tiek turinčių poreikį 
įgyvendinti ir ginti savo teises, tiek ir įtariamų/kaltinamų atlikus nusikalstamas veikas. 
Siekiant apžvelgti kokie požiūriai, patirtys ir lūkesčiai lydi užsienio piliečius, susidūrusius su 
Lietuvos teisėsaugos institucijomis, 2019-2020 m. buvo atlikti 54 pusiau struktūruoti interviu 
su Lietuvoje gyvenančiais trečiųjų šalių piliečiais. Minėto tyrimo duomenys atskleidžia platų 
spektrą patirčių, aprėpiančių ne tik itin teigiamą teisėsaugos įstaigų pareigūnų darbo 
vertinimą, bet ir negatyvius patyrimus. Susiklostančiame santykyje išryškėja valstybės 
integracijos politikos trūkumai imigrantų teisinės socializacijos srityje ir poreikis kelti atskirų 
institucijų pareigūnų kalbines ir tarpkultūrinio žinojimo kompetencijas. Valstybė atvykusiems 
užtikrina teisę įgyvendinti turimas teises, tačiau sudaro itin ribotas teisinės socializacijos 
galimybes. Dėl šios priežasties, atvykusieji santykį kuria dominuojant išankstiniams 
lūkesčiams ir įvaizdžiams apie priimančios valstybės institucijų darbą, taip pat remiantis 
ribotomis patirtimis priimančioje valstybėje ir siauru aktualios teisinės informacijos spektru. 
Šiame santykyje itin svarbiu tampa ir laikino gyventojo šalyje statusas, kuris sudaro 
prielaidas kilti nesaugumo jausmui, kuris toliau atsispindi santykyje su teisėsaugos prielaidas kilti nesaugumo jausmui, kuris toliau atsispindi santykyje su teisėsaugos 
institucijomis. Turėtos negatyvios patirtys kilmės ir priimančioje valstybėje, ribotas 
informacijos spektras ir nesaugumo jausmas yra reikšmingi elementai atvykusiųjų 
sprendimui kreiptis į teisėsaugos institucijas ir įgyvendinti turimas teises. Stebimas teismų 
praktikos, institucijų tarnautojų kalbinių bei tarpkultūrinių žinių ir kompetencijų trūkumas 
sudaro prielaidas kilti situacijoms, kuriose abi pusės nesupranta/nepateisina viena kitos 
argumentacijos. Dalis tyrime dalyvavusių su teisėsaugos įstaigų darbu sieja itin didelius 
lūkesčius, todėl nepakankamai išsamiai motyvuoti ir paaiškinti institucijų sprendimai 
atsisakyti vykdyti atvejo tyrimus iššaukia nusivylimo ir teisinio nihilizmo jausmus bei turi 
potencialą formuoti atvykusiųjų nekonstruktyvios elgsenos bruožus. Minėti aspektai 
charakterizuoja iššūkiais grįstą imigrantų ir teisėsaugos institucijų susiklostančio santykio 
trajektoriją Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai: imigrantai, teisėsaugos institucijos
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Nutrūkusi priežiūros grandinė: kodėl 
grįžta lietuviai migrantai, dirbę vyresnių 
žmonių priežiūroje užsienyje?
Gražina Rapolienė
Lietuvos socialinių mokslų centro mokslo darbuotoja.

Liat Ayalon
Louis ir Gabi Weisfeld Socialinio darbo mokyklos profesorė, Izraelis.

Lietuva, kaip migrantų darbo jėgą teikianti šalis, dalyvauja globalioje priežiūros sektoriaus Lietuva, kaip migrantų darbo jėgą teikianti šalis, dalyvauja globalioje priežiūros sektoriaus 
grandinėje. 13 kokybinių pusiau struktūruotų interviu pagrindu aiškinomės, kodėl grįžta 
migrantai, dirbę vyresnio amžiaus žmonių priežiūroje užsienyje. Taikant nuolatinį lyginimą, 
buvo išskirtos trys pagrindinės temos.

Pirmoji tema atskleidė darbo nelegalumą kaip grįžimo priežastį. Išryškėjo emocinės darbo Pirmoji tema atskleidė darbo nelegalumą kaip grįžimo priežastį. Išryškėjo emocinės darbo 
pasekmės ir fiziškai sunkūs jo aspektai. Trečioji tema skirta gilesniam galimų praradimų ir 
būsimo priežiūros poreikio suvokimui, susijusiam su priežiūros darbu. Tyrimo rezultatai 
atskleidžia sudėtingų darbo sąlygų ir nesaugaus jo pobūdžio svarbą migrantų sprendimui 
grįžti namo, tokiu būdu praplečiant dualistinį grįžtamosios migracijos paaiškinimą patirta 
sėkme ar nesėkme. Ankstesniais tyrimais atskleistos sudėtingos priežiūros namuose darbo 
sąlygos (fiziškai, emociškai sunkios, kartais net išnaudotojiškos), dėl nelegalumo nesaugios 
(pavyzdžiui, JAV) kaip visuma paskatina emigrantus permąstyti įgyjamo finansinio saugumo 
kitokius kaštus (emocinius, socialinius, “protų švaistymo” ir pan.). Šio tyrimo radiniai gali būti 
dvejopai naudingi socialinei politikai Lietuvoje: kaip emigracijos šaliai kuriant palankesnes 
darbo sąlygas, taip stiprinant vyresnio amžiaus žmonių priežiūros sektorių Lietuvoje ir 
sulaikant potencialius emigrantus, be to, pasiruošiant analogiškam darbuotojų priėmimui iš 
trečiųjų šalių (Baltarusijos, Ukrainos, šiuo metu – pabėgėlių ir pan.) ir jų darbo 
reglamentavimui.
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Nuo  pokomunistinės transformacijos 
traumos iki covid-19 sąmokslo teorijų? 
Lietuvos gyventojų tikėjimo sąmokslo 
teorijomis veiksnių analizė
Ainė Ramonaitė
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė.

Pastaruoju metu visame pasaulyje išplito sąmokslo teorijos, susijusios su covid-19 Pastaruoju metu visame pasaulyje išplito sąmokslo teorijos, susijusios su covid-19 
pandemija. Pavyzdžiui, tikima, kad koronavirusas sukurtas tyčia, kad tai globalių pastangų 
prievarta paskiepyti visą žmoniją dalis ir pan. Nors anksčiau manyta, kad sąmokslo 
teorijoms tiki nedidelė dalis patalogiškų žmonių, dabartiniai tyrimai rodo, kad sąmokslo 
teorijoms tiki ir psichiškai normalūs žmonės ir kad tikinčiųjų sąmokslo teorijomis, ypač krizių 
situacijoje, gali būti labai didelis procentas, kartais net daugiau nei pusė visuomenės. Be to, 
ne vienas tyrimas patvirtina, kad tikėjimas su covid-19 susijusiomis sąmokslo teorijomis 
reikšmingai veikia žmonių elgesį: mažina paklusimą specialistų rekomendacijoms, norą 
skiepytis ir pan. Taigi siekiant suvaldyti pandemijos sukeltą krizę, labai svarbu suprasti, kaip 
plinta sąmokslo teorijos, kokie veiksniai skatina jomis tikėti.

Pranešime analizuojama, kiek Lietuvos gyventojai tiki su covid-19 susijusiomis sąmokslo Pranešime analizuojama, kiek Lietuvos gyventojai tiki su covid-19 susijusiomis sąmokslo 
teorijomis ir nuo ko tai priklauso. Analizei naudojami reprezentatyvios 2020 m. porinkiminės 
apklausos, kurioje buvo su covid-19 sąmokslo teorijomis susijusių klausimų blokas, 
duomenys. Pranešime, viena vertus, patvirtinama svarba tokių faktorių, kaip pasitikėjimas 
politinėmis institucijomis, mokslininkais, žiniasklaida, populistinės nuostatos ir pan., kurie 
analizuoti ir kitų šalių tyrimuose, kita vertus, jame atskleidžiami specifiniai sąmokslo teorijų 
plitimą Lietuvoje lemiantys veiksniai, susiję su pokomunistinės transformacijos traumos 
pasekmėmis. pasekmėmis. 
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Ar buvome pasiruošę sparčiam 
technologiniam prisitaikymui COVID-19 
krizės metu?
Lektorė dr. Agnė Budžytė
Kauno technologijos universitetas.

COVID-19 pandemija – beprecedentis įvykis, pakeitęs milijardų pasaulio gyventojų COVID-19 pandemija – beprecedentis įvykis, pakeitęs milijardų pasaulio gyventojų 
kasdienybę, sukūrė unikalią darbo, vartojimo ir laisvalaikio aplinką, kuri neregėtu greičiu 
buvo priversta persikelti į virtualią erdvę. Būtinybė greitai prisitaikyti prie kintančių sąlygų, 
bei naujų suvaržymų, ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje išryškino dar vieną problemą: 
visuomenėje vis dar stokojama skaitmeninių įgūdžių ir gilesnio suvokimo tiek apie 
kibernetinę erdvę, bei pačias technologijas, tiek apie jų keliamas grėsmes (Frydenberg & 
Lorenz, 2020). Pastebima ir tai, kad improvizuotos ir naujos darbo organizavimo formos,  
sudarė prielaidas vidinei organizacijų komunikacijai tapti mažiau apsaugotai, o individų 
jaučiamas stresas ir nerimas, tik padidino tikimybę tapti kibernetinių atakų aukomis (Lallie, 
et al., 2021). Šią tendenciją patvirtina ir Krašto Apsaugos Ministerijos parengta Nacionalinė 
kibernetinio saugumo būklės ataskaita atskleidusi, jog 2020 metais bendras kibernetinių 
incidentų skaičius Lietuvoje išaugo ketvirtadaliu, o mėginimų įsilaužti, platinti kenkėjiškas 
programas ar trikdyti paslaugų teikimą buvo  perpus daugiau nei 2019 metais (KAM, 2021).

Taigi, norint užtikrinti, jog tolimesnė visuomenės pažanga susijusi su technologijų plėtra, Taigi, norint užtikrinti, jog tolimesnė visuomenės pažanga susijusi su technologijų plėtra, 
būtų patikima ir saugi, darosi svarbu suprasti ir subjektyvias gyventojų nuostatas, bei 
turimas patirtis šioje srityje. Remiantis 2020 metais vykdytos reprezentatyvios Lietuvos 
gyventojų apklausos duomenimis, šiuo pranešimu siekiama atskleisti kaip Lietuvos 
gyventojai vertina savo pasirengimą įveikti įvairias technologines grėsmes, kibernetinių 
atakų ir kitokio pobūdžio neteisėto duomenų panaudojimo pavojus Lietuvoje, jų 
gyvenamojoje savivaldybėje, bei kiek šios grėsmės yra aktualios ar patirtos asmeniškai. 
Siekiant visapusiškai atskleisti bendrą situacijos vaizdą, analizuojami ne tik subjektyvūs 
vertinimai, sociodemografinių kintamųjų įtaka, bet ir objektyvūs technologinių grėsmių 
rodikliai.

Pranešimas parengtas įgyvendinant LMT finansuojamą projektą „Rizikos suvokimo 
žemėlapiai Lietuvoje: erdvinė ir socio-psichologinė dimensijos (RiskSpace)“ Projekto Nr. 
S-MIP-19-28. 
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Lietuvos gyventojų vertybinės nuostatos 
ir Covid-19 pandemijos valdymas
Doc. Dr. Rūta Žiliukaitė
Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas.

Nuo 2020 metų pavasario Lietuvoje taikytas karantinas ir kitos pandemijos valdymo Nuo 2020 metų pavasario Lietuvoje taikytas karantinas ir kitos pandemijos valdymo 
priemonės ne kartą viešose diskusijose kėlė klausimus, ar ir kaip gyventojų atsakas į šias 
priemones gali būti susijęs su jų su visuomenėje vyraujančiomis vertybinėmis nuostatomis. 
Remiantis pandemijos laikotarpiu atliktais kitose Europos šalyse gyventojų vertybių kaitos 
tyrimais, pasitelkiant lyginamąją Europos šalių gyventojų vertybinių nuostatų analizės 
rezultatų ekstrapoliaciją (2017 EVS, 2018 ESS, kiti įvairiose Europos šalyse atlikti tyrimai) 
pranešime bus pamėginta apibrėžti, kokios vertybinių nuostatų dimensijos yra  svarbios 
suprantant pandemijos valdymo priemonių taikymo efektyvumą Lietuvoje. Taip pat 
pranešime bus siekiama atskleisti, kokius klausimus galime kelti, remdamiesi turimais 
duomenimis apie Lietuvos gyventojų vertybinių nuostatų kaitą prieš ir per pandemiją.
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Subjektyvūs socialinės nelygybės 
vertinimai Lietuvoje 2010-2020 m. 
laikotarpiu
Dr. Rasa Indriliūnaitė
Vytauto Didžiojo universitetas Sociologijos katedra.

Socialinė nelygybė yra viena esminių kategorijų, kuria apibrėžiami materialinės gerovės ir Socialinė nelygybė yra viena esminių kategorijų, kuria apibrėžiami materialinės gerovės ir 
galimybių nelygybių skirtumai šiuolaikinėse visuomenėse. Skirtingos nelygybės dimensijos 
siejamos tiek su struktūriniais individo gerovę bei galimybes determinuojančiais veiksniais 
ir tokių fundamentalių resursų, kaip pajamos, išsilavinimas, sveikata, prieigos prie paslaugų 
galimybė paskirstymu visuomenėje, tiek ir su individo veiksnumą ir jo gyvenimo šansus 
apibrėžiančiomis lyties, šeimos statuso, etninės bei klasinės padėties kategorijomis, 
lemiančiomis skirtingas galimybes realizuoti šių būtinųjų resursų poreikį (Sen 1992; 1999). 
Socialinė ir pajamų nelygybė neigiamai veikia individų teisingumo, autonomijos, ateities 
nuostatų vertinimus, menkina socialinį įsitraukimą ir tarpasmeninį pasitikėjimą (Uslaner 
2011).

Pastaraisiais dešimtmečiais stebimas intensyvus pajamų nelygybės augimas daugelyje 
OECD, taip pat ir Rytų Europos šalių, leidžia stebėti netolygaus viešųjų gėrybių paskirstymo 
Pastaraisiais dešimtmečiais stebimas intensyvus pajamų nelygybės augimas daugelyje 
OECD, taip pat ir Rytų Europos šalių, leidžia stebėti netolygaus viešųjų gėrybių paskirstymo 
nulemtus socialinius padarinius – prastėjančius sveikatos, išsilavinimo, bendrosios 
gerovės, socialinės sanglaudos rodiklius tarp skirtingo statuso, lyties, etninės padėties 
visuomenės atstovų (Wilkinson, Pickett 2010; Milanovic 2016; Boushey ir kt. 2017). Matoma 
ir auganti parama meritokratijai, kuri siejama su neoliberalizmo ir individualios atsakomybės 
iškėlimu (Marshall et al., 1999; Redmond et al., 2002). COVID-19 pandemijos sukelta krizė 
yra pirmoji tokio pobūdžio krizė po 2007-2009 m. pasaulinės finansų krizės, stipriai 
paveikusios šalių ekonomikas bei įvairių visuomenės grupių padėtį. Pandemija ypatingai 
užaštrino socialinių nelygybių problemą – pagilino jau egzistuojančias socialines nelygybes 
skirtingose socioekonominėse grupėse (Wilson, 2020) ir išplėtė pažeidžiamų grupių sąrašą.

Remiantis tarptautinio socialinio tyrimo (ISSP) 2010 m. ir 2020 m. ir Europos socialinio Remiantis tarptautinio socialinio tyrimo (ISSP) 2010 m. ir 2020 m. ir Europos socialinio 
tyrimo (ESS) 2009 m. ir 2019 m. duomenimis pranešime bus siekiama atskleisti, kaip per 
pastarąjį dešimtmetį kito subjektyvūs Lietuvos gyventojų vertinimai apie socialinę ir pajamų 
nelygybę šalyje bei kokios vyraujančios subjektyvios nelygybės baimės yra stebimos 
pandeminio laikotarpio visuomenėje.
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Michaelio Freedeno morfologinio 
ideologijos analizės modelio taikymas: 
Lietuvos liberalių partijų atvejis
Dr. Karolis Jonutis
Klaipėdos universitetas, Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra. Mokslinis 
darbuotojas.

Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje kalbama apie vyraujantį demokratijos deficitą ir partinių Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje kalbama apie vyraujantį demokratijos deficitą ir partinių 
ideologijų niveliaciją. Pagrindine šių politinių tendencijų priežastimi dažnai įvardijamas 
populizmo, keliančio grėsmę liberalios demokratijos pagrindams, suklestėjimas, kiek rečiau 
elitistinės-technokratinės tendencijos, atitolinančios politiką nuo žmonių. Nors populizmą vis 
dažniau stengiamasi konceptualizuoti, atsisakant jo iš esmės negatyvios, kaip tam tikros 
nekorektiškos ar demagogiškos politikos, prasmės, kita dedamoji – ideologija, paliekama 
kaip „savaime suprantamas“ dalykas. Tiek viešojoje erdvėje, tiek moksliniuose 
straipsniuose vartojamas „tradicinių“ partijų epitetas dažniausiai reiškia, kad viskas kas nėra 
populizmas arba kai kuriais atvejais – technokratija, ir yra „tradicinė“ ideologija, kurios 
išsamiau konceptualizuoti nebereikia.

Šio pranešimo tikslas yra pabandyti konceptualizuoti ideologijos, konkrečiai – liberalizmo, 
struktūrą ir palyginti ją su ideologiniais komponentais, atsiskleidžiančiais dviejų pagrindinių 
Šio pranešimo tikslas yra pabandyti konceptualizuoti ideologijos, konkrečiai – liberalizmo, 
struktūrą ir palyginti ją su ideologiniais komponentais, atsiskleidžiančiais dviejų pagrindinių 
Lietuvos liberalių partijų – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos – 2016 
m. rinkimų programose. Suprantama, jog neįmanoma pateikti vieno galutinio atsakymo, kas 
yra ideologija, juolab, kad bet kokia šio reiškinio traktuotė neišvengiamai remiasi tam tikrais 
išankstiniais ribojimais. Šiuo atveju nesiremiama Hegelio – Markso – Lukasco teorine linija, 
kuri koncentruoja dėmesį ties teisingu ar klaidingu pažinimu arba ideologija kaip iliuzija, o 
pasitelkiamas diskursyvus iš dalies formalistinis jos supratimas – M. Freedeno morfologinis 
ideologijos modelis.

Šis modelis remiasi struktūrine ideologijos sandara, kuri susideda iš pagrindinių, gretutinių 
ir periferinių koncepcijų, kurios per tarpusavio sąryšiai įgauna specifines prasmes ir taip 
suformuoja ideologijos diskursą. Iš esmės ideologijų morfologija susideda iš trijų lygmenų: 
politinių koncepcijų, jų komponentų ir koncepcijų sistemų, kurios ir yra vadinamos 
ideologijomis.

Modeliui iliustruoti pasirinkta liberalizmo ideologija, kuri bene labiausiai iš visų didžiųjų Modeliui iliustruoti pasirinkta liberalizmo ideologija, kuri bene labiausiai iš visų didžiųjų 
ideologinių šeimų (liberalizmo, socializmo ir konservatyvizmo) remiasi plačiu, dažnai 
prieštaringų politinių, ekonominių ir socialinių idėjų spektru. Didžiosios ideologinės tradicijos 
yra pateikiamos kaip turinčios gana griežtai apibrėžtus pagrindinių koncepcijų rinkinius, 
tačiau, pažvelgus giliau, aiškėja, jog egzistuoja daug „liberalizmų“. Taigi, šio darbo tikslas 
nėra pateikti „gryno“ liberalizmo apibrėžimo, tačiau pasitelkus dvi pagrindines liberalizmo 
kryptis – J.S. Millio klasikinį liberalizmą ir libertarizmą – palyginti jas su lietuviškomis 
liberalioms partijomis bei atsakyti į klausimą, kur link labiau krypsta mūsų partinis diskursas.liberalioms partijomis bei atsakyti į klausimą, kur link labiau krypsta mūsų partinis diskursas.
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Komunikacinės demokratijos grėsmės: 
visuomenės ir žiniasklaidos atsparumas 
platformizacijos akivaizdoje
Prof. Auksė Balčytienė, prof. Kristina Juraitė
VDU Viešosios komunikacijos katedra, UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio 
raštingumo tyrimų centras.

