Eil. Institucija
Tyrimai
nr.
1. Kultūros ir
2014 m. neatliko ir 2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių
sporto
tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
departamentas *2013 m. Europos Komisijos užsakymu buvo atliktas tyrimas
prie Lietuvos “Special Eurobarometer 412, Sport and Physical Activity”
Respublikos
Vyriausybės
2. Teisingumo 2014 m. Lietuvos gyventojų apklausa teisinio švietimo
ministerija
klausimais (Viena iš tiriamų grupių jauniams nuo 14 iki 29
metų). Tyrimas atskleidė, kad jaunimas ne itin domisi savo kaip
piliečių teisėmis, laisvėmis ir pareigomis (nesidomi 61 proc.).
Labiausiai respondentus domina vartotojų teisės (37 proc.), nei
piliečių (35 proc.).
Daugiausiai informacijos teisiniai klausimais respondentai
gauna per internetinę žiniasklaidą (37 proc.), bene per pus
rečiau ir mažiau (19 proc.) informacija pasiekia per nacionalines
TV stotis, ir atskirus tinklalapius (10 proc.)
Trys patogiausi informacijos gavimo šaltiniai: internetinė
žiniasklaida (62 proc.), respublikinė televizija (52 proc.), atskiri
tinklalapiai. Taip pat patogus būdas sužinoti apie teises bukletai ir kita į namus siunčiama informacija (26 proc.)
Dauguma jaunuolių (38 proc.) nurodė, kad jiems trūksta teisnių
žinių. Beveik penktadalis (19 proc.) sutiko, kad žino
pakankamai ir papildomai domėtis nereikia.
Absoliuti dauguma (85 proc.) mano, kad aukštosiose mokyklose
su teisės pagrindais turėtų būti supažindinami studentai, kurių
specialybė nesusijusi su teise. Tam pritaria 77 proc. nebaigusių
vidurinės ir 93 proc. turinčių aukštąjį išsilavinimą.
3. Lietuvos
2014 m. atliko ir 2015-2016 m. planuoja atlikti šiuos tyrimus:
teisės
Laura Ūselė. Nepilnamečių justiciją reglamentuojančių teisės
institutas
aktų darna: procesiniai aspektai // Teisės problemos. 2014/4
(86). P.68-96. ISSN 1392-1592. Prieiga per
internetą: http://teise.org/data/Laura-14-4.pdf (Straipsnyje
nagrinėjama, kaip Nepilnamečių justicijos 2009-2013 m.
programos vykdymo metu Lietuvoje keičiami teisės aktai, kurie
reguliuoja nepilnamečių justiciją, ir ar tie pokyčiai sistemingi,
pakankami, atitinkantys programos keliamus tikslus ir
uždavinius. Apžvelgus bendras tendencijas, koncentruojamsi į
vieną mažiausiai pokyčių paliestą sritį - nepilnamečio,
pažeidusio teisę, atžvilgiu vykdomo baudžiamojo ir
administracinio proceso teisės normas, jų atitiktį tarptautiniams
vaiko teisių apsaugos standartams bei nuoseklumą ir darną tarp
administracinės ir baudžiamosios justicijos. Analizuojami
teisėjų ir kitų pareigūnų, dalyvaujančių procese, specializacijos,
nepilnamečių privatumo apsaugos, specialistų dalyvavimo
proceso metu bei alternatyvių (neteisminių) būdų spręsti
nepilnamečių bylas klausimai.)

4.

