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Seminaras yra projekto „Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos 
tvarumui“, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinimo priemonės (visuotinė 

dotacija) lėšomis, dalis. 
 

 
 

2015 m. vasario mėn. 22-24 d. 
Viešbučio „DOMUS MARIA“ konferencijų salė, Aušros Vartų g. 12, Vilnius 

 



Programa 

9:30-10:00 Dalyvių registracija 

1 DALIS. MIRTIES PRIEŽAČIŲ TYRIMAI: DUOMENYS IR METODAI 

Pirmadienis, 2015 m. vasario 23 d.  

10:00-10:15 Sveikinimo žodis ir įvadas 

10:15-11:15 Dr. France Meslé – Medicininės mirties priežastys gyventojų 

sveikatos tyrimuose: informatyvūs, bet sudėtingi duomenys 

11:15-12:45 Dr. Markéta Pechholdová – Nenutrūkstamų mirties priežasčių 

duomenų eilučių rekonstrukcijos metodas 

12:45-13:45 Pietūs 

13:45-15:15 Dr. Pavel Grigoriev – Nenutrūkstamų mirties priežasčių duomenų 

eilučių kūrimo metodas: Vokietijos ir Baltarusijos patirtys  

15:15-15:30 Kavos pertrauka 

15:30-15:50 Dr. Domantas Jasilionis – Mirtingumas pagal mirties priežastis: 

sociodemografinės ir socioekonominės diferenciacijos tyrimo 

metodai 

15:50-16:10 Daumantas Stumbrys – Su alkoholiu susijusios mirties priežastys: 

apibrėžimai ir tyrimo galimybės 

16:10-16:30 Dr. Giedrė Smailytė, Dr. Domantas Jasilionis – Sergamumo ir 

mirtingumo nuo vėžio diferenciacija pagal įvairias vėžio 

lokalizacijas ir išsilavinimą 

16:30-17:00 Klausimai ir atsakymai 

 

2 DALIS. PRAKTINIS TAIKYMAS 

Antradienis, 2015 m. vasario 24 d. 

9:30-10:30 Dr. France Meslé – Mirtingumo pagal priežastis mažėjimas Vidurio ir 

Rytų Europoje: užsitęsusios sveikatos krizės pabaiga? 

10:30-10:45 Kavos pertrauka 

10:45-11:45 Dr. Markéta Pechholdová – Dauginės mirties priežastys: apžvalga ir 

metodologija 

11:45-13:00 Pietūs 

13:00-14:30 Dr. Pavel Grigoriev –Mirties priežasčių tyrimų R programiniai 

moduliai 

14:30-14:45 Kavos pertrauka 

14:45-15:45 Dr. Markéta Pechholdová – Mirties priežasčių analizės metodų 

taikymas: mirtingumo lentelės, vertinančios mirties priežasčių įtaką 

15:45-16:00 Klausimai ir atsakymai 

  



 

Papildoma uždara darbinė sesija-diskusija:  

Baltijos šalių nenutrūkstamų mirties priežasčių duomenų eilučių 

rekonstrukcijos projektas. 
Sekmadienis, vasario mėn. 22 d. Dalyvauja: Dr. France Meslé, Dr. Domantas Jasilionis, 

Prof. V. Stankūnienė, Dr. Giedrė Smailytė. 
 

 
LEKTORIAI IŠ UŽSIENIO MOKSLO CENTRŲ  

Dr. France Meslé – Tarptautinės gyventojų mokslinių tyrimų sąjungos generalinė 
sekretorė, Nacionalinio demografinių tyrimų instituto (Paryžius, Prancūzija) 

vyriausioji mokslo darbuotoja 

Dr. Pavel Grigoriev – Makso Planko demografinių tyrimų instituto (Rostokas, 

Vokietija) mokslo darbuotojas. 

Dr. Markéta Pechholdová - Nacionalinio demografinių tyrimų instituto (Paryžius, 
Prancūzija) mokslo darbuotoja. 

 
 

Mokomąjį seminarą organizuoja: 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 

Goštauto g. 11 
LT-01108 Vilnius 
Lietuva 

 
Organizacinio komiteto atstovas (kontaktams): 

Daumantas Stumbrys 
Tel.: 8-615 20571 
El. paštas: dstumbrys@gmail.com 

Paraškos dalyvavimui priimamos iki š.m. vasario 19 d. 
 

Vieta:  
Viešbučio „DOMUS MARIA“ konferencijų salė, Aušros Vartų g. 12, Vilnius 
 

 
 

Mokomasis seminaras yra skirtas demografijos, medicinos sociologijos, 
epidemiologijos, socialinės medicinos ir kitų sričių specialistams – doktorantams ir 

tyrėjams. Mokomojo seminaro metu bus dirbama su programine įranga, todėl 

pageidautinos bazinės kompiuterio ir statistinių metodų žinios.  
Svarbu: pageidautina turėti su savimi nešiojamąjį kompiuterį su galimybe 

prisijungti prie bevielio interneto ryšio. 
 

Seminaras yra projekto „Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos tvarumui“, 

finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto 

"Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K "Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų 

mokslinei veiklai  (visuotinė dotacija)" lėšomis, dalis. 
 

 


