LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS
(SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

2012 m. kovo 14 d. Nr. V-462
Vilnius
Vadovaudamasis Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V153 (Žin., 2011, Nr. 16-783), 21.1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos ekspertų
pateiktus siūlymus:
1. T v i r t i n u šias valstybinių mokslinių tyrimų institutų parengtas ilgalaikių institucinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas (toliau vadinama –
programa) (pridedama):
1.1. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto:
1.1.1. Efektyvaus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje;
1.1.2. Lietuvos kaimo raida.
1.2. Lietuvių kalbos instituto:
1.2.1. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno tyrimai;
1.2.2. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir
terminologijos tyrimai;
1.2.3. Kalbos istorija ir kontaktai: fundamentiniai ir taikomieji kalbos raidos bei raštijos
tyrimai;
1.2.4. Kalbos variantai: fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir sociolingvistikos
tyrimai.
1.3. Lietuvos socialinių tyrimų centro:
1.3.1. Demografinis nuosmukis ir jo poveikis socialinei pagalbai socialinių ir ekonominių
pokyčių sąlygomis;
1.3.2. Gyventojų užimtumo ir jo įtakos gyvenimo lygiui tyrimai;
1.3.3. Lietuvos gyventojų grupės besikeičiančių socialinių erdvių sąlygomis (2012-2016).
2. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte patvirtintas programas:
2.1. valstybinius mokslinių tyrimų institutus paskelbti savo institucijų internetiniame
tinklalapyje;
2.2. Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento
Mokslo skyrių - paskelbti Švietimo ir mokslo ministerijos internetiniame tinklalapyje.
3. N u s t a t a u, kad valstybiniai mokslinių tyrimų institutai iki 2013 m. vasario 1 d.
Lietuvos mokslo tarybai pateikia šio įsakymo 1 punkte patvirtintų programų metines vykdymo
ataskaitas.

