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Projekto „Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų
raidos tvarumui“
ANOTACIJA
Tarptautiniai ir Lietuvos moksliniai tyrimai rodo, kad nepalankią bendrą
demografinę situaciją didele dalimi lemia blogi kai kurių gyventojų grupių demografiniai
rodikliai. Atsakas šiai Lietuvos ir visos Europos Sąjungos mastu aktualiai problemai –
efektyvios, moksliniais duomenimis grįstos gyventojų (demografinės) politikos kūrimas.
Tai reikalauja naujų visos populiacijos lygmens patikimų duomenų ir inovacinių metodų
tinkamų adekvačiai tirti demografinių procesų diferenciaciją ir jos įtaką gyventojų
raidai.
Pagrindinis projekto tikslas – taikant modernius ir kuriant inovacinius gyventojų
surašymo ir demografinių registrų duomenų bazių jungimo ir diferenciacijos analizės
metodus tirti Lietuvos demografinių procesų (gimstamumo, santuokų, ištuokų,
mirtingumo) diferenciaciją ir jos įtaką demografinės raidos tvarumui. Projekto metu
gauta naujos kartos mokslo informacija bus skirta viešosios politikos kūrėjams ir
vykdytojams bei tarptautinei ir Lietuvos mokslo bendruomenei.
Šis projektas padės solidžius pagrindus tolimesniems demografinių procesų
tyrimams Lietuvoje ir kitose ES šalyse, o taip pat paskatins Lietuvos demografijos tyrimų
konkurencingumą tarptautinėje mokslo aplinkoje. Įgyvendinus projektą bus sukurti
unikalūs duomenų šaltiniai, kurių informacinis potencialas leis vykdyti gilesnius atskirų
demografinių problemų tyrimus ateityje. Taip pat bus sukurti nauji metodologiniai
sprendimai, kurie bus taikomi tolesniuose Lietuvos ir kitų šalių mokslo tyrimuose.
Projektas teiks patikimesnę ir detalesnę nei iki šiol mokslinę informaciją gyventojų
(demografinės) politikos kūrėjams, sudarys prielaidas grįsti viešosios politikos
sprendimus naujomis žiniomis, o taip pat sukurs metodologines prielaidas demografinės
situacijos nuolatinės stebėsenos kūrimui. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos
mokslininkų gebėjimų ugdymo, aktyvesnio Lietuvos mokslininkų tarptautinio
bendradarbiavimo įtraukiant į projekto vykdymą aukšto tarptautinio lygio kitų šalių
mokslininkus, sukurs geresnes prielaidas LSTC mokslininkams įsijungti į kitas
tarptautines mokslo programas.
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Research project “Demographic differentials and their impact on sustainability of
population change in Lithuania”
SUMMARY
International and Lithuanian studies suggest that overall unfavourable
demographic indicators are largely attributable to bad demographic situation in some
population groups. The response to such an important at both national and EU levels
problem is a formation of effective and evidence-based population policies. This
requires production of new reliable population-level data, development of innovative
methods allowing assesment of demographic differentials, measuring impact of
differentials on population changes, and revealing determinants of negative
demographic trends. The aims of the project are 1) to create integrated census-linked
longitudinal databases combining population census, demographic register, and
contextual data and to develop innovative algorithms for analyses of demographic
differentials; 2) to obtain new very important for Lithuania and other EU countries
scientific evidence for complex assessment of demographic differentials and their
impact on sustainability of demographic trends; 3) on the basis of new reliable scientific
evidence and innovative methodological solutions to create and disseminate
methodological recommendations for development of studies on demographic
differentials.
During the project new methodologies and algorithms of linkages between
population censuses and demographic records and of analysis of demographic
differentials will be created and practically applied. Such innovative at both national and
international levels methodological solutions will be developed involving foreign
experts from the renowned international research centres working in this field.
Empirical analyses will be based on the unique and methodologically innovative censuslinked longitudinal data on fertility, marriage, divorce, and mortality. The results of this
study will allow performing intensive dissemination of new scientific evidence and
methods at both international and national levels. This project will also contribute to the
improvement of general and specific skills of Lithuanian researchers and contribute to
their knowledge how to conduct advanced at the international level methodological and
applied studies. Successful capacity building of the Lithuanian scientists in the
framework of this project and participation of leading experts of the field in scientific
activities in Lithuania will create better preconditions for scientists from the Lithuanian
Social Research Centre to take part in bigger international scientific programs or
projects. New scientific evidence obtained during the implementation of the project will
be used by public policy decision makers and international and Lithuanian scientific
community.

