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INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ
VIDURINIS IR AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS (Chronologine tvarka pateikite informaciją apie baigtas studijas iki
doktorantūros. Jei mokymo institucija yra ne Lietuvoje – nurodykite šalį ir miestą.)

Baigimo data
1973
1968

Mokymo institucija
Vilniaus universitetas
Vilniaus A.Vienuolio vidurinė mokykla

Įgyta kvalifikacija
Matematikas

STUDIJOS DOKTORANTŪROJE (Chronologine tvarka pateikite informaciją apie studijas doktorantūroje. Nurodykite
pilną disertacijos temą. Jei disertacija rašyta ne lietuvių kalba, nurodykite kalbą.)

Gynimo data
1978-12-18

Aukštoji mokykla
TSRS Mokslų
akademijos
Sistemų mokslinio
tyrimo institutas,
Maskva

Disertacijos tema
Tolygaus subalansuoto augimo
modelio sudarymas ir panaudojimas
respublikos ekonominės plėtros
tyrimui (Lietuvos pavyzdžiu)

Įgytas laipsnis
Ekonomikos mokslų
kandidatas,
nostrifikuota kaip
socialinių mokslų
daktaras

INFORMACIJA APIE DARBINĘ VEIKLĄ
KARJERA (Chronologine tvarka pateikite informaciją apie darbo karjerą. Nurodykite pilną institucijos pavadinimą ir
užimamas pareigas. Jei institucija yra ne Lietuvoje, nurodykite šalį ir miestą.)

Data
1978 iki dabar
2001- 2008
1995-2000
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1973-1978

Institucija
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
VšĮ Socialinės politikos grupė
Jungtinių Tautų Vystymosi programos Lietuvos
skyrius
Socialinės apsaugos ministerija
Socialinės apsaugos ministerija
Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio
tyrimo institutas

Pareigos
Dėstytojas, docentas
Ministro patarėjas
Direktorius
Patarėjas
Ministro patarėjas
Ministras
Mokslinis bendradarbis

PROJEKTINĖ VEIKLA (Chronologine tvarka nurodykite svarbiausius projektus, kuriuose dalyvavote ir (ar) dalyvaujate
šiuo metu.)

Data
2012

Projekto pavadinimas
Pensijų skaičiavimo būdo
analizė ir valstybinių pensijų
reformos koncepcija.

Dalyvaujančios institucijos

Asmeninis indėlis
Dalys dėl valstybinių pensijų
ir "apskaitos vienetų" pensijų
sistemoje

Socialinių tyrimų centras
Vilniaus universitetas

2011-2013

Training and Reporting on
European Social Security.
www.tress-network.org

Projekto koordinatorius
Gento universitetas,
Belgija, dalyviai visos 27
ES šalys,

Projekto Lietuvos
koordinatorius

2009 - 2012

Europos Komisijos projektas
„Analytical support on the
socio-economic impact of
social protection reforms in
the EU Member States“
www.socialprotection.eu

Gesellsshaft fur
Versicherungswissenschaft
und –gestaltung (GVG),
akademinės ES šalių
institucijos

Projekto dalyvis, atsakingas už
Lietuvos dalį

2007 - 2008

Europos Tarybos (Council
of Europe) ekspertų
komitetas (Committee of
experts on empowerment
of people experiencing
extreme poverty CS-PEP).

Europos Taryba
Europos šalių valstybinės
institucijos, atsakingos už
socialinę politiką

Įgaliotas Lietuvos atstovas

Europos Komisija, Praxis
(Estija) ir ES šalys

Projekto dalyvis, atsakingas už
Lietuvos dalį

Lietuvos MA Ekonomikos
institutas

Atsakingas už darbo ir
socialinės apsaugos dalį

Gento Universitetas
(Belgija) ir visų ES šalių
akademinės institucijos
Gento Universitetas
(Belgija) ir visų ES šalių
akademinės institucijos
Vyriausybė, Ūkio
ministerija, Lietuvos
akademinės ir aukštojo
mokslo institucijos
Pasaulio Bankas

Projekto dalyvis, atsakingas už
Lietuvos dalį

2007

2006 - 2007
2005 - 2007

2002 - 2004

Europos Komisijos projektas
„Transition costs of reformed
pension systems“
Lietuvos ūkio (ekonomikos)
plėtros iki 2015 metų
ilgalaikės strategijos
atnaujinimas“
Europos Komisijos projektas
„Training and Reporting on
European Social Security“
Europos Komisijos projektas
SPECIAL

2002

Ilgalaikė Lietuvos ūkio
(ekonomikos) plėtotės iki
2015 metų strategija

1998-1999

Pasaulio Banko paramos
misija Azerbaidžane

Vienos projekto krypties
koordinatorius
Vienos iš darbo grupių
vadovas

Ekspertas

MOKSLINĖS STAŽUOTĖS (Chronologine tvarka nurodykite svarbiausias stažuotes.)
Data
1991
1991
1992

Institucija
Norvegijos profsąjungų mokslinio tyrimo institutas
FAFO
Švedijos vyriausybės surengtos Europos socialinės
apsaugos sistemų studijos
Institutas Gesellsshaft fur Versicherungswissenschaft
und –gestaltung (GVG)

Šalis, miestas
Oslo, Norvegija
Norrtalje, Švedija
Kiolnas, Vokietija

KONFERENCIJOS (Chronologine tvarka nurodykite svarbiausias konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus. Jei
konferencija vyko ne Lietuvoje, nurodykite šalį ir miestą.)

