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ĮŽANGA  
 

Visuomenę, kaip politinę bendruomenę, stiprinant yra svarbu nuolat vertinti jos būklę ir raidos 
tendencijas. Siekdamas šio tikslo Pilietinės visuomenės institutas nuo 2007 m. vykdo ilgalaikį tyrimų 
projektą, kuriuo kasmet nustatomas ir skelbiamas mūsų visuomenės pilietinės galios indeksas. 
Pilietinės galios indeksas parodo, koks yra ir kaip kinta visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, 
pilietinis dalyvavimas bei pilietinio dalyvavimo potencialas, gyventojų požiūris į turimas pilietines 
galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas. Kasmet pagal tą pačią 
metodologiją atliekamas tyrimas leidžia sekti pilietinės visuomenės raidos tendencijas, įvertinti įvairių 
aktualijų, visuomenei svarbių įvykių ar vykdomų programų poveikį.  

Šioje ataskaitoje pristatomas 2020 m. Pilietinės galios indekso (PGI) tyrimas. Tiriamieji metai ypatingi 
– visą pasaulį sukausčiusi COVID-19 pandemija ir ją lydintys karantinai turėjo didžiulę įtaką visuomenių 
sveikatai, ekonominei būklei, įprastam gyvenimo būdui. Poveikis jaustas ir visuomenės pilietiniam 
aktyvumui: viena vertus, valdant užkrato plitimą įvesti karantino ribojimai mažino kai kurių įprastų 
pilietinių veiksmų galimybes, kita vertus, krizinėje situacijoje visuomenė solidarizavosi ir mobilizavosi 
– viešojoje erdvėje išryškėjo kaip niekad daug ir labai įvairių pilietinių iniciatyvų, nuo paramos 
medikams ir socialiai pažeidžiamoms grupėms organizavimo, savanorystės ligoninėse ar pagalbos 
teikimo centruose, iki pozityviai bendruomenės nuotaikai palaikyti skirtų meninių akcijų. Tad 2020 m. 
PGI tyrime ir siekiama užčiuopti ir pamatuoti šių neįprastų, krizės metų pilietinę visuomenės galią. 
Šalia įprastųjų indekso dimensijų, tyrime taip pat matuotos ir visuomenės organizacinės narystės bei 
savanorystės apimtys.  

Verta atkreipti dėmesį, jog pandemija bei karantinas paveikė ir patį PGI tyrimo atlikimą. Visuomenės 
pilietinę galią leidžianti išmatuoti ir įvertinti apklausa dėl karantino ribojimų negalėjo, kaip įprastai, 
būti įgyvendinta apklausiant respondentus tiesioginio interviu būdu, „akis į akį“, tad 2020 m. PGI 
tyrime pirmą kartą remiamasi reprezentatyvia telefonine gyventojų apklausa (daugiau apie ją – 2 
ataskaitos priede). Pasikeitęs reprezentatyvios apklausos interviu metodas vertė kiek koreguoti ir kai 
kurias klausimų formuluotes (pakeitimai fiksuojami tolesniame ataskaitos tekste atitinkamose 
vietose), ir netgi respondentų imtį (jauniausieji apklaustieji šioje tyrimo bangoje – 16 m., ankstesniais 
metais – 15 m.). Nors „Eurointegracijos projektų“ užtikrintas apklausos reprezentatyvumas leidžia 
lyginti šios PGI tyrimo bangos duomenis su ankstesniais metais, pandemijos nulemtus metodologinius 
pokyčius tyrimo apklausoje verta turėti omenyje interpretuojant jos rezultatus.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog nors apklausos PGI tyrimui klausimai formuluojami apimant 
paskutinius 12 mėnesių, pati apklausa buvo įvykdyta ne, kaip įprasta 2007 – 2016 m., atitinkamų metų 
pabaigoje, tačiau jau jiems pasibaigus – 2021 m. kovo – balandžio mėnesiais. Turint galvoje, kad 2019 
m. PGI tyrimui apklausa taip pat buvo įvykdyta jau metams pasibaigus, 2020 m. vasarį-kovą, o nuo 
2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje įvestas pirmasis karantinas, ši 2020 m. PGI tyrimo banga kaip tik ir aprėpia 
pirmuosius pandemijos ir ją lydinčio karantino metus.  

Tad kviečiame susipažinti su 2020 m. PGI tyrimo rezultatais. Kaip ir kasmet, skiriame šią tyrimo 
ataskaitą visiems, besidomintiems ir besirūpinantiems pilietinės visuomenės būkle bei jos kaita 
Lietuvoje. 
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Lietuvos pilietinės galios indeksą pagal mokslininkų dr. Ainės Ramonaitės, dr. Rūtos Žiliukaitės ir dr. 
Mindaugo Degučio parengtą metodiką Pilietinės visuomenės institutas tiria nuo 2007 metų. 2020 m. 
tyrimas – jau vienuoliktasis. 

2020 m. Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimą rėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija.  

Reprezentatyvią Lietuvos visuomenės apklausą telefonu tyrimui atliko UAB „Eurointegracijos 
projektai“. Daugiau informacijos apie tyrimo metodiką bei atliktą reprezentatyvią apklausą galima rasti 
šios ataskaitos prieduose.  

Visi Pilietinės galios indekso tyrimų duomenys skelbiami Pilietinės visuomenės instituto tinklalapyje 
www.civitas.lt.   
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I. LIETUVOS VISUOMENĖS PILIETINĖS GALIOS INDEKSAS 
 

1.1. DOMĖJIMASIS VIEŠAISIAIS REIKALAIS 
 

Tai, kiek Lietuvos visuomenė linkusi domėtis viešaisiais reikalais, Pilietinės galio indekso tyrime 
atskleidžia domėjimosi viešaisiais reikalais indeksas. Apklausoje atraminiu šiam indeksui tampa 
klausimas „Ar Jums svarbu kasdien sužinoti šias naujienas? Tai Jums yra visiškai nesvarbu, nesvarbu, 
svarbu ar labai svarbu? 1. Sporto naujienas; 2. Įžymių žmonių gyvenimo naujienas; 3. Kultūrinio 
gyvenimo naujienas; 4. Politinio gyvenimo naujienas; 5. Verslo, ekonomikos naujienas; 6. Kriminalines, 
nelaimingų įvykių naujienas; 7. Naujienas apie Jūsų gyvenamosios vietovės reikalus, bendruomenės 
problemas; 8. Pasaulio naujienas“. Atsižvelgiant į pakitusį apklausos interviu būdą ir apklausos 
telefonu specifiką, atsakymų skalė 2020 m. PGI tyrime buvo „apversta“ (ankstesniais metais klausta 
„Tai Jums yra labai svarbu, svarbu, nesvarbu ar visiškai nesvarbu?“). Respondentų atsakymų 
pasiskirstymą galima matyti 1.1 paveiksle.  

 

1.1 pav. Lietuvos gyventojų domėjimasis viešaisiais reikalais, proc. 

 

 

Kaip ir ankstesniais metais, Lietuvos gyventojai daugiausia domisi arčiausiai jų vykstančiais reikalais – 
kasdien sužinoti naujienas apie gyvenamosios vietovės reikalus, bendruomenės problemas rūpi 9-iems 
iš 10-ties: 21 proc. respondentų tai labai svarbu, 70 proc. – svarbu. Ne mažiau svarbios ir pasaulio 
naujienos – jas kasdien sužinoti taip pat stengiasi 9-i iš 10-ties: 14 –kai proc. apklaustųjų tai labai 
svarbu, dar 75 proc. – svarbu. Su šiomis naujienomis palyginus kiek mažiau rūpinčią, tačiau 
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apklaustiesiems taip pat labai svarbią naujienų grupę sudaro kultūrinio gyvenimo, politinio gyvenimo 
ir verslo bei ekonomikos naujienos. Visos jos kasdien atitinkamai rūpi 75 proc., 74 proc. ir 73 proc. 
apklaustųjų. Lyginant su ankstesnių metų duomenimis, galime pastebėti, kad domėjimasis visomis jau 
išvardintomis naujienomis per pastaruosius metu augo: lyginant su 2019 m. PGI apklausa, daugiausia 
išaugo domėjimasis kultūrinio gyvenimo naujienomis (jas kasdien sužinoti tapo svarbu 13 proc. 
daugiau apklaustųjų) bei verslo ir ekonomikos naujienoms (12 proc. daugiau kasdien besidominčių). 
Mažiau – po 5 proc. - padaugėjo kasdien besidominčių pasaulio bei politinio gyvenimo naujienomis. 

2020 m. PGI tyrime ženkliai mažiau nei ankstesniais metais respondentai atskleidė domėjimąsi 
kriminalinėmis, nelaimingų įvykių naujienomis (jos kasdien domina apie pusę, 55 proc. respondentų, 
o per pastarąjį dešimtmetį tokių besidominčių svyruodavo nuo 64 proc. iki 74 proc.). Santykinai 
mažiausiais apklausos metu atskleistas domėjimasis – sporto ir įžymių žmonių gyvenimo naujienomis. 
Jomis, lyginant su gyvenamosios vietovės ar pasaulio naujienų grupe, kasdien domisi daugiau nei 
dvigubai mažiau respondentų (tiek sporto, tiek įžymių žmonių gyvenimo naujienas kasdien svarbu 
sužinoti 43 proc. respondentų). Domėjimasis įžymių žmonių gyvenimo naujienomis nelabai skiriasi nuo 
pastarojo dešimtmečio tendencijų (41-50 proc. besidominčių), tuo tarpu susidomėjimas sporto 
naujienomis ženkliai krito (10 proc. mažiau besidominčių, lyginant su 2019 m. PGI tyrimu, ir kartu – 
mažiausia besidominčiųjų dalis per pastarojo dešimtmečio tyrimus). 

Galima numanyti, kad bent jau trys didžiausi domėjimosi pokyčiai, t.y., išaugęs domėjimasis kultūrinio 
gyvenimo ir verslo bei ekonomikos domėjimasis bei sumažėjęs domėjimasis sportu, susiję su 2020 m. 
aktualijomis – COVID-19 pandemija bei įvestais karantino apribojimais (daugiau laiko kultūrai, 
neraminanti, neaiškių perspektyvų ekonominė padėtis bei smarkiai pasauliniu lygmeniu apribotos 
sporto varžybos).  