Švietimo ir mokslo ministras

Gintaras Steponavičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-462

EFEKTYVAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE
1. Programos vykdytojas - Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.
Norminiai etatai skirti programai - 7,65.
2. Programos tikslai:
Programa skirta tirti Lietuvos žemės ūkio raidos tendencijas ir aktualias problemas, pateikti
moksliškai pagrįstus sprendimus žemės ūkio efektyvumui didinti.
Programos svarba. Programa „Efektyvaus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje” yra skirta atlikti
kompleksinius mokslinius tyrimus, atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriui kylančius naujus
iššūkius.
Tyrimų poreikį lemia žemės ūkio, kaip ekonominės veiklos, išskirtinumas dėl jo svarbos
šalies ekonomikai, užtikrinant gyventojų aprūpinimą maistu, ir aktualių aplinkosaugos problemų,
kurios griežtina sektoriaus reguliavimą, siekiant sumažinti neigiamą poveikį gamtinei aplinkai.
Pastaruoju metu dėl susiklosčiusių socialinių, ekonominių ir demografinių tendencijų didėja
iššūkiai siekiant Lietuvos žemės ūkio gyvybingumo. Šalies ir ES parama žemės ūkiui yra vienas
iš svarbių veiksnių, prisidedančių prie gyvybingo žemės ūkio palaikymo. Būtina moksliškai
pagrįsti tobulesnę paramos sistemą, lemiančią Lietuvos žemės ūkio sektoriaus gyvybingumą
ilgalaikėje perspektyvoje.
Sektoriaus gyvybingumas neatsiejamas nuo subjektų veiklos efektyvumo, darančio šią
veiklos sritį patrauklią ūkininkams. Lietuvos ir kitų ES šalių situacijos palyginimas atskleidžia
žemą žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos efektyvumą. Tačiau nėra šiuolaikinių
kompleksinių tyrimų, kuriais būtų nustatyti svarbiausi efektyvumo veiksniai ir sudaryta galimybė
apibrėžti priežastinius ryšius. Siekiant užpildyti šią spragą, vienas iš programos uždavinių
parengti pasiūlymus, kurie sukurs galimybes ūkininkams pagerinti sprendimų priėmimą veiklos
efektyvumui didinti.
Dėl žemės ūkio gamybos išskirtinumo šis sektorius yra labai pažeidžiamas ir priklausomas
nuo įvairių rizikos rūšių. Pasaulyje yra daug rizikos valdymo mechanizmų, kurie Lietuvos
žemės ūkyje nėra paplitę. Todėl didėja mokslinių tyrimų, kurie leistų pritaikyti užsienio patirtį
Lietuvos žemės ūkio gamintojų poreikiams, aktualumas. Programos tyrimai prisidės prie šių
problemų sprendimo.
3. Programos uždaviniai:
1. Tirti nacionalinės ir ES bendrosios žemės ūkio politikos įtaką Lietuvos žemės ūkio
sektoriaus gyvybingumui.
2. Tirti Lietuvos žemės ūkio subjektų veiklos efektyvumą ir gamybos optimizavimo
galimybes.
3. Tirti Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojų patiriamas rizikos rūšis ir jų valdymo
ypatybes.
4. Metodologinis tyrimų pagrindimas:
Tiriant nacionalinės ir ES bendrosios žemės ūkio politikos įtaką Lietuvos žemės ūkio
sektoriaus gyvybingumui metodika apims mokslinės literatūros ir dokumentų turinio analizę,
Lietuvos statistikos departamento, ES statistinių duomenų bazių ir kitų institucijų duomenų
šaltinių antrinių duomenų analizę (pagal poreikį apdorojant duomenis bus taikomi matematinės
statistikos metodai). Vykdant tyrimą bus taikomi lyginamosios analizės, apklausos ir
modeliavimo metodai.
Tiriant žemės ūkio subjektų efektyvumo veiksnius ir gamybos optimizavimo galimybes bus
remiamasi procesų optimizavimo teorija, racionalių lūkesčių teorija, atlikta mokslinės literatūros
analizė, naudojami ekonometrinio modeliavimo metodai; taikomi duomenų apgaubties analizės
ir stochastinės ribinės analizės metodai, atsitiktinių efektų, Tobit, logit modeliai.
Nustatant ir tiriant žemės ūkio produktų gamintojų patiriamas rizikas ir jų valdymo ypatybes
bus remiamasi organizacijos rizikos valdymo teorija, naudojama mokslinės literatūros sisteminė,
lyginamoji, loginė analizė bei sintezė, atvejo studija ir anketinė respondentų apklausa, taip pat
bus naudojama SSGG bei finansinė analizė.
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5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika:
1 uždavinys. Tirti nacionalinės ir ES bendrosios žemės ūkio politikos įtaką Lietuvos žemės
ūkio sektoriaus gyvybingumui.
Etapai

Tyrimų charakteristika

1. Žemės ūkio
sektoriaus
gyvybingumo
kriterijų
nustatymas.
2. Lietuvos žemės
ūkio sektoriaus
gyvybingumo
vertinimas
pasirinktu
laikotarpiu.

Tyrimo metu bus išanalizuota žemės ūkio sektoriaus
gyvybingumo samprata ir parengta kriterijų sistema
žemės ūkio sektoriaus gyvybingumo vertinimui.

3. Nacionalinės ir
ES BŽŪP
subsidijų sistemos
įtaka Lietuvos
žemės ūkio
sektoriaus
gyvybingumui.
4. Alternatyvių
paramos modelių
Lietuvos žemės
ūkio sektoriui
parengimas ir
vertinimas.

Tyrimu bus siekiama palyginti Lietuvos žemės ūkio
sektoriaus situaciją iki stojimo į ES ir po įstojimo, bus
išskirtos svarbiausios sektoriaus plėtojimo tendencijos ir
problemos, analizuojama, kaip pasirinktu analizei
laikotarpiu
pasikeitė
žemės
ūkio
sektoriaus
gyvybingumas.
Esant reikalui, bus pakoreguotas 1 etape sukurtas žemės
ūkio
sektoriaus
gyvybingumo
vertinimo
instrumentarijus.
Tyrimo metu bus nustatyti nacionalinės ir ES bendrosios
žemės ūkio politikos subsidijų sistemos bei tarptautinių
sutarčių probleminiai aspektai, kurie riboja Lietuvos
žemės ūkio gyvybingumą.