Nors žurnalistika ir toliau pripažįstama svarbiu demokratijos institutu, vis tik, kaip rodo Nors žurnalistika ir toliau pripažįstama svarbiu demokratijos institutu, vis tik, kaip rodo 
naujausi žiniasklaidos ir medijų naudojimo tyrimai, šiuolaikinėms auditorijoms įprastoji 
žurnalistika jau nebėra svarbiausias naujienų kanalas. Medijuotos komunikacijos 
ekosistemoje itin daug galių įgyja kiti informacijos tarnsliuotojai, o atsakomybę už savus 
pasirinkimus netiesiogiai prisiima informacijos vartotojai. Taigi darome prielaidą, kad 
asmeninis įsitraukimas ir motyvacija veikti tokiose skaitmenizuotos komunikacijos terpėse 
tampa svarbiu ne tik kiekvienam individualiai, tačiau įgyja ir naujų visuomeninių ir politinių 
prasmių. Šiame straipsnyje parodoma, kad demokratinėse visuomenėse – tiek Baltijos 
valstybėse, tiek ir kitur Europoje – šiuolaikinė viešoji erdvė, o sykiu ir ją palaikanti klasikinė 
žiniasklaida ir skaitmeninių technologijų ir platformų infrastruktūra, nėra pakankamai atspari 
krizėms, o sykiu atvira ir įtrauki, taigi ir nekuria pasitikėjimo ir solidarumo atmosferos tarp 
komunikuojančiųjų. Ir tai daro stiprų kokybinį poveikį demokratijos būklei.
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Įrodymai versus politika: „blaivybės“ 
idėjų koalicijos vaidmenys ir galios 
Lietuvos alkoholio kontrolės politikos 
formavimo procese (2016-2021 m.)
Dr. Remigijus Civinskas
Vytauto Didžiojo universitetas, PMDF, Viešojo administravimo katedra.

Dr. Birutė Peištarė
Vytauto Didžiojo universitetas, PMDF, Viešojo administravimo katedra/ Valstybės vaiko Vytauto Didžiojo universitetas, PMDF, Viešojo administravimo katedra/ Valstybės vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Konferencijos pranešime yra siekiama pristatyti atlikto Lietuvos alkoholio kontrolės politikos Konferencijos pranešime yra siekiama pristatyti atlikto Lietuvos alkoholio kontrolės politikos 
proceso tyrimo rezultatus (LMT finansuojama mokslo grupių projektas „Įrodymais grįstos 
alkoholio politikos vystymas remiantis standartizuotu Europos alkoholio tyrimu: Lietuvos 
atvejis“, vad. prof. Ilona Tamutienė). Tyrimo tikslas, – remiantis politikos proceso teorinėmis 
prieigomis išnagrinėti visuomenės sveikatos advokacijos koalicijos (toliau, – „blaivybės 
idėjų koalicija“) politinius įsitikinimus, sudėtį, veikimo strategijas, disponuojamus išteklius ir 
naudojimas taktikas bei sąveikas su vadinamąja „pramonės koalicija“. Viešosios politikos 
proceso analizė remiasi Paul A. Sabatier advokacijų koalicijų bei  John W. Kingdon 
daugialypų srovių teorinių prieigų derinimu.

Analizuojant alkoholio politikos veikėjų nuostatas, požiūrius ir veikimą panaudotas Analizuojant alkoholio politikos veikėjų nuostatas, požiūrius ir veikimą panaudotas 
kokybinio tyrimo metodas (giluminiai individualūs interviu su informantais pagal tikslinę imtį) 
pasirenkant individualaus interviu formą. Atliekant atranką, pirmiausiai buvo atsižvelgiama į 
dalyvavimo formuojant Lietuvos alkoholio kontrolės politiką (2016–2021 m.) patirties ir 
įsitraukimo kriterijus ir juos atliepiančius vaidmenis. Iš viso, šiuo metu, yra atlikta 19 
giluminiai interviu (planuojami dar 5-7 interviu) su advokacijų organizacijų vadovais, NVO 
atstovais, politikais (seimo nariais, ministrais), valstybės įstaigų vadovais. Greta interviu 
duomenų bus panaudoti ir dokumentiniai šaltiniai atskleidžiantys „blaivybės“ advokacijų 
veikimą.

Apibendrinant pirminius rezultatus galima pastebėti, kad viešosios politikos proceso 
mokslininkai politikos formavimą supranta kaip visais lygiais vykstantį idėjų „mūšį“ stebimą 
Apibendrinant pirminius rezultatus galima pastebėti, kad viešosios politikos proceso 
mokslininkai politikos formavimą supranta kaip visais lygiais vykstantį idėjų „mūšį“ stebimą 
, – darbotvarkės kūrime, politikos formulavime, sprendimų priėmime. Kokybinis tyrimas 
indikuoja, jog toks tęstinis idėjų konfliktas vyksta tarp alkoholio kontrolės ir alkoholio 
pramonės koalicijų. Šiame „mūšyje“ AŽGA idėjos, kaip alkoholio kontrolės koalicijos įvedami 
politiniai įsitikinimai, irgi suvaidino svarbų vaidmenį, tačiau jos veikė kaip papildantys, 
paremiantys argumentai (P1 kokybinio tyrimo problema). Kita vertus, alkoholio kontrolės 
koalicijos advokacija (visuomenės sveikatos idėjomis ir moksliniais įrodymų svarbos 
prieigomis) buvo veiksminga dėl nuoseklaus, ilgalaikio jos taikymo ir nuolatinio tobulinimo. 
Tai tapo ilgalaikės advokacijos strategijos pamatu, nereikalavo didelių išteklių praktiniam 
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 įgyvendinimui. Lietuvos alkoholio kontrolės politikos posistemė buvo ir yra pakankamai 
heterogeniška. Joje veikė daug veikėjų, atstovaujančių labai skirtingas grupes. Kokybinis 
tyrimas atskleidė ir pagrindines alkoholio kontrolės koalicijos veiklos problemas. Dauguma 
informantų kalbėjo, kad koalicijai trūksta išteklių veiksmingai advokacijai vykdyti, sudėtingai 
užmezgami santykiai su kai kuriomis politiką formuojančiomis institucijomis. Koalicijos 
advokacijas ne visuomet teigiamai įtakoja politiniai ciklai, – nėra palaikymo iš politinių 
partijų, institucijų ir pan. Informantai reflektuodami apie alkoholio kontrolės strategijos 
pasirinkimą, jos pakeitimus, priemonių pasirinkimą, pirmiausiai minėjo narius ir jų veiklą. 
Pirmiausiai interviu akcentuotos mokslinės ir ekspertinės patirtys (atsižvelgta į tai, kad kai 
kurie koalicijos nariai yra ir gydytojai praktikai), jų panaudojimo tinkamumas bei 
veiksmingumas siejant su įrodymais pagrįstos advokacijos vykdymu. 

31



Lietuvos jaunimo rinkiminio aktyvumo 
teritorinė analizė(2016 – 2020 metų 
rinkimų pavyzdžiu)
Dovydas Vidzbelis
doktorantas, LSMC Regionų ir miestų tyrimų skyrius.

Šiuolaikinėse demokratijose kiekvienas pilietis turi galimybę dalyvauti rinkimų procese, Šiuolaikinėse demokratijose kiekvienas pilietis turi galimybę dalyvauti rinkimų procese, 
tačiau ne visi šia galimybe ir teise pasinaudoja. Mažas dalyvavimas rinkimuose ne tik 
mažina valdžios legitimumą, bet ir sudaro blogesnes prielaidas pilietinės visuomenė plėtrai. 
Rinkiminio aktyvumo skirtumai gali būti nulemiami įvairių veiksnių, bet jie išryškėja ir 
lyginant rinkėjų demografines, socialines ar ekonomines charakteristikas. Daugumoje 
valstybių išsiskiria tam tikros tendencijos kalbant apie rinkėjų amžių  – jaunesni rinkėjai kur 
kas rečiau balsuoja rinkimuose nei vyresni. Visose šalyse rinkimų aktyvumo skirtumai turi ir 
teritorinę dimensiją. Skirtingą rinkėjų aktyvumą galima stebėti įvairiuose masteliuose 
pradedant skirtingomis valstybėmis, jų regionais ir baigiant gyvenamaisiais kvartalais 
miesto viduje.

Šis tyrimas, kurio tikslas yra atskleisti skirtingo amžiaus rinkėjų aktyvumo teritorinius Šis tyrimas, kurio tikslas yra atskleisti skirtingo amžiaus rinkėjų aktyvumo teritorinius 
skirtumus, atliktas LR vyriausiosios rinkimų komisijos pateiktų statistinių duomenų pagrindu. 
Buvo nustatyta, kad Lietuvoje taip pat ryški jaunimo balsavimo problema. Lietuvos 
Respublikos rinkimuose jauni piliečiai būna pasyviausi lyginant su vyresnio amžiaus 
rinkėjais, aktyvumo skirtumas gali siekti iki 20 procentinių punktų skirtingose amžiaus 
grupėse. Iš pateiktų duomenų galima matyti, kad bendras jaunimo aktyvumo rodiklis 
kiekvienuose rinkimuose auga ir situacija gerėja net  COVID-19 pandemijos kontekste. Tam 
tikrose didžiųjų miestų apylinkėse, jaunų rinkėjų aktyvumas net didesnis nei bendras šalies 
rodiklis,  tačiau kartu didėja jo teritorinė diferenciacija. Šalies metropoliniuose centruose 
jaunimo aktyvumas didesnis, o daugumoje periferinių regionų apylinkių jauni rinkėjai darosi 
pasyvesni. Tokia struktūra visiškai priešinga Lietuvos bendro rinkiminio aktyvumo teritorinei 
struktūrai (nuo rytinės šalies dalies link vakarinės rinkėjų aktyvumas mažėja) ir daugiau 
sąsajų turi su Vakarų demokratijomis, kur susiformavusi takoskyra tarp miesto ir kaimo 
rinkėjų. Tokia situacija dar kartą patvirtina kituose tyrimuose akcentuojamą šalies vystymosi 
poliarizaciją centrų – periferijų ašyse. 
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Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas 
Europos Parlamente: EP narių ir 
gyventojų nuomonės lyginamoji analizė
Sima Rakutienė
Vytauto Didžiojo Universiteto, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto docentė, vyresnioji 
mokslo darbuotoja, Regionistikos katedros vedėja.

Remiantis Eurobarometro pastarųjų metų sociologiniais tyrimais pastebima, kad Lietuva Remiantis Eurobarometro pastarųjų metų sociologiniais tyrimais pastebima, kad Lietuva 
išlieka tarp 3 euro-optimištiškiausių ES šalių narių bei pasitiki ES institucijomis, tačiau tuo 
pačiu nacionalinėse apklausose dauguma lietuvių pažymi, jog neturi pakankamai 
informacijos apie išrinktų EP narių veiklą bei priimtų sprendimų naudą, o dalyvavimas EP 
rinkimuose padidėjo tik tuomet, kai jie buvo sugretinti su LR Prezidento rinkimais. Piliečių 
suvokimas apie skirtingas ES institucijas, jų sprendimo priėmimo būdus bei šalies 
atstovavimą yra gana žemas. Kaip galima pagerinti komunikavimo ir piliečių bei šalies 
interesų atstovavimo procesus? Koks yra Lietuvos piliečių požiūris į EP narių veiklą 
Europos Parlamente ir ar jie gauna pakankamai informacijos ir žinių apie šias veiklas? 
Kokie yra skirtingų piliečių grupių požiūriai ir lūkesčiai? Pranešimas yra paremtas LMT 
finansuojamo mokslinio tyrimo (sut. Nr. S-LIP-19-65) „Lietuvos piliečių ir interesų 
atstovavimas Europos Parlamente“ rezultatais. Mokslinis tyrimas vykdytas 2019-2021 m., 
kurio metu buvo surinkti kokybinio pobūdžio pusiau-struktūruoti interviu su EP nariais bei 
vykdyta sociologinė (omnibus tipo) Lietuvos gyventojų apklausa.
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Ilgalaikės globos paslaugų 
pagyvenusiems asmenims plėtros 
iššūkiai ir perspektyvos
Laimutė Žalimienė
Lietuvos socialinių mokslų centro vyriausioji mokslo darbuotoja.

Visuomenės senėjimas jau porą dešimtmečių Europoje yra ypatingo aktualumo socialinės Visuomenės senėjimas jau porą dešimtmečių Europoje yra ypatingo aktualumo socialinės 
politikos problema žvelgiant per ilgalaikės globos (angl. long term care) paslaugų 
pagyvenusiems žmonėms poreikio augimo apimtis bei dinamiką. Tuo tarpu Covid krizė 
sudarė prielaidas formuotis dar labiau kompleksiškiems iššūkiams ilgalaikės globos 
sektoriaus plėtrai. Nuotolinių paslaugų įsitvirtinimas atvėrė naujas erdves svarstymams apie 
tokių paslaugų kokybę ar jas teikiančių darbuotojų darbo organizavimo ypatumus, o aukšti 
senelių namų gyventojų mirtingumo rodikliai Europos šalyse (Surveillance data from public 
online national reports on COVID-19 in long-term care facilities, 2021) privertė naujai ir 
kritiškai pažvelgti į šių paslaugų infrastruktūrą. Kaip antai, net 88 proc. amerikiečių pasakė, 
kad nori slaugyti savo artimuosius ne institucijose, bet namuose, o prezidento administracija 
pasiūlė pagalbos namuose paslaugų infrastruktūros planą už 400 mlrd dolerių (National 
Opinion Research Centre, 2021). Ekspertai prognozuoja paslaugų namuose biznio 
modelių, pasitelkiant technologijas, plėtrą, o ir visumoje pastebima privataus sektoriaus 
ekspansija ilgalaikės globos sektoriuje. Visi šie pokyčiai paliečia ir pačius paslaugų gavėjus, 
iškyla šių paslaugų teikimo stabilumo užtikrinimo problemos.

Pranešimo tikslas- atskleisti ilgalaikės globos paslaugų sistemos išvystymo ypatumus Pranešimo tikslas- atskleisti ilgalaikės globos paslaugų sistemos išvystymo ypatumus 
Lietuvoje ir kitose ES šalyse multidimensinėje perspektyvoje. Bus aptariami tokie šios 
sistemos aspektai pagyvenusių asmenų poreikių ir Covid krizės kontekste: infrastruktūros 
ypatumai; paslaugų sistemos marketizavimo ir privatizavimo tendencijos; technologijų 
poveikis darbo vietos kokybei; didėjanti darbo jėgos šiame sektoriuje segmentacija; 
finansavimo lygis ir paslaugų prieinamumas gyventojams.
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Susidūrimas su amžizmu siekiant 
sveikatos priežiūros paslaugų: vyresnio 
amžiaus asmenų patirtys
dr. Dovilė Daugėlienė
lektorė, Socialinio darbo katedra, SMF, Vytauto Didžiojo universitetas.

Problema. Amžizmas, kuris pasireiškia stereotipais, išankstiniu nusistatymu ir Problema. Amžizmas, kuris pasireiškia stereotipais, išankstiniu nusistatymu ir 
diskriminaciniu elgesiu prieš tam tikrą žmonių grupę, remiantis jų chronologiniu amžiumi[1] 
yra itin paplitęs sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriuose su kuriais dažnai 
sąveikauja vyresnio amžiaus asmenys (VAA). Tyrimai rodo, kad sveikatos priežiūros srityje 
dirbantys specialistai yra internalizavę amžistines nuostatas, kurios kreipia jų elgesį su 
vyresnio amžiaus pacientais, turi įtakos savalaikiam ligų diagnozavimui, kokybiškam ir 
nuosekliam gydymui, kas susiję su neigiamomis pasekmėmis pacientų sveikatos 
būklei[

Pranešimo tikslas – pristatyti VAA susidūrimo su amžizmu patirtis siekiant sveikatos 
priežiūros paslaugų.

Metodai. Pranešimo pagrindą sudaro kokybinio tyrimo rezultatų apibendrinimas. Duomenų Metodai. Pranešimo pagrindą sudaro kokybinio tyrimo rezultatų apibendrinimas. Duomenų 
rinkimo instrumentas – pusiau struktūruotas giluminis interviu. Tyrime dalyvavo 22 VAA 
(65+), sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis ir dėl to turintys nuolat sąveikauti su sveikatos 
priežiūros specialistais. Duomenų analizės metodas – temų analizė. Tyrimo radiniai. VAA 
viso gyvenimo metu internalizuoja amžistines nuostatas (implicistinis amžizmas), kurios yra 
nuolat ir (ar) galutinai įtvirtinamos sąveikoje su sveikatos priežiūros specialistais 
(eksplicistinis amžizmas), kurie akcentuoja chronologinį asmens amžių, kaip pagrindinę 
fizinio diskomforto priežastį. Amžismas sveikatos priežiūros srityje pasireiškia per sveikatos 
priežiūros specialistų kalbą (vyresnio amžiaus pacientų žeminimas, išjuokimas, pakeltas 
tonas) ir elgesį, kada ignoruojami, sumenkinami nusiskundimai, vengiama nukreipti kitų 
specialistų konsultacijoms ar paskirti reikiamą kiekį gydomųjų procedūrų, kvestionuojamas 
VAA turimas neprofesionalus (lay) žinojimas. Susidūrimas su amžizmu sveikatos priežiūros 
įstaigoje pakeičia asmenų lėtinės ligos valdymo trajektorijas, kada pamažu atsisakoma 
lankytis pas sveikatos priežiūros specialistus, ieškoma alternatyvių fizinių ligos simptomų 
valdymo būdų tai taip pat turi įtakos asmens fizinei ir emocinei savijautai, gyvenimo kokybei.

[1] Ayalon L, Tesch-Römer C. Taking a closer look at ageism: self- and other-directed ageist attitudes and 
discrimination. Eur J Ageing. 2017 Jan 5;14(1):1-4. doi: 10.1007/s10433-016-0409-9. PMID: 28804389; 
PMCID: PMC5550624.

[2] Chrisler, J.C., Barney, A. and Palatino, B. (2016), Ageism can be Hazardous to Women’s Health: Ageism, 
Sexism, and Stereotypes of Older Women in the Healthcare System. Journal of Social Issues, 72: 86-104. 
https://doi.org/10.1111/josi.12157

[3] Ben-Harush A, Shiovitz-Ezra S, Doron I, Alon S, Leibovitz A, Golander H, Haron Y, Ayalon L. Ageism among [3] Ben-Harush A, Shiovitz-Ezra S, Doron I, Alon S, Leibovitz A, Golander H, Haron Y, Ayalon L. Ageism among 
physicians, nurses, and social workers: findings from a qualitative study. Eur J Ageing. 2016 Jun 
28;14(1):39-48. doi: 10.1007/s10433-016-0389-9. PMID: 28804393; PMCID: PMC5550621.
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Vaiko dalyvavimas jį liečiančiuose vaiko 
apsaugos sprendimuose
Vytautas Kirka
VVTAĮT prie SADM Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas; 
VDU PMDF doktorantas.

Šiandien daug kalbama apie valstybės gerovę, o žvelgiant į dabartinę situaciją pasaulyje Šiandien daug kalbama apie valstybės gerovę, o žvelgiant į dabartinę situaciją pasaulyje 
akivaizdu, jog ši tema bus aktuali nuolat. Visuomenės gerovė prasideda nuo labiausiai 
pažeidžiamo asmens – vaiko, todėl svarbu tinkamai įgyvendinti vaiko teisių apsaugos 
politiką, garantuojant jo socialines teises.

Įgyvendinant vaiko politiką Lietuvoje yra sugrįžtama prie probleminių klausimų, paliečiančių Įgyvendinant vaiko politiką Lietuvoje yra sugrįžtama prie probleminių klausimų, paliečiančių 
vaikų skurdo, smurto, švietimo, sveikatos problemas ir kitas jautrias temas. Šiai visuomenės 
grupei nėra skiriamas tinkamas dėmesys ir nepakanka politinės valios keisti įsisenėjusias 
problemas. Viena iš vaiko gerovės dedamųjų dalių yra vaiko dalyvavimas – jo balso 
išgirdimas. Ši svarbi dalis praktiškai pradėta įgyvendinti po 2018 m. liepos 1 d., kada 
įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų pakeitimo įstatymas.

Mokslinė problema: vaiko dalyvavimas Lietuvoje nepakankamai užtikrinamas ir tai daro Mokslinė problema: vaiko dalyvavimas Lietuvoje nepakankamai užtikrinamas ir tai daro 
neigiamą įtaką vaiko teisių įgyvendinimui.

Tikslas: ištirti vaiko dalyvavimą jį liečiančiuose vaiko apsaugos sprendimuose.