Tiesa, žvelgiant tik į tuos, kuriems naujienas kasdien sužinoti „labai svarbu“ (itin didelis domėjimasis), 
verta pastebėti, jog jų visose naujienų grupėse sumažėjo (8 proc. mažiau labai besidominčių sporto 
naujienų atveju, po 7 proc. mažiau pasaulio ir gyvenamosios vietovės naujienų atveju, po 6 proc. 
mažiau besidominčių verslo, ekonomikos, politikos naujienomis, kiek mažiau kitose). Viena vertus, tai 
galėtų žymėti paties didžiausio dėmesio koncentravimą į kitas sritis (pavyzdžiui, sveikatos, viruso 
plitimo) ir, nors ir domėjimąsi, bet mažesnį, išvardintomis naujienų grupėmis. Kita vertus, neatmestina 
ir pakeisto interviu metodo (telefoninės apklausos) bei apverstos skalės įtaka.   

Pagal domėjimąsi vietos, politikos, ekonomikos ir verslo, kultūros bei sporto naujienomis apskaičiuotas 
domėjimosi viešaisiais reikalais indeksas 2020 m. įgyja vidutinę 40,5 balo iš 100 galimų reikšmę. Ši 
reikšmė – panaši kaip ir 2019 m. apskaičiuotoji (41,4). Kaip matėme, nors bendras domėjimasis kai 
kuriomis naujienų grupėmis augo, tačiau jį atsvėrė mažesnė itin šiomis naujienomis besidominčiųjų 
apklaustųjų dalis.  

Kaip domėjimosi indekso vidutinės reikšmės pasiskirsto pagal įvairias sociodemografines 
charakteristikas, galima matyti 1.2. ir 1.3 paveiksluose. Domėjimasis viešaisiais reikalais tampriai 
susijęs su išsimokslinimu (kuo jis aukštesnis, tuo viešosiomis naujienomis domimasi labiau) bei 
pajamomis (kuo jos aukštesnės, tuo labiau viešosiomis naujienomis domimasi). Galima pastebėti ir 
užsiėmimo įtaką – geresnė pozicija darbo rinkoje susijusi su didesniu domėjimusi viešaisiais reikalais 
(vadovai, verslininkai, specialistai ir tarnautojai domisi labiau nei studentai ar moksleiviai, darbininkai, 
techniniai darbuotojai ar bedarbiai ir pensininkai). Šios sociodemografinės tendencijos - tos pačios, 
kaip ir pastebėtos ankstesniais metais. Lyginant su jais, nežymus, tačiau matomas pokytis – sumažėjęs 
jauniausios grupės (16-29 m.) domėjimasis viešaisiais reikalais (3 balais mažesnė vidutinė domėjimosi 
indekso reikšmė šioje amžiaus grupėje), kuris ir taip, lyginant su kitomis grupėmis, buvo tarp mažesnių.  
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1.2 pav. Domėjimosi viešojo gyvenimo naujienomis indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 

 

 

1.3 pav. Domėjimosi viešojo gyvenimo naujienomis indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir 
gyvenamąją vietą 
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1.2. PILIETINIS AKTYVUMAS 
 

Pilietinis aktyvumas PGI tyrime matuojamas reprezentatyvioje apklausoje respondentams užduodant 
klausimą „Egzistuoja įvairių būdų pagerinti padėtį visuomenėje. Ar per paskutiniuosius metus esate 
daręs (-iusi) ką nors iš čia išvardintų veiksmų?“ ir išvardinant 19 įvairių veiklų. Visą veiksmų sąrašą 
galima matyti 1.4 paveiksle, 1.1 lentelėje bei tyrimo klausimyne 3-iame priede. Atkreiptinas dėmesys, 
jog atsižvelgiant į paskutinių metų ir ypač 2020-ųjų pilietinio aktyvumo specifiką bei apklausos telefonu 
poreikius, kai kurių veiklų formuluotės buvo šiek tiek patikslintos (konkrečius pakeitimus galima matyti 
lentelėje 4 priede).  

Iš duomenų, pateiktų 1.4 paveiksle, matyti, jog ir 2020 m. populiariausiomis pilietinėmis veiklomis 
Lietuvoje, įtraukiančiomis daugiausia gyventojų, išlieka aukojimas labdarai ar parama (tai teigia per 
metus darę 61 proc. apklaustųjų), dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose (40 proc.) bei dalyvavimas 
vietos bendruomenės veikloje (39 proc.). Tarp likusiųjų veiklų santykinai populiaresne taip pat išlieka 
ir peticijos pasirašymas internetu (23 proc.). 10-20 proc. visuomenės įsitraukimo sulaukia veiklos, 
susijusios su įstatymo paisymo užtikrinimu, dalyvavimu viešosios erdvės diskusijose, moraliniais ar 
politiniais motyvais paremtu vartojimu, taip pat peticijos pasirašymas ne internete, įsitraukimas į 
religinės bendruomenės vykdomą socialinę veiklą arba visuomeninę ar pilietinę kampaniją. Mažiau – 
5-10 proc. – apklaustųjų įtraukia tokios veiklos kaip dalyvavimas visuomeninių organizacijų ar judėjimų 
veiklose, demonstracijose, palaikymo akcijose, mitinguose ar piketuose, taip pat daugiau specifinių 
resursų reikalaujančios ar labiau tiesiogiai su politika susijusios veiklos, tokios kaip kreipimasis į 
teisines institucijas viešo intereso gynimo klausimu ar kreipimasis į politiką arba dalyvavimas politinių 
organizacijų veikloje patiems. Mažiausiai – vos 3 iš 100 apklaustųjų – įsitraukia į pilietines veiklas darbo 
interesų pagrindu – t.y., dalyvauja profsąjungų veikloje ar streikuose.  
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1.4 pav. Lietuvos gyventojų dalyvavimas pilietinėse veiklose, proc. 
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nuomonės formuotojais ar pačių rašiusių, kalbėjusių spaudoje, televizijoje, radijuje, internetinėje 
žiniasklaidoje dalis (nuo 3 proc. 2019-aisiais iki 11 proc. 2020-ais metais); 6 proc. daugiau apklaustųjų 
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kreipėsi į policiją, mokesčių inspekciją, vaiko teisių tarnybą ar į kitas valstybės kontroliuojančias 
institucijas pranešdami apie įstatymų pažeidimus; 4 proc. daugiau dalyvavo demonstracijoje, 
palaikymo akcijoje, mitinge ar pikete. Šiek tiek daugiau teigia ir neatlygintinai dalyvavę visuomeninėje 
ar pilietinėje kampanijoje, įsitraukę į religinės bendruomenės vykdomą socialinę veiklą, kreipęsi į 
advokatą, teismą ar prokuratūrą viešo, kolektyvinio intereso gynimo klausimu (apie 3 proc. pokytis).  

 

1.1 lentelė. Visuomenės aktyvumo įvairiose pilietinėse veiklose pokytis 2019 – 2020 m. 
 

2020 m. 2019 m. Pokytis 
2019 m. – 
2020 m. 

Aukojote labdarai pinigų, daiktų arba kitaip parėmėte asmenis, 
visuomenines organizacijas ar pilietines iniciatyvas 

61,1 38,8 22,3 

Dalyvavote vietos bendruomenės veikloje 38,7 25,8 12,9 
Dalyvavote aplinkos tvarkymo talkose 40,1 32,1 8,0 

Bendravote su žurnalistais ir kitais nuomonės formuotojais ar 
pats/ pati rašėte, kalbėjote spaudoje, televizijoje, radijuje, 
internetinėje žiniasklaidoje 

10,8 3,2 7,5 

Kreipėtės į policiją, mokesčių inspekciją, vaiko teisių tarnybą ar 
į kitas valstybės kontroliuojančias institucijas pranešdami apie 
įstatymų pažeidimus 

17,1 10,9 6,2 

Dalyvavote demonstracijoje, palaikymo akcijoje, mitinge ar 
pikete 

7,4 3,5 3,8 

Neatlygintinai dalyvavote visuomeninėje ar pilietinėje 
kampanijoje (nešiojote ar platinote kokios nors kampanijos 
plakatus, ženklelius, lipdukus, skrajutes, taip pat ir internetu) 

11,1 7,9 3,2 

Dalyvavote religinės bendruomenės vykdomoje socialinėje 
veikloje   

11,4 8,3 3,1 

Kreipėtės į advokatą, teismą ar prokuratūrą viešo, kolektyvinio 
intereso gynimo klausimu 

5,2 2,3 3,0 

Pirkote kokios nors firmos arba šalies produktus dėl moralinių 
ar politinių motyvų 

11,3 9,4 1,9 

Kreipėtės į politiką 6,9 5,7 1,2 
Socialiniuose tinkluose (Facebook ir kituose), elektroniniu paštu 
ar kitaip internetu skelbėte, siuntėte pilietinio ar politinio 
pobūdžio informaciją, dalyvavote virtualioje pilietinėje ar 
politinėje diskusijoje 

15,0 14,1 0,9 

Dalyvavote visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje 9,0 8,2 0,8 
Dalyvavote streike 3,0 2,5 0,5 
Dalyvavote partijos, politinės organizacijos veikloje 5,4 5,2 0,2 
Dalyvavote profsąjungos veikloje 3,2 3,5 -0,4 
Pasirašėte peticiją (ne internetu) 12,0 12,6 -0,6 
Pasirašėte peticiją (internetu) 22,5 23,1 -0,6 
Boikotavote kokios nors firmos arba šalies produktus dėl 
moralinių ar politinių motyvų 

12,0 15,0 -2,9 
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2020 m. taip pat ženkliai sumažėjo dalis tų, kurie teigia nedalyvavę nei vienoje iš vardintų 19-kos 
veiklų. Tokių apklausoje buvo 22 proc. ir tai gerokai mažesnis skaičius nei ankstesniais metais – tiek 
2019 m., tiek 2016 m. į nei vieną iš 19-kos veiklų neįsitraukę teigė esantys 36 proc. apklaustųjų.  

Apskaičiuota vidutinė pilietinio aktyvumo indekso reikšmė 2020 m. – 44,0 balo iš 100 galimų. Tai – ne 
tik ryškus (daugiau nei 10 balų) teigiamas pokytis lyginant su 2019 m., kuomet ši reikšmė buvo 33,8, 
tačiau ir aukščiausia užfiksuota pilietinio aktyvumo reikšmė nuo pat 2007 m., kuomet Pilietinės galios 
indeksas buvo pradėtas matuoti. Taigi panašu, jog pandemijos ir karantino metai išties labiau 
mobilizavo visuomenę įsitraukti į pilietines veiklas. 