2015 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą
mokslinį projektą “Jaunimo delinkvencinis elgesys ir
viktimizacija” planuojama išleisti monografiją ir mokslinį
straipsnį, kuriuose bus pristatomi šio tyrimo rezultatai. (Tyrimo
tikslas - išanalizuoti jaunuolių delinkvencijos ir viktimizacijos
problemą iš sociologinės ir kriminologinės bei teisinės
perspektyvos. Tyrimas apėmė dviejų segmentų analizę. Buvo
tiriamas nepilnamečių delinkvencinio elgesio, viktimizacijos
patirties paplitimas, struktūra, tikrinamos skirtingų
kriminologijos teorijų prielaidos. Tuo tikslu buvo atliekama
moksleivių (12-15 amžiaus) viktimologinė apklausa pagal
tarptautinio tyrimo (angl. “International Self - Report
Delinquency-3) metodiką. Taip pat buvo analizuojama
Nepilnamečių justicijos politika, įgyvendinamos priemonės ir
siekiama atsakyti į klausimą, kiek ji prisideda prie
nepilnamečių, delinkventinio elgesio problemų sprendimo
Lietuvoje, kaip galima būtų įgyvendinamų priemonių šioje
srityje efektyvumą. Atliekant nepilnamečių justicijos politikos
įvertinimą buvo nagrinėjami norminiai teisės aktai,
programiniai dokumentai, statistiniai ir mokslinių tyrimų
duomenys. Taip pat buvo atlikti pusiau struktūruoti giluminiai
interviu, su nepilnamečių justicijos politikos formuotojais ir
šioje srityje dirbančiais praktikais.)
Kalėjimų
2014 m. gruodžio mėn. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos
departamentas inicijuotas ir atliktas tyrimas apie probacijos tarnybos
prie Lietuvos priežiūroje esančių nedarbą lemiančius veiksnius. (Tyrimo metu
Respublikos apklausti 67 asmenys, iš jų 10 proc. sudarė asmenys iki 29
Teisingumo metų. Atliekant nedarbą lemiančių veiksnių analizę, buvo
ministerijos atkreiptas dėmesys ir analizuojamos nedarbo priežastys tų
asmenų, kurie 2014 m. gruodžio mėn. nedirbo, iš jų - ir jaunimo
nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Analizė parodė, kad užimtumo
problemos - sudėtingos ir negali būti išspręstos tik darbo biržos
ar “Sodros” jėgomis. Žmonėms labai stinga žinių apie greitai
kintančią situaciją darbo rinkoje. Duomenų analizė parodė, kad
geriausi rezultatai gaunami, kai šioje veikloje dalyvauja
savivaldybių institucijos, darbdavių asociacijos,
nevyriausybinės organizacijos. Išvados: - Su didžiausiomis
įsidabinimo problemomis susiduria nekvalifikuoti ir
nemotyvuoti žmonės, ypač gyvenantys kaimo vietovėse. Šių
asmenų įsidarbinimo galimybės pačios menkiausios ir yra didelė
tikimybė tapti ilgalaikiais bedarbiais, patiriančiais socialinę
atskirtį.
Vis dar vyrauja negatyvus darbdavių požiūris į jauną, teistą ir
pagyvenusį asmenį, neturintį darbo patirties. Darbdaviai
kaltinami, kad nenori priimti jaunimo, tiestų ir pagyvenusių
asmenų, keldami didelius reikalavimus laisvai darbo vietai
užimti. Tačiau žingeidūs ir charizmatiški jauni asmenys greičiau
integruojasi į darbo rinką, juos lengviau išmokyti, nes tokie

asmenys greičiau prisitaiko prie vykstančių pokyčių. Neretai
minėta asmenų grupė pervertina savo žinias ir gebėjimus.
Asmenys kelia aukštus reikalavimus darbdaviams, tikisi gerų
darbo sąlygų, didelio atlyginimo ir pareigų.
Tyrimo metu paaiškėjo pagrindinės nedarbo priežastys nepakankamas aktyvumas ieškant darbo, nežinojimas, kokį
darbą galėtų dirbti, patirties stoka ir kt. Nežinojimas, kokie yra
darbo rinkos poreikio, kokios įstaigos gali padėti žmogui
integruotis į darbo rinką, nemokėjimas savęs pristatyti
darbdaviui, įgytų profesinių žinių neatitikimas darbo rinkos
reikmėms neskatina integracijos į darbo rinką. Jauni ilgalaikiai
bedarbiai įvardija dar vieną nedarbo priežastį - nepatrauklus
darbo užmokestis.
Atsižvelgus į gautus rezultatus, Šiaulių probacijos tarnyba 2015
m. pradžioje inicijavo jaunimo amžiaus tarpsniui priklausančių
ir probacijos tarnybos priežiūroje esančių asmenų susitikimą su
projekto “Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo
kompetencijų stiprinimas jaunų bedarbių tarpe” vadovu ir
Pakruojo rajono jaunųjų bedarbių mentore. )
2) Šiaulių apygardos probacijos tarnyba 2014 m. atliko
Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje priežasčių analizę.
(Tyrimo metu buvo apklausta 60 asmenų, smurtavusių artimoje
aplinkoje, iš jų 24,2 proc. sudarė asmenys iki 29 metų.
Smurtinius nusikaltimus artimoje aplinkoje 22,7 proc. padaro
asmenys nuo 21 iki 30 metų. Mažiausiai, t. y. 1,5 proc. sudaro
asmenys, kurie yra nuteisiami už smurtinius nusikaltimus
artimoje aplinkoje - nuo 18 iki 21 metų amžiaus. Galima teigti,
kad tokio amžiaus asmenys dar nėra sukūrę šeimų, todėl jiems
lengviau išvengti smurto artimoje aplinkoje. Bet kuriuo atveju
smurto artimoje aplinkoje problemos sprendžiamos
individualiai.)
3) Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Resocializacijos skyriaus 2014 m.
pabaigoje Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos
namuose organizavo nepilnamečių suimtųjų ir nuteistųjų
apklausą narkotikų vartojimo patirčiai nustatyti.
6.