Uždaviniai:
  ●  Išanalizuoti vaiko dalyvavimo aplinką.
  ● Remiantis vaikų patirtimis, identifikuoti galimas problemas vaiko dalyvavimo procese.

Tyrimo metodas

Lietuvoje vaiko dalyvavimas yra praktiškai netyrinėtas, todėl pasirinktas kokybinis tyrimas, Lietuvoje vaiko dalyvavimas yra praktiškai netyrinėtas, todėl pasirinktas kokybinis tyrimas, 
kuriame labai svarbios tiriamųjų patirtys bei įžvalgos. Siekiant išanalizuoti, kaip patys 
dalyviai vertina jų nuomonės išklausymą ir dalyvavimo užtikrinimą, kokios yra jų patirtys 
bendraujant su specialistais bei kokių turi pasiūlymų gerinant bendravimą, atlikta 15 pusiau 
struktūruotų interviu su 10−17 metų vaikais, augusiais šeimose, kuriose buvo pažeidžiamos 
vaiko teisės, o šiuo metu yra globojami (rūpinami) šeimose, šeimynose, ar 
bendruomeniniuose globos namuose. Tyrimo metu vaikų patirtys atskleidė pagrindines 
problemas vaiko dalyvavimo proceso, kad dalyvavimo aplinka yra skurdi, vaikas retai 
aktyviai dalyvauja jį liečiančiuose sprendimuose, nes specialistai koncentruojasi tik į vaiko 
nuomonės išklausymą.
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Dialogas ir pasitikėjimas kaip socialinės 
sąveikos prielaida
Dr. Ramunė Jurkuvienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos katedra.

Dr. Indrė Gajdosikienė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institutas.

Dialogo sąlygos ir galimybė – bazinė susikalbėjimo ir pasitikėjimo, konfliktų ir įtampų Dialogo sąlygos ir galimybė – bazinė susikalbėjimo ir pasitikėjimo, konfliktų ir įtampų 
sprendimo, sklandžios socialinės sąveikos prielaida. Kalbant apie šalies visuomenės 
ateities perspektyvas, jos funkcionavimą ir plėtrą, svarbu analizuoti socialinės sąveikos ir 
pasitikėjimo klausimą, aptarti pasitikėjimo trukdžius.

Pasitikėjimas auga santykyje, kada įmanomas dialogas, pagarbus įsiklausymas, ir apima Pasitikėjimas auga santykyje, kada įmanomas dialogas, pagarbus įsiklausymas, ir apima 
emocinę, pažintinę ir elgesio dimensijas. Pasitikėjimas yra pagrindinė prielaida, palaikanti 
socialinės realybės tvarką. Pasitikėjimas yra kuriamas remiantis empatija, emociniu 
pagrindu, kuris papildo pažintinį. Šį emocinį pasitikėjimo komponentą sudaro emocinis 
ryšys tarp visų, kurie dalyvauja santykiuose. Pasitikėjimas sukuria atmosferą, kurioje gali 
būti imamasi intensyvių emocinių investicijų. Praktinė pasitikėjimo reikšmė slypi 
socialiniame veiksme, kuriuo jis remiasi. Pasitikėjimo elgesio turinys yra atsiveriantis kitam 
ir prisiimantis riziką elgesys, tikintis, kad kiti taip pat elgsis – pareigingai ir kompetentingai. 
To nevykstant nusiviliama ir nepasitikėjimas auga. Nagrinėjant šiuolaikinius socialinius 
procesus, pasitikėjimas yra naudojamas kaip sociologinės tikrovės pagrindas.

Totalitarinė visuomenė, kuri neigia socialinę realybę (Arendt, 2001), negali sukurti 
autentiškų santykių, kuriems reikia bendro supratimo, kas yra santykiai, kas jungia 
Totalitarinė visuomenė, kuri neigia socialinę realybę (Arendt, 2001), negali sukurti 
autentiškų santykių, kuriems reikia bendro supratimo, kas yra santykiai, kas jungia 
visuomenės narius. Be dialogo ir iš jo gimstančio pasitikėjimo neįmanoma sukurti sėkmingo 
santykių valdymo, be autentiškų santykių, pagrįstų pasitikėjimu ir abipusiškumu neįmanoma 
konstruktyvi socialinės tikrovės perspektyva. Vis dėlto net ir sudėtingomis sąlygomis prie 
pasitikėjimo kūrimo gali prisidėti kiekviena(s).

Pristatyme pateikiama teorinė analizė, grįsta praktikos patyrimu ir tyrimais.

37



Subsidiarumo principo link: vaikų dienos 
centrų akreditacijos vertinimas
Ilona Tamutienė
Viešojo administravimo katedra, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Vytauto Didžiojo 
universitetas.

Šio pranešimo tikslas yra, remiantis nevyriausybinių vaikų dienos centrų atveju, apžvelgti Šio pranešimo tikslas yra, remiantis nevyriausybinių vaikų dienos centrų atveju, apžvelgti 
subsidiarumo principo įgyvendinimą Lietuvoje. Pranešimas remsis apklausos, atliktos 2021 
rugpjūčio-rugsėjo mėn. rezultatais. Tyrime dalyvavo 113 informantų:  43 valdžios, 70 –  
vaikų dienos centrų atstovų. 15 vyrų, likę  – moterys. Atranka tikslinė, neatsitiktinė. Pirmoje 
pranešimo dalyje bus pristatomas subsidiarumo konceptas, valdžios ribos bei 
tarpininkaujančių tarp individo ir valdžios organizacijų svarba. Antroje pranešimo dalyje 
atskleidžiama tyrimo dalyvių perspektyva: jų egzistenciniai tikslai, susiję su VDC, 
akreditacijos vertinimas. VDC akreditaciją galima vertinti kaip Lietuvos socialinės politikos 
esminį žingsnį, reguliuojantį nevyriausybinio ir valdžios sektoriaus veiklą. VDC iš projekto, 
trukusio beveik 30 metų,  integruoti į socialinių paslaugų sistemą, kaip lygiaverčiai 
partneriai. Rekomenduojama subsidiarumo principą įrašyti į nevyriausybinių organizacijų 
plėtros, Socialinių paslaugų ir vietos savivaldos įstatymus ir gerinti praktinį subsidiarumo 
principo taikymą, kuris padėtų mažinti galių tarp valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus 
disbalansą bei padėtų pagrindą pagarbiai partnerystei.

Raktiniai žodžiai: subsidiarumas, valdžia, vaikų dienos centrai, akreditacija, žmogaus 
orumas.
Raktiniai žodžiai: subsidiarumas, valdžia, vaikų dienos centrai, akreditacija, žmogaus 
orumas.
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Turizmas po COVID-19 pandemijos: 
pokyčiai naujoje socialinėje aplinkoje
Dr. Darius Liutikas
Lietuvos socialinių mokslų centras.

Nepaisant pažangos vakcinacijos srityje, COVID-19 pandemija turės negrįžtamą poveikį Nepaisant pažangos vakcinacijos srityje, COVID-19 pandemija turės negrįžtamą poveikį 
turizmo sektoriui. Tai susiję su turizmo produktų ir paslaugų pokyčiais, naujų turizmo 
paslaugų ir produktų pasiūla bei turizmo plėtra naujose vietose. Turizmo sektoriuje reikės 
diegti naujas technologines ir netechnologines inovacijas, naujus produktus ir paslaugas. 
Pasikeitusioje socialinėje aplinkoje turizmo sektorius turi prisitaikyti prie naujų verslo 
modelių.

Šiame pranešime aptariamos tiek COVID-19 pandemijos valdymo priemonės turizmo Šiame pranešime aptariamos tiek COVID-19 pandemijos valdymo priemonės turizmo 
sektoriuje, tiek turizmo sektoriaus pokyčiai po COVID-19. Pateikiama Lietuvoje taikytų 
priemonių apžvalga, kurios buvo įgyvendintos tiek krizei valdyti tiek jos poveikiui sušvelninti. 
Įvairūs socialiniai, aplinkos ir technologiniai veiksniai nulems turizmo sektoriaus pokyčius po 
pandeminiu laikotarpiu. Įvairiomis priemonėmis siekiama atnaujinti turizmo sektorių, 
pertvarkyti turizmo sistemą. Didelis dėmesys skiriamas inovatyvių ir skaitmeninių turizmo 
paslaugų plėtotei. Turizmo pokyčiai vertinami darnios verslo plėtros, inovacijų pritaikymo, 
skaitmeninimo, klimato kaitos, sveikatos padėties ir socialinės apsaugos kontekste. Šiame 
pranešime taip pat bus aptartos mokslinio projekto „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir 
perspektyvos po COVID 19 pandemijos” tikslai ir vykdomos veiklos.

Reikšminiai žodžiai: turizmas, COVID-19, turizmo sektoriaus pokyčiai.
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Socialinės atminties tyrimų 
metodologiniai iššūkiai ir aktualumas 
dabarčiai: atminčių apie Sąjūdžio 
laikotarpį atvejis
Kristina Šliavaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos institutas, vyresnioji mokslo darbuotoja.

Pranešime aptariami metodologiniai iššūkiai kylantys tiriant skirtingų grupių atmintis apie Pranešime aptariami metodologiniai iššūkiai kylantys tiriant skirtingų grupių atmintis apie 
praeities laikotarpius, bei diskutuojama kodėl socialinės atminties tyrimai yra aktualūs 
kalbant apie dabarties visuomenei kylančius iššūkius. Diskutuojama ar skirtingų socialinių 
grupių konstruojamos atmintys apie Sąjūdžio laikotarpio pilietiškumą, pasirinkimus bei 
bendrabūvį yra aktualūs dabarties visuomenei kylančių iššūkių kontekste. Pranešime 
platesniame teorinių ir metodologinių atminties tyrimų kontekste reflektuojami pirmieji etapai 
įgyvendinant LMT finansuojamą tyrimų projektą ,,Etniškumas, įtrauktis ir istoriniai 
pasirinkimai tautinių mažumų pasakojimuose apie Lietuvos valstybingumo atkūrimą XX a. 
pabaigoje“ (LMTLT, sutarties Nr. S-MOD-21-3).
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Ar ateities humanitariniai mokslai bus 
geresni? Tarp meistrystės ir poveikio
Aldis Gedutis
vyriausias mokslo darbuotojas, Socialinių pokyčių tyrimų centras, KU.

Kęstas Kirtiklis
docentas, Filosofijos institutas, VU.

Kumuliatyvaus mokslo koncepcija, vyraujanti gamtos moksluose numato, kad mokslui Kumuliatyvaus mokslo koncepcija, vyraujanti gamtos moksluose numato, kad mokslui 
plėtojantis tiek jo žinojimas, tiek ir pajėgumas žinojimą plėsti ir tikslinti tampa vis geresni. T.y. 
gerėja mokslo kokybė. Humanitariniai mokslai (HM) neretai oponuoja tokiam požiūriui 
neigdami pačią kumuliatyvaus mokslo idėją. Paradoksalu, tačiau mokslo kokybės idėja čia 
neneigiama. HM jos laikosi. Kas gi tuomet yra kokybiški HM? Lietuvoje HM kokybei skirtų 
tyrimų nėra. Dažniausiai kokybės problema kyla sprendžiant kitokias problemas. Pvz., 
Gedutis ir Kraniauskas (2013) su kokybės sampratomis susiduria tirdami Lietuvos SHM 
vertinimo praktikas, Kirtiklis ir Gedutis (2020) – tirdami HM vertę ir poveikį, Adomėnas ir kt. 
(2007) nagrinėdami DB „Lituanistika“ prielaidas, Adomėnas ir kt. (2019) siūlydami 
rekomendacijas HM stiprinimui. Galbūt arčiausiai preliminarių kokybės sampratų 
formulavimo atsiduria kai kurie Viliūno (2004) sudarytos knygos autoriai, aptariantys savo 
SHM disciplinų būklę naudodami SSGG matricą.

 Svarstymus apie HM kokybę aptinkame skirtinguose kontekstuose:
   ●  Instituciniame, kuriame kokybės samprata bei kriterijai priskiriami „iš viršaus“, jiems 
būdinga vis didėjanti orientacija į „pripažinto“ žinojimo kūrimą ir socialinį poveikį;
   ●  Instituciniame, kuriame kokybės samprata bei kriterijai priskiriami „iš viršaus“, jiems 
būdinga vis didėjanti orientacija į „pripažinto“ žinojimo kūrimą ir socialinį poveikį;
   ●  Disciplininėse mokslininkų bendruomenėse, kur kokybės samprata implicitiškai ir 
eksplicitiškai formuluojama „iš apačios“. Čia vyrauja orientacija į meistrystę.

Pirmu atveju kokybė tampa svarbi ne pati savaime, tačiau tiek, kiek ji padeda užtikrinti HM Pirmu atveju kokybė tampa svarbi ne pati savaime, tačiau tiek, kiek ji padeda užtikrinti HM 
moksliškumą (impact factor, publikacijų lygis ir skaičius, tarptautiškumas ir t.t.) bei socialinį 
HM poveikį. Šiuo atveju HM kokybė redukuojama į jiems išoriškus kriterijus: jei tyrimas 
tarptautiškas, rezultatai publikuoti aukšto lygio žurnaluose, sprendžiamos aktualios 
socialinės problemos ir pan., jis, pagal nutylėjimą, laikomas kokybišku. Antru atveju 
disciplinos bendruomenė disponuoja vidinėmis žiniomis, kurios padeda at(si)rinkti vertus 
dėmesio tekstus bei aiškiai skirti tinkamus tyrimus nuo netinkamų. Šiedvi – institucinė ir 
disciplinos bendruomenės – kokybės sampratos persidengia, tačiau nesutampa: institucinė 
kokybės samprata nebūtinai priimtina tyrėjams ir atvirkščiai. Tikėtina, kad HM ir toliau 
plėtosis šių dviejų veiksnių įtampoje, nes šiuo metu nėra pagrindo manyti, kad kuri nors iš 
tendencijų galėtų įsivyrauti.

41



Lietuvos gyventojų aplinkosauginių 
nuostatų pokyčio ilguoju laikotarpiu 
analizė
Rūta Pelikšienė
Sociologijos magistrantė, Kauno Technologijos Universitetas.

Sėkminga klimato kaitos politika priklauso ne tik nuo politinės valios ir tarptautinių Sėkminga klimato kaitos politika priklauso ne tik nuo politinės valios ir tarptautinių 
susitarimų, tačiau ir nuo visuomenės į(si)traukimo bei pastangų keičiant aplinkosauginę 
elgseną bei įpročius. Todėl itin svarbu atsižvelgti į šių nuostatų bei elgsenų dinamiką ir 
pokytį bėgant laikui. Šis pranešimas skirtas apžvelgti Lietuvos gyventojų aplinkosauginių 
nuostatų pokytį 2008-2021 metų laikotarpiu. Remiantis gyventojų apklausomis, siekiama 
atsakyti į šiuos klausimus: kaip keitėsi Lietuvos gyventojų aplinkosauginės nuostatos nuo 
2008 iki 2021 metų, koks aplinkosauginių nuostatų pokytis matomas lyginant skirtingas 
amžiaus grupes, ar susirūpinimas klimato kaita ir aplinkosauginėmis problemomis kyla 
nuosekliai? Pranešime aplinkosauginės nuostatos analizuojamos dviem aspektais: 
susirūpinimu dėl klimato kaitos bei polinkiu imtis asmeninių veiksmų kovojant su klimato 
kaita. Pranešime atskleidžiamos bendra aplinkosauginių nuostatų pokyčių dinamika, 
skirtingose amžiaus grupėse matomos tendencijos bei pateikiama išvada dėl stebėtų 
nuostatų pokyčių nuoseklumo analizuotu laikotarpiu. Tyrimas atliktas vykdant priemonę 
09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas 
per praktinę mokslinę veiklą”, finansuotą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos. Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0013.investicijų veiksmų programos. Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0013.
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„Švelnios“ intervencijos: potenciali 
priemonė skatinanti tvarią Lietuvos 
gyventojų judumo elgseną
Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė
doktorantūros studentė, jaunesnioji tyrėja, Kauno Technologijos Universitetas.

2015 m. Lietuva pasirašė Paryžiaus Susitarimą ir bendrai su kitomis Europos Sąjungos 2015 m. Lietuva pasirašė Paryžiaus Susitarimą ir bendrai su kitomis Europos Sąjungos 
narėmis įsipareigojo 2021–2030 m. laikotarpiu mažiausiai 40% sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, lyginant su 1990 m. Šiuo atžvilgiu, vienas problemiškiausių sektorių 
Lietuvoje yra transporto sektorius, ypač lengvieji automobiliai. Todėl, norint pasiekti klimato 
kaitos tikslus, mokslininkai ir politikos formuotojai turi skirti daug dėmesio transporto 
sektoriui, ypač kelių transportui. Pagrindinės šiuo metu Lietuvoje taikomos priemonės, 
skirtos tvaraus gyventojų judumo skatinimui yra orientuotos į judumo elgseną įtakojančią 
aplinką. Tačiau, tokios priemonės reikalauja daug resursų ir dažnai susilaukia neigiamos 
visuomenės reakcijos. Tuo tarpu strateginiuose Lietuvos dokumentuose daug dėmesio 
skiriama technologiniams sprendimams tokiems kaip elektra varomi automobiliai. Tačiau, 
įrodymais pagrįsti scenarijai rodo, kad technologiniai sprendimai išplis per lėtai, kad būtų 
pasiektas priimtinas ŠESD lygis. Galiausiai, Lietuvoje atlikti moksliniai judumo elgsenos 
tyrimai yra orientuoti į ją lemiančius veiksnius. Tačiau, trūksta į sprendimus orientuotų 
mokslinių tyrimų, testuojančių intervencijas, skatinančias tvarią judumo elgseną. Pranešimo 
tikslas bus pristatyti intervencijas, nukreiptas į psichologinius individų elgseną įtakojančius 
veiksnius, kaip potencialią priemonę skatinančią tvarią gyventojų judumo elgseną. 
Pranešimo metu bus apžvelgiamas tokių tyrimų dizainas, intervencijų efektyvumas bei jį 
didinančios priemonės. 
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Nuo „energetinės salos“ iki žaliojo kurso: 
sociologinių žinių autoritetas ir vaidmuo 
energetikos sektoriaus transformacijoje
Dr. Dainius Genys
VDU Energetinio saugumo tyrimų centras.

Visuomenės  nuomonė užima svarbią vietą kiekvienos demokratinės šalies valdyme. Visuomenės  nuomonė užima svarbią vietą kiekvienos demokratinės šalies valdyme. 
Siekdama įgyvendinti konkrečius politinius tikslus, valdžia privalo atsižvelgti į ne tik į šalies 
strateginį interesą, bet ir visuomenės prioritetus, lūkesčius bei nuomonę. Toks uždavinys 
neretai tampa nemenku iššūkiu, kadangi visuomenės nuomonė dažnai yra diferencijuota 
pagal skirtingų grupių interesus ir sampratas. Įvairios specifinės visuomenės gyvenimo 
sritys, šiuo atveju – energetika, skirtingų socialinių veikėjų dažniausiai vertinama nevienodai 
ar net radikaliai priešingai. Siekdama priimti pozityvius ir konstruktyvius sprendimus, valdžia 
turi atsižvelgti arba konstruoti viešąją nuomonę taip, kad ji būtų palanki konkrečiai 
įgyvendinamai politikai. Visuomenės požiūris ir jį atspindintys sociologiniai tyrimai tampa 
ypač svarbiu reiškiniu, kuris gali  būti panaudotas kaip svarbus energetikos politikos 
įgyvendinimo sėkmingumo / nesėkmingumo veiksnys.

Pranešimas skirtas apžvelgti energetinio saugumo tyrimų raidą aptariant kaip ir kiek 
sociologinis žinojimas prisidėjo prie vienos iš opiausių pastarojo laikmečio problemų – 
Pranešimas skirtas apžvelgti energetinio saugumo tyrimų raidą aptariant kaip ir kiek 
sociologinis žinojimas prisidėjo prie vienos iš opiausių pastarojo laikmečio problemų – 
energetinio saugumo – sprendimo dinamikos. Tyrime analizuojama politinių prioritetų ir 
visuomenės požiūrio raidos sampynos. Tyrimas remiamas sociologinių apklausų 
rezultatais, ekspertiniais interviu bei svarbiausių energetikos politiką atspindinčių 
dokumentų analize, o taip pat antriniais duomenimis.
Raktiniai žodžiai: sociologija, žinojimas, visuomenės požiūris, energetikos politika.
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Erdvinių ir socio-psichologinių veiksnių 
įtaka ekologinių grėsmių vertinimams 
Lietuvoje
Aistė Balžekienė, Audronė Telešienė, Vaidas Morkevičius
Kauno technologijos universitetas, mokslo grupė „Pilietinė visuomenė ir darnus 
vystymasis“.

