Vilniaus Universiteto
TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS
TARYBOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-02-28 Nr. 270000-TP-2

Posėdžio pirmininkas: VU TSPMI Tarybos pirmininkas prof. Gediminas Vitkus
Posėdžio sekretorė: VU TSPMI administratorė Viktorija Gailiūtė.
Dalyvavo: Justinas Dementavičius, Liutauras Gudžinskas, Dovilė Jakniūnaitė, Erikas Jankūnas,
Algimantas Jankauskas, Gintas Karalius, Žilvinas Martinaitis, Vitalis Nakrošis, Rūta Petkevičiūtė, Nerija
Putinaitė, Margarita, Šešelgytė, Deividas Šlekys, Mintarė Varanavičiūtė, Ramūnas Vilpišauskas, Inga
Vinogradnaitė, Gediminas Vitkus.
1. SVARSTYTA. Dėl publikacijos nominavimo VU apdovanojimui už reikšmingus mokslo
pasiekimus.
Remiantis VU Rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. R-12 patvirtintu Vilniaus universiteto mokslininkų
skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašu, teikiama ši publikacija dalyvauti geriausios
Universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslininkų publikacijos rinkimuose:
Jastramskis M., Kavaliauskaitė J., Morkevičius V., Petronytė-Urbonavičienė I., Ramonaitė A. „Ar galime
prognozuoti Seimo rinkimus: trijų kūnų problema Lietuvos politikoje“ (moksl. Redaktorius Mažvydas
Jastramskis), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018.
Argumentai pateikti protokolo priede.
Pastaba: Remiantis instrukcija dėl nominacijų teikimo, ‚2018 m. Rektoriaus mokslo premijos laureatų darbai
šiam konkursui neteiktini“. 2018 metais Rektoriaus mokslo premija buvo skirta Ainei Ramonaitei, šios
knygos bendraautorei, tačiau dabar teikiamos knygos mokslinis redaktorius yra Mažvydas Jastramskis, o
straipsniai monografijai buvo tik vienas iš A. Ramonaitės 2018 metų darbų.
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Priedas
Dėl publikacijos nominavimo VU apdovanojimui už reikšmingus mokslo pasiekimus.

Siūloma: Remiantis VU Rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. R-12 patvirtintu Vilniaus
universiteto mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašu, teikiama ši
publikacija dalyvauti geriausios Universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslininkų
publikacijos rinkimuose:
Jastramskis M., Kavaliauskaitė J., Morkevičius V., Petronytė-Urbonavičienė I., Ramonaitė A. „Ar galime
prognozuoti Seimo rinkimus: trijų kūnų problema Lietuvos politikoje“ (moksl. Redaktorius Mažvydas
Jastramskis), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018.
Renkant geriausią Universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslininkų publikaciją,
remiamasi šiais kriterijais: „nacionalinis ar tarptautinis monografijos, studijos reikšmingumas“ arba
„sudaryto, parengto fundamentalaus (...) Lietuvos istorinio šaltinio kritinis ištirtumas ir mokslinis
tekstologinis parengimas, šaltinio publikacijos reikšmingumas Lietuvos ir tarptautiniu mastu.
Jastramskio et al. kolektyvinėje monografijoje yra formuluojamas ir pagrindžiamas atsakymas į klausimą,
kas lemia Seimo rinkimų rezultatus ir kodėl jie sunkiai prognozuojami. Monografijoje įrodinėjama, kad
Seimo rinkimų rezultatas yra trijų veiksnių – pasiūlos, paklausos ir rinkimų sistemos – sąveikos
rezultatas. Knygos naujumas yra ne išskirtieji veiksniai (tai gana abstrakčios sąvokos, naudojamos
formuluojant teorinius daugelio socialinių reiškinių modelius), bet jų tarpusavio sąveikos Lietuvoje
išryškinimas ir paaiškinimas.
Monografija yra reikšminga ir nominuojama VU apdovanojimui už reikšmingus mokslo pasiekimus dėl
kelių priežasčių:
(1) Monografijoje yra pateikiami ir analizuojami ne pirmus metus vykdomų empirinių tyrimų, kurių
objektas – Seimo rinkimai ir rinkėjų elgesys Lietuvoje, rezultatai. Tokiu būdu monografija tampa svarbus
šaltinis siekiant suprasti, kaip formavosi ir keitėsi rinkėjų elgseną per porą pastarųjų dešimtmečių
Lietuvoje, o taip pat formuoja lietuviškąją mokslinio Seimo rinkimų ir jų rezultatų aiškinimo tradiciją.
(2) Knygoje pateikiamas rinkimų rezultatų aiškinimo modelis, papildantis, plėtojantis ir lietuviškąją
empirika tikrinantis nusistovėjusius teorinius aiškinimo modelius, keliant ambiciją formuluoti tokį
modelį, kuris leistų patikimiau prognozuoti rinkimų rezultatus. Kad ši teorinė inovacija nėra tik lokaliai
svarbi, rodo tas faktas, jog kai kurių knygoje dėstomų idėjų pagrindu parengtas straipsnis buvo priimtas
cituojamumo rodiklį turinčio žurnalo Parliamentary Affairs, kuris yra vienas iš svarbiausių žurnalų
politinių institucijų tyrimų lauke (straipsnio doi: https://doi.org/10.1093/pa/gsy030).
Apibendrinant, ši knyga siūlo svarbių teorinių įžvalgų aiškinant Lietuvos rinkimų rezultatus ir prisideda
prie lyderiaujančios VU pozicijos šiame tyrimų lauke palaikymo.

