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Tyrimai /Apklausos 2016
Planuojami tyrimai
Pilietinės galios indeksas
http://www.civitas.lt/time-line/pilietines-galiosindeksas-2016-m/
Neformaliojo švietimo patirčių įtaka asmens
gerovei
http://lvjc.lt/media/files/NV%C5%A0_patir%C4%8
Di%C5%B3_%C4%AFtaka_asmens_gerovei.pdf
Įvairi metodinė medžiaga
http://lvjc.lt/ugdymo-metodika/
Pietryčių Lietuvos moksleivių kultūros poreikių
analizė ir vertinimas
Htttp://www.ltkt.lt?files?pietryciu-lietuvosmoksleiviu-kulturos-poreikiu-analize-irivertinimas0742.pdf

BĮ “Lietuvos aklųjų
bibliotkea” tyrumas
“Skaitymo sutrikimų turinčių
žmonių aptarnavimas
Lietuvos viešosiose
bibliotekose: galimybės ir
problemos”
- Asociaicija “Kūybinės
jungtys” tyrimas “Menininkų
vaidmuo ugdant vaikų
kūrybingumą ir sprendžiant
esmines ugdymo problemas”
- VšĮ “Socialiniai meno
projektai” projektas
“Lietuvos meno muziejų
paslaugų prieinamumo
socialinės atskirties grupių
asmeninis tyrimas”
- VšĮ “Medijų edukacija”
tyrimas “Inovatyvių
produktų ir paslaugų, skirtų
bibliotekų veiklos
tobulinimui ir vartotojų
pritraukimui, sukūrimas”

AB “Lietuvos
geležinkeliai”
Lietuvos teisės
institutas

Projektas “Geležinkelio sektoriaus patrauklumo
darbuotojams skatinimas” (dalyvavo LG jaunimo
organizacijos atstovai)”
Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskaienė. Vaiko teisės
baudžiamajame procese: atstovavimas, gynyba ir
paklausų atlikimas [Mokslo studija]. V.: LTI, 2016,
75 p. ISBN 978-9986-704-40-9

Nepilnamečių administracinė
justicija Lietuvoje”

http://teise.org/wpcontent/uploads/2017/01/Kavoliunaite-VT-BPstudija.pdf

Dr. Agnė Limantė, Eglė Kavoliūnaitė –
Ragauskienė. Reglamento “Briuselis II a” peržiūra:
siūlomos naujovės ir jų įtaka Lietuvos teisinei
sistemai [mokslo studija] V.: LTI, 2016, 109 p.
ISBN 978-9986-704-41-9
http://teise.org/wpcontent/uploads/2017/01/Kavoliunaite-LimanteBriuselisII-studija.pdf
Svetlana Justickaja, Renata Giedrytė-Mačiulienė.
Delinkvencinis elgesys ir lyčių skirtumai: situacinio
veiksmo teorijos tikrinimas (pagal Tarptautinio
jaunimo delimkvencinio elgesio nuostatų ir
viktimizacijos tyrimo (ISRD-3) duomenis)//
Kriminologijos studijos, Vilnius, 2016, Nr. 4, p.
125-144. ISSN 2351-6097.
http://www.zurnalai.vu.lt/krimonologijosstudijos/articles/view/10730/8814

Kultūros
ministerija

Vita Gudžinskienė, Rita Raudeliūnaitė, [Rokas
Uscila]. Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės
vaikų dienos centruose // Pedagogika, Vilnius,
2016, Nr. 1, p. 209-224. ISSN 1392-0340, E-ISSN
2029-0551
1. Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir
pasitenkinimas kultūros paslaugomis. Tikslinė
grupė – 15 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai
(jaunimo tikslinė grupė segmentuojama į 15-19
metų bei 20-29 metų amžiau gyventojus. Jaunimas
(ypač 15-19 metų amžiau) išsiskiria kaip aktyvūs
kultūros mylėtojai ir puoselėtojai, didžiuojantys
Lietuvos pilietybe, jaučiantys laimingi, geros
emocinės, dvasinės sveikatos, tačiau pasyviau
balsuojantys rinkimuose, labiausiai natinkintys.
Daugiau informacijos http://lrkm.lrv.lt/lt/teisineinformacija/tyrimai-ir-analizes

Naudojimosi elektorininėmis
kultūros paveldo
paslaugomis tyrimas. Vieša
prieiga numatoma nuo 2017
m. III ketv.
Tyrimas (išskiria ier 18-25
amžiaus jaunimo tikslinę
grupę) apima Lietuvoje
teikiamų elektroninių
kultūros paveldo paslaugų
analizę. Tyrime
analizuojamos pagrindinės
elektroninės kultūros paveldo
paslaugos.