Erdvinė analizė rizikos suvokimo tyrimuose leidžia atskleisti, kaip formuojasi kompleksinė Erdvinė analizė rizikos suvokimo tyrimuose leidžia atskleisti, kaip formuojasi kompleksinė 
„rizikos erdvė“ (angl. riskspace), apibūdinanti gyventojų kasdienines patirtis, bei grėsmių 
vertinimus, susijusias su jų gyvenamosiomis erdvėmis. Tyrimai rodo, kad stipri identifikacija 
su savo gyvenamąja vietove gali lemti geresnį gyventojų pasiruošimą ekologinėms krizėms 
(pvz. potvyniams), tačiau tuo pačiu ekologinė rizikos gali būti suvokiama neadekvačiai 
maža lyginant su realia situacija.

Šio pranešimo tikslas- nustatyti erdvinius bei socialinius-psichologinius veiksnius, Šio pranešimo tikslas- nustatyti erdvinius bei socialinius-psichologinius veiksnius, 
lemiančius rizikos suvokimo skirtumus Lietuvoje, ir sulyginti suvokimo duomenis su 
objektyviais aplinkos rodiklių duomenimis.

Pranešime naudojami reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenys. Apklausa Pranešime naudojami reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenys. Apklausa 
vykdyta 2020 m. rudenį, imtis 2007 respondentai, buvo fiksuojamos respondentų 
geografinės koordinatės, o atranka buvo vykdoma visose 60 savivaldybių. Taip pat 
pranešime naudojami objektyvieji ekologinių rizikų duomenys – oro ir vandens taršos, 
potvynių ir miškų gaisrų grėsmių duomenys. 

Naudojantis erdvinės regresijos bei linijinės regresijos modeliais bus analizuojama, ar Naudojantis erdvinės regresijos bei linijinės regresijos modeliais bus analizuojama, ar 
gyventojų ekologinių rizikų suvokimas atitinka jų gyvenamosios vietovės objektyvią 
ekologinę situaciją, bei kokia yra socio-psichologinių veiksnių įtaka rizikos vertinimams.

Tyrimo rezultatai svarbūs identifikuojant  atotrūkį tarp gyventojų grėsmių vertinimų ir Tyrimo rezultatai svarbūs identifikuojant  atotrūkį tarp gyventojų grėsmių vertinimų ir 
ekologinės situacijos, įvertinant regioninį grėsmių pasiskirstymą Lietuvoje. Pranešimas yra 
parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą “Rizikos suvokimo 
žemėlapiai Lietuvoje: erdvinė ir socio-psichologinė dimensijos“ (Sutarties Nr. Nr. 
S-MIP-19-28).
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Klimato kaitos atžvilgiu reikšminga 
elgsena Lietuvoje
Vidas Vilčinskas
sociologijos mokslo krypties doktorantas, Kauno technologijos universitetas, Socialinių, 
humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.

Klimato kaita įvardijama kaip vienas iš didžiausių iššūkių šiuolaikiniam pasauliui, keliantis Klimato kaita įvardijama kaip vienas iš didžiausių iššūkių šiuolaikiniam pasauliui, keliantis 
apskritai egzistencinę grėsmę. Jau atėjo laikas, kuomet dėl įvairių su klimato kaita susijusių 
reiškinių keliamo poveikio yra prarandamos žmonių gyvybės. Tam tikri autoriai apskritai 
rekomenduoja šį fenomeną vadinti klimato krize. Net ir pandemijos laikotarpiu ši problema 
neprarado savo aktualumo, bei toliau imamasi priemonių globaliu mastu šio reiškinio 
poveikiui sumažinti. Visgi kai kurie mokslininkai kalba apie tai, jog to negana, bei gali 
apskritai nepavykti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo kiekio iki 
reikiamo lygio, kas vestų prie katastrofiškų pasekmių. Lietuvai ši problema taip pat aktuali, 
nepaisant to, jog didžioji dalis respondentų šalyje neįvardija jos kaip vienos iš svarbiausių. 
Siekiant sumažinti klimato kaitos poveikį, valstybė įsipareigojusi sumažinti ŠESD išmetimą. 
Visgi viešajame diskurse diskutuojama, jog Lietuvoje, kartu su ekonomikos augimu, auga ir 
išmetamas ŠESD kiekis. Dabartinėmis tendencijomis, iki 2030 m. gali nepavykti sumažinti 
išmetamų dujų lygio iki reikiamo, kas taip pat vestų prie reikšmingų finansinių sankcijų. 
Siekiant sumažinti klimato kaitos poveikį, bei vykdyti įsipareigojimus, yra aktualu geriau 
suprasti individualią žmonių elgseną, kaip vieną iš reikšmingų faktorių, galinčių prisidėti prie 
problemos sprendimo. Šiame pranešime identifikuojama Lietuvos gyventojams būdinga 
elgsena, bei galimos vidinės ir išorinės to priežastys. Nepaisant to, jog tam tikrų elgesio 
formų gyventojai tiesiogiai nesieja su klimato kaita, tačiau jos turi faktinį poveikį aplinkai, tad 
yra įtraukiamos į tyrimą. Elgsena aptariama suskirstant ją į 6 kategorijas: elgsena transporto 
sektoriuje, energijos taupymo elgsena, aplinkosauginis pilietinis aktyvumas, darnus 
vartojimas, rūšiavimo elgsena bei mitybos elgsena. Didžiausias dėmesys skiriamas 
energijos taupymo elgsenai, dėl šios aktualumo. Tyrime naudojami tarptautinių apklausų 
duomenys, taip pat kita oficiali statistika ir rodikliai, leidžiantys palyginti Lietuvą kitų šalių duomenys, taip pat kita oficiali statistika ir rodikliai, leidžiantys palyginti Lietuvą kitų šalių 
kontekste.

Analizę papildo unikalūs fokusuotų grupinių diskusijų duomenys, leidžiantys geriau suprasti 
pagrindinius vidinius ir išorinius veiksnius, motyvuojančius elgseną.
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Lietuvos universitetas: valstybei ar 
valstybei ir visuomenei?

Audronė Janužytė
Mykolo Romerio universitetas, Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, Politikos mokslų 
institutas, Politikos mokslų instituto docentė.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. analizuojant politikų ir intelektualų Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. analizuojant politikų ir intelektualų 
diskursą dėl universiteto, galima išskirti vieną esminį, daug ginčų kėlusį klausimą – ar 
universitetą reikia kurti valstybei, ar valstybei ir visuomenei? Tai buvo nesutarimų tarp 
dešiniųjų ir kairiųjų politikų pagrindas, sukėlęs studentų ir profesūros protesto akcijas prieš 
politikus ir vyriausybę, kurie siekė kurti katalikišką humanitarinio, o ne pasaulietinį 
universalaus profilio universitetą. Išsiskiriančios dešiniosios daugumos ir kairiosios 
mažumos politikų pozicijos buvo priežastis, kodėl Lietuvos universiteto svarstymas užsitęsė 
Steigiamajame Seime ir buvo atidarytas be patvirtinto statuto tik 1922 m. vasario 16 d. 
Pranešimo tikslas, analizuojant XX a. 1–2 dešimt. politinį diskursą, atskleisti esminius 
nesutarimus ir kompromisus dėl Lietuvos universiteto steigimo. Pranešime analizuojami 
trys esminiai klausimai: 1) kokie svarbiausi nesutarimai – kokio universiteto reikia naujai 
besikuriančiai valstybei – vyravo tarp politikų ir akademinės bendruomenės?; 2) kokių 
kompromisų Steigiamajame Seime tarp valdančiosios daugumos ir opozicinės mažumos 
politikams pavyko pasiekti dėl Lietuvos universiteto atidarymo 1922 m.?; ir 3) kokias 
universiteto politikos formavimo ir įgyvendinimo paraleles ar tendencijas galima brėžti tarp 
XX a. ir XXI a. pradžios?

Retrospektyviai žvelgiant į Lietuvos universiteto steigimo patirtį ir vertinat šiandieninę 
universitetų situaciją, daroma prielaida, kad, siekiant daryti pertvarką aukštajame moksle, 
turi vykti nuoseklus politinis dialogas su akademine bendruomene. Konstruktyviai sutarti 
politikams tarpusavyje ir su akademine bendruomene, kaip priimti tvarius sprendimus dėl 
universitetų pertvarkos – šių dienų iššūkis politikos formuotojams ir įgyvendintojams.
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Mokytojo autoriteto transformacijos 
šiuolaikinėje visuomenėje
Jūratė Litvinaitė
sociologijos doktorantė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus universitetas.

Socialinio veiksmo požiūriu, mokytojas yra socialinis agentas, siekiantis padaryti įtaką Socialinio veiksmo požiūriu, mokytojas yra socialinis agentas, siekiantis padaryti įtaką 
naujųjų visuomenės generacijų atstovams pagal tam tikrą visuomenės, valdžios institucijų, 
kitų interesų grupių ir savo paties profesinį lūkestį. Šis lūkestis remiasi XVIII a. Apšvietos 
idėjomis, kuriose mokytojui ir mokyklai numatoma funkcija per švietimą užtikrinti 
visuomenės progresą ir kiekvieno asmens pažangą. Mokytojas, atliekantis tokį reikšmingą 
veiksmą, istoriškai suvokiamas kaip ypatingas, pašauktasis asmuo, nusipelnantis 
išskirtinės pagarbos. Tačiau nuo XX a. antros pusės įvairūs tyrimai ėmė rodyti mokytojo 
autoriteto ir mokytojo profesijos prestižo mažėjimą didesnėje dalyje Vakarų valstybių. Šis 
reiškinys visuomenės, politikų, tyrėjų matomas kaip problema, sąlygojanti augantį 
nepasitikėjimą mokykla bei smunkantį švietimo poveikį įvairioms socialinėms grupėms bei 
atskiriems individams. Kyla klausimas, ar šis reiškinys atskleidžia, kad šiuolaikiniame 
švietime radosi tam tikrų spragų ir taisytinų nesklandumų, ar kad XVIII a. iškeltos švietimo 
idėjos atgyveno, prarasdamos atskirų individų ar visos visuomenės palaikymą. 
Šiandieniniai politikai, tarptautinės organizacijos, ekspertai deklaruoja įvairias programas, 
skirtas mokytojo autoritetui ir profesijos prestižui atkurti, laikydami mokytoją ir jo profesinę 
veiklą tam tikru techniniu produktu. Šiuo pranešimu siekiama įrodyti, kad tokios programos 
yra iliuzinės; realybėje mokytojo autoritetas nyksta, negrįžtamai nykstant šio autoriteto 
šaltiniams. Vyksta transformacijos įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, taip pat ir 
švietime. Manytina, kad šiose transformacijose švietimo, kaip priemonės kurti pažangą, 
mitas dekonstruojasi, atsiveriant įvairiems kitiems tariamo visuomenės progreso siekimo 
keliams ir būdams. Pranešimo teiginiai remiasi įvairiais sociologijos teoriniais veikalais, iš 
kurių didžiausias dėmesys skiriamas P. Bourdieu sociologijai ir Naujosios sociologijos 
krypties atstovų darbams. Teoriniai svarstymai argumentuojami empirinio mokytojų krypties atstovų darbams. Teoriniai svarstymai argumentuojami empirinio mokytojų 
profesinės veiklos tyrimo metu gautais duomenimis (kokybinis tyrimas, 2017 – 2021 m.). 
Tikslas – atskleisti mokytojo profesinės veiklos prestižo mažėjimo veiksnius bei įvardinti 
mokytojo autoritetą nusavinančius socialinius agentus bei situacijas.
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Neuroįvairi mokykla 2024-ieji: autistiškus 
vaikus auginančių šeimų konstruojami 
ateities scenarijai
dr. Daiva Bartušienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Sociologijos katedra.

Pagal Seimo priimtus Švietimo įstatymo pakeitimus 2024-aisiais, vaikai turintys įvairius Pagal Seimo priimtus Švietimo įstatymo pakeitimus 2024-aisiais, vaikai turintys įvairius 
neurologinius, raidos, mokymosi, adaptacijos ir kt. skirtingumus, kurie įvardijami kaip 
specialieji poreikiai ir yra susiję su tam tikromis klinikinėmis negaliomis bei sutrikimais, 
įtraukiami į bendrojo ugdymo mokyklas. Į šiuolaikinę mokyklą perkeliant neuroįvairovės 
judėjimo perspektyvą siekiama mažinti diskriminaciją, užtikrinti Žmogaus teisių 
įsipareigojimus ir skatinti visuomenės nuostatų kaitą. Tačiau tai yra ir vienas labiausiai šiuo 
metu diskutuojamų klausimų autistiškus vaikus auginančių šeimų bendruomenėje, kurios 
viduje taip pat nėra vieningos pozicijos šiuo klausimu.

Šiame pranešime trumpai pristatoma „neuroįvairios mokyklos“ koncepcija ir aptariami 
įvairūs scenarijai, kuriuos konstruoja šeimos jau turinčios įvairių patirčių, t.y. jų vaikai yra 
lankę, arba šiuo metu lanko BU mokyklas, ir tos, kurios dar to (ne)laukia. Analizuojami 34 
kokybiniai interviu su autistiškus vaikus auginančiomis šeimomis ir jų subjektyvios patirtys. 
Atskleidžiami šeimų
konstruojami ateities scenarijai, kuriuose atsispindi tokie aspektai kaip vaikų socialinės konstruojami ateities scenarijai, kuriuose atsispindi tokie aspektai kaip vaikų socialinės 
elgsenos ir emocijų medikalizacija, vaikų mokymas namuose – „homeschooling‘as“, 
diagnozių slėpimas nuo klasės ir mokyklos bendruomenės siekiant išvengti išankstinių 
nuostatų, ir kt.
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Naujienų žiniasklaidos dėmesio ciklai 
mokytojų darbo apmokėjimo reformos 
komunikacijoje
Eimantė Zolubienė
mokslo darbuotoja, Kauno technologijos universitetas.

Jurgita Jurkevičienė
vyresnioji mokslo darbuotoja, lektorė; Mokslo grupė „Pilietinė visuomenė ir darnus vyresnioji mokslo darbuotoja, lektorė; Mokslo grupė „Pilietinė visuomenė ir darnus 
vystymasis”, Kauno technologijos universitetas.

Šiame pranešime pristatoma ir empiriniu pavyzdžiu iliustruojama A. Downs problemų Šiame pranešime pristatoma ir empiriniu pavyzdžiu iliustruojama A. Downs problemų 
dėmesio ciklų (angl. issue attention cycles) idėja bei jos apraiškas Lietuvos internetinės 
žiniasklaidos kuriamame diskurse. Amerikiečių mokslininkas Anthony Downs dar 1972 m. 
pasiūlė konceptualų modelį, leidžiantį laipsniškai analizuoti dėmesio politinėms 
problemoms vystymosi trajektorijas. Kaip rodo kitų mokslinių studijų rezultatai (Wang, Guo, 
2018; Lörcher, Neverla, 2015 ir kt.), šis modelis gali būti naudingai pritaikomas ir 
žiniasklaidos dėmesiui įvairioms sociopolitinėms problemoms tirti. Pasak Hanberger (2001), 
viešosios politikos problemos yra socialiai arba politiškai sukonstruotos. Tad žiniasklaida, 
pasitelkdama savo gebėjimą prioritetizuoti įvykius bei tikslingai pasirinkdama naujienų 
pristatymo rėmus, gali kurti tendencingas politikos problemų reprezentacijas. Pavyzdžiui, 
nurodydama, kaip problemos sprendimui siūlomos politinės priemonės gali paveikti 
suinteresuotų grupių atstovų gyvenimus.

Viena iš intensyviai viešame Lietuvos naujienų diskurse aptartų politinių problemų – etatinio Viena iš intensyviai viešame Lietuvos naujienų diskurse aptartų politinių problemų – etatinio 
mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos pokyčiai. Tai – ilgalaikis valdžios ir švietimo atstovų 
bendruomenės diskusijos rezultatas, kuriuo buvo siekiama didinti šalies mokytojų 
socio-ekonominį saugumą ir stabilumą, užtikrinti teisingesnį jų darbo apmokėjimą. 2018 m. 
vykęs pirmasis pokyčių etapas sulaukė didelio profesinių sąjungų pasipriešinimo – 
neterminuoto streiko, kuris daugiau kaip mėnesį dominavo šalies naujienų darbotvarkėje.

Tad šio pranešimo tikslas – nustatyti, kokio pobūdžio problemos gyvavimo ciklas buvo Tad šio pranešimo tikslas – nustatyti, kokio pobūdžio problemos gyvavimo ciklas buvo 
būdingas šios problemos komunikacijai. Pranešime pristatoma empirinė medžiaga surinkta 
mišria tyrimo prieiga paremto žiniasklaidos turinio tyrimo metu. Tyrimo duomenų laikotarpis 
apsiriboja 2016 m. gruodžio 13 d. – 2020 rugsėjo 1 d. laikotarpiu. Tyrimo imtį sudaro 574 
naujienų straipsniai, kuriuose bent kartą buvo tikslingai pavartoti tyrimo raktažodžiai. Tyrimo 
duomenų šaltiniai – du populiariausi Lietuvos internetinių naujienų šaltiniai: DELFI ir 
15min.lt.

Pranešimas yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Politikos problemų Pranešimas yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Politikos problemų 
gyvavimo ciklai Lietuvos žiniasklaidoje“ dalis (Nr. S-MIP-20-14).
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Palankios ugdymo aplinkos paieškos 
nuotoliniame mokyme: mokytojų patirtys 
ir įžvalgos
Giedrė Strakšienė
KU SHMF, Socialinių pokyčių studijų centro mokslo darbuotoja.

Ilona Klanienė
KU, SHMF, Pedagogikos katedros profesorė.

Posakis, kad mokykla yra ne tik mokymo vieta, bet ir antrieji namai, keičiasi, dabar galime Posakis, kad mokykla yra ne tik mokymo vieta, bet ir antrieji namai, keičiasi, dabar galime 
sakyti, kad namai yra ne tik gyvenamoji vieta, bet ir mokykla. Išnykus fizinei aplinkai ir 
mokymui persikėlus į virtualią erdvę, ugdymo praktikoje vis dažniau susiduriame su 
mokymo aplinkos klausimais, kurie kelia įvairių pasvarstymų apie pamokos erdvės 
sampratą, galimybę mokiniui laisvai ir saugiai jaustis, būti išgirstam ir suprastam mokytojo. 
Kaip pedagogas, mokydamas nuotoliniu būdu, kuria ugdymo procesui palankų 
mikroklimatą, kad mokiniai jaustųsi emociškai saugūs, sveiki ir mokymosi procesas vyktų 
sėkmingai?

Nuotolinis mokymas nėra naujiena Lietuvoje, tačiau pandeminis laikotarpis švietime padėjo Nuotolinis mokymas nėra naujiena Lietuvoje, tačiau pandeminis laikotarpis švietime padėjo 
suvokti, kad toks mokymas nėra vien apsirūpinimas informacinėmis technologinėmis 
priemonėmis ir mokėjimas jomis naudotis. Nuotolinio mokymo forma reikalauja ne tik 
ugdymo turinio ir jo organizavimo pertvarkos (Kazragytė, 2020), tačiau ir socialinės erdvės, 
kurioje vyksta sąveika tarp mokinių ir mokytojo, persvarstymo. Mokymosi aplinkas tyrinėję 
mokslininkai pabrėžia, kad socialiniai aspektai ugdymo aplinkoje (mokinio nuotaika, 
mokytojo elgesys, mokinių tarpusavio santykiai) daro reikšmingą įtaką mokinio 
individualiems pasiekimams (Muijs, Reynolds, 2011; Helmke, 2012; Simonaitienė, 
Augustinienė, 2021, Gevorgianienė 2020 ir kt.).

