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APIE PRANEŠĖJUS 

DR. JOLANTA AIDUKAITĖ yra LSTC Socialinės gerovės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. 

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: gerovės valstybė, būsto politika, šeimos politika. J. Aidukatė yra 

Tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) mokslo komiteto RC19 „Socialinė politika, skurdas ir nelygybė“ narė 

bei Europos socialinės politikos asociacijos komiteto narė.  

DR. DAIVA SKUČIENĖ yra LSTC Socialinės gerovės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės 

mokslinių interesų sritys: perskirstymas, pensijų politika, pajamų nelygybė, skurdas.  

DR. ANDRIUS MARCINKEVIČIUS yra LSTC Etninių tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas ir 

vadovas. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: visuomenės etninė struktūra, etninių mažumų istorijos 

socialiniai ir kultūriniai aspektai, rusų tapatybės tyrimai istoriniu aspektu.  

DR. ALINA ŽVINKLIENĖ yra LSTC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės 

mokslinių interesų sritys: lygių galimybių klausimai demokratizacijos procesų pokomunistinėse šalyse 

kontekste, reproduktyvinės teisės, lygių moterų ir vyrų, tautinių mažumų teisių raida. 

DR. DIANA JANUŠAUSKIENĖ yra LSTC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo 

darbuotoja. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: demokratizacijos procesai pokomunistinėse visuomenėse, 

migrantų padėties analizė, moterų diskriminacijos apraiškos. 

DR. MONIKA FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ yra LSTC Etninių tyrimų instituto vyresnioji mokslo 

darbuotoja. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: etninis nepakantumas, spaudos diskurso tyrimai, rasizmo, 

etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos viešajame diskurse, etninių mažumų nevyriausybinės 

organizacijos, politinės partijos. M. Frėjutė-Rakauskienė yra Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės Akademinės tarybos narė.  

DR. LILIJA KUBLICKIENĖ yra LSTC Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės 

mokslinių interesų sritys: lyčių lygybės problematika, socialinė atskirtis, Eurointegracija, vertybių kaita. 

DR. DEIMANTĖ ŠĖPORAITYTĖ-VISMANTĖ yra Vilniaus universiteto lektorė. Pagrindinės mokslinių 

interesų sritys: lyčių studijos, neįgalumo problematika. 

JOLITA JUNEVIČENĖ yra LSTC Socialinės gerovės instituto doktorantė ir jaunesnioji mokslo darbuotoja. 

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: senėjanti visuomenė, pagyvenusių asmenų globa, parama neformaliems 

globėjams. J. Junevičienė yra pavaduojantis atstovas COST veiklos CA16226 (Indoor living space 

improvement: Smart Habitat for the Elderly) valdymo komitete.  

IEVA ADOMAITYTĖ-SUBAČIENĖ yra LSTC Socialinės gerovės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. 

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: socialinių paslaugų vadyba ir valdymas, socialinių paslaugų kokybės 

užtikrinimas, socialinių projektų valdymas, socialinis verslas, moterų verslumas, ES struktūrinės paramos 

administravimas, kokybiniai tyrimai socialiniame darbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

 

Leidinius galima įsigyti:  

 

1. El. knygyne: http://www.patogupirkti.lt/  

2. Apmokant banko pavedimu ir atsiimant Lietuvos socialinių tyrimų centre (A. Goštauto g. 9, 

Vilnius). Kreipkitės į Viliją Jatkevičienę, mob. tel.: (8 656) 08852, el. paštas: leidiniai@lstc.lt.  

3. Apmokant banko pavedimu + siuntimo išlaidas ir LSTC banko komisinį pinigų įskaičiavimo 

mokestį. Leidinius siunčiame paštu.  

Nuoroda į kitus Lietuvos socialinių tyrimo centro leidinius: http://www.lstc.lt/p_leidiniai.php.  