Valstybinė
vartotojų
teisių
apsaugos
tarnyba

2014 m. atliko ir 2015-2016 m. planuoja atlikti tyrimus /
analizes, kuriuose viena iš tiriamųjų grupių būtų jaunimas nuo
14 iki 29 metų.
VVTAT užsakymu, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų
centras “Vilmorus” atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų
apklausą dėl euro įvedimo . Viena iš apklausiamųjų kategorijų
yra jaunimo, kurią sudaro asmenys nuo 18 iki 29 metų. Lietuvos
gyventojų apklausoje dėl euro įvedimo minima tikslinė grupė
sudarė 14 proc. nuo visų apklaustųjų skaičiaus.
2015-2016 m. atliks reprezentatyvią Lietuvos gyventojų
apklausą vartotojų teisių srityje.

Lietuvos
2014 m. neatliko ir 2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių
radijas ir
tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
televizija
8. Lietuvos
2014 m. neatliko ir 2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių
Respublikos tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
energetikos
ministerija
9. Lietuvos
2014 m. neatliko ir 2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių
Respublikos tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
susisiekimo
ministerija
10. Narkotikų,
Vykdydamas narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir
tabako ir
alkoholio vartojimo, jo padarinių stebėseną, 2014 m.
alkoholio
Departamentas parengė ir išleido informacinį leidinį “Metinis
kontrolės
pranešimas
departamentas 2014” http://www.ntakd.lt/files/informacine_medziaga/0NTAKD_medziaga/1-MP/2014_LT.pdf. Leidinyje apžvelgiami
svarbiausi 2013 m. Lietuvoje įvykę psichoaktyviųjų medžiagų
kontrolės ir vartojimo prevencijos politikos formavimo bei
įgyvendinimo įvykiai bei pateikiami naujausi statistiniai
duomenys.
2015 m. planuojama atlikti Tabako, alkoholio ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp suaugusių
Lietuvos gyventojų tyrimą ir Alkoholio vartojimo paplitimo
tyrimą.
11. Socialinės
2014 m. neatliko ir 2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių
apsaugos ir tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
darbo
Analitinę apžvalgą apie Lietuvos socialinę politiką, taip pat ir
ministerija
jaunimo politiką, galima rasti kasmet Ministerijos rengiamame
“Socialiniame pranešime”
(nuoroda: http://www.socmin.lt/lt/socialinis-pranesimas.html)
12. Lietuvos
Informaciją apie jaunimą, kuri skelbiama Oficialiosios
statistikos
statistikos portale informaciniuose pranešimuose
departamentas (http://osp.stat.gov.lt/informaciniai-prnesimai), Rodiklių
duomenų bazėje (http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize1) bei leidiniuose ir publikacijose
(http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas).
Rengiama statistinė informacija apie jaunimo (14-29 metų
amžiaus) skaičių pagal amžiaus grupes, lytį, santuokas, ištuokas,
migraciją ir kitus demografinius rodiklius (gimstamumo
rodikliai pagal moterų amžių, vidutinė gyvenimo trukmė).
Rengiama statistinė informacija apie šalyje vykdomą formalųjį
švietimą, kurio programas baigus įgyjamas valstybės pripažintas
išsilavinimas, profesinė kvalifikacija arba kvalifikacinis
laipsnis. Skelbiama statistinė informacija apie mokinių ir
studentų skaičių pagal amžių, lytį, įgytą išsilavinimą ir
kvalifikacijos laipsnius, švietimo lygmenis, mokymo ir studijų
sritis, absolventų tolimesnį mokymąsi ir kiti švietimo rodikliai.
7.