Tyrimas atskleidė, kad mokytojai pradeda pripažinti „kitokio“ ugdymo erdvę, nes išnyksta Tyrimas atskleidė, kad mokytojai pradeda pripažinti „kitokio“ ugdymo erdvę, nes išnyksta 
jutimais gaunama informacija, o dėl segmentuoto vaizdo, mažiau galimybių stebėti visumą, 
išgirsti mokytojo ar bendraklasių atsakymus, paaiškinimus. Pasak apklaustųjų, edukacinė 
erdvė tapo „tąsi“, sunkiai nusakoma, atsiranda savos ir svetimos bendruomenės sampyna, 
šeimos narių (tėvų, brolių, seserų), esančių toje pačioje mokymosi erdvėje vaidmens 
priskyrimo painiava, kartais sudėtinga identifikuoti ugdymo proceso dalyvius ir pan. Tyrimas 
parodė, kad socialiai saugios ir ugdymui palankios aplinkos kūrimas taikant nuotolinį 
mokymą kelia daug papildomų klausimų: kaip atpažinti emocinius sunkumus, kai mokiniai 
„už ekrano“ fiziškai nepasiekiami, kaip teikti jiems pagalbą, kokias priemones ir kaip taikyti. 
Kita vertus, mokytojų nuomone, palankios ugdymo aplinkos kūrimas suteikia didesnės 
galimybes vykdyti įtraukųjį ugdymą, tenkinant individualius mokinių poreikius bei glaudžiau 
bendradarbiauti su tėvais, užtikrinant kokybiškesnį ugdymą.

Raktiniai žodžiai: nuotolinis mokymas, ugdymo aplinka, pamokos erdvė, mokytojas, 
mokinys
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Karlo Marxo išnaudojimo samprata ir jo 
reikšmė svarstymams apie teisingumą
Dr. Andrius Bielskis
Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto, Mykolo 
Romerio universiteto Politikos mokslų instituto profesorius, Aristoteliškų studijų ir kritinės 
teorijos centro direktorius.

Svarbiausia šio pranešimo problema yra susijusi su Karlo Marxo išplėtota teorine Svarbiausia šio pranešimo problema yra susijusi su Karlo Marxo išplėtota teorine 
išnaudojimo samprata svarstymų apie teisingumą kontekste. Svarbiausias šio pranešimo 
klausimas tuomet yra: kaip turėtumėme vertinti Marxo pridedamosios vertės ir išnaudojimo 
sampratas Kapitalo I tome teisingumo požiūriu? Pranešime aptarsiu tris dalykus.

Pirmiausia trumpai pristatysiu teorinę diskusiją apie teisingumo reikšmę Marxo minty. Bus Pirmiausia trumpai pristatysiu teorinę diskusiją apie teisingumo reikšmę Marxo minty. Bus 
teigiama, kad Marxo komentatoriai pateikia du skirtingus požiūrius į tai, ar Marxas laikė 
kapitalizmui būdingą išnaudojimą neteisingu. Pirmoji teigia, kad Marxo išnaudojimo 
samprata yra grįsta (bent implicitiška) teisingumo idėja („pasisavinamas darbo laikas“, 
„darbininkai apiplėšiami“, etc.), taigi kapitalizmas yra grįstas sistemai būdingu 
neteisingumu. Antrasis požiūris teigia, jog Marxas manė, kad kapitalistinis gamybos būdas 
yra istoriškas, turi savo vidinius dėsningumus ir sąmonės formas, teisingumas, kaip viena iš 
tokių sąmonės formų, yra dominuojančios ideologijos dalis, vadinasi, etinis kapitalizmo 
vertinimas yra įmanomas tik iš pačios sistemos išplaukiančių standartų požiūriu, taigi 
kapitalizmas nėra neteisingas.

Antroje pranešimo dalyje, trumpai aptaręs išnaudojimo kaip „teisėto“ pridedamojo darbo 
laiko nusavinimo sampratą Kapitalo I tome, pristatysiu tai, ką anksčiau pavadinau 
Antroje pranešimo dalyje, trumpai aptaręs išnaudojimo kaip „teisėto“ pridedamojo darbo 
laiko nusavinimo sampratą Kapitalo I tome, pristatysiu tai, ką anksčiau pavadinau 
„išnaudojimo skaičiuokle“. Tariant, kad išnaudojimo ir pridedamosios vertės šaltinis yra 
nusavintas pridedamasis darbo laikas (PDL), t. y. laikas, kurio metu darbuotojas dirba 
kapitalo savininko pridedamajai vertei generuoti, apskaičiuojamas iš visos darbo dienos 
laiko atėmus būtinąjį darbo laiką (BDL),  „išnaudojimo skaičiuoklė“ (IšSk) yra santykis (arba 
trupmena) tarp PDL ir BDL: IšSk = PDL / BDL. Kapitalo I tome Marxo prielaida yra, kad IšSk 
(kurios jis pats neartikuliuoja) yra lygi 1, t. y., jis teigia, kad, esant 12 valandų darbo dienai, 
PDL yra 6, o BDL laikas taip pat 6 val. Žinant tris kintamuosius – privačios įmonės metines 
įplaukas, darbuotojų skaičių ir vidutinį darbuotojų atlyginimą – bus paaiškinta, kaip galima 
apskaičiuoti kiekvienos kapitalistinės įmonės IšSk. Kelių garsių įmonių IšSk-ės bus 
pateiktos kaip pavyzdžiai.

Paskutinėje pranešimo dalyje pateiksiu kelias išvados apie teisingumą, išnaudojimą ir taip 
konceptualizuotą išnaudojimo skaičiuoklę.
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Nacionalizmo ir ekonomikos sąsajos 
perinterpretavimas: tautinės valstybės 
kūrimas pasitelkiant neoliberalias 
reformas Baltijos šalyse posocialistinės 
transformacijos metu
Karolis Dambrauskas
jaunesnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto, jaunesnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto, 
Etninių tyrimų skyrius,

Building on the latest scholarship in the nationalism-economy nexus studies, the article Building on the latest scholarship in the nationalism-economy nexus studies, the article 
examines how nationalism inhabits other ideologies in the economic realm. Firstly, the 
article presents the latest strands in the nationalism-economy nexus research, namely 
compatibility between economy and nationalism understood as ideology. Then, using 
Foucault’s concept of governmentality, the article shows how the two phenomena are 
compatible on the theoretical level. Going further, the article connects the latest 
nationalism-economy nexus scholarship with existing literature on national neoliberalism in 
the post-socialist Baltic states. The article argues that national neoliberalism in the Baltics 
provides an example of what the compatibility of nationalism and economy may look like in 
practice. The Baltic states’ Soviet experience encouraged their elites to undertake radical 
neoliberal reforms, in which the processes of nation-state and market economy building 
overlapped. The states were built to create the markets which would in turn guarantee the 
prosperity of their respective nations. The article juxtaposes different, yet related 
scholarships and provides a basic theoretical toolkit that could facilitate potential inquiries 
into the nationalism-economy nexus in Lithuania and abroad.into the nationalism-economy nexus in Lithuania and abroad.
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Regionų ekonominio produktyvumo 
nelygybės kaita: Baltijos šalių 
palyginimas (1995-2019)
Zenonas Norkus, Jurgita Markevičiūtė
Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas.

Vienas Europos Sąjungos (ES) prioritetų – ekonominės ir socialinės konvergencijos tarp jos Vienas Europos Sąjungos (ES) prioritetų – ekonominės ir socialinės konvergencijos tarp jos 
šalių narių spartinimas, taikant įvairias sanglaudos politikos (cohesion policy) priemones, 
kurios finansuojamos iš ES struktūrinių fondų. Vykstant (nors ir lėčiau, negu daug kas galėjo 
tikėtis) ekonominei ir socialinei konvergencijai tarp senųjų ir naujųjų ES šalių, išryškėjo 
nauja problema: auga socialinė ir ekonominė nelygybė tarp atskirų naujųjų ES narių šalių 
regionų. Lietuvoje ši problema žinoma vis didėjančios prarajos tarp metropolinio Vilniaus 
regiono ir kitų Lietuvos regionų pavidalu. Pranešime pristatomi ekonominės nelygybės tarp 
Baltijos šalių NUTS 3 regionų (teritorinių statistinių nomenklatūros trečio lygio vienetų) 
kaitos paskutiniais dviem dešimtmečio kaitos žvalgomosios kiekybinės analizės rezultatas. 
Ši analizė pagrįsta sigma ir beta konvergencijos/divergencijos perskyra. Sigma 
konvergencija pasireiškia mažėjančia regionų produktyvumo lygio (matuojamo BVP vienam 
gyventojui) dispersija, o beta konvergencija – spartesniu mažiau produktyvių regionų 
ekonominiu augimu. Be dispersiją matuojančio variacijos koeficiento, panaudoti jam 
giminingi nelygybės matai: vidutinis logaritminis nuokrypis, Theilo ir Gini indeksai. 
Atsižvelgiant į nebaigtą diskusiją dėl svertinių ir nesvertinių indeksų lyginamųjų privalumų ir 
trūkumų, suskaičiuotos abi (svertinė ir nesvertinė) šių indeksų versijos. Dėl mažo N dydžio 
(Lietuvoje yra 10, Latvijoje 6, o Estijoje tik 5 NUTS 3 regionai) beta koeficiento reikšmės net 
ir tik p=0,1 lygiu buvo statistiškai reikšmingos tik nedaugelyje regresijos modelių, kuriuose 
nepriklausomas kintamasis buvo regiono BVP vienam gyventojui, o priklausomas – 
vidutinis metinis BVP prieaugis per visą nagrinėjamą periodą ar per vieną iš jo subperiodų. 
Aptikta, kad ekonominio pakilimo laikotarpiais visose trijose Baltijos šalyse vyko regionų 
divergencija, o recesijos laikotarpiais – konvergencija. Ji vykdavo ne dėl spartesnio 
atsiliekančių regionų augimo, bet dėl to, kad sparčiau augusiuose regionuose BVP vienam atsiliekančių regionų augimo, bet dėl to, kad sparčiau augusiuose regionuose BVP vienam 
gyventojui smukdavo daugiau, negu ekonomiškai depresyviuose. Lyginant Baltijos šalis, 
regionų produktyvumo skirtumai didžiausi yra Latvijoje, mažiausi – Lietuvoje, o Estija yra 
vidurinėje pozicijoje. Lietuviško tautinio folkloro dalimi tapusių Estijos ir Lietuvos „lenktynių“ 
kontekste tai yra gera žinia.

Pranešimas parengtas pagal tyrimą vykdant Baltijos mokslinių tyrimų programos projektą Pranešimas parengtas pagal tyrimą vykdant Baltijos mokslinių tyrimų programos projektą 
„Quantitative Data about Societal and Economic Transformations in the Regions of the 
Three Baltic States during the Last Hundred Years for the Analysis of Historical 
Transformations and the Overcoming of Future Challenges (BALTIC100)“.
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Neoliberalios meritokratijos kritika: 
meritokratijos ir neoliberalizmo 
prieštaravimai bei raidos persidengimų 
ypatumai
Stasys Stirbinskas
Vytauto Didžiojo universitetas. Sociologijos mokslo krypties doktorantas.

Per savo egzistavimo laikotarpį nuo 20 a. vidurio, meritokratija įvairiais periodais buvo Per savo egzistavimo laikotarpį nuo 20 a. vidurio, meritokratija įvairiais periodais buvo 
asocijuojama su socializmo, socialdemokratijos ir neoliberalizmo ideologinėmis kryptimis. 
Termino egzistavo pradžioje meritokratija talpino kritiką egzistuojančiai sistemai ir jose 
vykstantiems pokyčiams, tačiau 20 a. pabaigoje ji tapo prilyginta šiuolaikinei visuomenei bei 
susieta su neoliberalia ideologija. Šiuolaikinė neoliberali meritokratija kritikuojama dėl 
bendruomeninių darinių silpninimo, sisteminių nelygybių ignoravimo, pastangų ir nuopelnų 
pervertinimo, siauros intelekto sampratos, taip pat buržuazinių vertybių aukštinimo bei 
darbininkų klasės vertybių sumenkinimo. Meritokratija taip pat prilyginama ideologijai, 
kuriančiai ir legitimuojančiai sistemą, slepiančią, ir plečiančią ekonominių bei socialinių 
nelygybių spektrą. Meritokratijos problematikos gretinimas neoliberalizmo teorinei kritikai 
taip pat išryškina kertinius prieštaravimus tarp galimybių lygybės principo ir neoliberalios 
valstybės vaidmens.

Siekiant suvokti meritokratijos ir neoliberalizmo santykį bei raidos ypatumus, svarbu 
atskleisti istorinį 20. a. antros pusės kontekstą, išryškinusį pokario gerovės valstybės 
Siekiant suvokti meritokratijos ir neoliberalizmo santykį bei raidos ypatumus, svarbu 
atskleisti istorinį 20. a. antros pusės kontekstą, išryškinusį pokario gerovės valstybės 
meritokratinius ir kitus deficitus. Atmetę klasines kovas ir socialinius judėjimus, tuo būdu 
visą pasipriešinimą sutelkę į individualius, moralinius klausimus, neoliberalizmo šalininkai 
akcentavo žmonių subjektyvumo, jų santykio su savimi pokyčius. Šie pokyčiai turėjo juos 
išlaisvinti nuo to metu egzistavusio socialinio statizmo normatyvumo. Ironiška, tačiau 
neoliberalizmas nepasiekiamomis pavertė būtent tas ekonomines ir politines struktūras, 
turėjusias sudaryti pamatus, įgalinančius emancipacinius mikro lygmens eksperimentus. 
Taikant mikro lygio pasipriešinimus, klausimai, susiję su išnaudojimu, nevienodu darbo 
pasidalijimu (dabar egzistuojančiu jau globaliniu mastu), ar pajamų nelygybe, 
paprasčiausiai išnyko ir tapo visiškai nepasiekiami. Negana to, 1968 m. socialinių judėjimų 
nuopelnai buvo perimti korporacinio verslo diskurso ir neoliberalių teisingumo naratyvų. Šie 
naratyvai atpažįsta įvairias socialinio teisingumo problemas, tačiau joms spręsti siūlo 
išimtinai neoliberalias rinkos priemones. Meritokratija – viena iš jų.
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Visuomenės ateities modeliavimas 
skaičiuojamuosiuose socialiniuose 
moksluose
Rimantas Rauleckas
doc., KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų f-tas, Viešojo valdymo grupė, DAtA 
centras;

Pranešimo idėja: agentinis (agent-based) modeliavimas yra Lietuvos tyrėjų „neatrasta“ Pranešimo idėja: agentinis (agent-based) modeliavimas yra Lietuvos tyrėjų „neatrasta“ 
visuomenės procesų numatymo metodologija.

Viena iš kertinių XIII Lietuvos sociologų draugijos metinės konferencijos temų yra 
sociologijos ir apskritai mokslinių žinių galimybės modeliuoti visuomenės raidos scenarijus. 
Laikantis principo, kad mokslinis įrodinėjimas yra argumentavimas pagal metodą, reiktų 
klausti, kokios ateities būsenų numatymo mokslinės metodologijos galėtų būti pasitelktos.

Visuomenės vystymosi kelių, ateities būsenų numatymui, bandant nuspėti, kaip vystysis Visuomenės vystymosi kelių, ateities būsenų numatymui, bandant nuspėti, kaip vystysis 
visuomenė ar atskiri socialiniai reiškiniai ateityje, naudojamos įvairios technikos: nuo įtaigių 
utopinių ar katastrofinių scenarijų pateikimo, ką galima laikyti nestruktūruotos, meninės 
prieigos pavyzdžiu iki agentinio modeliavimo (angl. agent-based modeling, agent-based 
simulation), kaip dirbtinio intelekto tyrimų srities subdisciplinos pasitelkimo. Agentinis 
modeliavimas nuo jo atsiradimo XX a. pab. buvo laikytas „sidabrine kulka“, kuri padės 
„išrasti iš naujo“ socialinius mokslus: leis kompiuteryje „apgyvendinti“ algoritmiškai sukurtus 
individus, visuomenes, o leidžiant jiems vystytis laike – tikrinti teorijas, atlikti eksperimentus, 
įvertinti, sąlygas, prie kurių realizuotųsi vieni ar kiti ateities scenarijai, pasirinkti geriausias 
viešosios politikos alternatyvas ir pan. Tačiau socialinių mokslų tyrėjams šią modeliavimo 
metodologiją yra techniškai sudėtinga įsisavinti, todėl nerasime daug jos panaudojimų. 
Pagrindinės socialinių mokslų sritys, kuriose taikomas agentinis modeliavimas: ekologinis 
modeliavimas, aplinkos apsaugos tematikos, migracija ir kt.

Pranešimo metu bus apžvelgta agentinio modeliavimo taikymo socialiniuose moksluose 
literatūra ir apžvelgtos visuomenės raidos scenarijų modeliavimo galimybės su NetLogo ir 
Pranešimo metu bus apžvelgta agentinio modeliavimo taikymo socialiniuose moksluose 
literatūra ir apžvelgtos visuomenės raidos scenarijų modeliavimo galimybės su NetLogo ir 
Python programine įranga.
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Vienišumo raiška ir veiksniai Lietuvoje 
bei Europos šalių kontekstas
Vaida Tretjakova, Gražina Rapolienė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas.

Vienišumas (angl. loneliness) – nemaloni patirtis dėl trokštamų ir turimų socialinių santykių Vienišumas (angl. loneliness) – nemaloni patirtis dėl trokštamų ir turimų socialinių santykių 
skaičiaus ir kokybės neatitikimo (Perlman, Peplau 1984; De Jong Gierveld, van Tilburg 
1999) – neigiamai veikia tiek individo, tiek visuomenės sveikatą. Nors pagal vienišumo 
rodiklius Lietuva pirmauja tarp Europos šalių, jo raiška ir veiksniai mažai tyrinėti.

Pranešime pristatoma Europos socialinio tyrimo 7 bangos (2014) duomenų pagrindu pirmą Pranešime pristatoma Europos socialinio tyrimo 7 bangos (2014) duomenų pagrindu pirmą 
kartą atlikta Lietuvos gyventojų vienišumo raiškos ir veiksnių analizė bei jos rezultatai 
Europos šalių kontekste. Taikant dvinarę logistinę regresiją nustatyta, kad vienišumą 
patiriantys asmenys individualiomis socialinėmis charakteristikomis (demografinėmis, 
šeiminėmis, ekonominėmis, sveikatos būklės) statistiškai reikšmingai skiriasi nuo asmenų, 
kurie nesijaučia vieniši. Vieniši asmenys dažniau būna kitos nei lietuvių ar pagrindinių 
tautinių mažumų (rusų ir lenkų) tautybės, negyvena su partneriu/ sutuoktiniu, bet dažniau 
gyvena su vaikais tame pačiame namų ūkyje, vaikystėje yra patyrę finansinį nestabilumą ir 
šiuo metu susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, dažniau savo sveikatą vertina kaip 
vidutinišką ar (labai) blogą.

Dalis Lietuvoje vienišumo raiškai būdingų veiksnių žinomi kaip vieni pagrindinių vienišumo Dalis Lietuvoje vienišumo raiškai būdingų veiksnių žinomi kaip vieni pagrindinių vienišumo 
prediktorių iš įvairių nacionalinių ir lyginamųjų tarptautinių tyrimų. Pavyzdžiui, partnerystės 
lygmens kintamieji (matuojami per gyvenimą kartu ar per santuokinį statusą) (Beutel et al. 
2017; Hansen, Slagsvold 2015) ir prastesnė ekonominė padėtis (Niedzwiedz et al. 2016). 
Europos šalių kontekste vienišų gyventojų dalis Lietuvoje yra apytikriai vidutinė, o 
gyvenimas be sutuoktinio ar partnerio yra būdingas visų šalių vienišumą patiriantiems 
asmenims. Tuo tarpu kitomis regresine analize aptiktomis statistiškai reikšmingomis 
charakteristikomis (finansiniai sunkumai dabar ir praeityje, subjektyvus sveikatos vertinimas 
bei gyvenimas su vaikais) Lietuvos vieniši gyventojai išsiskiria ir tarptautiniame kontekste – 
jos laikytinos šalies konteksto specifika.

Priešingai nei būtų galima tikėtis, (vyresnis) amžius nėra vienišumą Lietuvoje 
prognozuojantis veiksnys. Tad remdamosi 45 naratyvinių interviu su jauno (18-29 m.) ir 
Priešingai nei būtų galima tikėtis, (vyresnis) amžius nėra vienišumą Lietuvoje 
prognozuojantis veiksnys. Tad remdamosi 45 naratyvinių interviu su jauno (18-29 m.) ir 
vidutinio (30-44, 45-59 m.) amžiaus žmonėmis, atliktais 2020-2021 metais, kiekybinę 
vienišumo raiškos ir veiksnių analizę papildysime subjektyviomis vienišumo patirtimis 
skirtingais amžiaus tarpsniais.

Tyrimas atliktas vykdant LMT finansuojamą projektą ,,Vienatvė: patyrimas, veiksniai ir 
iššūkiai socialinei sanglaudai“, sutarties Nr. S-LIP-20-23.
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Laimės siekis: naratyvai ir strategijos
Giedrė Plepytė-Davidavičienė
LSMC, doktorantė.