Kalėjimų
departamentas

2. “Bibliotekos pažanagai 2” projekto kokybisnis ir
kiekybinis tyrimai.
Kiekybinio tyrimo tikslas – įvertinti viešųjų
bibliotekų veiklą ir jos pokyčius. Tyrimo metu
buvo atliktos 4 fokusuotos grupin4s diskusijos,
kuriose dalyvavo 36 (14 jaunimo atstovų)
„Bibliotekos pažangai 2“ projektų dalyviai
(organizuota 1 jaunimo (16-29 m.) ir 3 mišrios
diskusijų grupės).
Su atlikti tyrimu galima susipažinti:
http://3erdve.lt/media/public/Tyrimai_2016?bp2_ko
kyb_projektu_dalyviai_v2.pdf
Kiekybinio tyrimo tikslas – nustatyti „Bibliotekos
Pažangai 2“ projektų dalyvių (tame tarpe ir
jaunimo) lankymosi bibliotekoje dažnį, surinkti
informaciją apie naudojimąsi bibliotekų esamomis
ir naujomis paslaugomis, įvertinti bibliotekose
organizuotų mokymų naudą, bibliotekų iniciatyvų
domintis lankytojų nuomone, surinkti informaciją
apie tai, kaip vertinamos savo ir bibliotekininkų
informacinių komunikacijų technologijų (toliau –
IKT) žinios, nustatyti pridėtinę vertę, kurią kuria
naudojimasis IKT priemonėmis, įvertinti bibliotekų
ir jų naudojimo suvokimą.
Daugiau informacijos:
http://3erdve.lt/media/public/Tyrimai_2016/bp2dal
yviai_ataskaita_sic.pdf

18-25 amžiaus jaunimas
pagrindinėmis
elektroninėmis kultūros
paveldo paslaugomis
naudojasi palyginus mažai,
jaunimo naudotojų dalis iš
esmės yra labai panaši
visuose tirtose sistemose /
portaluose ir nesiekia
dešimtadalio visų naudotojų
skaičiaus.

“Apygardų probacijos tarnybų veiklos kokybės
valdymas, remiantis nuteistųjų apklausos
rezultatais”.
Tyrimo imtis – 1285, 18-25 m. amžiaus tarpsniui
priklauso ketvirtadalis apklaustųjų (23,6 proc.).
Išvados: respondentų nuomone, pozityviai
vertinama probacijos tarnybų organizuojama
priežiūra, teikiama socialinė ir kita pagalba;
probacijos tarnybų pareigūnai motyvuoja
prižiūrimuosius teigiamiems elgesio pokyčiams ir
įvertina pastangas siekiant gyvenimo tikslų teisėtais
būdais, teikia prižiūrimiesiems informaciją ir
pagalbą jiems aktualiais klausimais dėl
gyvenamosios vietos paieškos, įsidarbinimo,
finansinės padėties, sveikatos problem sprendimo,
priklausomybės ligų gydymosi ir pan.

“Narkotinių, psichotropinių
ir kitų psichoaktyvių
medžiagų vartojimo
paplitimas laisvės atėmimo
vietose” (Naudojamas
Europos klausimynas dėl
narkotikų vartojimo
kalėjimuose (EQDP)
numatoma apklausti
nuteistuosius nuo 18 m.
amžiaus.

Žiniasklaidos priemonių
naudojimo raštingumo lygio
nustatymo tyrimas
Nustatyti ir įvertinti
gyventojų gebėjimą naudotis
žiniasklaidos priemonėmis
bei kritiškai vertinti
žiniasklaidos priemonėse
pateiktą informaciją; ištirti
gyventojų komunikacinius
gebėjimus bei taip, kaip jie
vertina lietuviškose
žiniasklaidos priemonėse
pateikiamą informaciją ir
pačias žiniasklaidos
priemones.

VU doktorantė Virginija
Klimukienė tyrimas
”Paauglių delinkventinio
elgesio rizikos ir apsauginiai
veiksniai bei jų valdymo
galimybės”