2012-02-09
Stockholm

Data

Konferencijos pavadinimas
Šiaurės ateities forumas
(Northern Future Forum)
Stockholme.

Organizatorius
Švedijos vyriausybė

2009-12-01,
Ryga

Large Cities of Latvia –Key
Drivers in Polycentric
Development of the Country

Latvijos didžiųjų
miestų asociacija

2009-07-01,
Warwick

Seminar „Pensions and the
crisis: Who bears the risk?“

Warwick University

2004,
Praha
2005,
Niujorkas

Asset management in the EU
Accession Countries
43-oje Jungtinių tautų
Komisijos socialinei plėtrai
sesija

Euromoney

2006,
Briuselis

The Right to Social Security

2006,
Bratislava
1993-2008, 2010
Baltijos jūros
šalys ir Norvegija

Jungtinės Tautos

Institute of Social Law
at the Catholic
University of Leuven
Slovakijos vyriausybė

Baltijos jūros šalių socialinės
apsaugos institucijų
kasmetinės konferencijos

Baltijos šalių
vyriausybės ir
socialinės apsaugos
institucijos

Pranešimas

How do we get senior
citizens to stay in the
workforce ?
Lithuanian social and
employment policy in the
time of recession: from
growth to rescue.
Pensions and the crisis in
Baltics
Lithuanian pension reforms:
parametric and paradigmatic
Lietuvos pažanga, pasiekta
per 10 metų nuo Kopenhagos
Žmogaus socialinės raidos
Deklaracijos

The Right to Social Security
in Lithuania.
Lithuanian pension reform
experience
Pranešimai kasmet aktualiomis
temomis

GRANTAI, STIPENDIJOS, APDOVANOJIMAI (Chronologine tvarka nurodykite svarbiausius gautus grantus,
stipendijas ir apdovanojimus.)

Data
2005-03-10
2003-02-12
2001-01-02
1998-09-04

Apdovanojimas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro teikiama “Gerumo žvaigždė”
Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanojimas atminimo ženklu už asmeninį indėlį
plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius
Lietuvos Respublikos Prezidento V.Adamkaus padėkos raštas
Norvegijos karaliaus teikiamas Riterio ordinas už Norvegijos-Lietuvos draugystės plėtrą

MOKSLINIAI INTERESAI (Trumpai apibūdinkite savo mokslinius interesus.)

Socialinės apsaugos ekonomika, teorija ir praktika..

DARBAS SU STUDENTAIS (Paskaitos, vadovavimas.)

Socialinės apsaugos ekonomikos paskaitos ir seminarai
Operacijų tyrimo paskaitos
Matematiniai ekonominės analizės metodai – paskaitos magistrantams
Vadovavimas kursiniams ir magistriniams darbams
Sėkmingai apgynė daktaro laipsnį penki doktorantai.
PASKELBTŲ MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS (Pateikite per paskutinius 5 metus paskelbtų mokslo darbų
bibliografinius aprašus.)

The Development of Private Pensions in Lithuania. In.: Pension reform in the Baltic
Countries. OECD Private Pensions Series, No.5. OECD: Paris, 2004. ISBN 92-64-02105-1 (coauthored).
The Right to Social Security in Lithuania. In: Jef van Langendonck (ed.). The Right to Social
Security. Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2007 ISBN 978-90-5095-634-5
Visuomenės senėjimas: padariniai darbo rinkai ir įmonėms. Kn.: Lietuvos ekonomika
Europoje ir globalioje erdvėje. Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2007, p.241-266. ISBN 978-9955-9838-4-2
(su bendraautoriais)
Healthcare for Pensioners. TRESS Think Tank Report 2009. http://www.tressnetwork.org/TRESSNEW/PUBLIC/EUROPEANREPORT/ThinkTank_Pensioners_2009.pdf
(coauthored)
Pensions at the Time of Recession. The Case of Lithuania In: Zeitschrift fur Socialreform
(Journal of Social Policy Research), 57. Jahrgang (2011), Heft 3, p.251-266. ISSN 0514-2776
Ar teisėta recesijos metu mažinti socialinio draudimo pensijas? Ekonomisto požiūris.
Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011
m. gegužės 12-14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius, 2011, p. 570-579. ISBN 978-9955-488-50-7
Lietuvos socialinės apsaugos sistemos elementų formavimo vingiai (Socialinės politikos
grupės veiklos 1996-2000 m. kontekste). Aktualūs socialinės politikos klausimai 2011/9. Vilnius, 2011,
p. 199-230. ISSN1648-6269
Effects of life courses on women’s pensions. Peer review comment paper. November 2011.
(co-authored ) http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2011/

PASKELBTŲ MOKYMO METODINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (Pateikite per paskutinius 5 metus parengtų
mokymo metodinių priemonių bibliografinius aprašus.)