Laimės normatyvinės kategorijos diskursyviai cirkuliuoja šiuolaikinėse visuomenėse. Tokios Laimės normatyvinės kategorijos diskursyviai cirkuliuoja šiuolaikinėse visuomenėse. Tokios 
kategorijos suteikia ir įtvirtina normatyvinius laimingo gyvenimo modelius, kurių individai yra 
priversti siekti (Ahmed 2010, Cabanas and Illouz, 2019). Asmenys vertina save ir savo 
gyvenimus, o tuo pat metu yra vertinami kitų, pagal tai, kiek jie atitinka ar neatitinka 
normatyvinį “laimingo žmogaus” idealą. Taigi, laimė susijusi su tuo, kaip žmonės suvokia 
save ir savo tapatybę. Laimingas gyvenimas tampa asmeninių transformacijos istorijų, 
kurioms būdingas terapinis naratyvas, galutiniu tikslu (Cabanas, Illouz 2018). Terapiniai 
naratyvai tai tekstai apie Save ir apie įvykius, kurie padeda tapti laimingu, ar – dažniausiai 
– apie kliūtis, kurios trukdo pasiekti laimę (Lerner 2013). Laimės pasakojimai yra susiję su 
nuolatine asmenine kova tiek su vidine įtampa, tiek su išorinėmis aplinkybėmis ir su 
nuolatiniu savęs tobulinimu (Cabanas ir Illouz, 2019).

Terapinis naratyvas yra ryškus savi-pagalbos mokytojų, siūlančių įvairias praktikas ar 
patarimus, kaip tapti laimingais, pasakojimuose. Asmeninėmis transformacijos istorijomis jie 
Terapinis naratyvas yra ryškus savi-pagalbos mokytojų, siūlančių įvairias praktikas ar 
patarimus, kaip tapti laimingais, pasakojimuose. Asmeninėmis transformacijos istorijomis jie 
dalinasi su klientais ar viešoje erdvėje, tokiu būdu pateikdami save kaip pavyzdį žmogaus, 
kuris įveikė kliūtis ir dabar gali dalintis savo patirtimi su kitais. Savi-pagalbos mokytojai 
tampa dvigubais herojais, kurie patyrė kančias, tačiau sugebėjo jas nugalėti ir tapti tuo, kuo 
dabar yra (Illouz 2003: 128). Tokiose istorijose yra pateikiamas paveikslas to, kokį rezultatą, 
transformaciją ir kokiu būdu galima pasiekti. Tokiu būdu savi-pagalbos mokytojai konstruoja 
konkrečius transformacijos iš „nelaimingo“ į „laimingą“ gyvenimą modelius. Pranešime, 
remiantis kokybinių interviu su savi-pagalbos mokytojais Lietuvoje duomenimis, bus  
nagrinėjama, kaip terapinis naratyvas yra naudojamas pirmo asmens pasakojimuose apie 
asmeninę transformaciją bei kokias laimingo gyvenimo strategijas siūlo savi-pagalbos 
mokytojai. Taip pat bus atskleista, kaip tyrimo dalyviai savo asmeninėse istorijose 
aktualizuoja Lietuvos socialinį ir istorinį kontekstą, racionalizuoja savo „nelaimingumo“ 
priežastis, reflektuoja savo tapatybę ir santykį su socialiniu pasauliu.
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Vienišumas ir nepasitikėjimas vyresniame 
amžiuje Rytų ir Vakarų Europoje
Gražina Rapolienė
Lietuvos socialinių mokslų centro mokslo darbuotoja.

Marja Aartsen
Norvegijos socialinių tyrimų instituto (Norwegian Social Research), Oslo municipalinio 
universiteto (Oslo Metropolitan University) profesorė tyrėja (Research Professor).

Tarptautiniai tyrimai Europoje atskleidžia, kad vyresnio amžiaus žmonių vienišumo Tarptautiniai tyrimai Europoje atskleidžia, kad vyresnio amžiaus žmonių vienišumo 
paplitimas labai skiriasi tarp šalių, o didžiausias jis – Rytų ir Centrinės Europos šalyse. 
Nacionaliniai skirtumai iš dalies paaiškinami šalių demografinės sudėties, ekonominiais ir 
kultūriniais skirtumais. Mes tyrėme alternatyvų vienatvės paplitimo skirtumų paaiškinimą, 
grįstą pasitikėjimo skirtumais šalyse. Daugelis Rytų ir Centrinės Europos šalių patyrė 
totalitarinį sovietų režimą, kuris pakenkė žmonių pasitikėjimui kitais žmonėmis ir socialine 
politine sistema, o tai savo ruožtu galėjo lemti didesnį vienišumo paplitimą. Tyrimui naudoti 
Europos socialinio tyrimo 6 bangos (2012) duomenys iš 29 šalių. Mūsų tyrimo modelį 
sudaro pasitikėjimas žmonėmis, pasitikėjimas politine sistema ir socialinis įsitraukimas kaip 
latentiniai kintamieji bei vienas dichotominis rezultatas (vienišas ar ne). Naudoti kontroliniai 
kintamieji: amžius, lytis, sveikatos ribotumai (liga, negalia ar psichinės problemos, 
trukdančios kasdienėms veikloms), šeiminė padėtis, pajamų pakankamumas ir 
išsimokslinimas. Analizė atlikta Mplus 8.4 kompiuterine programa. Rezultatai atskleidžia, 
kad vyresnio amžiaus žmonių vienišumą iš dalies sąlygoja šalių socialinės-kultūrinės ir 
istorinės-politinės savybės. Didesnis vyresnio amžiaus žmonių vienišumo paplitimas 
pototalitarinėse Rytų ir Centrinės Europos šalyse gali būti siejamas su mažu pasitikėjimu pototalitarinėse Rytų ir Centrinės Europos šalyse gali būti siejamas su mažu pasitikėjimu 
kitais žmonėmis, pasireiškiantis menkesniu socialiniu įsitraukimu. Atskleista 
(ne)pasitikėjimo svarba formuojantis vienišumo jausmui prisideda prie vienišumo paplitimo 
skirtumų atskirose šalyse supratimo ir siūlo naują požiūrį į vienišumo tyrimus bei 
prevencinės politikos kūrimą.
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Būti išgirstam: sunkiomis ir 
nepagydomomis ligomis sergančiųjų 
orumas gyvenimo pabaigoje
Prof. Jolanta Kuznecovienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Žmogaus orumas pripažįstamas  viena esminių humanistinių vertybių, kuri sudaro Žmogaus orumas pripažįstamas  viena esminių humanistinių vertybių, kuri sudaro 
demokratinės valstybės konstitucinį pagrindą. Orumo svarbą pagrindžiančios nuostatos 
įtvirtintos daugelyje žmogaus teises reglamentuojančių dokumentų. Tačiau pati orumo 
sąvoka juose neapibrėžiama, nes Europos Sąjungos žmogaus teises apibrėžiantys 
principai turi būti įgyvendinami  atsižvelgiant į subsidiarumo principą, kuris sako, jog 
valstybėms narėms paliekama teisė išsaugoti kultūrinį specifiškumą. Vertinant tarptautinės 
ir Lietuvos nacionalinės teisės nuostatas, taikytinas sunkiomis ir nepagydomomis ligomis 
sergančių pacientų sveikatos priežiūrai, pastarosios reiškia, jog šių pacientų orumo turinys 
gali  priklausyti nuo nacionalinio kultūrinio ir institucinio kontekstų.
Diskusijose apie orumą dažnu atveju sutariama, jog egzistuoja kintamas ir nekintamas 
orumo elementai, kuriems įvardinti naudojami skirtingi terminai: pavyzdžiui, absoliutus 
Diskusijose apie orumą dažnu atveju sutariama, jog egzistuoja kintamas ir nekintamas 
orumo elementai, kuriems įvardinti naudojami skirtingi terminai: pavyzdžiui, absoliutus 
orumas (būdingas kiekvienam žmogui) ir santykinis orumas (priklausomas nuo 
sociokultūrinio konteksto (M. Edlung ir kt. 2013). Be metafiziniame lygmenyje apibrėžiamo 
vidinio/absoliutaus orumo, svarbu atsižvelgti į asmeninį orumą, apibrėžiamą per tai, kaip 
empiriniame lygmenyje orumą suvokia konkretūs individai (C. Leget 2013;  A. 
Rodrigues-Prat ir kt. 2019). Patirtinio orumo perspektyva remiasi prielaida, jog kiekvienas 
asmuo unikaliai ir dinamiškai patiria, suvokia ir apibrėžia  orumą. Iš esmės ši perspektyva 
kvestionuoja universalaus orumo matavimo instrumento paieškų pagrįstumą. Šių diskusijų 
kontekste vis labiau akcentuojama tyrimų, išryškinančių kultūrinio konteksto įtaką orumo 
sampratoms svarba (D. Silva  ir kt.2021; A. Bovero ir kt.2020).

Pranešime pristatomi LMT finansuojamo  projekto tyrimo duomenys (sut. Nr. S-GEV-20-2). 
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti medicinos profesionalų orumo sampratas ir  
Pranešime pristatomi LMT finansuojamo  projekto tyrimo duomenys (sut. Nr. S-GEV-20-2). 
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti medicinos profesionalų orumo sampratas ir  
terminalinių ligonių orumo užtikrinimo patirtis. Pranešime aptariami orumo dėmenys, kurie 
buvo išskirti atlikus interpretacinę fenomenologinę kokybinių duomenų analizę. Tyrimo  
rezultatai lyginami su kitose kultūriniuose kontekstuose atliktų tyrimų duomenimis. 
Išryškinant gautų duomenų specifiškumą teigiama, jog analizės metu išryškėjusius penkis  
orumo dėmenis apjungia interpretacinis „buvimo išgirstu“ dėmuo, kuris gali būti laikomas 
svarbiausia, tyrimo dalyvių išskirta, terminalinių ligonių orumą užtikrinančia prielaida. 
Interpretuojant „buvimo išgirstu“ problematiką, pasitelkiama M. Foucault (1978) ir S. 
Agamben (1995) bio-galios teorija, išryškinanti orumo užtikrinimo transformacijas ir 
kontraversiškumą, išryškėjusius COVID-19 pandemijos metu.
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(In)equalities in Paid Parental Leave for 
women and men in Lithuania
Sonata Vyšniauskienė
Lietuvos socialinių mokslų centras // Sociologijos institutas // Socialinės kaitos ir nelygybių 
tyrimų skyrius, Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė.

The paper presented in the conference purpose is to investigate the role of paid parental The paper presented in the conference purpose is to investigate the role of paid parental 
leave policies on gender (in)equality in Lithuania. In this paper it is considered the degree to 
which leave policies, publicly provided childcare services, flexible working time 
arrangements promote egalitarian distribution between mothers and fathers, balancing 
work-life conflict. Lithuania presents an interesting case to investigate. The country has 
undergone social policy reforms during the last decades developed modern gender equality 
infrastructure. Like many Eastern European countries, the leave for parents in Lithuania is 
long. Unequal division of care is one of the causes behind gender inequalities. Since men 
do not share leave equally, it decreases women labour market participation and generates 
inequalities. The paper is aiming to answer the following research questions: How are the 
family policy measures (paid parental leave system, availability of pre-school education and 
quality of services) applied in Lithuania is influencing the participation of women and men in 
the labour market? What is the role of flexible working time arrangements? What are the 
factors that influence the preferences of paid parental leave for mothers and fathers? How 
do mothers’ and fathers’ choices differ depending on employment in different labour market 
sectors, professional status, and other related factors? The first part of the paper is devoted 
to the comprehensive analysis and the development of leave policies and gender equality. 
The country experienced re–familiarization of care, support mothers’ leave at home rather 
than reconciling work and family responsibilities. The second part of the paper provides 
theoretical explanations. Following Esping–Andersen’s (1999) welfare states address the 
first type of inequality by decommodification and the second by defamiliarization. Parental 
leave policies and gender equality patterns in different EU countries were discussed. The 
third part of the paper presents an analysis of multinomial logistic regression used to third part of the paper presents an analysis of multinomial logistic regression used to 
analyze leave policy preferences and other factors concerning women and men 
(in)equalities for parental leave. The primary data of the Statistics Lithuania Survey of 
population employment and career – family reconciliation 2010 – 2018 is used. The 
concluding part of the paper presents conclusions and discussion
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Lyčių lygybė vaikų priežiūroje – 
socialinės politikos ar privataus 
gyvenimo klausimas?
dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Lietuvos socialinių mokslų centras.

dr. Vita Kontvainė
Lietuvos socialinių mokslų centras.

Pastaraisiais dešimtmečiais atliekami tyrimai rodo, kad nepaisant iškeltų lyčių lygybės Pastaraisiais dešimtmečiais atliekami tyrimai rodo, kad nepaisant iškeltų lyčių lygybės 
tikslų, Lietuvoje išlieka stiprios tradicinius lyčių vaidmenis šeimoje palaikančios socialinės 
nuostatos, o iki šiol įgyvendinta socialinė politika, nors ir duoda nedidelį postūmį keisti 
nusistovėjusias normas, vis dar yra nepakankama reikšmingesniems pokyčiams pasiekti. 
2019 m. Europos lyčių lygybės indeksas rodo, kad bene didžiausias atotrūkis tarp vyrų ir 
moterų Lietuvoje išlieka laiko, skiriamo vaikų priežiūros ir namų ruošos darbų srityje – 
moterims tenka didesnė priežiūros namuose našta, ir tai nulemia kliūtis jų užimtumui, 
geresnėms darbo ir karjeros galimybėms, atlyginimo atotrūkio mažėjimui, taip pat ilgainiui 
lyčių lygybei įsitvirtinti visuomenėje (EIGE, 2019: 87). Pranešimo metu bus pristatyti 2020 
m. pranešimo autorių atlikto tyrimo duomenys, kuriame įvertinti pagrindiniai dabartinės 
socialinės politikos trūkumai skatinant vienodą abiejų tėvų įsitraukimą į vaiko priežiūrą. 
Remiantis teorine prieiga, nagrinėjančia „galimybių arba pasirinkimų struktūrą“ (Lomazzi, 
Israel, Crespi, 2019; Scambor, Gartner, 2019), tyrime kritiškai analizuota esama apmokamų 
vaiko priežiūros atostogų sistema, šeimos ir darbo derinimo priemonės ir vaikų priežiūros 
paslaugų prieinamumas. Analizuojant esamos socialinės politikos poveikį nuostatų kaitai, 
tyrime buvo atlikta 18–45 metų vyrų, turinčių vaikų iki 18 metų, apklausa, kurios rezultatai tyrime buvo atlikta 18–45 metų vyrų, turinčių vaikų iki 18 metų, apklausa, kurios rezultatai 
rodo, kad palyginus tėvystės atostogas ėmusius ir jomis nesinaudojusius vyrus, matyti 
nedideli poslinkiai link didesnio balanso šeimose, tačiau jie išlieka minimalūs.  
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Struktūriniai ir kultūriniai smurto dėl 
lyties veiksniai
Jolanta Malažinskienė
Vytauto Didžiojo universitetas.

Intymaus partnerio smurtas (IPV) – svarbi visuomenės sveikatos problema, žmogaus teisių Intymaus partnerio smurtas (IPV) – svarbi visuomenės sveikatos problema, žmogaus teisių 
ir laisvių pažeidimas, nusikaltimas. Pasaulio Sveikatos Organizacijos 2002 m. ataskaitoje 
IPV apibrėžtas, kaip bet koks elgesys, įskaitant fizinę agresiją, seksualinę prievartą, 
psichologinės prievartos veiksmus ir kontroliuojantį elgesį, sukeliantis fizinę, psichologinę ar 
seksualinę žalą smurto aukai. Jungtinių Tautų konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims (1979) smurtas prieš moteris įvardintas smurtu lyties pagrindu, 
vykstančiu dėl visuomeninės sex / gender / seksualumo, niekinančio moteriškumą, 
seksualines ir lyčių mažumas, sistemos. Johnson (2006) savo tipologijoje, kur trys iš keturių 
IPV formų siejasi su prievartine kontrole, smurtą prieš moteris sieja su kultūriniais, 
struktūriniais veiksniais, 97 proc. atvejais vykstantį dėl seksistinių nuostatų, asimetrinių lyčių 
galios santykių, kur dažniausia moterys – aukos, vyrai – smurtautojai. Connell (2009), 
įvedusi hegemoninio, labiausiai paplitusio, stereotipiško vyriškumo, įtvirtinančio 
dominuojančią vyrų poziciją moterų atžvilgiu, bei pabrėžto moteriškumo, įteisinančio moterų 
prieš vyrus nuolankumą, teigia, kad smurtas prieš moteris – tai socialinės kontrolės 
mechanizmas, vyrų pranašumo išlaikymo priemonė.

Straipsnio tikslas, paremtas smurto tipologija, kurią pateikė norvegų sociologas Galtung Straipsnio tikslas, paremtas smurto tipologija, kurią pateikė norvegų sociologas Galtung Straipsnio tikslas, paremtas smurto tipologija, kurią pateikė norvegų sociologas Galtung 
(1990), yra atskleisti smurtą artimoje aplinkoje kaip struktūrinių ir kultūrinių veiksnių, 
susipynusių tarpusavyje, sąveikaujančių tam tikru būdu, raišką Lietuvos atveju, smurtą 
vertinant ne kaip individualią, asmens problemą, bet kaip globalesnių struktūrų įtaką, 
nevienodos galios, ekonominės, politinės, socialinės, pasiskirstymo rezultatą. Darbo tikslas 
– atkreipti dėmesį į struktūrinių veiksnių, ne vienodai sukonfigūruojančių vyrų ir moterų 
padėtis, įtaką, apibrėžti kultūrines nuostatas, didinančias / mažinančias smurto tolerancijos 
lygį, ir privačius bei viešus hierarchinius sąveikos modelius, palaikančius smurtinius 
santykius. Straipsnyje pateikiami šešių moterų, patyrusių smurtą, interviu. Kokybinis tyrimas 
atskleidė moterų patirtį priešinantis smurtui ir psichologinei, fizinei bei seksualinei prievartai. 
Straipsnyje svarstomi galimi keliai moterų teisių įgyvendinimo nediskriminacijos pagrindais 
stiprinimui.
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Karių moterų socialinės integracijos 
perspektyvos Lietuvos kariuomenėje: 
lygių galimybių trūkumo visuomenėje 
atspindys?
Paulius Balsys
Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto sociologijos doktorantas; Lietuvos 
kariuomenės kapitonas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tradiciškai kariuomenės kultūrine bei organizacine prasme- išskirtinai vyriškos Tradiciškai kariuomenės kultūrine bei organizacine prasme- išskirtinai vyriškos 
organizacijos (Swain 2016, Chishlm, Tidy 2017, Duncanson 2013). Tai atsispindi ir 
šiandieninėse Lietuvos kariuomenės personalo tendencijose: 2019 m. duomenimis, 
moterys sudaro 12 proc. profesinės karo tarnybos karių skaičiaus (Krašto apsaugos 
ministerijos duomenys, 2019 m.). Remiantis instituciniu- statutiniu organizacijos turiniu, 
Lietuvos kariuomenėje moterys turėtų turėti visas lygias galimybes pretenduoti ir užimti 
tokias pat pareigas, kaip ir vyrai, tačiau empiriniai duomenys atskleidžia, kad būtent moterų 
grupė socialinės integracijos organizacijoje prasme atsiduria socialiniame paribyje kur kas 
dažniau nei vyrai. Empiriniai duomenys atskleidžia, kad moterys karės tarnyboje yra kur kas 
dažniau išnaudojamos lyginant su vyrais, neturi lygių galimybių užimti tam tikrų pozicijų dėl 
lyties, netgi patiria kūno kontrolę (draudžiant susilaukti) ar tampa seksualinio priekabiavimo 
aukomis.