Aktyvumo indekso vidurkius pagal sociodemografines charaktersitikas galima matyti 1.5 ir 1.6 
paveiksluose. Kaip ir ankstesniais metais, aktyviausi visuomenėje yra aukštesnį išsimokslinimą 
įgijusieji, didesnes pajamas šeimos nariui gaunantieji, dirbantys vadovaujamą darbą ar turintys savo 
verslus, ūkininkaujantys, taip pat specialistai, tarnautojai ir, lyginant lyties aspektu – moterys labiau 
nei vyrai. Pilietinio aktyvumo priklausomybė nuo amžiaus kinta nuosekliai žvelgiant į visus vyresnius 
nei 30 m. gyventojus – t.y., kuo respondentai vyresni, tuo mažiau įsitraukia į pilietines veiklas 
(aktyvumo indekso vidurkis 30-39 m. amžiaus grupėje lygus 53,76, o vyresnių nei 60 m. grupėje - 40,1, 
balo). Vis dėl to patys neaktyviausi lieka jauniausieji – 16-29 m. amžiaus grupė. Jų aktyvumo indekso 
vidurkis – 35,2 balo. Kartu galima pastebėti, jog lyginant 2019 m. ir 2020 m. duomenis, pastebimas 
ženklus pilietinio aktyvumo indekso reikšmių augimas beveik visose amžiaus grupėse, išskyrus pačius 
jauniausiuosius: 30-39 m. amžiaus grupėje indekso vidurkis išauga 15 balų, 40-49 m. grupėje – 13 balų, 
50-59 m. amžiaus grupėje – 9 balais, ir 14 balų 60 m. ir vyresnių grupėje, tačiau tik 2 balais – 16-29 m. 
amžiaus grupėje. Papildomai, žvelgiant į užimtumo kategorijas, matyti, kad studentai ir moksleiviai 
šioje tyrimo bangoje pasižymi mažiausiu pilietiniu aktyvumu, lyginant su kitomis užimtumo grupėmis 
(tiesa, čia reiktų atkreipti dėmesį, jog šios tyrimo bangos apklausos imtyje moksleivių ir studentų buvo 
labai nedaug – iš viso 48, detaliau žr. 2 priedą). Žvelgiant į tokius duomenis ir ieškant paaiškinimo, 
galima būtų kelti hipotezę apie švietimo įstaigų įtaką jauniausiųjų amžiaus grupių pilietiniam 
aktyvumui bei dėl įvesto karantino režimo smarkiai apribotas šių įstaigų galimybes savo moksleivius ar 
studentus mobilizuoti.  

Žvelgiant į kitas grupes – ryškiausiu ir išsiskiriančiu pilietinio aktyvumo indekso reikšmės augimu 
pasižymėjo ir taip aktyviausios sociodemografinės grupės: pavyzdžiui, 14 balų paaugo aukštąjį 
išsimokslinimą įgijusiųjų pilietinio aktyvumo indekso vidurkis, nors kitose grupėse jis neviršijo 6 balų, 
taip pat 18 balų augo vadovų ir verslininkų pilietinis aktyvumas bei 15 balų -  specialistų ir tarnautojų, 
kai tuo metu kitų grupių, išskyrus 8 balais paaugusiu indekso reikšmės vidurkiu pasižyminčius 
pensininkus, reikšmingai nekito. Ženkliai – 15 balų -  išaugo ir mažiausias pajamas gaunančiųjų (iki 300 
eurų namų ūkio nariui per mėnesį) pilietinio aktyvumo reikšmė.  
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1.5 pav. Pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 

 

 

1.6 pav. Pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir gyvenamąją vietą 

 

 

40,2

47,7

35,2

53,7

50,8

43,3

40,1

59,5

42,0

31,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

16-29 m.

30-39 m.

40-49 m.

50-59 m.

60 m. ir daugiau

Išsimokslinimas

Aukštasis universitetinis, aukštasis neuniversitetinis…

Aukštesnysis, spec. vidurinis

Vidurinis, pagrindinis, pradinis

60,3

56,6

31,2

58,3

31,1

33,2

28,0

39,8

42,5

39,2

43,7

56,6

64,5

42,4

46,8

44,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Pagrindinis užsiėmimas

Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas, smulkus…

Specialistas, tarnautojas

Darbininkas, techninis darbuotojas

Ūkininkas

Bedarbis

Pensininkas

Studentas, moksleivis

Kita (namų šeimininkė, nenurodė)

Pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį…

Iki 300 eur.

301-500 eur.

501-700 eur.

701-900 eur.

Daugiau nei 900 eur.

Gyvenamoji vieta

Didieji miestai

Kitas miestas, rajono centras

Miestelis, kaimo vietovė



 15 Pilietinės galios indeksas: 2020 m. 

1.3. DALYVAVIMO PILIETINĖSE VEIKLOSE POTENCIALAS 
 

Dalyvavimo pilietinėse veiklose potencialas (tai yra, kiek visuomenės nariai ne realiai veikė per 
paskutinius metus, bet kiek yra nusiteikę veikti esant reikalui) Pilietinės galios indekso tyrime 
vertinamas pagal šiuos apklausos klausimus: „Įsivaizduokite, kad staiga Jums ir visai visuomenei iškilo 
rimta politinė problema (pvz.: Prezidentas įveda tiesioginį savo valdymą, panaikindamas Seimą). Kaip 
Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje?“, taip pat „O jeigu staiga iškiltų rimta ekonominė problema (pvz.: 
valdžia žymiai padidina pajamų mokestį gyventojams ar gerokai sumažina socialines išmokas socialiai 
remtiniems žmonėms). Kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje?“ bei „O jeigu staiga iškiltų kokia nors 
vietinės reikšmės problema (pvz.: šalia Jūsų gyvenamosios vietos ketinama statyti kenksmingų atliekų 
perdirbimo gamyklą arba įrengti sąvartyną ir pan.). Kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje?“. Atsakymų 
į šiuos klausimus pasiskirstymą galima matyti 1.7 paveiksle. Papildomai jame galima rasti ir informaciją 
apie gyventojų nusiteikimą veikti kilus saugumo problemai (matuojamas nuo 2014 m. užduodant 
klausimą „Įsivaizduokite, kad staiga Jums ir visai visuomenei iškilo rimta saugumo problema (pvz.: prieš 
Lietuvą panaudota kitos valstybės karinė galia). Kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje?“).  

 

1.7 pav. Lietuvos gyventojų potencialus pilietinis aktyvumas skirtingų iškylančių problemų atveju, proc. 

 

 

Kaip matyti iš 1.7 paveiksle pavaizduoto atsakymų pasiskirstymo apklausos metu, labiausiai Lietuvos 
visuomenę mobilizuotų vietos reikšmės problema – jos atveju nusiteikę veikti 78 proc. respondentų 
(30 proc. patys imtųsi organizuoti veiksmus, dar 48 proc. būtų linkę prisidėti). Antroji labiausiai 
mobilizuojanti problema – saugumo: nusiteikę veikti 65 proc., tarp jų – 13 proc. nusiteikusių 
organizuoti veiklą, 52 proc. – nusiteikusių palaikyti. Daugiau nei pusė visuomenės, 61 proc., teigia 
esantys nusiteikę veikti ir ekonominės problemos atveju – 10 proc. pasiryžę organizuoti veiklą patys ir 
dar 51 proc. prie jos prisidėti). Apklausos duomenimis remiantis, santykinai mažiau pilietinio veiksmo 
visuomenėje generuotų politinė problema – jos atveju veikti būtų linkę 46 proc. apklaustųjų, iš jų 7 
proc. organizuotų problemą sprendžiančią veiklą, dar 39 proc. teigia, jog prie tokios veiklos prisidėtų.  

Santykinis įvairių sričių problemų pajėgumas skatinant gyventojus veikti – panašus kaip ir ankstesniais 
metais (vietos problema aktyvuoja daugiausia veikiančių, kiek mažiau - ekonominė ir santykinai 
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mažiausiai – politinė problema; saugumo problema 2020 m., lyginant su nuotaikomis prieš metus, 
tampa kiek aktualesnė nei ekonomikos). Tačiau 2020 m., lyginant su 2019 m., žymi ir šiokį tokį 
nusiteikimo veikti persiskirstymą: visų problemų atveju išauga nusiteikusiųjų prisidėti prie 
organizuojamos veiklos (daugiausia – anksčiau neapsisprendusiųjų sąskaita), tačiau kartu ekonomikos 
ir saugumo problemų atveju apmąžta tų, kurie būtų linkę ne tik prisidėti, bet ir aktyviai patys inicijuoti, 
organizuoti problemų sprendimo veiklas. Tai yra, 2020 m. po 8 proc. daugiau nei 2019 m. dalyvavusių 
apklausoje būtų linkę prisidėti prie problemas sprendžiančių veiklų vietos ar politinės problemų atveju, 
12 proc. daugiau prisidėtų prie ekonominės ir 17 proc. – prie saugumo problemų sprendimo. Tačiau 
tuo pat metu ekonomikos ir saugumo problemų atvejais atitinkamai 9 proc. ir 6 proc. mažėja šių 
problemų sprendimo iniciatorių.  

Apskaičiuotas bendrasis potencialaus pilietinio dalyvavimo indeksas 2020 m. įgyja 38,6 iš 100 galimų 
balų vidutinę reikšmę ir žymi nedidelį, 1,8 balo, paaugimą lyginant su už 2019 m. apskaičiuotąja 
indekso vidutine reikšme (tuomet ji buvo 36,8).  

Žvelgiant į indekso reikšmės vidurkius skirtingose sociodemografinėse grupėse (žiūrėti 1.8 ir 1.9 
paveikslus), galima pastebėti atsikartojančias ankstesnių metų tendencijas: daugiausia pilietinės 
veiklos potencialo turi įgijusieji aukštąjį išsilavinimą, gaunantieji didžiausias pajamas šeimos nariui, 
stipresnes pozicijas darbo rinkoje užimantieji. Mažiausiai – pensininkai, darbininkai ar techniniai 
darbuotojai, bedarbiai, mažiausiai išsimokslinusieji, gaunantys nedideles pajamas (tiesa, 2020 m. 
metais išsiskiria pačias mažiausiais pajamas gaunantieji), vyresni respondentai. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad 2020 m. smarkiau sumažėja jaunimo – respondentų iki 29 m. amžiaus – pilietinės veiklos 
potencialas (NB, lyginamų grupių apatinės ribos yra nežymiai pasikeitusios). Jei paskutiniaisiais metais 
(pavyzdžiui, 2019 m., 2016 m.) būtent ši amžiaus grupė iki 29 m., lyginant su kitomis, buvo labiausiai 
nusiteikusi veikti visuomenėje kylant problemoms, tai 2020 m., galime matyti ne tik nepaaugusį (kaip 
nutiko kitose amžiaus grupėse), bet dar ir sumažėjusį pilietinės veiklos potencialą (2020 m. pilietinės 
veiklos potencialo indekso reikšmės vidurkis 16-29 m. amžiaus respondentų grupėje lygus 36,1 balo, 
o prieš metus atliktame pilietinės galios indekso tyrime 15-29 m. amžiaus grupė pasižymėjo 42,2 balo 
vidurkiu).  