Laikotarpis
Ir lėšų paskirstymas
2012–2013 m.
2 norminiai etatai

2013–2014 m.
2 norminiai etatai

2015 m.
2 norminiai etatai

Remiantis atliktais tyrimais bus pasiūlyti alternatyvūs 2016 m.
paramos modeliai Lietuvos žemės ūkiui, kurie turėtų 2 norminiai etatai
sudaryti prielaidas gyvybingo Lietuvos žemės ūkio
sektoriaus išsaugojimui ir plėtojimui. Taikant
modeliavimą bus įvertintas siūlomų alternatyvų
poveikis.

2. uždavinys. Tirti Lietuvos žemės ūkio subjektų veiklos efektyvumą ir gamybos
optimizavimo galimybes.
Etapai
1 Efektyvumo
žemės ūkyje
sampratos
evoliucijos
tyrimas.
2. Lietuvos žemės
ūkio subjektų
elgsenos
modeliavimas.
3. Lietuvos žemės
ūkio subjektų
techninio ir
ekonominio
veiklos
efektyvumo bei jo
veiksnių
vertinimas.
4. Gamybos
optimizavimo
modelio ūkių
efektyvumui
didinti sukūrimas.

Laikotarpis
ir lėšų paskirstymas
Bus analizuojama agroverslo efektyvumo sampratos 2012–2013 m.
evoliucija. Remiantis naujausiomis agroverslo 4 norminiai etatai
efektyvumo vertinimo koncepcijomis bus pateiktas
teorinis modelis empiriniams efektyvumo tyrimams
pagrįsti.
Remiantis
racionalių
lūkesčių
teorija
bus 2012–2016 m.
analizuojamas Lietuvos žemės ūkio subjektų lūkesčių 4 norminiai etatai
formavimosi mechanizmas; įvertintas lūkesčių
poveikis veiklos sprendimams; nustatyti žemės ūkio
veiklos dalyvių elgsenos modelio elementai, nuo kurių
priklauso veiklos efektyvumas.
Bus vertinamas Lietuvos žemės ūkio subjektų techninis 2012–2015 m.
ir ekonominis veiklos efektyvumas analizuojant 4 norminiai etatai
agreguotus bei mikroduomenis, taikant matematinius
gamybos efektyvumo vertinimo metodus; bus nustatyti
efektyvumą lemiantys veiksniai ir jų valdymo
galimybės. Lietuvos žemės ūkio subjektų efektyvumo
lygio skirtumai bus įvertinti regioniniu, struktūriniu,
ekonominiu, demografiniu ir chronologiniu aspektais.
Bus ištyrinėti egzistuojantys kiekybinio vertinimo 2012–2016 m.
instrumentai, sukurtas ūkio gamybos optimizavimo 4 norminiai etatai
modelis, kurį sudarytų gamybos išlaidų, produkcijos,
paramos ir kt. moduliai.
Tyrimų charakteristika
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3 uždavinys. Tirti Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojų patiriamas rizikos rūšis ir jų
valdymo ypatybes.
Etapai

Tyrimų charakteristika

1. Lietuvos žemės
ūkiui būdingų rizikos
rūšių identifikavimas ir
rangavimas.

Tyrimo metu bus analizuojamos Lietuvos žemės
ūkio gamybos ypatybės, lemiančios gamintojų
patiriamas rizikas, nustatyti rizikos vidiniai ir
išoriniai veiksniai. Siekiant nustatyti svarbiausias
rizikų rūšys, patiriamas Lietuvos žemės ūkyje bus
atlikta ūkininkų apklausa.
Tyrimu bus siekiama atskleisti Lietuvos žemės
ūkio gamintojams aktualius rizikos vertinimo
būdų privalumus ir trūkumus bei paklausiausius
rizikos valdymo metodus.
Tyrimas bus atliekamas atskirai analizuojant
Lietuvos smulkiems ir stambiems gamintojams
aktualius rizikos vertinimo būdus ir valdymo
metodus.
Tyrimu bus siekiama nustatyti, kokius finansų
valdymo rodiklius turėtų apimti rizikos stebėsenos
sistema, atsižvelgiant į svarbiausias Lietuvos
žemės ūkio subjektų patiriamas finansines ir
investicines rizikas.
Tyrimu bus siekiama nustatyti, kokius finansų
valdymo rodiklius turėtų apimti rizikos stebėsenos
sistema, atsižvelgiant į svarbiausias gamybos
operacijų ir rinkos rizikas, patiriamas Lietuvos
žemės ūkio subjektų.