Klasikinis Moskos kariuomenės ir visuomenės evoliucijos modelis tipologizuoja 
visuomenės-kariuomenės santykius į modernios, vėlyvosios modernybės bei 
Klasikinis Moskos kariuomenės ir visuomenės evoliucijos modelis tipologizuoja 
visuomenės-kariuomenės santykius į modernios, vėlyvosios modernybės bei 
postmodernios santykių raiškos pakopas (Moskos, Williams, Segal 2000). Nors moterų 
įtrauktis šiuolaikinėje kariuomenėje oficialiai yra nusakoma kaip pilnai integruota, tačiau 
empiriniai duomenys liudijantys smurto, nelygybės atvejus, verčia iš naujo kvestionuoti 
moterų padėtį karinėje tarnyboje Lietuvos kariuomenėje. Pranešime yra keliami klausimai, 
kaip moterų karių socialinės integracijos Lietuvos kariuomenėje tendencijos yra susijusios 
su moterų padėtimi plačiąja prasme visuomenėje? Ar Lietuvos kariuomenės lyčių lygybės 
tendencijos atspindi dabartinę moterų padėtį visuomenėje? Kokie socialiniai-kultūriniai 
požymiai lemia tai, kad moterys karinėje tarnyboje susiduria su smurtinėmis apraiškomis? 
Pranešimo turinys yra parengtas remiantis kokybiniais interviu su Lietuvos kariuomenėje 
tarnaujančiomis moterimis, taip pat yra naudojama antrinė kiekybinių statistinių Lietuvos 
visuomenės lyčių lygybės duomenų analizė, siekiant paaiškinti visuomenės-kariuomenės 
santykių specifiką bei galimas smurto priežastis.
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Veiksniai lemiantys visuomenės 
socialinės struktūros formavimąsi
Arvydas Virgilijus Matulionis
Mokslininkas emeritas, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas.

Tiriant visuomenės socialinės struktūros formavimąsi ypač svarbu apibrėžti įvairaus lygio ir Tiriant visuomenės socialinės struktūros formavimąsi ypač svarbu apibrėžti įvairaus lygio ir 
poveikio stiprumo veiksnių visumą konkrečiame žmonijos istorinės raidos laikotarpyje. 
Pirmiausia išskiriame vyraujantį socialinių santykių pobūdį.  Dabar tai vartotojiška 
visuomenė. 2020 metų COVID-19 pandemijos sąlygotas vartotojiškų santykių pristabdymas 
ir atsigręžimas į žmogų ne kaip į vartotoją ir, tuo pačiu, prekę, ir vilties sužadinimas, kad 
vyks vartotojiškos visuomenės transformacija į kūrybinę visuomenę, buvo trumpalaikis. Tai 
lėmė ne tik galios klasės siekimas  atsigriebti dėl patirtų nuostolių, bet ir pačių žmonių 
vartotojiškų interesų tenkinimo siekis. Antra vertus, netikėta COVID-19 pandemija, dar 
labiau paaštrino konkurencinę kovą dėl rinkų ir įtakos sferų. Tai turėjo įtakos jėgos grupių 
vaidmens galios klasėje (šioje koncepcijoje be galios yra skiriamos specialistų, paribio ir 
užribio klasės) stiprėjimui, formuojantis iliuzijai, kad dominavimą rinkose galima pasiekti net 
lokalinio karo pagalba. Karo metu žūsta gyventojai. Auga aukų skaičius dėl vis dažnėjančių 
gamtos katastrofų. Tai ženkliai atsiliepia socialinei-demografinei gyventojų struktūrai.

Tiek pandemija, tiek konkurencinė kova didina visapusišką atotrūkį tarp šalių. Tai ženkliai Tiek pandemija, tiek konkurencinė kova didina visapusišką atotrūkį tarp šalių. Tai ženkliai 
didina migracinius srautus: tiek legalią, tiek nelegalią migraciją. Vykstant lokaliniams 
karams šalis palieka tūkstančiai pabėgėlių. Formuojasi tiek įteisintos, tiek stichiškai 
susidariusios pabėgėlių stovyklos, kuriose gyvenimo sąlygos yra sudėtingos. Šių stovyklų 
žmonės neabejotinai priskirtini užribio klasei.

Ketvirtosios pramonės revoliucijos poveikis socialinei struktūrai yra keleriopas. Visu pirma, Ketvirtosios pramonės revoliucijos poveikis socialinei struktūrai yra keleriopas. Visu pirma, 
dėka principiniai naujų technologijų, medžiagų ir technikos iš esmės keičiasi užimtų 
gamyboje dirbančiųjų skaičius ir reikalavimai jų kvalifikacijai.  Didėja specialistų reikšmė,  
Keičiasi specialistų, paribio ir užribio klasių atstovų proporcijos. Augant neužimtų gamyboje 
skaičiui jie persiskirsto paribio ir užribio klasėse. Dėl vartotojiško visuomenės pobūdžio 
socialinė atskirtis didėja. Dėka ketvirtosios pramonės revoliucijos vis spartėja profesinės 
dirbančiųjų struktūros pokyčiai: atsiranda naujos profesijos, išnyksta kitos.
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Socialinis neužtikrintumas mažėjančio 
gimstamumo visuomenėje: ką atskleidžia 
Lietuvos 1970-1984 gimimo metų kohortų 
analizė?
Alina Norgėlaitė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto doktorantė.

Staigus gimstamumo mažėjimas Centrinėje ir Rytų Europoje XX a. pabaigoje paskatino Staigus gimstamumo mažėjimas Centrinėje ir Rytų Europoje XX a. pabaigoje paskatino 
mokslininkus atlikti nemažai tyrimų, siekiant išsiaiškinti gimstamumo mažėjimo priežastis. 
Dažnai tyrėjai rėmėsi pirmojo ir antrojo demografinio perėjimo teorinėmis prieigomis, kurios 
didelį dėmesį skyrė atitinkamai visuomenės raidai ir kultūrinių – vertybinių pokyčių svarbai. 
Gimstamumo analizei neretai buvo pasitelkiamos ir ekonominės teorijos, kurios akcentavo 
struktūrinių ekonominių veiksnių poveikį. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama, kad 
nagrinėjant gimstamumo problematiką, svarbu atsižvelgti ne tik į visuomenės raidą, 
kultūrinius pokyčius ar ekonominius rodiklius, bet ir į socialinių veiksnių individams 
sukeliamą neužtikrintumą ir pažeidžiamumą. Būtent neužtikrintumas dėl ateities apsunkina 
ilgalaikes pasekmes turinčių sprendimų, taip pat ir susijusių su vaikų susilaukimu, priėmimą. 
Šio pranešimo tikslas – atskleisti pagrindinius sociologinio kokybinio tyrimo „Šeimos ir 
nelygybės“, atlikto įgyvendinant mokslo projektą „Šeimos, nelygybės ir demografiniai 
procesai“, duomenų analizės rezultatus. 2018-2019 m. buvo atlikti biografiniai interviu su 
informantais, atstovaujančiais 1970-1984 gimimo metų kohortas. Šios kohortos tam 
tikruose socializacijos etapuose patyrė įvairių neužtikrintumo ir pažeidžiamumo veiksnių 
poveikį, kuris ypač stipriai buvo juntamas XX a. pabaigoje žlugus socialistinei sistemai. 
Analizei iš 88 interviu buvo atrinkti 36, kuriuose kalbama apie nėštumo planavimą. Interviu 
analizė atskleidė, kad gimstamumas siejamas su stabilumo ir užtikrintumo poreikiu. 
Pavyzdžiui, nors kohabitacija tapo gana įprasta partnerystės forma, santuokos institutas vis 
dar išlieka svarbus planuojant nėštumą ar susilaukus vaikų, nes gali užtikrinti tam tikrą 
saugumą moterims, palengvina tėvystės pripažinimą, suteikia daugiau garantijų skyrybų 
atveju.atveju.
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Lietuvos gyventojų mirtingumo 
tendencijos ir jų sąsaja su 
epidemiologinio perėjimo teorija 
1849-1921 m. laikotarpiu
Dovilė Bugienė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas, jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Pranešimas skirtas pristatyti atliktą tyrimą, kuriame naudojant istorinius mirtingumo Pranešimas skirtas pristatyti atliktą tyrimą, kuriame naudojant istorinius mirtingumo 
duomenis, surinktus iš archyvinių dokumentinių šaltinių (bažnyčių mirties metrikų aktų 
knygų), buvo vertintas Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų mirtingumas 1849-1921 m. 
laikotarpiu sąryšyje su epidemiologinio perėjimo teorija. Duomenų apie Lietuvos gyventojų 
mirties priežasčių struktūrą XIX a. vid. – XX a. pr. laikotarpiu nėra surinkta, todėl 
atsižvelgiant į turimus negausius istorinės demografijos mirtingumo proceso srityje 
informacijos šaltinius, šis tyrimas yra  svarbus ir aktualus istoriniam Lietuvos mirtingumo 
raidos vertinimui bei patikslinantis iki šiol turėtą informaciją. Bažnyčių mirties metrikų aktų 
knygos yra vertingas informacijos šaltinis įvairių demografinių procesų raidos vertinimui, 
kadangi iki 1940 m., kuomet įvesta civilinė metrikacija, bažnyčių metrikų aktų knygos buvo 
praktiškai vieninteliai oficialūs gyventojų registracijos dokumentai, ir šiame tyrime pirmą 
kartą panaudotos istoriniam Lietuvos mirtingumo raidos vertinimui epidemiologinio perėjimo 
kontekste. Tyrimo imtis – 28511 tiriamųjų. Remiantis surinktais duomenimis atlikta 
mirtingumo analizė pagal mirusiųjų amžių, lytį, sezoniškumą, gyvenamąją vietovę, taip pat 
įvertinta Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų mirties priežasčių struktūra laikotarpiu nuo 1849 
m. iki 1921 m. ir jos sąsajos su epidemiologinio perėjimo teorija. Pranešime bus pristatyti m. iki 1921 m. ir jos sąsajos su epidemiologinio perėjimo teorija. Pranešime bus pristatyti 
minėto tyrimo metu gauti rezultatai.
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Požiūrių į lyčių vaidmenis ir gimstamumo 
ryšių kaita Lietuvoje 1990-2017 m.: 
lyginamoji perspektyva
Dovilė Galdauskaitė
doktorantė, Sociologijos katedra, Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus 
universitetas.

Pastaruoju metu mokslininkai daug dėmesio skiria lyčių lygybei, lyčių lygiateisiškumui ar Pastaruoju metu mokslininkai daug dėmesio skiria lyčių lygybei, lyčių lygiateisiškumui ar 
lyčių revoliucijai (McDonald 2013; Goldscheider ir kt. 2015), kaip reikšmingiems veiksniams, 
aiškinant žemo gimstamumo tendencijas mikro- ir makro-lygmenimis. Nepaisant vis 
didėjančio tyrimų skaičiaus ir įvairovės, ryšys tarp gimstamumo ir lyčių lygybės dimensijų 
nėra vienareikšmis. Šio pranešimo tikslas – pristatyti požiūrių į lyčių vaidmenis ir 
gimstamumo ryšių kaitą Lietuvoje 1990-2017 m., lyginant su Švedija, Estija, Austrija, 
Prancūzija ir Italija.

Duomenys ir metodai. Analizuojami devyni duomenų rinkiniai iš penkių tarptautinių tyrimų – Duomenys ir metodai. Analizuojami devyni duomenų rinkiniai iš penkių tarptautinių tyrimų – 
Gyventojų politikos vertinimo, Kartų ir lyčių, Europos vertybių, Tarptautinės socialinio tyrimo 
programos ir Europos socialinio tyrimo. Analizėje naudojami du metodai – klasterinė 
analizė, skirta identifikuoti skirtingus požiūrių į lyčių vaidmenis modelius ir logistinė 
regresija, skirta ryšio tarp gimstamumo ir požiūrių į lyčių vaidmenis modelių vertinimui. 
Rezultatai. Atlikta analizė rodo, kad nepaisant visose analizuojamose šalyse stebimos 
požiūrių į lyčių vaidmenis modelių konvergencijos egalitarėjimo link, didėja skirtumai tarp 
požiūrių į lyčių vaidmenis modelių. Požiūrių į lyčių vaidmenis atžvilgiu, Lietuva visą 
analizuojamą periodą buvo labiausiai tradicinė ir lėčiausiai egalitarėjanti šalis. Švedija ir 
Prancūzija – labiausiai egalitarinės, tačiau Švedija ne tik egalitariškiausia, bet ir sparčiausiai 
egalitarėjanti. Vertinant vaikų (ne)turėjimo priklausomybę nuo požiūrių į lyčių vaidmenis 
modelių visu analizuojamu periodu, labiausiai tikėtina, kad vaikų turėjo išreiškusieji 
labiausiai tradicinius požiūrius į lyčių vaidmenis. Tačiau atsiskleidžia ir kitokios tendencijos 
– Lietuvoje ir Švedijoje, kai kuriais atvejais, labiau tikėtina, kad vaikų turi tie, kurie išreiškė 
ne labiausiai tradicinius požiūrius į lyčių vaidmenis.ne labiausiai tradicinius požiūrius į lyčių vaidmenis.
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Lietuvos gausių šeimų transformacijos: 
kokie sprendimai reikalingi ateičiai?
Anna Lipnevič
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas.

Lietuvos valdžios vizija dėl šeimų ir vaikų skaičiaus procesų prasilenkia su tikrove: jau ne Lietuvos valdžios vizija dėl šeimų ir vaikų skaičiaus procesų prasilenkia su tikrove: jau ne 
vieną dešimtmetį kartų kaitos neužtikrinantis gimstamumas yra pripažįstamas kaip viena iš 
svarbiausių Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimo priežasčių. Gausių šeimų buvimas 
šalyje mažina šio poveikio mastą, tačiau kaip kinta tokių šeimų demografinė situacija 
Lietuvoje – nėra aišku.

Lietuvos gausių šeimų tematika yra jaučianti mokslinių tyrimų stygių. Pranešimo metu Lietuvos gausių šeimų tematika yra jaučianti mokslinių tyrimų stygių. Pranešimo metu 
supažindinama su Lietuvos ir jos regionų gausių šeimų demografine situacija ir jos kaita 
laike ir erdvėje. Gausių šeimų organizacijų vadovų interviu ir apklausos duomenų analizės 
pagrindu pateikiami galimi sprendimai ateičiai.

Raktažodžiai: gausi šeima, daugiavaikė šeima, vaikai, gimdymų skaičius, įvaikinimas, 
globa, šeimų organizacija, šeimos politika
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From love and family to Contingent 
Intimacies in Lithuania?
Victor de Munck
Professor at Institute of Asian and Transcultural Studies, Vilnius University.

Lithuanian demographers and sociologists have noted that “individualization,” “female Lithuanian demographers and sociologists have noted that “individualization,” “female 
emancipation,” and “desire for leisure time” (Stankuniene & Jasilioniene, 2008), are 
important reasons for the declining marriage and birth rates in Lithuania since 
independence. This paper provides preliminary supportive effort for these observations, 
particularly by using one of the few available systematic emic methods available to social 
researchers—the free-list.  Using free-listing and Q-sorting methods, our findings indicate 
that new forms of intimacy are related to economic and class issues, and together they 
signify an emergent “precariot” (Standing 2012; 2014). The research is still in its formative 
stages but the findings suggest the rise of non-traditional sort of contingent intimacies in 
Lithuania.  For this paper we will compare conceptions love and marriage for two distinct 
samples of Lithuanians: those who are polyamorous versus those who are monogamous. 
We will also control for married and unmarried members of both groups. We hypothesize 
that the polyamorous group will voice more terms related to Giddens’ notion of confluent 
love (i.e. sex and autonomy) while the monogamous group will reflect more terms 
emphasizing love as a relational, cooperative and team concept, while also acknowledging 
individual autonomy.individual autonomy.

Key words: individualization, free-list, precariot, Q sorting, contingent intimacies, polyamory

This project has received funding from the Research Council of Lithuania, grant agreement 
no. S-MIP-21-47.
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Lietuvos periferinių regionų išskyrimo 
ypatumai teritorinio gyventojų 
persiskirstymo kontekste
Dr. Viktorija Baranauskienė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriaus 
mokslo darbuotoja.

Dr. Donatas Burneika
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriaus Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriaus 
vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Dr. Edis Kriaučiūnas
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriaus 
vyresnysis mokslo darbuotojas.

Dr. Rūta Ubarevičienė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriaus Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriaus 
mokslo darbuotoja.

Pastaruoju metu nuolat diskutuojama kokie yra realūs Lietuvos periferinių teritorijų Pastaruoju metu nuolat diskutuojama kokie yra realūs Lietuvos periferinių teritorijų 
gyventojų transformacijos mastai vykstant intensyviems depopuliacijos procesams. Norint 
tiksliai įvertinti gyventojų ir urbanizacijos procesų transformaciją, reikia turėti tikslius 
duomenis apie šalies gyventojus, tačiau iki šiol skirtingi duomenų šaltiniai, kaupiantys 
duomenis apie šalies nuolatinius gyventojus, „piešdavo“ skirtingą šalies vaizdą, ir buvo 
sudėtinga įvertinti miesto ir kaimo gyventojų skaičių, todėl kalbėti apie sėkmingą regioninės 
politikos vykdymą nėra tikslinga. Šio pranešimo metu bus pristatyti dviejų pagrindinių 
duomenų šaltinių (VĮ Registrų centro ir Lietuvos statistikos departamento), kaupiančių 
duomenis apie šalies nuolatinius gyventojus. Gyventojų skaičiaus analizė pateikiama 
2001–2018 m. laikotarpiu remiantis V. Baranauskienės (2019) sudaryta Lietuvos seniūnijų 
urbanizacijos lygio tipologija lyginant su Lietuvos statistikos departamento pateikiamais 
duomenis apie miesto ir kaimo gyventojus. Pagal autorės sudarytą urbanizacijos tipologiją, 
2018 m. sausio 1 d. Lietuvos neurbanizuota šalies teritorija užėmė apie 64 proc. šalies 
teritorijos ploto, kur gyveno mažiau nei penktadalis šalies gyventojų, kai tuo tarpu Lietuvos 
statistikos departamentas skelbia, kad kaime gyvena trečdalis Lietuvos gyventojų. 
Pranešimo metu bus pateikiama urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų samprata ir Lietuvos Pranešimo metu bus pateikiama urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų samprata ir Lietuvos 
apgyvenimo teritoriniai ypatumai, kuriuos lėmė suintensyvėję migracijos procesai. Tyrimą 
finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-21-57).
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Skaitmeninės atskirties evoliucija 
Lietuvos Respublikos regionuose: 
lyginamoji perspektyva
Gintaras Žilinskas
Doc. dr., VDU PMDF Viešojo administravimo katedra.

Pranešimo idėja kilo viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie tai, kad dalis Lietuvos Pranešimo idėja kilo viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie tai, kad dalis Lietuvos 
gyventojų susidūrė su sunkumais išsiimant Galimybių pasą. Jie negalėjo patvirtinti savo 
tapatybės, nes nesinaudojo elektronine bankininkystės arba neturėjo elektroninio parašo. 
Šis reiškinys yra vadinamas skaitmenine atskirtimi.

Pranešimo tikslas – ištirti skaitmeninę atskirtį Lietuvos regionuose lyginamuoju aspektu Pranešimo tikslas – ištirti skaitmeninę atskirtį Lietuvos regionuose lyginamuoju aspektu 
sudarant šios atskirties indeksą. Lyginami 2016 m. ir 2020 m. duomenys. Pranešime 
skaitmeninė atskirtis apibrėžiama kaip atotrūkis, kuris egzistuoja tarp tų, kurie turi prieigą 
prie informacijos, informacinių ir ryšių technologijų, jų įrenginių, ir tų, kurie tokio priėjimo 
neturi.

Tiriant skaitmeninę atskirtį, sudarytas Lietuvos regionų skaitmeninės atskirties reitingas ir Tiriant skaitmeninę atskirtį, sudarytas Lietuvos regionų skaitmeninės atskirties reitingas ir 
įvertinamas regioninės politikos ryšys su skaitmeninės atskirties mažinimu. Taip pat 
apibūdinama Lietuvos regionų situacija skaitmeninės atskirties srityje Europos Sąjungos 
valstybių narių regionų kontekste.

Vertinant skaitmeninę atskirtį Lietuvos regionuose, naudojami Eurostato duomenys apie Vertinant skaitmeninę atskirtį Lietuvos regionuose, naudojami Eurostato duomenys apie 
informacinių ir ryšių technologijų naudojimą namų ūkiuose. Skaitmeninės atskirties 
evoliucijai analizuoti buvo naudojami šie metodai: lyginamoji analizė, tiesinė koreliacinė ir 
faktorinė analizė. Nors yra vis daugiau skaitmeninės atskirties Lietuvos regionuose tyrimų, 
tačiau ankstesniuose tyrimuose nebuvo analizuojama Lietuvos regionų skaitmeninės 
atskirties evoliucija lyginamuoju aspektu ir Europos Sąjungos valstybių narių regionų 
kontekste.
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Piniginės socialinės paramos nepaėmimo 
problema Lietuvoje: socialinės ir 
regioninės diferenciacijos aspektai
Ingrida Grincevičiūtė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universitetas.