 

1.8 pav. Potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 
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1.9 pav. Potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir gyvenamąją 
vietą 

 

 

1.4. PILIETINĖS ĮTAKOS SUVOKIMAS 
 

Pilietinės įtakos suvokimas – dar viena svarbi pilietinės galios indekso dimensija. Tai, kiek Lietuvos 
gyventojai jaučiasi turį pilietinės galios (sutelktos jų pačių, paprastų žmonių ar visuomeninių 
organizacijų rankose), siekiama išsiaiškinti apklausoje užduodant šį klausimą: „Įvairios visuomenės 
grupės turi skirtingas galias priimant sprendimus, darančius įtaką visos visuomenės ar atskirų jos 
grupių gyvenimui. Įvertinkite įvairių grupių galią daryti įtaką sprendimų priėmimui naudodamiesi 10 
balų skale, kur 1 reiškia „Neturi jokios įtakos“, o 10 – „Turi labai didelę įtaką“? 1. Jūs asmeniškai; 2. 
Paprasti žmonės; 3. Nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos, bendruomenės; 4. Žiniasklaidos 
atstovai; 5. Verslininkai; 6. Seimo nariai; 7. Valdininkai; 8. Prezidentas; 9. Seniūnai; 10. Savivaldybių 
tarybos; 11. Merai“. 2020 m., atsižvelgiant į kiek pakitusius populiarius vartojamus terminus viešojoje 
erdvėje, pakoreguota trečios klausimo subdalies formuluotė (į klausimą apie grupės įtaką, šalia 
visuomenių organizacijų bei bendruomenių, patikslinančiai įterpta „nevyriausybinės organizacijos“).  

1.10 paveiksle galima matyti apibendrintus apklaustųjų atsakymus ir įžvelgti svarbiausias, jų manymu, 
grupes, turinčias galios ir darančias įtaką sprendimų priėmimui. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia 
galios sprendimų priėmimo procese respondentai linkę priskirti svarbiausioms nacionalinėms 
institucijoms – Prezidentui ir Seimo nariams (po 8 balus iš 10) bei biurokratiniam valstybės aparatui, 
„valdininkams“ (8 balai). Nemažai politinės galios (po 7 balus dešimtbalėje skalėje) apklaustieji 

42,6
44,4

32,9
49,5

37,5
29,0

40,2
38,1

39,5
34,3

37,9
45,6
45,5

39,6
39,7

36,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Pagrindinis užsiėmimas
Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas, smulkus…

Specialistas, tarnautojas
Darbininkas, techninis darbuotojas

Ūkininkas
Bedarbis

Pensininkas
Studentas, moksleivis

Kita (namų šeimininkė, nenurodė)

Pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį…
Iki 300 eur.

301-500 eur.
501-700 eur.
701-900 eur.

Daugiau nei 900 eur.

Gyvenamoji vieta
Didieji miestai

Kitas miestas, rajono centras
Miestelis, kaimo vietovė



 18 Pilietinės galios indeksas: 2020 m. 

priskiria ir savivaldai (merams bei savivaldybių taryboms, šiek tiek mažiau - seniūnams), taip pat 
verslininkams ir žiniasklaidai. Už visas šias grupes mažiau galios paveikti priimamus viešuosius 
sprendimus matoma turint nevyriausybines, visuomenines organizacijas bei bendruomenes (jų galia 
įvertinama 5 balais iš 10). Dar mažiau galios respondentai priskiria paprastiems žmonėms ir sau 
asmeniškai (atitinkamai 4 ir 3 balai iš 10).  

1.10 pav. Įvairių visuomenės grupių įtakos viešiesiems sprendimams vertinimo vidurkiai (1 – neturi 
jokios įtakos, 10 – turi labai didelę įtaką) 

 

 

Vertinant tendencijas galime pastebėti, kad, lyginant su 2019 m. PGI tyrimu, pagrindinių sprendimų 
priėmėjų suvokimas nepakito (įtakingiausiomis matomos tos pačios grupės, o vienintelis pokytis galios 
balų „eilutėje“ – tai žemiau žiniasklaidos turimo „nukritęs“ ir atitinkamai grupių susikeitimą vietomis 
sąlygojęs savivaldybių tarybų „įtakos balas“). Tačiau žvelgiant į pačius balų įverčius, galima pastebėti 
ir daugiau pokyčių. Pirmiausia –daugiau ar mažiau respondentų akyse sumažėjęs daugumos vardintų 
grupių (10 iš 11-kos) įtakos sprendimų priėmime svoris. Gali būti, jog tai nulėmė pandemijos sąlygotas 
netikrumas, tie patys karantino apribojimai ir neįprastos veikimo sąlygos visoms grupėms, kurie visi 
kartu mažino atskirų viešųjų sprendimų priėmimo procesų dalyvių galias. Taip pat verta paminėti ir tai, 
jog karantino laikotarpiu sustiprėjo ir kiti, čia neminimi, sprendimų priėmimo proceso dalyviai – 
pavyzdžiui, LR Vyriausybė. Be to, stebint tokią visaapimančią priskiriamos galios mažėjimo tendenciją, 
negalime visiškai paneigti ir pakitusio specifinio apklausos interviu būdo įtakos.  

Kita vertus, atskirų grupių įtaka per metus apklaustųjų akyse sumažėjo nevienodai. Labiausiai (0,8 
balo) mažėjo nevyriausybinėms, visuomeninėms organizacijoms ir bendruomenėms priskiriama galia. 
Mažiau sprendimų priėmimo galios įžvelgta ir verslininkų (0,6 balo neigiamas pokytis), Prezidento 
(0,5), merų (0,4), savivaldybių tarybų (0,4) ir asmeniniu (0,3 balo pokytis neigiama linkme) atvejais.  

Svarbu pastebėti, kad nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų ir bendruomenių bei asmeninės 
įtakos vertinimo atveju šios suvokiamos įtakos sprendimų priėmimui sumažėjimas atsvėrė ir 2019 m. 
bei 2016 m. stebėtą priskiriamos įtakos augimą (visuomeninių organizacijų įtaka 2019 m. vertinta 6,0 
balais, 2016 m. – 5,5, o 2015 m. – 4,9 balais; asmeninė įtaka – 3,6 balo 2019 m., 3,4 – 2016 m. ir 2,6 
balo 2015-aisiais).  

3,28

3,83

5,17

6,50

6,63

6,86

6,99

7,00

7,51

7,87

7,99

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Jūs asmeniškai

Paprasti žmonės

Nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos,…

Seniūnai

Savivaldybių tarybos

Žiniasklaidos atstovai

Verslininkai

Merai

Valdininkai

Seimo nariai

Prezidentas



 19 Pilietinės galios indeksas: 2020 m. 

Bendras apskaičiuotas pilietinės įtakos suvokimo indeksas 2020 m. – 55,7 balo iš 100 galimų. Ši 
vidutinė indekso reikšmė mažesnė už rekordinę 2019 m. pilietinės įtakos suvokimo indekso reikšmę 
(61,2) ir praktiškai lygi taip pat savo laiku aukščiausia buvusiai 2016 m. pilietinės įtakos suvokimo 
indekso reikšmei (55,2 balo). Taigi panašu, jog pirmieji pandemijos ir karantino metai visuomenės 
jaučiamą išaugusį pilietinės įtakos kiekį apmažino, tačiau šios įtakos matoma vis dar daugiau nei prieš 
penkis metus ar dar seniau.   

Pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkiai pagal atskiras sociodemografines charakteristikas matyti 
1.11 ir 1.12 paveiksluose. Galime pastebėti, kad daugiau pilietinės įtakos viešųjų sprendimų priėmimo 
procese, kaip ir ankstesniais metais, linkstama matyti jaunėjant vertinančioms amžiaus grupėms, 
kylant pajamoms šeimos nariui, augant išsimokslinimui. Atitinkamai mažiausiai pilietinės įtakos 
visuomenėje įžvelgia vyresnio amžiaus, žemesnių pajamų, žemesnio išsimokslinimo grupės, 
pensininkai ir miestelių bei kaimo vietovių gyventojai. Tuo tarpu didžiausi neigiami indekso reikšmės 
pokyčiai 2019-2020 metais fiksuojami mažesnėse gyvenamosiose vietovėse – miesteliuose ir kaimuose 
(minus 11 balų iš 100 galimų), pensininkų (10 balų mažesnis vidurkis nei 2019 m.) bei apskritai 
vyriausių ir vyresnių respondentų grupėse (60 m. ir vyresnių, 50-59 m., 40-49 m. ir 30-39 m. amžiaus 
grupėse indekso reikšmės vidurkis atitinkamai mažėjo 8-iais, 7-iais, 4-iais ir 5-iais balais; tuo metu 
jauniausiųjų (16-29 m.) grupėje – reikšmingai nepakito). Ženkliai sumenko ir itin aukštas pilietinės 
įtakos suvokimo reikšmės vidurkis, kuriuo 2019 m. pasižymėjo vadovai bei smulkūs verslininkai (nuo 
71 balo 2019 m. iki 59 balų iš 100 galimų 2020-aisiais metais).  