V.Bubelis, T.Medaiskis, A.Morkeliūnas. Operacijų tyrimo įvadas. Mokymo priemonė. Vilnius, VU
leidykla, 2008.
T.Medaiskis. Optimalūs verslo sprendimai. Tiesinio programavimo modeliai ir metodai.. Vilnius, VU
leidykla, 2011.

UŽSIENIO KALBOS (Nurodykite užsienio kalbų mokėjimo lygį, vertinant žinias penkių balų sistemoje, kur: 5 –
puikiai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – patenkinamai, 1 – pagrindai.)

Supratimas
Kalba

Klausymas Skaitymas

Kalbėjimas
Bendravimas
Informacijos
žodžiu
pateikimas žodžiu

Rašymas

Anglų

4

5

4

4

4

Rusų

5

5

5

5

5

Lenkų

5

5

4

4

5

Prancūzų

1

2

1

1

1

POMĖGIAI

Dviratis
KITI SVARBŪS FAKTAI IR PASIEKIMAI (Nurodoma ekspertinė veikla (pareigos, narystė, atstovavimas
(paskyrimai), išrinkimai), lankyti kursai ir seminarai, nepaminėtos stažuotės ir konferencijos, nuopelnai visuomeninėje
veikloje, narystė visuomeninėse organizacijose, klubuose, labdaringa veikla ar kiti Jums svarbūs faktai.)

1. Darbo grupių vadovas Socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų ir Valstybinio socialinio
draudimo įstatymams parengti. 1989-1991.
2. Darbo grupės vadovas pensijų reformos paketui parengti. 1993.
3. Darbo grupių vadovas Nedarbo draudimo, Žalos atlyginimo, Draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų ir profesinių ligų (ir daugelio kitų) projektams parengti. 1994-2000.
4. Vyriausybės 2002 metų gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1926 sudarytos pasirengimo pensijų
sistemos reformai priemonių planui įgyvendinti koordinavimo komisijos narys.
5. Darbo grupės vadovas Lietuvos Respublikos nacionaliniam pakankamų pensijų ir stabilios
pensijų sistemos pranešimo projektui parengti. (2005 m. sausio 25 d. ministro įsakymas)
6. 2005 metų vasario 11 d. Niujorke 43-osios Jungtinių tautų Komisijos socialinei plėtrai
(Commission for Social Development) sesijos metu Lietuvos Respublikos vardu pasakiau
kalbą, kurioje išdėsčiau Lietuvos pasiekimus, vykdant Kopenhagos deklaraciją.
7. Dalyvavau kaip ekspertas Europos Komisijos projekte „Transition costs of reformed pension
system“ (contract ref. VC/2007/0233). Projektui vadovavo Estijos Center for policy studies
PRAXIS. Atlikau su projekto tema susijusius skaičiavimus Lietuvai.Tai 2007 metų
projektas.
8. Dalyvavau Ūkio ministerijos projekte “Lietuvos ekonominės padėties Europoje ir globalioje
erdvėje analizė“. Su bendraautoriaus parengiau straipsnį apie senėjimo pasekmes Lietuvos
darbo rinkai. Projektui vadovavo Ekonominių tyrimų centras. Tai 2007 metų projektas.
9. Dalyvavau Ūkio ministerijos užsakytame mokslinio tyrimo darbe „Lietuvos ūkio
(ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikės strategijos atnaujinimas“. Rengiau darbo ir

socialinės apsaugos dalį. Projektui vadovavo MA Ekonomikos institutas. Tai 2007 metų
projektas.
10. Kaip įgaliotas Lietuvos atstovas dalyvavau Europos Tarybos (Council of Europe) ekspertų
komitete (Committee of experts on empowerment of people experiencing extreme poverty
CS-PEP). Tai 2007-2008 metų projektas.
11. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-10-20 įsakymu N. A1-620 paskirtas darbo grupės
valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkymo koncepcijos projektui
parengti nariu. Tai 2009-2010 metų projektas
12. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-07-16 įsakymu N. A1-346 paskirtas darbo grupės
valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkymo ilgojo laikotarpio siūlymų
įgyvendinimo projektui parengti nariu. Tai 2010 metų projektas.
13. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-11-15 įsakymu N. A1-483 paskirtas darbo grupės
valstybinio socialinio draudimo pensijų apskaičiavimo būdui analizuoti nariu..
Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patarėjas.
Socialinių tyrimų centro Visuomeninės priežiūros komisijos narys.
Socialinių ekonominių tyrimų instituto (SETI) dalininkas.

