SANTRAUKA
Remiantis projekto Demografinės krizės grėsmės tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis: veiksniai, sprendimai, perspektyvos (TEVAMO), kurio pagrindinę dalį sudarė tarptautinis Kartų ir lyčių tyrimas, rezultatais ir išvadomis, trumpa demografinės situacijos apžvalga, Europos Sąjungos šalių patirtimi bei teorinėmis gyventojų politikos prieigomis formuluojamos Lietuvos
gyventojų politikos plėtros rekomendacijos. Įvertinus negatyviausius Lietuvos demografinės raidos pokyčius ir pasekmes išskiriamos prioritetinės gyventojų politikos plėtros kryptys. Mokslo studiją sudaro trys pagrindinės dalys: šeimos politika (joje išskirtos pronatalistinė ir kartų solidarumo kryptys),
visuomenės sveikatos politika ir migracijos politika.
Formuluojant pronatalistinės šeimos politikos plėtros gaires tarp prioritetinių akcentuojama šeimos ir darbo derinimo veiksmų kryptis. Siekiant
spręsti klausimus, susijusius su gyventojų senėjimo pasekmėmis, išskiriama
kartų solidarumo veiksmų kryptis. Siekiant mažinti mirtingumą ir gerinti visuomenės sveikatą formuluojamos sveikos gyvensenos įsitvirtinimo veiksmų
rekomendacinės gairės. Tarp krypčių, kuriomis siekiama švelninti masinės
emigracijos pasekmes, formuojama grįžtamąją migraciją skatinančių veiksmų sistema.
Raktiniai žodžiai: šeimos politika, šeimos ir darbo derinimas, kartų solidarumas, visuomenės sveikatos politika, grįžtamoji migracija,
migracijos politika.
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SUMMARY
Based on the results and conclusions of the project The threats of the
demographic crisis for the survival of the nation under the conditions of
globalization: determinants, decisions, perspectives (TEVAMO)
(Generation and Gender Survey is an integral part of this project) the
recommendations for the development of the population policy in Lithuania
are worked out. The experience of the European Union countries and
theoretical approaches are used for a better formulation of the
recommendations. The negative changes and consequences of the recent
demographic development in Lithuania have been evaluated and, given the
aim to improve the demographic situation in the country, the priorities for
the development of the population policy have been identified.
The study comprises three principal parts: family policy, public health
policy and migration policy (return migration policy).
In the outlines of the part on the pronatalist family policy the
priorities set emphasize the reconciliation of work and family
responsibilities. For an effective solution of the negative consequences of the
population ageing, intergenerational solidarity actions are proposed. In order
to reduce mortality and improve public health the recommendations for the
provision of conditions for a healthy lifestyle are formulated. Among the
recommendations to reduce the consequences of mass emigration a system
of actions encouraging return migration is developed.
Keywords: family policy, reconciliation of family and work, intergenerational solidarity, public health policy, return migration,
migration policy.