2. Rizikos vertinimo
būdų bei valdymo
metodų, aktualių
Lietuvos žemės ūkio
gamintojams, analizė.

3. Lietuvos žemės ūkio
subjektų finansinių ir
investicinių rizikų
stebėsenos sistemos
sukūrimas.
4. Lietuvos žemės ūkio
subjektų gamybos
operacijų ir rinkos
rizikų stebėsenos
sistemos sukūrimas.

Laikotarpis ir lėšų
paskirstymas
2012–2013 m.
1,65 norminio etato

2013–2014 m.
1,65 norminio etato

2014–2015 m.
1,65 norminio etato

2016 m.
1,65 norminio etato

6. Numatomi rezultatai:
Nacionalinės ir ES bendrosios žemės ūkio politikos įtakos Lietuvos žemės ūkio sektoriaus
gyvybingumui tyrimo rezultatai bus apibendrinti 4 moksliniuose straipsniuose. Bus parengta
mokslo studija. Preliminarus pavadinimas „Gyvybingo Lietuvos žemės ūkio kūrimas“ (3–4
s. l.). Tyrimo vadovu numatoma paskirti dr. N. Jurkėnaitę.
Lietuvos žemės ūkio subjektų veiklos efektyvumo veiksnių ir gamybos optimizavimo
galimybių tyrimo rezultatai bus apibendrinti 12 mokslinių straipsnių. Bus parengta mokslo
studija. Preliminarus studijos pavadinimas „Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio efektyvumo
vertinimas“ (3–4 s. l.). Tyrimo vadovu numatoma paskirti dr. I. Kriščiukaitienę.
Žemės ūkio produktų gamintojų patiriamų rizikų ir jų valdymo ypatybių Lietuvoje tyrimo
rezultatai bus apibendrinti 2 moksliniuose straipsniuose. Bus parengta mokslo studija.
Preliminarus studijos pavadinimas „Rizikos Lietuvos žemės ūkyje valdymas“ (2–3 s. l.). Tyrimo
vadovu numatoma paskirti dr. V. Bradūną.
Moksliniai straipsniai bus spausdinami Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose.
7. Rezultatų sklaidos priemonės:
Vykdant programą planuojama skaityti ne mažiau kaip 2 pranešimus per metus, pristatančius
tyrimų rezultatus nacionalinėse ir/arba tarptautinėse mokslinėse konferencijose (pvz., Jono Prano
Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“, Aleksandro
Stulginskio universiteto tarptautinėje mokslo konferencijoje „Kaimo plėtra“, tarptautinėje
praktinėje mokslinėje konferencijoje, organizuojamoje A. Nikonovo Rusijos žemės ūkio
problemų ir informatikos instituto bei Rusijos valstybinio žemės ūkio universiteto K.
Timiriazevo MŽŪA, kt.) ir LAEI organizuotuose seminaruose (ne mažiau 3 seminarų programos
vykdymo laikotarpiu).
Parengti straipsniai ir studijos, neturintys leidėjo draudimo viešinimui, bus talpinami LAEI
internetinėje svetainėje. Planuojama kasmet Lietuvos profesiniuose leidiniuose ir /ar
žiniasklaidoje skelbti ne mažiau kaip 2 mokslo populiarinimo straipsnius/informacinius
pranešimus (pvz., žurnale „Mano ūkis“, laikraščiuose „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečio
laikraštis“, kt.).
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Remiantis tyrimų rezultatais parengtos rekomendacijos bus pateiktos valstybės valdymo
institucijoms (visų pirma, Žemės ūkio ministerijai) ir padės teoriškai pagrįsti jų sprendimus bei
tobulinti viešojo valdymo ir administravimo metodus, labiau pritaikant juos prie laiko aktualijų.
Programos tyrimai taip pat bus pristatomi Lietuvos žemės ūkio rūmų, Lietuvos savivaldybių
asociacijos, verslo asociacijų renginiuose ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.
8. Preliminarus programos lėšų paskirstymas(tūkst. litų):
Eil.
Nr.