Dainius Bernotas
Lektorius, Mykolo Romerio universitetas.

Vida ČesnuitytėVida Česnuitytė
Docentė, Mykolo Romerio universitetas.

Pranešimo tikslas – aptarti piniginės socialinės paramos nepaėmimo problemą Lietuvoje. Pranešimo tikslas – aptarti piniginės socialinės paramos nepaėmimo problemą Lietuvoje. 
Piniginės socialinės paramos nepaėmimo problema – tai situacija, kai asmenys, kuriems 
pagal įstatymus priklauso piniginės socialinės paramos išmokos (socialinė pašalpa, būsto 
šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos ir kt.), tačiau jie jos nesikreipia. 
Atsižvelgiant, pirma, į skurdo lygį šalyje, ir, antra, į nacionaliniais ir tarptautiniais teisės 
aktais garantuojamą asmens teisę į atitinkamo gyvenimo standarto užtikrinimą, akivaizdu, 
kad ši piniginė socialinė parama turėtų būti paimta / suteikta. Pristatomame tyrime keliamas 
pagrindinis klausimas: kodėl gyventojai, kuriems pagal įstatymus priklauso piniginės 
socialinės paramos išmokos, susijusios su jų mažomis pajamomis, jos neatsiima?

Piniginės socialinės paramos nepaėmimo priežastys ir mastai daugelyje valstybių dar 
nepakankamai ištirti, nes sunkiai apčiuopiami ir identifikuojami. Negausių tyrimų 
Piniginės socialinės paramos nepaėmimo priežastys ir mastai daugelyje valstybių dar 
nepakankamai ištirti, nes sunkiai apčiuopiami ir identifikuojami. Negausių tyrimų 
vertinimais, išsivysčiusiose EBPO šalyse nepaėmimo procentas apima nuo 30 iki 70 proc., 
o Lietuvoje – 22 proc. Užsienio tyrėjai yra nustatę keturias pagrindines priežasčių grupes, 
dėl kurių pasireiškia piniginės socialinės paramos nepaėmimo problema, tai: 
socialinės-psichologinės, socialinės-informacinės, socialinės-kultūrinės ir viešojo 
administravimo priežastys.

Siekiant tyrimo tikslo, Mykolo Romerio universitete įgyvendinamas projektas LMT Siekiant tyrimo tikslo, Mykolo Romerio universitete įgyvendinamas projektas LMT 
finansuojamas projektas „Socialinės paramos išmokų nepaėmimo priežastys, mastas ir 
identifikavimo metodika Lietuvos savivaldybėse ir visoje šalyje – NON-TAKE-UP“ (sutarties 
Nr. S-REP-21-6), kurio metu surinkti gausūs empiriniai duomenys. 2021 m. birželio mėn. 
buvo atlikta reprezentatyvi kiekybinė Lietuvos gyventojų apklausa, o 2021 m. 
rugpjūčio-rugsėjo mėn. atliktos diskusinės (fokus) grupės šalies apskrityse.

Duomenų analizė atskleidė, kad pagrindinės socialinės paramos išmokų nepaėmimo Duomenų analizė atskleidė, kad pagrindinės socialinės paramos išmokų nepaėmimo 
priežastys yra tokios: piniginės socialinės paramos teikimo sąlygų gausa ir nepakankamai 
aiškiai bei suprantamai pateikiama informacija apie šias sąlygas; stigma būti priskirtiems 
marginalinėms grupėms; vengimas atlikti viešuosius darbus; nenoras įsileisti materialinių 
sąlygų tikrintojus į namus ir kt. Projekto duomenų pagrindu nustatyta, kad skirtingos

73



priežastys skirtingu mastu pasireiški atskirose socialinėse-ekonominėse bei amžiaus 
grupėse. Be to, išryškėjo gyventojų elgsenos diferenciacija miestuose, mažuosiuose 
miesteliuose ir kaimo vietovėse, kai tai susiję su piniginės socialinės paramos paėmimu ar 
nepaėmimu.

74



Lietuvos kaimo bendruomeninių 
organizacijų tinklo ypatumai
Simona Ščerbinskaitė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto doktorantė, jaunesnioji mokslo 
darbuotoja.

Gyventojų skaičiaus mažėjimas bei senstanti visuomenė, retėjantis socialinės Gyventojų skaičiaus mažėjimas bei senstanti visuomenė, retėjantis socialinės 
infrastruktūros tinklas, augantis negyvenamų gyvenviečių skaičius. Tai iššūkiai su kuriais 
šiandien susiduria Lietuvos kaimo gyvenamosios vietovės. Vis didesnę reikšmę įgyjant 
principui „iš apačios į viršų“ (iniciatyvoms kylančioms iš vietos gyventojų), kaimo 
bendruomeninės organizacijos (KBO) neretai įvardinamos vienomis svarbiausių kaimo 
vietovių plėtros veikėjų, galinčių padėti sušvelninti šiose gyvenamosiose vietovėse 
vykstančius neigiamų pokyčius.

VŠĮ „ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“  kasmet pateikiamo Lietuvos kaimo VŠĮ „ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“  kasmet pateikiamo Lietuvos kaimo 
bendruomeninių organizacijų sąvado duomenimis 2021 metais šalyje buvo registruota 2 
tūkst. kaimo bendruomeninių  organizacijų. Remiantis šiais duomenimis, 10 tūkstančių 
kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų teko 22,1 KBO. Vis tik, atlikta duomenų analizė 
atskleidė, jog tiek šių organizacijų tinklo apimtis, tiek turinys ženkliai skiriasi nuo oficialiai 
pateikiamo: 4,35 proc. sąvade pateiktų KBO neatitiko kaimo bendruomeninės organizacijos 
apibrėžimo, 12,5 proc. iš likusių organizacijų nebuvo finansiškai atskaičios (todėl sunku 
įvertinti kokia dalis jų yra funkcionali KBO tinklo dalis), dar 1 proc. sąvade pateiktų kaimo 
bendruomeninių organizacijų analizės metu buvo likviduotas arba jam pradėtas likvidavimo 
procesas. Šalies KBO tinklo problemiškumą atliepia ir organizacijų veiklos ataskaitų turinio 
analizės duomenys. Daliai KBO būdingas sąlyginis veikimas, t. y. organizacijos ataskaitose 
nurodo nevykdančios jokios veiklos bei pabrėžia, jog ją atnaujins „esant poreikiams“. Tokiu 
būdu šalies kaimo bendruomeninių organizacijų skaičius dirbtinai išpučiamas, o statistinės 
spragos neleidžia įvertinti realaus šalies kaimo bendruomeninių organizacijų tinklo 
pajėgumų prisidėti prie kaimo plėtros tikslų įgyvendinimo.

Pranešime pristatomas oficialiai pateikiamas ir tyrimo metu nustatytas Lietuvos kaimo Pranešime pristatomas oficialiai pateikiamas ir tyrimo metu nustatytas Lietuvos kaimo 
bendruomeninių organizacijų tinklas ir jo ypatybės (dydis, teritorinis pasiskirstymas, jį 
sudarančių elementų bruožai).
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Nuo intencijos iki praktikos: pranešėjų 
instituto realizavimas Lietuvos viešajame 
sektoriuje
Arvydas Mikalauskas
Vytauto Didžiojo universiteto, PMDF, Viešojo administravimo katedros lektorius.

Nepaisant prieštaringų / aštrių diskusijų ir kontraversiškų vertinimų, per pastaruosius porą Nepaisant prieštaringų / aštrių diskusijų ir kontraversiškų vertinimų, per pastaruosius porą 
dešimtmečių demokratinėse valstybėse buvo įtvirtinti pranešėjų apsaugos instrumentai. 
Lietuvoje pranešėjų apsaugos reglamentavimas įsigaliojo nuo 2019 m. Šio instituto esmė: 
sudaryti saugias sąlygas pilietiškiems ir drąsiems darbuotojams ginti viešąjį interesą, 
informuojant atsakingus asmenis ir / ar institucijas apie galimas grėsmes.

Pristatomo tyrimo tikslas – išskleisti tarnautojų motyvacijos (siauresne prasme – etoso) Pristatomo tyrimo tikslas – išskleisti tarnautojų motyvacijos (siauresne prasme – etoso) 
potencialią įtaką sprendimui pranešti apie organizacines negeroves. Apsisprendimą 
informuoti apie problemas veikia įvairūs kontekstiniai, situaciniai, individualūs, techniniai 
(pvz., vidinis ar išorinis pranešimo kanalas) ir kt. veiksniai; vis dėlto, itin aktualus yra 
pasitikėjimo dėmuo (bendradarbiais, vadovais, organizacija ir teisėsauga apskritai). Taigi, 
tarnautojo etoso „diktuojamos“ elgsenos realizacijai svarbios ir individualios intencijos, ir 
institucijų inspiracijos bei pačios valstybės tarnybos modelis.

Tyrimas grindžiamas akademinio diskurso sinteze (pristatant įvairių valstybių patirtis) bei Tyrimas grindžiamas akademinio diskurso sinteze (pristatant įvairių valstybių patirtis) bei 
antriniais Lietuvos valstybės institucijų teikiamais statistikos šaltiniais, pavyzdžiui: valstybės 
tarnautojų apklausomis (tyrimais, skirtais nustatyti darbuotojų toleranciją korupcijai ir etikos 
pažeidimams, institucijų metinėmis veiklos ataskaitomis) bei pasitikėjimo valstybės 
tarnautojais tyrimais.
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Nuostatų apie gyvenimo eigos įvykius 
sąsajos su materialiomis ir 
pomaterialiomis vertybėmis tarp vieno 
asmens namų ūkių Baltijos šalyse
dr. Apolonijus Žilys
lektorius, VDU, Sociologijos katedra.

Gyvenimas po vieną ar vieno asmens namų ūkis yra specifinė gyvenimo organizavimo Gyvenimas po vieną ar vieno asmens namų ūkis yra specifinė gyvenimo organizavimo 
forma, kurios dalis poindustrinėse šalyse auga. Ji apibūdina įvairias situacijas asmens 
gyvenimo cikle, o gyvenančių po vieną socialinės grupės yra heterogeniška. Visgi, 
gyvenimas po vieną dominuoja tarp vyresnio amžiaus asmenų ir moterų, o ši grupė 
susilaukė didelio susidomėjimo tarp Lietuvos sociologų (Mikulionienė ir kt. 2018, 
Mikulionienė ir kt. 2021, Rapolienė ir kt. 2018). Dažniausiai ši grupė ir apskritai gyvenimas 
po vieną analizuojamas sociologų kaip vienišumo, asmeninių socialinių tinklų erozijos ar 
socialinės izoliacijos rizika, arba kaip individualizacijos revoliucijos rezultatas visuomenėje, 
kai asmuo yra išlaisvintas nuo gyvenimo drauge su kitais ir kaip asmeninės 
nepriklausomybės įprasminimas pomaterialių vertybių dominuojamoje visuomenėje 
(Klinenberg 2013, Kislev 2018, 2019).

Šis pranešimas siekia atskleisti kaip normatyvinės gyvenimo eigos nuostatos (susijusios su 
šeiminio ir asmeninio gyvenimo įvykių vertinimais) yra susijusios su materialiomis ar/ir 
Šis pranešimas siekia atskleisti kaip normatyvinės gyvenimo eigos nuostatos (susijusios su 
šeiminio ir asmeninio gyvenimo įvykių vertinimais) yra susijusios su materialiomis ar/ir 
pomaterialiomis vertybinėmis tarp Lietuvos, Estijos ir Latvijos vieno asmens namų ūkių. 
Visgi, gyvenimas po vieną kaip gyvenimo eigos organizavimas nereiškia, kad tokie namų 
ūkiai neturi normatyvinių supratimų apie tinkamiausią amžių pradėti ar laiku užbaigti 
svarbius asmeninio ir šeiminio gyvenimo sprendimus (kaip savarankiško gyvenimo pradžia, 
įsiliejimas į darbo rinką, partnerystės ir santuokos, ar net tėvystės startai) (Billari, Liefbroer, 
2010; Settersten, Hagestad, 1996; Spéder, Kapitány, 2009). Normatyviniai įsitikinimai apie 
amžiaus terminus įgyvendinti svarbius gyvenimo sprendimus leidžia nusibrėžti gyvenimo 
kelio perspektyvą, mobilizuoti savo sprendimus ir planuoti savo gyvenimą (Giddens 1990; 
Beck, Beck-Gernsheim 2002). Dažnai socialinės normos siejamos su amžiumi ir asmeninio 
bei šeiminio gyvenimo etapais yra padiktuotos socialinių institucijų (Billari ir kt. 2010; Mayer 
2000). Vieno asmens namų ūkis tampa išskirtine grupe, nes tie sprendimai nebuvo priimti 
arba priimti taip, kad liekama gyventi savarankiškai. Pristatyme atskleisti normatyvinio 
gyvenimo eigos ir materialių ir pomaterialių vertybių sąsajas pasinaudojant 2019 m. 
Europos socialinis tyrimo duomenimis (gyvenimo eigos ir Š. Švarco žmogiškųjų vertybių Europos socialinis tyrimo duomenimis (gyvenimo eigos ir Š. Švarco žmogiškųjų vertybių 
modulių klausimais) tarp vieno asmens namų ūkių.
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Požiūrių į viešųjų normų pažeidimus 
skirtumai tarp vėlyvojo sovietmečio ir 
dabartinės 18-25 m kohortų
Vylius Leonavičius
Sociologijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas.

Staigūs ir milžiniški politiniai, ekonominiai ir socialiniai struktūriniai Lietuvos visuomenės Staigūs ir milžiniški politiniai, ekonominiai ir socialiniai struktūriniai Lietuvos visuomenės 
pokyčiai prieš 30 metų sudarė naujas visuomenės raidos sąlygas, kuriose įvairios amžiaus 
kohortos turi skirtingas pasirinkimo galimybes, skirtingai konstruoja savo gyvenimo 
trajektorijas, skirtingai  išgyvena pasitikėjimo aplinka ir saugumo jausmą. Vienų amžiaus 
kohortų, kurios buvo socializuotos totalitarinėje sovietų sistemoje, buvo suvaržytos individų 
teisės laisvai reikšti savo mintis ir veiklas. Kitos kohortos, kurios buvo socializuotos jau 
nepriklausomoje Lietuvoje, galėjo laisviau reikšti savo nuomonę ir reikalauti savo pilietinių 
teisių. Totalitarinio režimo ir demokratinės visuomenės tvarka skirtingai veikia ne tik žmonių 
galimybes reikšti savo požiūrius ar įgyvendinti savo tikslus ir galimybes keisti esamą tikrovę, 
bet veikia ir jų nuostatas į viešojo visuomenės gyvenimo elgesio normas. Moderniųjų 
visuomenių etinis asmens elgesio reguliavimas, asmens veiksnumas (personal agency) 
arba galėjimas įtakoti pokyčius bei pasitikėjimas artima ar tolimesne socialine aplinka 
tarpusavyje glaudžiai persipynę. Negalėdami laisvai rinktis ir veikti, keisti aplinkos bei 
prisiimti atsakomybės, individai linkę labiau nepasitikėti viešosios erdvės tvarka, tad normų 
laikymąsi vertina skeptiškiau. Skirtingi kohortų požiūriai gali būti aiškinami ne tik skirtumais 
tarp totalitarinio režimo ir demokratinės visuomenės, bet ir skirtingoms moderniųjų 
visuomenių tipams būdingomis nuostatomis. Analizuojant skirtingų kohortų asmens 
veiksnumo galimybių subjektyvų vertinimą, galima identifikuoti skirtingus asmens 
veiksnumo pavidalus, būdingus skirtingiems modernybės tipams. Pranešime trumpai 
pristatomos modernizacijos teorijos (U. Beck, A. Giddens, R. Inglehart), kurios atskleidžia ir  
tipologizuoja individualaus veiksnumo ir struktūrinės arba institucinės determinacijos 
sąveiką ir ryšį su viešųjų normų pažeidimų vertinimu. Analizėje naudojami Europos vertybių 
tyrimo 1990 metų bangos (1000 tiriamųjų) ir 2020 m. apklausos (3000 tiriamųjų) Lietuvos tyrimo 1990 metų bangos (1000 tiriamųjų) ir 2020 m. apklausos (3000 tiriamųjų) Lietuvos 
visuomenės duomenys. Duomenų analizė atskleidė, kad viešųjų normų pažeidimų 
vertinimai reikšmingai susijęs su individualiu veiksnumų ir pasitikėjimų socialine aplinka bei 
skiriasi tarp 1990 ir 2020 metų 18-25 metų kohortų.

78



Postsovietinių virsmų patirtis kaip kartos 
tapatybės bruožas
Dr. Sigita Kraniauskienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja, Socialinių pokyčių studijų centras, Klaipėdos universitetas.

Pranešime analizuojamos specifinės postsovietinės transformacijos Lietuvoje patirtys Pranešime analizuojamos specifinės postsovietinės transformacijos Lietuvoje patirtys 
paveikusios paskutinės sovietmečio kartos tapatybę. Tai sovietinės standartizacijos, 
institucionalizacijos ir posovietines destandartizacijos, deinstitucionalizacijos patirtys bei 
refleksijos siejamos su specifiniu gyvenimo tarpsniu – perėjimu į suaugystę, kuomet 
minėtosios transformacijos poveikis buvo labiausiai ženklus. Lietuvoje šių transformacijų 
poveikis ir patirtis yra plačiau tyrinėta kiekybiškai iš makro demografinės, sociologinės, 
psichologinės perspektyvų, atskleidžiant jų struktūrą, eigą. Pranešime siekiama parodyti 
postsovietinių transformacijų poveikį kartos tapatybei iš mikro perspektyvos, remiantis 
kokybine gyvenimo istorijų medžiaga.
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Ar išmoko lietuviai taupyti. Lietuvos 
namų ūkių taupymo elgsenos pokyčiai 
2013-2020 metais
Inga Blažienė
Doktorantė, Vilniaus Universitetas.

Namų ūkių taupymo elgsenos problematika susijusi su visuomenės demografinės raidos Namų ūkių taupymo elgsenos problematika susijusi su visuomenės demografinės raidos 
pokyčiais, pagyvenusių žmonių gerove ir socialine politika. Nors namų ūkiai dalį savo lėšų 
skiria taupymui, pasaulyje atliekami tyrimai atskleidžia tendenciją, kad žmonės taupo 
nepakankamai, todėl dažnai negali išlaikyti susiklosčiusio gyvenimo lygio sulaukus pensinio 
amžiaus arba negalint dirbti. Ypač tai tampa aktualu senėjančiose visuomenėse, kuriose 
dirbančiųjų dalis mažėja, o valstybinės pensijų sistemos negeba išmokėti reikiamą sumą 
pensininkams. Todėl, keliami klausimai, kaip paskatinti žmones taupyti ir pasirinkti 
veiksmingus taupymo būdus, kas lemia taupymo elgseną, kokios taupymo priemonės 
pačios veiksmingiausios.

Taupymo elgsena nagrinėjama ekonomikos, ekonomikos sociologijos, elgsenos 
ekonomikos mokslininkų. Elgsenos ekonomistai analizuoja, kaip žmonės, jų nuomone – 
Taupymo elgsena nagrinėjama ekonomikos, ekonomikos sociologijos, elgsenos 
ekonomikos mokslininkų. Elgsenos ekonomistai analizuoja, kaip žmonės, jų nuomone – 
iracionalios būtybės, priima sprendimus tokiais racionaliais klausimais, kurie yra susiję su 
ribotais ištekliais ir yra ekonomikos objektas. Sociologai dažniausiai atlieka namų ūkių 
elgsenos tyrimus, kurie vertina taupymo motyvus, būdus, sprendimo priėmimo modelius bei 
socialinį kontekstą.

Pranešime bus pristatyta Lietuvos banko vykdomų Lietuvos gyventojų finansinės elgsenos Pranešime bus pristatyta Lietuvos banko vykdomų Lietuvos gyventojų finansinės elgsenos 
tyrimų, vykdytų 2013 – 2020 m., duomenų apžvalga, kurioje bus atskleista kaip kito Lietuvos 
gyventojų taupymo elgsena, skolinimosi įpročiai, finansinis raštingumas, nuostatos į 
taupymą bei finansų valdymą. Detalesni tyrimai leis atskleisti kokie veiksniai skatina 
žmones taupyti, kokią įtaką taupymui daro namų ūkių struktūra, pajamos, išsimokslinimas, 
gyvenimo būdas, finansinis raštingumas, kodėl žmonės nepakankamai sukaupia pensijai, 
kokios galimybės lietuviams taupyti,  kaip turėtų būti skatinamas taupymas.
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