 

1.11 pav. Pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 
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1.12 pav. Pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir gyvenamąją vietą 

 

 

1.5. RIZIKŲ, SUSIJUSIŲ SU PILIETINĖMIS VEIKLOMIS, VERTINIMAS 
 

Paskutinioji pilietinės galios indekso sudedamoji dimensija – su pilietine veikla siejamų rizikų 
vertinimas visuomenėje. Tyrime jis matuojamas reprezentatyvios apklausos metu užduodant klausimą 
„Jūsų manymu, ar visiškai netikėtina, mažai tikėtina, tikėtina, ar labai tikėtina, kad gyventojai, kurie 
šiandien Lietuvoje inicijuoja ar aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose, veiklose susidurtų su šiomis 
problemomis? 1. Prarastų darbą; 2. Būtų laikomi aplinkinių keistuoliais; 3. Galėtų būti viešai 
užsipuolami, šmeižiami, sulaukti grupinių patyčių, pastangų sumenkinti autoritetą; 4. Būtų įtarinėjami 
aplinkinių, kad veikia dėl savanaudiškų paskatų; 5. Galėtų sulaukti grasinimų susidoroti“. 2020 m. PGI 
tyrimo bangoje, dėl apklausos vykdymo telefonu specifikos, vertinimo skalė, lyginant su ankstesniais 
metais, apversta (ankstesnėse bangose pradėta nuo „labai tikėtina“, šioje – nuo „visiškai netikėtina“). 
Taip pat, atsižvelgiant į viešosios erdvės aktualijas, papildyta klausimo trečioji subdalis – ankstesnė 
formuluotė „Galėtų būti viešai užsipuolami, šmeižiami“ praplėsta įtraukiant „sulaukti grupinių patyčių, 
pastangų sumenkinti autoritetą“.  

Kiek ir kokių pilietiškai veikiant kylančių rizikų įžvelgia respondentai, matyti 1.13 paveiksle. Realiomis 
pilietinės veiklos rizikomis laikomi aplinkinių įtarinėjimas savanaudiškumu (54 proc. tokią riziką 
įžvelgiančių respondentų), galimi grasinimai susidoroti (53 proc.), viešas užsipuolimas, šmeižimas, 
patyčios ar kitas autoriteto menkinimas (51 proc.) bei darbo praradimas (50 proc.). Santykinai mažiau 
tikėtina rizika apklaustieji laiko buvimą dėl savo pilietinių veiksmų būti palaikytam keistuoliu (37 proc. 
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tokią riziką įžvelgiančių). Pažymėtina, kad kiekviena iš vardintų rizikų 5-8 proc. apklaustųjų yra 
įvertinama kaip „labai tikėtina“.  

 

1.13 pav. Rizikų, susijusių su dalyvavimu pilietinėse veiklose, vertinimas, proc.  

 

 

Lyginant šiuos atsakymus su ankstesnių metų duomenimis, matyti, kad mažiausiai tikėtina laikoma 
rizika pilietiškai veikiant būti palaikytam keistuoliu, per paskutinius metus ir toliau sparčiai traukėsi (10 
proc. sumažėjusi dalis šią riziką laikančių tikėtina ir tokia pat dalimi paaugusi riziką netikėtina 
laikančiųjų grupė). Atsižvelgiant į šią jau keletą metų besitęsiančią tendenciją, būtų galima teigti, kad 
mūsų visuomenėje vyksta (nors kol kas ir pakankamai nedidelė) pilietinio veiksmo „normalizacija“ –
pilietiškai veikiantis žmogus vis rečiau laikomas keistuoliu ir pilietinis veiksmas, matyt, vis mažiau 
atrodo neįprastas. 2020 m. PGI tyrimo apklausoje taip pat 6 proc. padaugėjo ir tų, kurie dažniausiai 
įvardinamą riziką – būti įtarinėjamam pilietiškai veikiant dėl savanaudiškų paskatų – laiko netikėtina. 
Ties statistinio reikšmingumo riba pastebimas ir 3 proc. padidėjęs rizikos sulaukti grasinimų susidoroti 
tikėtinumo vertinimas. Kitų rizikų atvejais bendroji jas tikėtinomis ir netikėtinomis laikančiųjų dalis 
reikšmingai nekito. Vis dėlto, daugiau skirtumų galima pamatyti žvelgiant į tikėtinumo ir netikėtinumo 
laipsniavimą. 2020 m. PGI apklausoje, lyginant su 2019 m., didžiosios dalies rizikų atveju sumažėjo tiek 
jas „labai tikėtinomis“, tiek jas „visiškai netikėtinomis“ laikančiųjų dalis. Viena vertus, galima manyti, 
kad pandemijos metai ir išaugęs pilietinis aktyvumas jų metu atskleidė pilietinių veiksmų ir reakcijų į 
šiuos veiksmus įvairovę bei taip sumažino kraštutinį tvirtą įsitikinimą tiek tarp tų, kurie pilietinį veiksmą 
laikė itin rizikingu, tiek tarp tų, kurie rizikų pilietiniam veiksmui visiškai neįžvelgė. Kita vertus, kiek 
atsargumo dėl tokių kraštutinių pozicijų „nubyrėjimo“ vertėtų pasilikti ir dėl pakitusio apklausos 
interviu metodo (apklausos atlikimo telefonu, o ne tiesioginio interviu būdu).  

2020 m. taip pat galima pastebėti besitęsiančią kraštutinio įtarumo mažėjimo tendenciją – dalis tų 
apklaustųjų, kurie socialinį pilietinio veiksmo kontekstą vertina kaip itin nepalankų ir nė vienos rizikos 
atveju negali pasakyti, kad ji yra mažiau ar visiškai netikėtina, išlieka susitraukusi iki 24 proc. 
Palyginimui – 2019 m. apklausoje tokių buvo 26 proc. ,2016 m. ir 2015 m. – 32 proc., o 2014 m. – 40 
proc.  

Apskaičiuotas pilietinės veiklos rizikų vertinimo indeksas 2020 m. įgyja vidutinę 27,0 balo iš 100 galimų 
reikšmę. Lyginant su 2019 m., kuomet ši reikšmė buvo lygi 27,1 balo, reikšmingo pokyčio matyti 
negalime. Kita vertus, galima atkreipti dėmesį, kad tiek 2019 m., tiek ir 2020 m. pilietinės veiklos rizikų 
vertinimo indekso reikšmės yra aukščiausios nuo pat PGI tyrimų pradžios 2007 m.  
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Žvelgiant į pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkius pagal įvairias sociodemografines 
charakteristikas (žiūrėti 1.14 ir 1.15 paveikslus), galima pastebėti, jog 2020 m. ypač išryškėjo indekso 
vidurkių sąsaja su lytimi – vyrai pilietinės veiklos rizikų įžvelgia kur kas mažiau nei moterys (atitinkamai 
33 ir 21 balo vidurkiai). Mažiau pilietinės veiklos rizikų 2020 m. taip pat įžvelgiama pačiose vyriausiose, 
50-59 m. bei 60 m. ir vyresnių respondentų amžiaus grupėse, tarp pensininkų, ūkininkų, darbininkų 
bei techninių darbuotojų.  

 

1.14 pav. Pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 
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1.15 pav. Pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir gyvenamąją 
vietą 

 

 

1.6. PILIETINĖS GALIOS INDEKSAS 
 

Pagal pilietinio aktyvumo, potencialaus pilietinio aktyvumo, pilietinės įtakos suvokimo ir pilietinės 
veiklos rizikų vertinimo indeksus apskaičiuoto bendro 2020 m. Lietuvos visuomenės pilietinės galios 
indekso vidutinė reikšmė – 41,3 balo iš 100 galimų (daugiau informacijos apie indekso apskaičiavimo 
metodiką pateikiama 1 priede). Ši indekso reikšmė -  1,6 balo didesnė nei 2019 m. apskaičiuotoji (39,7), 
ir nors bendras indekso augimas yra mažesnis nei pernykštis (kuomet siekė 2,7 balo), tęsiama 
paskutinėse bangose pradėta fiksuoti teigiamo PGI pokyčio tendencija. Be to, apskaičiuotoji 2020 m. 
PGI reikšmė tampa aukščiausia pasiektąja nuo pat 2007 m., kuomet pilietinės galios indeksas buvo 
pradėtas skaičiuoti (detaliau žiūrėti 1.16 paveikslą).  
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1.16 pav. Pilietinės galios indekso ir jo sudedamųjų dalių dinamika 2007–2020 metais 

 

 

Daugiausia 2020 m. pilietinės galios indekso išaugimą nulėmė pandemijos metais smarkiai aukštyn 
šoktelėjęs visuomenės pilietinis aktyvumas (plius 10,2 balo). Kiek paaugo ir pilietinio aktyvumo 
potencialas (1,8 balo ūgtelėjimas). Visgi ženklesniam bendrojo pilietinės galios indekso reikšmės 
paaugimui kelią užkrito suprastėjusi pilietinės įtakos vertinimo situacija (5,5 balo nukritusi pilietinės 
įtakos suvokimo indekso reikšmė). Čia galima pastebėti, jog būtent ženklus pilietinės įtakos suvokimo 
augimas aukštyn kėlė ir bendrąjį PGI pastarosiose dviejose PGI tyrimo bangose - tiek 2019 m., tiek 
2016 m. Tuo tarpu apibendrintas pilietinės veiklos rizikų vertinimas pandemijos metais reikšmingai 
nepakito.  

Žvelgiant į bendrojo pilietinės galios indekso vidurkių sociodemografines charakteristikas (žiūrėti 1.17 
ir 1.18 paveikslus), matyti, jog kaip ir ankstesniais metais, visuomenės pilietinė galia stipriai susijusi su 
pajamomis, padėtimi darbo rinkoje, išsimokslinimu ir amžiumi. Daugiau pilietinės galios mūsų 
visuomenėje turi užsitikrinę didžiausias pajamas, aukščiausio ar vidutinio lygmens vadovai, ūkininkai 
ir smulkieji verslininkai, specialistai bei tarnautojai, įgiję aukštąjį išsilavinimą, jaunesnio amžiaus 
žmonės (tiesa, 2020 m. aukščiausia pilietinės galios indekso reikšme pasižymi 30-39 m. amžiaus grupė, 
o 16-29 m. jaunimas santykinai kiek pasyvesnis). Mažiau pilietinės galios – tarp mažesnį išsimokslinimą 
turinčiųjų, bedarbių, darbininkų ir darbuotojų, pensininkų, vyresnių žmonių bei žemiausias pajamas 
gaunančiųjų. Nežymiai mažiau pilietinės galios sukaupta ir miesteliuose bei kaimo vietovėse, tuo tarpu 
miestų, rajonų centrų gyventojai 2020 m. pasižymėjo ženkliau nei kitose gyvenamosiose vietovėse 
išaugusiu pilietinės galios indekso vidurkiu (5,2 balo pokytis) ir santykinai kiek aukštesne bendrąja 
pilietinės galios indekso reikšme. Kaip ir ankstesniais metais, galime pastebėti, kad bendrai paėmus, 
mūsų visuomenėje tiek vyrai, tiek moterys pilietinės galios turi tiek pat. 
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1.17 pav. Pilietinės galios indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 

 

 

1.18 pav. Pilietinės galios indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir gyvenamąją vietą 
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II. ORGANIZACINĖS NARYSTĖS BEI SAVANORYSTĖS APIMTYS 
LIETUVOS VISUOMENĖJE IR JŲ SANTYKIS SU PILIETINE GALIA 
 

Šalia pagrindinių Pilietinės galios indekso tyrimo dimensijų, 2020 m. PGI tyrime atskirai pažvelgta ir į 
tai, kiek aktyviai Lietuvos visuomenė įsitraukia į įvairių organizacijų veiklą bei kiek pirmaisiais COVID-
19 pandemijos metais buvo linkusi savanoriauti. Tolesnėse ataskaitos dalyse atitinkamai pristatomos 
Lietuvos visuomenės organizacinės narystės ir savanorystės apimtys bei jų santykis su pilietine galia.  

