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Kviečiame pasidalinti nuomone apie psichikos 

sveikatos paslaugas Lietuvos moksleiviams 

 

 

Pasaulio banko Biurokratijos laboratorija drauge su Vyriausybės Strateginės analizės centru vykdo projektą, 

kurio metu tiria viešojo sektoriaus praktiką bei jaunimo psichikos sveikatos paslaugų pasiūlą ir paklausą 

Lietuvoje. Tyrimų tikslas – išnagrinėti viešojo sektoriaus darbo specifiką bei psichikos sveikatos paslaugų 

jaunimui prieinamumą ir veiksmingumą, bei pasiūlyti suinteresuotoms Lietuvos respublikos ministerijoms 

ir savivaldos institucijoms naujų psichikos sveikatos paslaugų modelių ir sprendimų.  

Šiuo metu vyksta Biurokratijos laboratorijos apklausa, kurią atlieka „Civitta“ bei „Eurotela“ tyrimo įmonės. 

Apklausa vyksta 4 Lietuvos ministerijose, Nacionalinėje švietimo agentūroje, 40 visuomenės sveikatos 

biurų, 40 savivaldybių administracijose ir 243 mokyklose.  

Labai svarbu, kad apklausa būtų reprezentatyvi, o jos rezultatai – patikimi. Todėl tyrėjai skyrė daug dėmesio 

respondentų grupių identifikavimui, iš kurių atsitiktinės parinkties metodu buvo atrinkti apklausoje 

dalyvauti kviečiami asmenys. Šiame sąraše esate ir Jūs.   

Tikimės, kad sutiksite skirti apytiksliai valandą laiko apklausai, kuri vyks vaizdo konferencijos metodu, 

bendraujant su tyrėju internetu.   

Apklausa bus konfidenciali ir apklausos dalyviai nebus viešinami. Šios apklausos duomenys bus naudojami 

tik moksliniais tikslais ir rekomendacijoms Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms formuoti. 

Iš anksto dėkojame už Jūsų laiką ir įžvalgas. 

 

Kontaktiniai asmenys: 

Gailius Praninskas, gpraninskas@worldbank.org 

Jolanta Blažaitė, jblazaite@worldbank.org 

  

gpraninskas@worldbank.org
jblazaite@worldbank.org
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Ministerijų, nacionalinių agentūrų, savivaldybių, 

visuomenės sveikatos biurų ir bendrojo ugdymo 

mokyklų bei jų darbuotojų apklausos atrankos 

metodologija 

 

Ministerijų bei nacionalinių agentūrų atranka 

Atlikti apklausai tiesiogiai atrinkome 4 ministerijas - Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Sveikatos 

apsaugos ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei Susisiekimo ministeriją. Švietimo, mokslo 

ir sporto, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parinktos pagal tyrimo tematiką 

– tai ministerijos, kurių darbas glaudžiai susijęs su psichikos sveikatos paslaugų jaunimui teikimu. 

Susisiekimo ministerija parinkta atsitiktinai iš kitų likusių ministerijų, norint apklausti ir su psichikos 

sveikatos sritimi tiesiogiai nesusijusius darbuotojus. Taip pat atrenkame Nacionalinę švietimo agentūrą. 

Nacionalinę švietimo agentūrą įtraukiame į imtį numatant šios agentūros svarbą švietimo pagalbos srityje. 

 

Ministerijų bei nacionalinių agentūrų darbuotojų atranka 

Kiekvienoje atrinktoje ministerijoje bei agentūroje atsitiktinai atrinkome po 40 darbuotojų, stengiantis 

apklausti keturis skyrių, dalinių ar padalinių vadovus bei jų darbuotojus. Jei tai neužpildo numatytos imties, 

atrenkame atsitiktinius darbuotojus iš kitų skyrių.  

 

Savivaldybių atranka 

Atlikti apklausai atrinkome 40 iš 60 savivaldybių iš visos Lietuvos. Vilniaus miesto savivaldybė parinkta 

tiesiogiai, numatant jos svarbą imties reprezentatyvumui. Likusios 39 savivaldybės atrinktos atsitiktine 

tvarka, pirmiausiai atsitiktine tvarka parenkant 39 iš 47 likusių visuomenės sveikatos biurų ir tuomet vėl 

atsitiktinai parenkant administruojamą savivaldybę iš kiekvieno visuomenės sveikatos biuro. Šis atrankos 

būdas užtikrina, kad kiekviena apklausai atrinkta savivaldybė atitinka vieną visuomenės sveikatos biurą bei 

savivaldybių reprezentatyvumą šalies mastu. 

 

Savivaldybių darbuotojų atranka 

Kiekvienoje savivaldybėje atsitiktinai atrinkome apytikriai 30 % darbuotojų, stengiantis apklausti tris skyrių, 

dalinių ar padalinių vadovus bei jų darbuotojus. Jei tai neužpildo numatytos imties, atrenkame atsitiktinius 

darbuotojus iš kitų skyrių. Reprezentatyvumui išlaikyti pagal savivaldybės dydį atrinkome nuo 12 iki 22 

darbuotojų. 

 

Visuomenės sveikatos biurų atranka 

Atlikti apklausai atrinkome 40 iš 48 visuomenės sveikatos biurų iš visos Lietuvos. Vilniaus miesto 

visuomenės sveikatos biuras parinktas tiesiogiai, numatant jo svarbą imties reprezentatyvumui. Likę 39 iš 

47 visuomenės sveikatos biurai atrinkti atsitiktine tvarka.  

 

Visuomenės sveikatos biurų darbuotojų atranka 

Kiekviename visuomenės sveikatos biure dalyvauti apklausoje atrinkome visus darbuotojus, išskyrus 

specialistus tiesiogiai vykdančius visuomenės sveikatos paslaugas mokyklose.  
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Mokyklų atranka 

Tyrimui atrenkamos bendrojo ugdymo mokyklos, mokančios bent vieną iš 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių. 

Tyrimo regioniniam reprezentatyvumui pagal savivaldybės dydį kiekvienoje savivaldybėje atsitiktinai 

atrenkame nuo penkių iki septynių mokyklų. Savivaldybėse, kuriose nėra penkių mokyklų, atrenkame visas 

mokyklas.  

 

Mokyklų darbuotojų atranka 

Kiekvienoje mokykloje atrinkome direktorių,  vieną pagalbos specialistą (kur įmanoma psichologą, jei ne – 

socialinį pedagogą ar kitą spec. ugdymo specialistą) bei tris atsitiktinai atrinktus mokytojus. 

 