13. Lietuvos
Respublikos

2014 m. atliktas jaunimo mokymosi mobilumo tyrimas, kurio
metu buvo siekiama įvertinti, kokia dalis 18-34 metų amžiaus
asmenų mokymosi metu išvyksta ar buvo išvykusi į užsienį
mokytis, studijuoti ar atlikti praktiką.
2016 m. bus atliekamas suaugusių asmenų švietimo statistinis
tyrimas (apklausiami 25-64 metų amžiaus gyventojai). Bus
parengta statistinė informacija apie 25-34 metų amžiaus
gyventojų dalyvavimą formaliajame, neformaliajame mokyme
ir savišvietoje ir kt.
Rengiame statistinė informacija apie jaunimo (15-24 metų
amžiaus) užimtumą ir nedarbą, atliekant gyventojų užimtumo
statistinį tyrimą. Statistinė informacija apie gyventojų užimtumą
ir nedarbą skelbiama ir pagal amžiaus grupes (pvz. 15-19, 2024, 25-29 metų amžiaus). Rengiama ir skelbiama statistinė
informacija: jaunimo (18-24 metų amžiaus), neturinčio vidutinio
išsilavinimo ir nesimokančio, dalis; vidutinį ar aukštesnį
išsilavinimą įgijusio jaunimo (20-24 metų amžiaus) dalis.
2016 m. bus atliekamas jaunimo darbo rinkoje statistinis tyrimas
(apklausiami 15-34 metų amžiaus gyventojai). Bus parengta
statistinė informacija apie jaunimo mokamą ir nemokamą darbą
mokymosi metu, papildomą mokymąsi ir nebaigtas studijas;
jaunimo darbo paieškos būdus ir pagalbą, kurią jie gavo jo
ieškodami, jaunimo nuomonę apie dirbamo darbo atitikimą
turimam išsilavinimui ir ketinimus dėl darbo keisti gyvenamąją
vietą.
Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo, atliekamo, kas
ketverius metus, pagrindu rengiama informacija apie
darbuotojus, kurių amžius iki 20 metų ir 10-29 metų, jų darbo
užmokestį, apmokėtą laiką, taip pat darbo užmokesčio
pasiskirstymą.
Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenų pagrindu
rengiami skurdo rizikos rodikliai (18-24 metų amžiaus asmenų).
Kasmet atliekamas socialinių paslaugų statistinis tyrimas ir
rengiama informacija apie 15 metų ir vyresnio amžiaus asmenų
bei jaunimo iki 30 metų amžiaus, gyvenančių globos įtaigose,
skaičių.
2015 m. rugsėjo mėn. bus paskelbti gyventojų sveikatos
statistinio tyrimo rezultatai apie 15 metų ir vyresnių gyventojų
bei 15-29 metų amžiaus jaunimo savo sveikatos būklės
vertinimą, lėtinius (ilgalaikius) sveikatos sutrikimus, gyvenseną,
naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, medikamentų
vartojimą ir kt.
2015 m. II pusmetį, bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba, planuojama išleisti leidinį “Jaunimo ir
jaunimo politikos apžvalga 2005-2014 m.”. Departamentas
parengs leidinio dalį “Jauno žmogaus statistinis portretas
Lietuvoje 2005-2014 m.”
Įgyvendinant 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
programos Nr. LT11 “ Visuomenės sveikatai skirtos