 

2.1. ORGANIZACINĖ NARYSTĖ 
 

2020 m. Pilietinės galios indekso tyrime matuojant visuomenės organizacinę narystę, naudotas jau 
2016 m. PGI tyrime pasitelktas klausimas, savo ruožtu sudarytas atsižvelgiant į respondentų atsakymus 
į „atvirą“ klausimą 2015 m. PGI apklausoje. Atsakymo variantai 2020 m. PGI tyrime šiek tiek koreguoti, 
tačiau atitinkami duomenys yra palyginami (išskaidytos, patikslintos ar papildytos klausimų 
formuluotės pateiktos 4 priede). Klausimo formuluotė: „Žmonės dalyvauja įvairiose organizacijose, 
draugijose, sambūriuose. Pasakykite, ar šiuo metu priklausote kurio nors tipo iš toliau išvardintų 
organizacijų ar sambūrių.  

1. Labdaringa veikla užsiimanti organizacija, tokia kaip Caritas, Raudonasis kryžius, “Rotary” ar 
pan.; 

2. Organizacija, padedanti ar vienijanti tam tikrą žmonių grupę, pvz., senus žmones, veteranus, 
vaikus, neįgaliuosius, tam tikra liga sergančiuosius ar pan.; 

3. Profsąjunga; 
4. Profesinė asociacija, verslo asociacija ar kita su jūsų darbu ar profesija susijusi organizacija; 
5. Organizacija, sprendžianti visuomenines problemas, pvz., gamtos apsaugos, gyvūnų teisių ar 

pan.; 
6. Daugiabučių, sodininkų, gyvenamų namų bendrija, mokyklos tėvų komitetas ar pan.; 
7. Vietos bendruomenės organizacija; 
8. Kultūros, meno kolektyvas;   
9. Laisvalaikio, pomėgių, sporto, turizmo, medžiotojų būrelis ar pan.; 
10. Religinė organizacija, parapijos bendruomenė, maldos grupė ar pan.; 
11. Studentų, moksleivių, jaunimo organizacija; 
12. Savipagalbos, tarpusavio pagalbos ir palaikymo grupės; 
13. Šauliai, Krašto apsaugos savanorių pajėgos; 
14. Kitos organizacijos (įrašyti_______________________)“.  

Respondentų atsakymų į šį klausimą pasiskirstymą galima matyti 2.1 paveiksle. Apklausos 
duomenimis, populiariausia organizacinė narystė – vietos bendruomenėse. Šioms organizacijoms 
priklausantys teigia 23 proc. apklaustųjų. Nemažai respondentų nurodo priklausantys ir su gyvenamąja 
vieta, nekilnojamu turtu ar vaikų ugdymo įstaigomis susijusioms organizacijoms - daugiabučių, 
sodininkų, gyvenamųjų namų bendrijoms, mokyklos tėvų komitetais ir pan. (18 proc.) bei laisvalaikio, 
pomėgių, sporto, turizmo draugijoms, medžiotojų būreliams ar pan. (17 proc.). Maždaug dešimtadalis 
nurodo apklausos metu dalyvaujantys įvairiose religinio pobūdžio organizacijose (11 proc.). 7-8 iš 
dešimties priklauso įvairioms konkrečias žmonių grupes vienijančioms ar šioms grupėms 
padedančioms organizacijoms (8 proc.), kultūros, meno kolektyvams (8 proc.)., taip pat – labdaringa 
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veikla užsiimančioms organizacijoms (7 proc.). Su darbu ar profesija susijusioms organizacijoms 
priklausantys nurodė 5 proc. apklaustųjų, tiek pat – dalyvaujantys ir organizacijose, kurios sprendžia 
visuomenines problemas. Kitose vardintose organizacijose dalyvaujantys nurodė 3-4 proc. 
apklaustųjų: 4 proc. studentų, jaunimo, moksleivių organizacijose bei tiek pat - savipagalbos, 
tarpusavio pagalbos ir palaikymo grupėse, po 3 proc. – profsąjungose bei Krašto apsaugos savanorių 
pajėgose ar Šaulių sąjungoje.  

 

2.1 pav. Lietuvos gyventojų dalyvavimas įvairiose organizacijose, draugijose ir sambūriuose, proc.  

 

 

Apskritai priklausantys bet kokioms organizacijoms nurodė 53 proc. respondentų. Iš jų 21 proc. 
jungiasi į vieno tipo organizacijas, 14 proc. – į dviejų, o 17 proc. – į trijų ir daugiau (žiūrėti 2.2 paveikslą). 
Likusi pusė apklaustųjų – 47 proc. – nenurodė nė vienos organizacijos, kuriai priklausytų. Lyginant 
duomenis su ankstesniais, 2016 m. duomenimis, matyti, jog organizacinė narystė Lietuvos 
visuomenėje ženkliai išaugo: 20 proc. sumažėjo jokiose organizacijose, draugijose ar sambūriuose 
nedalyvaujančiųjų, 12 proc. padaugėjo tų, kurie įsitraukia į trijų ir daugiau tipų organizacijas, draugijas 
ar sambūrius.  
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Organizacija, sprendžianti visuomenines problemas,
pvz., gamtos apsaugos, gyvūnų teisių ar pan.

Profesinė asociacija, verslo asociacija ar kita su jūsų
darbu ar profesija susijusi organizacija
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Vietos bendruomenės organizacija
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2.2 pav. Lietuvos gyventojų dalyvavimo įvairiose organizacijose, draugijose ir sambūriuose tankumas, 
proc. 

 

 

Žvelgiant ir lyginant jungimąsi į skirtingo tipo organizacijas, galima pastebėti, jog labiausiai išaugo 
jungimasis į vietos bendruomenių organizacijas (17 proc., nuo 6 proc. 2016 m. iki 23 proc. 2021 m. 
pradžioje), taip pat - kultūros, meno, laisvalaikio, sporto ar turizmo draugijas ar kolektyvus (11 proc., 
nuo 10 proc. 2016 m. iki 21 proc. 2021 m. pradžioje) bei religines organizacijas (9 proc., nuo 2 proc. 
2016 m. iki 11 proc. 2021 m. pradžioje). Kiek ūgtelėjo ir narystė organizacijose, padedančiose ar 
vienijančiose tam tikrą žmonių grupę (5 proc. pokytis) bei tokio tipo organizacijose kaip daugiabučių, 
sodininkų, gyvenamų namų bendrija, mokyklos tėvų komitetas ar pan. (4 proc. pokytis). Pokyčių dydį 
visų tipų organizacijų narystėje galima matyti 2.1 lentelėje. Tiesa, duomenys žymi pokytį, tačiau kol 
kas (turint tik šias dvi momentines „nuotraukas“ 2016 m. pabaigoje ir 2021 m. pradžioje) neleidžia 
atsakyti į klausimą, ar šis organizacinės narystės išaugimas žymi nuoseklią narystės įvairiose 
organizacijose, draugijose ir sambūriuose plėtros visuomenėje tendenciją, ar labiau yra išskirtinių – 
pirmųjų pandemijos – metų bruožas. Taip pat primintina, jog šiokia tokia atsarga turėtų būti daroma 
dėl jau minėtojo duomenų rinkimo metodo pokyčio – telefoninės apklausos.  

 

2.1 lentelė. Lietuvos gyventojų narystės įvairiose organizacijose, draugijose ir sambūriuose pokytis 
2016 – 2021 metais, proc.  

Veikla (2020 m. PGI tyrimo 
formuluotė) 

2021 m.  2016 m. Po-
kytis 

Veikla (2016 m. PGI tyrimo 
formuluotė) 

Labdaringa veikla užsiimanti 
organizacija, tokia kaip Caritas, 
Raudonasis kryžius, “Rotary” 
ar pan. 

7,2 4,9 2,3 

Labdaringa veikla užsiimanti 
organizacija, tokia kaip 
Caritas, Raudonasis kryžius ar 
pan 

Organizacija, padedanti ar 
vienijanti tam tikrą žmonių 
grupę, pvz., senus žmones, 
veteranus, vaikus, 

8,3 3,7 4,6 

Organizacija, padedanti ar 
vienijanti tam tikrą žmonių 
grupę, pvz., senus žmones, 
veteranus, vaikus, 

17,4

14,1

21,2

47,3

Dalyvauja trijų ir daugiau tipų organizacijose Dalyvauja dviejų tipų organizacijose

Dalyvauja vieno tipo organizacijose(-joje) Nedalyvauja nė vienoje organizacijoje
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neįgaliuosius, tam tikra liga 
sergančiuosius ar pan. 

neįgaliuosius, tam tikra liga 
sergančiuosius ar pan. 

Profsąjunga 3,2 

*  
7,5 4,6 2,9 

Profsąjunga, profesinė 
sąjunga, verslo asociacija ar 
kita su jūsų darbu ar profesija 
susijusi organizacija 

Profesinė asociacija, verslo 
asociacija ar kita su jūsų darbu 
ar profesija susijusi 
organizacija 

5,3 

Organizacija, sprendžianti 
visuomenines problemas, pvz., 
gamtos apsaugos, gyvūnų 
teisių ar pan. 

5,3 5,5 -0,2 

Organizacija, sprendžianti 
visuomenines problemas, 
pvz., gamtos apsaugos, 
gyvūnų teisių ar pan. 