Sveikatos
apsaugos
ministerija

1. Įgyvendinant 2009-2017 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programą Nr. LT11
“Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” 2017 m.
baigtos vykdyti priemonės: „Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio
sukūrimas“ ir „Jaunimui palankių palankių
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis“
Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/veiklossritys/programos-ir-projektai/norvegijos-paramosprograma/apie-projektus-ir-priemones
2. 2016 m. Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų ir
gyvensenos tyrimas, kuriame dalyvavo 5, 7 ir 9
arba I gimnazijos klasių mokiniai.
Daugiau informacijos:
http://www.goo.gl/KHKK9w
3. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
(SMLPC) 2015-2016 m. sveikatą stiprinančių
mokyklų bendruomenių įtraukties į sveikatos
stiprinimo procesus analizė.
Tyrimo metu atliktos 8 ir 10 klasių mokinių
anketinės apklausos.
2016 m. SMLPC kartu su labdaros ir paramos
fondu „Maisto bankas“ atliko „Sveikatiados“
projekte dalyvaujančių Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklų 6-7 klasių mokinių apklausą, kurios
tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti mokinių mitybos
įpročius bei fizinio aktyvumo įgūdžius, jo nuomonę
ir žinias apie mitybos ir fizinio aktyvumo naudą.
2017 m. parengtas gyventojų jautrumo ir
pasirengimo karščiams vertinimo klausimynas,
kurio tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų (taip pat
ir 18-24 ir 25-34 m. jaunimo)subjektyvų jautrumą,
požiūrį ir informuotumą apie karštį, klimato kaitą
bei galimą jų poveikį subjektyvų jautrumą, požiūrį
ir informuotumą apie karštį, klimato kaitą bei
galimą jų poveikį sveikatai.
Daugiau informacijos: www.smlpc.lt
4. Higienos institutas 2016-2017 m. atliko tyrimą
„Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
prieinamumas rizikos grupės mokiniams“
http://www.goo.gl/qlGHWS.

2018-2019 m. SMLPC
numato vykdyti Lietuvos
suagusiųjų ir pagyvenusių
gyventojų mitybos ir fizinio
aktyvumo tyrimą, kurio
tikslas – ištirti ir įvertinti
Lietuvos suaugusių (19-64
m. amžiaus) gyventojų
mitybos įpročius, kūno
masės indeksą, gyventojų
fizinio aktyvumo būklę bei
faktinę mitybą.
2018-2019 m. vaikų
skiepijimo apimčių romų
bendruomenėje tyrimas.

Tyrimu siekta įvertinti ankstyvosios intervencijos
paslaugų prieinamumą bendrojo ugdymo mokyklų
rizikos grupės mokiniams, apklausti 10 arba II
gimnazijos klasės makiniai. Parengtos dvi
publikacijos: „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
paplitimas, rizikos veiksniai bei ankstyvosios
intervencijos ir prevencijos vykdymas tarp bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių“
http://www.goo.gl/JWiPk8 ir „Ankstyvoji
intervencija dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“
http://www.goo.gl?CScrNA.
2017 m. atliekamas tyrimas „Sveikatos stiprinimo
veiklą įgalinantys veiksniai profesinio mokymo
įstaigose“ http://www.goo.gl/E7CDLo, tyrimo
tikslas nustatyti sveikatos stiprinimo veiklą ir jos
plėtotę įgalinančius veiksnius profesinio mokymo
įstaigose.
Higienos institutas 2016 m. parengė leidinį
„Lietuvos jaunimo sveikatos būklė“
http://www.goo.gl/7vz628 kuriame apžvelgiama
jaunimo (14-29) demografinė situacija Lietuvoje
bei savivaldybėse. Taip pat pateikiami sergamumo,
ligotumo rodikliai pagal pagrindines ligų klases,
apsilankymų pas gydytoją rodikliai bei mirtingumo
rodikliai pagal amžiaus grupes, lytį bei mirties
priežastis.
Sveikatos statistinių duomenų portale
http://stat.hi.lt/ skelbiama įvairi sveikatos statistikos
informacija.

Aplinkos
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

5.Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 2016 m.
parengė Vaikų ir jaunimo sergamumo lytiškai
plintančiomis infekcijomis 2015 m. Lietuvoje
apžvalgą. Taip pat kasmet rengia sergamumo
užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje apžvalgą
kurioje pateikiama užkrečiamųjų ligų duomenų
analizė pagal amžiaus grupes, gyvenamąją
teritoriją, skiepijimo būklę ir kitus duomenis.
www.ulac.lt
Nuo 2015 m. kasmet atliekami visuomenės požiūrio
į atliekų tvarkymą tyrimą. Apklausiami gyventojai
nuo 15 iki 74 metų.
http://www.am.lt/VI/index.php#r/884
Kasmet atliekama statistinių duomenų apie
nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami
(kaltinami) nepilnamečiai, apie įtariamus
(kaltinamus) nusikalstamų veikų, analizę. Minėta

analizė pateikta VRM interneto svetainėje
http://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tyrimai-ir-analizes1
Kasmet vykdomas Pasitikėjimo valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis
aptarnavimo kokybės vertinimas. Tikslai:
- Išsiaiškinti, kiek Lietuvos gyventojų kreipėsi į
valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas ir
kaip vertina tos (tų) institucijos (ų), į kurią kreipėsi,
teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas;
- ištirti, kaip Lietuvos gyventojai pasitiki valstybės
ir savivaldybių įstaigoms ir kaip vertina jų bei jų
tarnautojų veiką
http://vakokybe.vrm.lt/index.php?id=307