2012
metais

2013
metais

2014
metais

2015
metais

2016
metais

Programai
skirti
norminiai etatai, lėšos

7,65
243,3

7,65
243,3

7,65
243,3

7,65
243,3

7,65
243,3

1216,4

2.

Kitos lėšos planuojamos
programai vykdyti (iš
kitų, institutui skirtų
valstybės
biudžeto
bazinio
finansavimo
lėšų)

0

0

0

0

0

0

3.

Iš viso

243,3

243,3

243,3

243,3

243,3

1216,4

1.

9. Programos trukmė:
2012 – 2016 metai.
10. Programos vadovas:
dr. Rasa Melnikienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė.
________________

Visai
programai
(suma)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-462

LIETUVOS KAIMO RAIDA
1. Programos vykdytojas - Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.
Norminiai etatai skirti programai – 6.
2. Programos tikslai:
Programa skirta tirti Lietuvos kaimo raidos tendencijas ir teoriškai pagrįsti kaimo politikos
sprendimus.
Programos svarba: Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, viešosios politikos formuotojai
paramą nukreipė agrarinio sektoriaus konkurencingumui didinti, žemės ūkį ir kaimą suvokdami
kaip identiškas sritis. Tačiau Lietuvos kaimo ekonominiai ir socialiniai pokyčiai kelia naujus
iššūkius viešosios politikos sprendimų rengėjams. Svarbiausiu pastarųjų metų įvykiu Lietuvos
kaimo gyvenime reikėtų laikyti kardinalų kaimo gyventojų užimtumo struktūros pasikeitimą.
Nuo 2006-ųjų iki tol buvusi tradicinė kaimo gyventojų veikla – žemės ūkis, medžioklė,
miškininkystė ir žuvininkystė – buvo nustumta į antrą, o nuo 2008 metų – į paskutinę vietą,
pirmenybę užleisdama paslaugų sektoriui, kuriame tuo metu dirbo beveik pusė kaimo užimtųjų.
2009 metais dėl ekonominės krizės sumažėjus statybos darbų ir apdirbamosios pramonės
produkcijos paklausai, kaimo užimtųjų agrariniame sektoriuje dalis šiek tiek padidėjo iki 29,9
proc. ir tokia pat išliko 2010 metais, tačiau paslaugų sektorius išlaikė dominuojančią poziciją.
Šiuo metu kaimo politikos koncepcija peržiūrima iš esmės, pritaikant ją postindustrinės
visuomenės vertybėms. Kaip rodo kitų šalių patirtis, Lietuvos kaimo, kuriame žemės ūkis
nebėra pagrindinis užimtumo ir pajamų šaltinis, raidos sėkmė didele dalimi priklausys nuo to,
kaip greitai iki šiol Lietuvos kaimo politikoje dominuojantį šakinį agrocentristinį požiūrį
pasiseks pakeisti teritorine, į vietovę orientuota kaimo politikos paradigma, leidžiančia kaimo
raidos spartinimui pritaikyti regioninės politikos instrumentus. Šių instrumentų parinkimas ir
pagrindimas diegiant minėtą inovaciją viešajame administravime reikalauja mokslinio
pagrindimo, besiremiančio svarbiausių Lietuvos kaimo raidos veiksnių analize ir vertinimais,