Daugiabučių, sodininkų, 
gyvenamų namų bendrija, 
mokyklos tėvų komitetas ar 
pan. 

18,2 14,0 4,2 

Daugiabučių, sodininkų, 
gyvenamų namų bendrija, 
mokyklos tėvų komitetas ar 
pan. 

Vietos bendruomenės 
organizacija 22,9 6,2 16,7 Vietos bendruomenės 

organizacija 
Kultūros, meno kolektyvas   7,9 

* 
20,7 9,8 10,9 

Kultūros, laisvalaikio, sporto, 
turizmo draugija, meno 
kolektyvas 

Laisvalaikio, pomėgių, sporto, 
turizmo, medžiotojų būrelis ar 
pan. 

16,9 

Religinė organizacija, parapijos 
bendruomenė, maldos grupė 
ar pan. 

11,4 2,3 9,2 
Religinė organizacija, 
parapijos bendruomenė, 
maldos grupė ar pan. 

Studentų, moksleivių, jaunimo 
organizacija 3,8 3,7 0,1 Studentų, moksleivių, 

jaunimo organizacija 
Savipagalbos, tarpusavio 
pagalbos ir palaikymo grupės 3,7 - - - 

Šauliai, Krašto apsaugos 
savanorių pajėgos 2,6 2,3 0,3 Šauliai, Krašto apsaugos 

savanorių pajėgos 
Kitos organizacijos  1,1 3,0 -1,9 Kitos organizacijos 

*žvaigždute pažymėtuose laukeliuose apskaičiuotas respondentų, įsitraukusių į vieną ar abi iš 
atitinkamų veiklų, procentas, kuris yra palygintinas su ankstesnių metų duomenimis.  

 

Kaip ir ankstesniais metais, 2020 m. PGI tyrimo metu stebima stipri ir nuosekli pilietinės galios indekso 
priklausomybė nuo organizacinės narystės aktyvumo (tai yra, į kiek organizacijų, draugijų ar sambūrių 
tipų asmuo įsijungia). Nepriklausančiųjų jokioms organizacijoms pilietinės galios indekso vidurkis – 
35,9, o dalyvaujančiųjų trijų ir daugiau tipų organizacijose – ženkliai aukštesnis, 51,4 (žiūrėti 2.3 
paveikslą).  
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2.3 pav. Pilietinės galios indekso vidurkiai pagal organizacijų, kuriose dalyvaujama, tipų skaičių 

 

 

Lyginant tuos, kurie įsitraukia į įvairias organizacijas, draugijas ir sambūrius, su tais, kurie niekur 
nedalyvauja, matyti, kad tarp niekur nedalyvaujančiųjų – daugiau vyrų nei moterų (jokioms 
organizacijoms nepriklausantys teigia 52 proc. vyrų ir 43 proc. moterų), miestų (ne didmiesčių, o 
rajono centrų) gyventojų (tarp jų jokioms organizacijoms nepriklauso 52 proc., tarp didmiesčių – 48 
proc., o tarp miestelio, kaimo vietovės gyventojų - 44 proc.). Šiuo aspektu išsiskiria ir jaunimas: 55 
proc. niekur nedalyvaujančių 16-29 m. amžiaus grupėje, o visoje visuomenėje – 47 proc. Itin mažiau į 
įvairias organizacijas ar sambūrius yra linkę jungtis prastesnę padėtį darbo rinkoje užimantys: jokioms 
organizacijoms nepriklauso 74 proc. bedarbių, 57 proc. darbininkų bei techninių darbuotojų 
(priešingame poliuje – 35 proc. vadovų bei smulkių verslininkų). Organizacijų, į kurias įsijungiama, 
skaičius nuosekliai auga su aukštesniu išsilavinimu bei pajamomis (58 proc. niekur neįsitraukusiųjų tarp 
vidurinį, pagrindinį bei pradinį išsimokslinimą turinčių, 47 proc. – tarp aukštesnįjį, spec. vidurinį 
įgijusiųjų ir 37 proc. tarp aukštąjį išsimokslinimą turinčių; 14 proc. įsitraukusių į tris ir daugiau 
organizacijas tarp uždirbančiųjų iki 300 eurų šeimos nariui „į rankas“ ir 24 proc. – tarp uždirbančiųjų 
daugiau nei 900 eurų šeimos nariui „į rankas“).  

 

2.2. SAVANORYSTĖ 
 

Apklausos metu užfiksuotas savanorystės apimtis ir patirtį Lietuvos visuomenėje galima matyti 2.4 
paveiksle. Kaip matyti, didžiajai daliai respondentų savanoriška veikla lieka svetima – 54 proc. teigia 
savanoriškoje veikloje nedalyvaujantys ir neketinantys dalyvauti. 15 proc. nurodė nesavanoriavę, 
tačiau norintys tai padaryti. Dar 27 proc. teigė savanorystės patirties turintys: 18 proc. – nors ir 
nesavanoriavę per paskutinius metus, tačiau darę tai anksčiau, iki pandemijos, o 9 proc. – 
savanoriaujantys apklausos metu ar per paskutiniuosius 12 mėn.  

Atsargiai (dėl ne visai identiškos klausimo formuluotės) savanorystės situaciją galima palyginti ir su 
kaip tik prieš pandemiją, 2020 m. sausį, fiksuotąja1. Pirmiausia galima pastebėti, kad per pirmuosius 
COVID-19 pandemijos metus beveik nepasikeitė niekur nedalyvaujančių ir neketinančių dalyvauti (51 
proc. 2020 m. sausį) bei nei vieno iš keturių pagrindinių atsakymų nepasirinkusiųjų dalis (5 proc. 2020 

                                                             
1 Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrime, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos užsakymu atliktame viešosios įstaigos „Europos namai” 2020 m. sausį, pateikiami reprezentatyvios 
Lietuvos gyventojų apklausos duomenys (Vilmorus). Europos namai, „Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos 
Lietuvoje tyrimas“, 2020, p.18. 
<https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-
12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf> 

35,9
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m. sausį). Tuo pat metu sumažėjo (galima daryti prielaidą, kad dėl tų pačių karantino sąlygotų veiklos 
apribojimų) savanoriškoje veikloje per metus dalyvavusiųjų dalis (6 proc. pokytis nuo 15 proc. 
ankstesniais metais). Vis dėlto bendra savanorystės patirtis visuomenėje šiek tiek (ties statistinės 
paklaidos riba) išauga – jei 2020 m. sausį savanoriškoje veikloje per paskutinius metus ar dar anksčiau 
teigė dalyvavę 24 proc., tai 2021 m. kovo – balandžio mėn. tokių – 27 proc. Galima suprasti, kad toks 
pokytis atsiranda daliai anksčiau nesavanoriavusių, tačiau norėjusių, ėmus savanoriauti (stebimas 5 
proc. pokytis), ir taip pakeitusių dalį ankstesnių aktyvių savanorių, kurie prisijungė prie anksčiau nei 
prieš metus savanoriavusiųjų grupės (ši grupė per paskutinius metus išaugo 9 proc.).  

 

2.4 pav. Savanorystės patirtis Lietuvos visuomenėje, proc.  

 

 

Žvelgiant į sociodemografines charakteristikas, galima matyti, kad savanorystė susijusi su pajamomis 
– kuo aukštesnė pajamų grupė, tuo daugiau savanoriaujančių (pvz., 4 proc. ir 6 proc. savanoriaujančių 
iki 300 eurų ir 301-500 eurų šeimos nariui pajamų grupėse, o aukščiausiose pajamų grupėse, 701-900 
eur ir daugiau nei 900 eurų šeimos nariui, savanoriauja atitinkamai 19 ir 21 proc.). Toks pat ryšys 
pastebimas ir su išsimokslinimu – kuo jis aukštesnis, tuo daugiau savanoriaujančių (tarp turinčių 
vidurinį, pagrindinį ar pradinį išsimokslinimą - 5 proc. savanoriaujančių, tarp aukštesnįjį ar spec. 
vidurinį – 9 proc., o tarp aukštąjį – 12 proc.; tuo tarpu nedalyvaujančių ir neketinančių dalyvauti 
savanoriškoje veikloje – 48 proc. tarp aukštąjį išsimokslinimą turinčių, 53 proc. – tarp vidurinį, bei 62 
proc. tarp vidurinį, pagrindinį ar pradinį įgijusiųjų). Žvelgiant į užsiėmimo grupę, savanoriauti labiausiai 
linkę vadovai ir smulkūs verslininkai (14 proc. šioje grupėje), taip pat studentai, moksleiviai (12 proc.) 
ir specialistai, tarnautojai (11 proc.), o mažiausiai – pensininkai (4 proc.), bedarbiai (6 proc.) ir 
darbininkai, techniniai darbuotojai (7 proc.). Tarp pastarųjų grupių galime matyti ir dideles dalis tų, 
kurie teigia nesavanoriaujantys ir neketinantys to daryti (atitinkamai 64 proc., 54 proc. ir 56 proc.). 
Savanorystės ryšys su amžiumi nėra tiesinis: nors mažiausiai savanoriaujantys ir daugiausiai 
neketinantys to daryti yra vyriausi, 60 m. ir daugiau respondentai (tarp jų savanoriauja 4 proc., ne ir 
neketina to daryti – 63 proc.), tačiau daugiau savanoriaujančių ir mažiau nelinkusių to daryti galime 
rasti jauniausiųjų grupėje (16-29 m. – 9 proc. savanoriaujančių, 51 proc. neketinančių to daryti), o tarp 
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tų, kuriems 40-49 m. (14 proc. savanoriaujančių ir 45 proc. neketinančių to daryti). Dažniau 
savanoriaujančios dabar, anksčiau ar norinčios, tačiau tuo neužsiimančios teigia moterys. Vyrai 12 
proc. dažniau nei moterys teigia savanoriškoje veikloje nedalyvaujantys ir neketinantys dalyvauti 
(tokią poziciją išsako 60 proc. vyrų ir 48 proc. moterų). Galiausiai pažvelgus į gyvenamosios vietos dydį, 
skirtumus randame sąlyginai mažiausius, miesteliams ir kaimo vietovėms išsiskiriant mažesne tiek 
esamų, tiek buvusių savanorių dalimi (atitinkamai 7 proc. ir 14 proc. miesteliuose ir kaimo vietovėse, 
12 proc. ir 18 proc. miestuose, rajonų centruose ir 9 proc. bei 21 proc. didmiesčiuose).   