sveikatos
apsaugos
ministerija

14. Higienos
institutas

15. Sveikatos
mokymo ir
ligų
prevencijos
centras

16. Lietuvos
Respublikos
ūkio
ministerija
17. Lietuvos
Respublikos
užsienio
reikalų
ministerija

iniciatyvos” projektą “Jaunimui palankių sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo modelio sukūrimas”, 2014 m. atlikta Jaunimui
palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo situacijos
analizė, apimanti demografinius, socialinius-ekonominius,
sveikatos, teisinio reglamentavimo ir kitus aspektus.
2014-2016 metų laikotarpiu atlieka tyrimą “13-14 metų vaikų
fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos
savivaldybėse”. Tikslas - įvertinti 13-14 metų vaikų fizinio
aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse.
Tyrimo metu šešiose savivaldybėse (Druskininkų, Varėnos
rajono, Kauno miesto, Rokiškio rajono, Klaipėdos miesto,
Šiaulių miesto) bus atliekama anoniminė anketinė 13-14 metų
vaikų tėvų apklausa. Numatome įvertinti šeimos narių fizinio
aktyvumo skatinimo, tradicijų, palaikymo, fizinio aktyvumo su
bendraamžiais draugais, dalyvavimo viešuose renginiuose, taip
pat šeimos pajamų, fiziniam aktyvumui tinkamos
infrastruktūros, lyties, gyvenamosios vietos ir kitų veiksnių
įtaka minėto amžiaus vaikų fiziniam aktyvumui skirtingose
Lietuvos savivaldybėse. Tyrimo aprašymas skelbiamas
Higienos instituto interneto
svetainėje http://www.hi.lt/content/projektai.html.
2015 m. planuojamas baigti Mokyklų aplinkos tyrimo antrasis
etapas, atlikti bandomąjį Vandens sanitarijos ir higienos
mokyklose tyrimą ir Sveikatą stiprinančių mokyklų
bendruomenių įtraukties į sveikatos stiprinio procesus analizę.
Siekiant įvertinti Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių
įtraukti į sveikatos stiprinimo procesus, numatoma atlikti 8-ų ir
10-ų klasių mokinių anketinę apklausą. Analizės duomenis
planuojama paskelbti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro interneto svetainėje www.smlpc.lt 2015 m. pabaigoje.
2014 m. neatliko ir 2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių
tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
2014 m. “Vilmorus” Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos užsakymu atliko visuomenės nuomonės apie
Europos Sąjungą apklausą. Tyrime dalyvavo 1005 respondentai.
(Apklausoje dalyvavo respondentai nuo 18 metų amžiaus).
2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių tyrimų / analizių,
susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

18. Valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba

2014 m. neatliko jokių tikslinių tyrimų / analizių, kuriuose viena
iš tiriamų grupių būtų jaunimas nuo 14 iki 29 metų, išskyrus
kasmet VMVT atliekamą analizę apie LR ir užsienio šalių
mokymo įstaigų studentų ir moksleivių praktikos atlikimą
VMVT. Informacija apie studentus / moksleivius atlikusius
praktiką VMVT sisteminama ir kaupiama, o atsiradus galimybei

ir atsižvelgus į studentų praktikos įvertinimo rezultatus,
geriausiai įvertintiems studentams gali būti pasiūlyta darbo vieta
VMVT.
19. Lietuvos
VRM interneto svetainėje skelbiama “Statistinių duomenų apie
Respublikos 2014 m. užregistruotas nusikalstamas veikas, kurių padarymu
vidaus reikalų įtariami (kaltinami) nepilnamečiai, apie nepilnamečius, kurie
ministerija
įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamą veiką, bei nuo
nusikalstamų veikų nukentėjusius veikus” analizė. Ši analizė
atliekama kiekvienais metais ir yra patalpinta VRM interneto
svetainėje http://www.vrm.lt/lit/Metodikos-rekomendacijosanalizes-/247.
VRM neplanuoja atlikti kitų tyrimų, susijusių su 14-29 metų
jaunimui.
VRM kasmet atliekama ir reprezentatyvi Lietuvos gyventojų
apklausa “Pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis
ir įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimas”. Apklausos
tyrimo objektas - 15-74 metų Lietuvos gyventojai, tačiau
rezultatus pagrindžiančiose statistinėse lentelėse yra išskirta 1524 metų amžiaus grupė ir pateikti šios grupės atsakymų
rezultatai. Apklausos ataskaita paskelbta VRM interneto
svetainėje (www.vakokybe.vrm.lt)
adresu http://vakokybe.vrm.lt/index.php?id=307
20. Lietuvos
2014 m. neatliko ir 2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių
Respublikos tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
žemės ūkio
ministerija