kiek kaimo politikos sprendimai padeda stiprinti postindustrinėje visuomenėje svarbius sėkmės
veiksnius.
Programoje numatomų tyrimų poreikį taip pat lemia būtinybė viešosios politikos
kaimiškiems regionams siūlomas viešąsias prekes ir paslaugas pagrįsti moksliniais tyrimais,
įvertinančiais tokius svarbius dabartinio kaimo raidos etapo bruožus kaip didėjanti kaimo
rekreacinių išteklių reikšmė, informacinių technologijų bei inovacijų naudojimas, išaugęs darbo
jėgos mobilumas ir kaimo kaip gyvenamosios vietos populiarėjimas.
3. Programos uždaviniai:
1. identifikuoti naujus Lietuvos kaimo raidos veiksnius;
2. ištirti viešųjų prekių ir paslaugų paklausą ir pasiūlą Lietuvos kaime.
Programoje numatomi tyrimai padės atskleisti naujas Lietuvos kaimo raidos tendencijas ir jų
priežastis, įvertinti galimybes kaimo raidą paveikti kaimo politikos priemonėmis ir pateikti
naujų teorinių sprendimų, kokiais būdais Lietuvos kaimo politikos koncepcija turėtų būti
pritaikyta prie laikotarpio sąlygotų naujų iššūkių.
4. Metodologinis tyrimų pagrindimas:
Tyrimai bus atliekami remiantis holistiniu ir evoliuciniu požiūriu bei sistemine metodologija,
kuri reikalauja, kad konkretus tyrimo objektas būtų nagrinėjamas kaip didesnio objekto sudėtinė
dalis. Keliant hipotezes dėl svarbiausių kaimo raidos veiksnių, bus naudojamas Ch. S. Pierce
abdukcijos metodas, sukurtas adaptuojant tradicinius indukcijos ir dedukcijos metodus ir
pritaikant juos prie socialinių mokslų tyrimų specifikos.
Tyrimuose bus remiamasi tinklaveikos koncepcija, kuri apjungia pastarąjį dešimtmetį
tarpusavyje konkuravusias kaimo egzogeninio ir endogeninio vystymo koncepcijas į vieningą
visumą ir išorinius bei vidinius kaimo raidos veiksnius analizuoja postindustrinės visuomenės
kontekste.
Kaimo tyrimai reikalauja integruoto požiūrio, derinančio kokybinių ir kiekybinių metodų
komplekso naudojimą. Tyrimo metu bus taikomi įvairūs apklausos būdai, kritinių sėkmės
veiksnių metodas, kaimo raidą sąlygojančių subjektų veiksmų tyrimas naudojant atvejo studijas,
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centrinės tendencijos paieškos, analogijos, kontekstinės analizės, loginio palyginimo, turinio
analizės, dokumentų analizės, grupavimo, faktorinės analizės, dispersinės analizės su fiksuotais
ir atsitiktiniais faktoriais, daugkartinių lyginimų, daugiakriterinės analizės metodai, mokslinės
literatūros analizė ir sintezė. Tinkamiausių tyrimo metodų parinkimas konkrečiam kaimo raidos
komponentui yra sudėtinė socialinio tyrimo proceso dalis.
5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika:
1 uždavinio „Identifikuoti naujus Lietuvos kaimo raidos veiksnius” įgyvendinimo
planas:

Etapai

Tyrimų charakteristika

Lietuvos kaimo Tyrimu bus siekiama identifikuoti svarbiausius
politikos raidos ekonominius, socialinius ir kultūrinius XXI a.
vertinimas.
iššūkius kaimo politikai, susiformavusius dėl
skirtumų tarp industrinės ir žinių visuomenės
kaimo, remiantis evoliuciniu požiūriu išskirti
Lietuvos kaimo politikos raidos etapus, klasifikuoti
kiekvieno etapo politikos priemones pagal jų
orientaciją į industrinę ar žinių visuomenę ir
pateikti pasiūlymus, kokios kaimo politikos
priemonės aktualiausios stiprinant žinių visuomenę
Lietuvos kaime.
Žmogiškojo
Tyrimu bus siekiama išanalizuoti svarbiausio
kapitalo Lietuvos postindustrinės ekonomikos resurso - žmogiškojo
kaime vertinimas. kapitalo – savybes Lietuvos kaime, vertinant kaimo
gyventojų
antrepreniškumą,
kūrybiškumą,
sugebėjimą naudotis IKT ir vadybos metodais, bei
pateikti pasiūlymus, kokiose srityse turėtų būti
teikiama parama, ir kokios kaimo politikos
priemonės būtų aktualiausios siekiant padidinti
žmogiškąjį kapitalą Lietuvos kaime.
Lietuvos
Tyrimu bus siekiama identifikuoti Lietuvos
kaimiškųjų
savivaldybių,
suklasifikuotų
pagal
įvairius
regionų
kaimiškumo kriterijus, pagrindinius ekonominiusekonominių–
socialinius skirtumus, juos formuojančius veiksnius
socialinių
ir atlikti veiksnių įtakos kaimo politikos
skirtumų analizė. priemonėms vertinimą.
Lietuvos
Atliekant gyventojų nuomonės tyrimą bus
kaimiškųjų
identifikuoti svarbiausi veiksniai, lemiantys
regionų
žmonių apsisprendimą gyventi Lietuvos kaime ar
patrauklumo
mieste. Remiantis apibendrintais apklausos
gyventi
rezultatais ir migracijos srautų tarp kaimo ir miesto
vertinimas.
analize bus konstruojami “į vietovę orientuotos”
kaimo politikos paradigmos diegimo Lietuvoje
modeliai.
Kaimiškųjų
Tyrimu bus siekiama identifikuoti svarbiausius
regionų
Lietuvos kaimiškųjų regionų gyvybingumo
gyvybingumo
veiksnius, įvertinant ekonominius, socialinius ir
veiksnių
demografinius aspektus. Analizė bus atliekama
identifikavimas.
išskiriant
veiksnių
hierarchiją
pagal
individualiame,
regioninių
institucijų
ir
nacionaliniame lygmenyje priimamus sprendimus
ir galimybes keisti situaciją kaimiškame regione.

Laikotarpis

2012-2016 m.
skirtų lėšų
preliminarus
paskirstymas
uždaviniams
vykdyti

2012 m.

3,5 norminio
etato/m.

2013 m.

3,5 norminio
etato/m.

2014 m.

3,5 norminio
etato/m.

2015 m.

3,5 norminio
etato/m.

2016 m.

3,5 norminio
etato/m.
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2 uždavinio „Ištirti viešųjų prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą Lietuvos kaime”
įgyvendinimo planas:

Etapai

Viešųjų prekių ir
paslaugų
samprata
Lietuvos kaimo
politikoje

Viešųjų prekių ir
paslaugų pasiūlos
Lietuvos kaime
tyrimas

Viešųjų prekių ir
paslaugų
paklausos
Lietuvos kaime
tyrimas
Viešųjų prekių ir
paslaugų pasiūlos
ir paklausos
subalansuotumo
vertinimas
BŽŪP reformos
poveikio viešųjų
prekių ir paslaugų
teikimui Lietuvos
kaime tyrimas

2012-2016 m.
skirtų lėšų
preliminarus
paskirstymas
uždaviniams
vykdyti

Tyrimų charakteristika

Laikotarpis

Tyrimu bus siekiama išanalizuoti viešųjų prekių ir
paslaugų sampratą ir jos raidą Lietuvos kaimo
politikoje, įvertinti institucinę viešųjų prekių ir
paslaugų teikimo sandarą, jų teikimo sąlygas,
centrinės, vietos valdžių ir privataus sektoriaus
funkcijų
pasidalijimo
(bendradarbiavimo)
mechanizmus, teikiant viešąsias prekes ir paslaugas
kaime.
Tyrimu bus siekiama identifikuoti viešųjų prekių ir
paslaugų asortimentą ir jas teikiančias institucijas
(valstybės, savivaldybių, NVO). Pagrindinis
dėmesys bus skiriamas viešųjų prekių ir paslaugų,
susijusių su kaimo infrastruktūra, kraštovaizdžiu ir
žmogiškuoju bei socialiniu kapitalu, pasiūlos
analizei, siekiant identifikuoti šių prekių ir paslaugų
grupių teikimo kaime mechanizmų privalumus ir
trūkumus.
Tyrimu bus siekiama ištirti Lietuvos gyventojų
paklausą atskiroms viešosioms prekėms ir
paslaugoms, atsižvelgiant į kaimiško regiono
socialinę, ekonominę, gamtinės aplinkos specifiką,
įvertinti gyventojų pasitenkinimo lygį dėl teikiamų
viešųjų prekių ir paslaugų apimties ir kokybės.
Tyrimu bus siekiama ištirti, kokios Lietuvos kaime
teikiamos viešosios prekės ir paslaugos yra
paklausiausios, ir pasiūlyti būdus neatitikimams tarp
viešųjų prekių ir paslaugų pasiūlos ir paklausos
mažinti.
Tyrimu bus siekiama ištirti BŽŪP sąlygotos viešųjų
prekių ir paslaugų teikimo Lietuvos kaimui poveikį,
vertinant kokios Lietuvos gyventojų grupės
(ūkininkai, kiti kaimo gyventojai, miestiečiai) jomis
pasinaudojo labiausiai.