 

 

Taljūnaitė, Meilutė; Sviklas, Eduardas Kęstutis. 2018. Vidurinė klasė 

Lietuvoje: mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 120 

p. ISBN 978-9955-531-61-6. Kaina: 10,90 Eur.   

Studijoje siekta atsakyti, ar išskirtinai tik vidurinė klasė gali susieti 

aukščiausiai bei žemiausiai klasėms priklausančius gyventojus į bendrą 

visuomenę kaip tam tikrą piliečių organizaciją. Nagrinėjamas šiandienei 

Lietuvai aktualus klausimas, kada ir kaip darbininkų klasės ar 

inteligentijos atstovai tampa vidurine klase, kokios yra šios 

transformacijos ar formavimosi tendencijos. Lyginant ekonomikos, 

politikos ir sociologijos mokslų požiūrius į vidurinę klasę, pateikiama 

vidurinės klasės samprata, vidurinės klasės skyrimo kriterijai, šios klasės 

raiškos ypatumai, gilinamasi, kiek būtų galima išskirti ribinių klasių. 

Vidurinės klasės, kaip tam tikros socialinės bendruomenės, nusistovėję ir 

aiškūs skyrimo kriterijai lyginami su jų atpažinimu viešojoje nuomonėje. 

Atskleidžiamos vidurinės klasės Lietuvoje formavimosi ir jos 

sociologinių tyrimų ištakos, dabartinė padėtis bei perspektyvos.  

Nagrinėjant socialinę-klasinę Lietuvos posovietinę struktūrą pagrindinė 

problema – socialinės struktūros tyrimų, taip pat tyrimų, kuriuose greta 

nagrinėjamų problemų yra ir socialinės stratifikacijos klausimai, 

palyginamumas. Remiamasi Lietuvos sociologų nuo 1990 m. atliktų 

tyrimų antrine analize. Nors nagrinėti tyrimai (1990–2001, 1993, 2004, 

2008, 2012 m.) rėmėsi skirtingomis metodologinėmis bei metodinėmis 

prielaidomis, jų palyginimas leido atskleisti sociologijos mokslo 

metodologijos bei metodų, formavusių vidurinės klasės pažinimą, raidą.  

 

http://www.lstc.lt/p_leidiniai.php


 

Janušauskienė, Diana; Vileikienė, Eglė; Nevinskaitė, Laima; 

Gečienė-Janulionė, Ingrida. 2017. Ar Lietuvos gyventojai jaučiasi 

saugūs? Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste. 

Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 148 p. ISBN 978-9955-531-

60-9. Kaina: 9,81 Eur.  

Studijoje pristatomi empirinio tyrimo duomenys, gauti vykdant projektą 

„Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: 

ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos”. 

Tyrime siekiama pažvelgti į bendrą subjektyviai suvokiamų grėsmių 

paveikslą: analizuojama, kaip žmonės suvokia savo individualų ir 

valstybės saugumą, kokias grėsmes saugumui įžvelgia, kaip jas vertina, 

kas lemia vienokią ar kitokią saugumo sampratą, kokių veiksmų žmonės 

manosi galį imtis, siekdami apsisaugoti nuo įvairių grėsmių. Taip pat 

tyrimas apėmė žiniasklaidos turinio analizę, kuria buvo siekiama 

nustatyti, kokią įtaką Rusijos sugrėsminimo diskursas galėjo turėti 

gyventojų nuostatoms dėl nacionalinio saugumo.  

 

 

Stumbrys, Daumantas; Pocius, Arūnas ; Okunevičiūtė 

Neverauskienė, Laima; Žibas, Karolis; Lekavičiūtė, Eleonora; 

Brazienė, Rūta; Davulis, Tomas ; Blažienė, Inga; Tamašauskienė, 

Zita; Balvočiūtė, Rasa; Šeputienė, Janina; Razgūnė, Aušra; 

Gruževskis, Boguslavas; Miežienė, Rasa; Krutulienė, Sandra. 2017. 

Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės. Lietuvos socialinė raida, 

Nr.6. Vilnius: Socialinių tyrimų centras, 210 p. ISSN 2029-963X. Kaina: 

7,63 Eur.  

Lietuvos socialinė raida – tai Lietuvos socialinių tyrimų centro tęstinis 

mokslo leidinys, skirtas aktualių socialinių problemų Lietuvoje 

vertinimui ir inovacinių sprendimų paieškai. Leidinys tęsia Socialinių 

tyrimų instituto 2004 m. pradėtą leidinių, kuriuose analizuojama Lietuvos 

socialinė raida Europos Sąjungoje, ciklą. Leidinyje publikuojami 

remiantis mokslinių tyrimų rezultatais parengti originalūs teoriniai ir 

empiriniai moksliniai straipsniai, sistemiškai nagrinėjantys įvairių 

reiškinių įtaką šalies socialinei-ekonominei raidai. Leidinys leidžiamas 

kartą per metus. Naujasis mokslinių straipsnių rinkinys pristato 

straipsnius, kuriuose nagrinėjami mūsų šalies darbo rinkos bei ją 

formuojančių veiksnių pokyčiai ir tendencijos. Straipsniuose autoriai 

išanalizavo naujausias (iki 2017 metų) tendencijas šalies darbo rinkoje 

pagal įvairias jos charakteristikas: demografinius pokyčius ir jų įtaką; 

darbo jėgos pasiūlos ir paklausos subalansavimą bei nedarbą; darbo teisę, 

darbo santykius bei socialinių partnerių bendradarbiavimą; kapitalo ir 

darbo santykį bei darbo dalies (darbo užmokesčio) pokyčius, nesaugaus 

užimtumo paplitimo problemas.  

 



 

Burneika, Donatas; Ubarevičienė, Rūta; Valatka, Vytautas; 

Baranauskaitė, Aušra; Pociūtė-Sereikienė, Gintarė; Daugirdas, 

Vidmantas; Krupickaitė, Dovilė. 2017. Lietuvos metropoliniai 

regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje. Kolektyvinė 

monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 152 p. ISBN 

978-9955-531-59-3. Kaina: 13,08 Eur.  

Šioje knygoje nagrinėjama trijų Lietuvos metropolinių regionų gyventojų 

sociodemografinė struktūra ir jos kaita XXI a. pradžioje. Kintanti 

Lietuvos metropolinių regionų erdvinė struktūra, auganti gyventojų 

segregacija, kaip ateities socialinio vystymosi problemų veiksnys, yra šio 

leidinio dėmesio centre. Pagrindinis tikslas yra nustatyti naujai 

susiformavusių kompleksinių erdvinių darinių – miestų regionų, 

apimančių tiek tankiai užstatytus miestų branduolius, tiek išdrykusius 

priemiesčius, – erdvinę struktūrą bei jų gyventojų erdvinę segregaciją 

įvairiais sociodemografiniais pjūviais. Tyrimas remiasi hipoteze, kad 

auganti socialinė nelygybė turi daugiau ar mažiau atsispindėti ir erdvės 

naudojimo skirtumuose. Pagrindinis tyrimo klausimas – kur ir kokie 

gyventojai gyvena Lietuvos metropoliniuose regionuose. Daugiausia 

dėmesio šiame leidinyje skiriama socioekonominei segregacijos 

dedamajai, nes pagrindinės gyventojų segregacijos priežastys yra 

susijusios būtent su gyventojų pajamų skirtumais, kurie čia netiesiogiai 

iliustruojami profesinio statuso skirtumais. Be socioekonominių, taip pat 

nagrinėjamos demografinės, kultūrinės (etninės) ir politinės segregacijos 

dimensijos. Jos bendrai įvardijamos kaip sociodemografinė segregacija, 

pabrėžiant, kad teritorinė gyventojų grupių atskirtis gali, o dažnai ir 

pasireiškia iš karto keliais aspektais.  
 

                                          

    

 

 

                             