2012 m.

2,5 norminio
etato/m.

2013 m.

2,5 norminio
etato/m.

2014 m.

2,5 norminio
etato/m.

2015 m.

2,5 norminio
etato/m.

2016 m.

2,5 norminio
etato/m.

6. Numatomi rezultatai:
Įgyvendinus šią programą, bus:
 Įgyvendinant uždavinį „Identifikuoti naujus Lietuvos kaimo raidos veiksnius” bus parengta
ir paskelbta 1 monografija „Lietuvos kaimo politikos evoliucija“ (8 spaudos lankai) ir
mokslo studija „Lietuvos kaimiškųjų regionų gyvybingumo veiksniai“ ( 2–3 spaudos
lankai) ir paskelbti 3 moksliniai straipsniai. Vadovu numatoma paskirti dr. D. Vidickienę.
 Įgyvendinant uždavinį „Ištirti viešųjų prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą Lietuvos
kaime” bus parengta ir paskelbta mokslo studija „Viešųjų prekių ir paslaugų teikimo
pasiūlos ir paklausos subalansuotumo Lietuvos kaime vertinimas“ ( 2–3 spaudos lankai) ir
paskelbti 4 moksliniai straipsniai. Vadovu numatoma paskirti dr. V.Skulskį.
Moksliniai straipsniai bus spausdinami Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose.
7. Rezultatų sklaidos priemonės:
Tyrimų rezultatai bus pristatomi Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro kasmet
rengiamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, A. Stulginskio universiteto rengiamose
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir seminaruose, kitose mokslinėse
konferencijose, publikuojami LAEI internetinėje svetainėje.
Profesiniuose leidiniuose („Mano ūkis“, „Greenas“ ir pan.) ir žiniasklaidoje („Ūkininko
patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“, „Kaimo laikraštis“, „Veidas“, alfa.lt., delfi.lt ir pan.) kasmet
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numatoma paskelbti ne mažiau kaip 2 mokslo populiarinimo straipsnius ar interviu su tyrėjais.
Remiantis tyrimų rezultatais parengtos rekomendacijos bus pateiktos valstybės valdymo
institucijoms (visų pirma, Žemės ūkio ir Vidaus reikalų ministerijoms) ir padės teoriškai pagrįsti
jų sprendimus bei tobulinti viešojo valdymo ir administravimo metodus, labiau pritaikant juos
prie laiko aktualijų.
Programos tyrimai taip pat bus pristatomi Lietuvos žemės ūkio rūmų, Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Kaimo turizmo asociacijos, kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių renginiuose.
8. Preliminarus programos lėšų paskirstymas (tūkst. litų):
Eil.
Nr.

1.

2.

Išlaidų
pavadinimas
Programai skirti
norminiai etatai,
lėšos

2012
metais

2013
metais

2014
metais

2015
metais

2016
metais

Visai
programai
(suma)

6
190,8

6
190,8

6
190,8

6
190,8

6
190,8

954

190,8

190,8

190,8

190,8

190,8

954

Kitos lėšos
planuojamos
programai vykdyti
(iš kitų, institutui
skirtų valstybės
biudžeto bazinio
finansavimo lėšų)

Iš viso

9. Programos trukmė:
2012 - 2016 metai.
10. Programos vadovas:
dr. Dalia Vidickienė, LAEI vyriausia mokslo darbuotoja, (8 5) 261 3169, dalia@laei.lt
___________________________