Kaip ir ankstesniais metais, dauguma turinčiųjų savanorystės patirties apklausos metu teigė 
savanoriaujantys nereguliariai: akcijų, įvairių renginių, progų metu (49 proc.). Būtent tokia savanorystė 
pandemijos metu labiausiai ir išaugo – 12 proc. pokytis lyginant su prieš metus atliktąja apklausa2. Tarp 
likusiųjų 17 proc. teigia savanoriaujantys dažnai – bent kartą per savaitę, 13 proc. – maždaug kartą per 
mėnesį. Kartą per pusmetį ar kartą per ketvirtį nurodo savanoriaujantys atitinkamai 11 proc. ir 10 proc. 
apklaustųjų (žiūrėti 2.5 paveikslą). Lyginant su 2020 m. pradžioje atlikta apklausa, matyti, kad per 
pirmuosius pandemijos metus savanorystei individualiai skiriamo laiko mažėjo – ne tik daugėjo 
savanoriaujančių nereguliariai, akcijų, įvairių renginių, progų metu, bet išaugo ir dalis savanoriaujančių 
rečiau, pvz., kartą per pusmetį (tokių apklausoje padaugėjo 7 proc.), kartu mažėjo savanoriaujančių 
dažniau, pvz., kartą per mėnesį dalis (8 proc. pokytis). Atkreiptinas dėmesys, kad sumažėjo ir tų, kurie 
į klausimą negalėjo atsakyti (8 proc. pokytis).  

 

2.5 pav. Savanorystei skiriamas laikas (N=282: savanoriaujantys dabar, per paskutiniuosius 12 mėn. ir 
anksčiau), proc.  

 

 

Klausiant pačių dabartinių ir buvusių savanorių, kaip pasikeitė jų savanorystės patirtis per pirmuosius 
pandemijos metus (žiūrėti 2.6 paveikslą), galima matyti, jog trečdalis savanoriaujančių ir 
savanoriavusių (31 proc.) teigia savo įpročių nepakeitę, o didžioji dalis likusiųjų nurodo savanoriavę 
mažiau (17 proc.) ar net visai nustoję tai daryti (27 proc.). Visgi 21 proc. respondentų teigia kaip tik 

                                                             
2 Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrime, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos užsakymu atliktame viešosios įstaigos „Europos namai” 2020 m. sausį, pateikiami reprezentatyvios 
Lietuvos gyventojų apklausos duomenys (Vilmorus). Europos namai, „Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos 
Lietuvoje tyrimas“, 2020, p.21. 
<https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-
12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf> 
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pradėję savanoriauti ar ėmę savanoriauti daugiau, nors tiesiogiai pirmakartę savanorystę pandemijos 
metu įvardina tik 1 proc. (visgi lyginant su atsakymų į ankstesnį aptartą klausimą pokyčiais, panašu, 
kad į šiuos 21 proc. patenka ir tie, kurie anksčiau norėjo, tačiau nesavanoriavo).  

 

2.6 pav. Savanoriavimo apimčių pokyčio per pandemiją įsivertinimas savanoriaujančiųjų ir 
savanoriavusiųjų grupėje (N=282: savanoriaujantys dabar, per paskutiniuosius 12 mėn. ir anksčiau), 
proc.  

 

 

Apklausoje taip pat visų respondentų tiesiogiai teirautasi, ar jie koronaviruso pandemijos ir paskelbto 
karantino metu įsitraukė į įvairias būtent su šia specifine situacija susijusias neatlygintinas 
visuomenines veiklas siekdami prisidėti prie pandemijos pasekmių mažinimo. Tiek pirmos (2020 m. 
pavasarį), tiek antros (nuo 2020 m. rudens) koronaviruso bangos metu tai darę nurodė po 3 proc. visų 
apklaustųjų. Didžiąja dalimi (8 atvejais iš 10) abiem laikotarpiais šiomis su pandemija ir karantinu 
tiesiogiai susijusiomis veikomis užsiėmę teigė tie patys žmonės. Atvirame klausime paprašius šias 
veiklas detalizuoti, trečdalis atsakymų buvo susiję su senelių, vienišų kaimynų, socialiai remtinų 
asmenų globa, maisto tiekimu jiems bei saviizoliacijoje esantiems asmenims. Nemažai klaustųjų 
įvardino ir veiklas, tiesiogiai susijusias su viruso kontrole: apsaugos priemonių parūpinimą (pirkimą ar 
kaukių siuvimą), aplinkinių raginimą skiepytis, testavimo organizavimą, savanorystę karštojoje linijoje 
ir pan. Trečioji išsiskyrusi didesnė įvardintų veiklų grupė – medicinos srityje, sveikatos apsaugos 
įstaigose (pvz., papildomas darbas ligoninėje, savanorystė poliklinikoje ir pan.). Paminėti buvo ir ūkio, 
buities darbai, konkretūs projektai, dovanos daiktais ar pinigais.  

Taigi matyti, kad savanorystė Lietuvoje per pandemijos metus keitėsi nevienareikšmiškai – iš vienos 
pusės, didelė dalis savanoriaujančiųjų ėmė savanoriauti mažiau ar išvis nustojo tai daryti (tikėtina, dėl 
karantino apribojimų). Kita vertus, savanorių gretas papildė žmonės „iš rezervo“ – anksčiau norėjusieji, 
tačiau taip ir nesavanoriavę, o dalis savanoriaujančiųjų ėmė savanoriauti dar daugiau. Savanorystei 
skiriamo laiko atžvilgiu, daugiau nei ankstesniais metais įsitraukta į nereguliarią savanorystę – akcijų, 
įvairių renginių, progų metu, o štai dažna savanorystė, tai yra, mažiausiai kartą per mėnesį, pasitaikė 
rečiau – didesnė dalis savanoriavo, pvz., kartą per pusmetį.  
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Aptartųjų savanorystės duomenų palyginimas su pilietinės galios indeksu parodo, jog dalyvavimas 
savanoriškoje veikloje yra tampriai susijęs su pilietine galia. Kaip matyti 2.7 paveiksle, aukščiausiais 
pilietinės galios indekso vidurkiais pasižymi būtent savanoriaujantieji (51,5 balo), jiems praktiškai 
nenusileidžia ir dalyvavusieji anksčiau, iki pandemijos (49,6 balo). Tuo metu savanoriškoje veikloje 
nedalyvaujantys ir neketinantys to daryti pasižymi ir gerokai mažesniu pilietinės galios indekso 
reikšmės vidurkiu (36,9).  

 

2.7 pav. Pilietinės galios indekso vidurkiai pagal dalyvavimą savanoriškoje veikloje 
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APIBENDRINIMAS 
 

2021 m. pradžioje vienuoliktą kartą atlikto Pilietinės galios indekso tyrimo metu apskaičiuota Lietuvos 
visuomenės Pilietinės galios indekso vidutinė reikšmė 2020 m. paaugo iki 41,3 balo iš 100 galimų ir tai 
yra aukščiausia pasiekta reikšmė nuo 2007 m., kai šis indeksas buvo pradėtas skaičiuoti.  

Daugiausia toks teigiamas pilietinės galios indekso pokytis yra nulemtas vienos iš keturių sudėtinių 
dimensijų – pilietinio aktyvumo. Jį atspindintis pilietinio aktyvumo indeksas įgyja aukščiausią vidutinę 
reikšmę nuo pat 2007 m., lygią 44,0 balams iš 100 galimų (palyginimui, 2019 m. ji siekė 33,8 balo). 
Pirmaisiais koronaviruso pandemijos metais paaugo Lietuvos gyventojų įsitraukimas į didžiąją dalį iš 
19 vardintų pilietinių veiklų. Reprezentatyvios apklausos metu didžiausias ūgtelėjimas – atitinkamai 
22 proc., 13 proc. ir 8 proc. – fiksuotas įsitraukime į tris populiariausias veiklas: aukojimą (61 proc. tai 
dariusių 2020 m.), dalyvavimą vietos bendruomenės veikloje (39 proc. įsitraukusių) bei aplinkos 
tvarkymo talkose (40 proc.). 2020 m. taip pat ženkliau augo gyventojų įsitraukimas į tokias veiklas kaip 
bendravimas su žurnalistais ir kitais nuomonės formuotojais ar asmeninis rašymas, kalbėjimas 
viešojoje erdvėje (tai darę 2020 m. PGI tyrimo apklausoje nurodė 11 proc.), kreipimasis į policiją, 
mokesčių inspekciją, vaiko teisių tarnybą ar į kitas valstybės kontroliuojančias institucijas pranešant 
apie įstatymų pažeidimus (17 proc. apklausoje tai nurodžiusių). Apskritai, per pirmuosius pandemijos 
metus ženkliai mažiau žmonių nei anksčiau nurodė nedalyvavę nei vienoje iš vardintų 19-kos veiklų: 
tokių 2020 m. apklausoje – 22 proc., o prieš metus bei dar anksčiau, 2016 m., buvo 36 proc.  

Didesni pokyčiai per 2020 m. įvyko ir pilietinės įtakos dimensijoje. Pilietinės įtakos suvokimas 
visuomenėje, smarkiai išaugęs 2016 m. ir dar labiau paūgėjęs fiksuotas 2019 m., per paskutiniuosius 
metus sumenko: pilietinės įtakos suvokimo indekso vidutinė reikšmė per metus nukrito nuo 61,2 balo 
iš 100 galimų iki 55,7 balo. Šis krytis žymi grįžimą į, tiesa, lyginamojoje perspektyvoje nuo 2007 m. - 
pakankamai gerą, 2016 m. situaciją. Verta pastebėti, kad pandemijos metais gyventojų akyse krito visų 
apklausoje prašomų įvertinti grupių įtaka viešųjų sprendimų priėmimo procesui (atskirų nacionalinių 
ir vietinių valdžios institucijų, žiniasklaidos, verslininkų ir kitų, tačiau labiausiai - nevyriausybinių, 
visuomeninių organizacijų ir bendruomenių). Galbūt tam įtakos turėjo nenumatytų aplinkybių 
apribota daugelio veikėjų savarankiška galia. Kita vertus, galbūt ir ankstesniais metais fiksuotas 
pilietinės įtakos augimas ar jį lėmusios priežastys visgi pasirodė nesą itin tvarūs. Dar iš kitos pusės 
žvelgiant, šį pokytį tenka vertinti ir su šiokia tokia atsarga dėl metodologinių priežasčių – kaip ne kartą 
pabrėžiama šioje ataskaitoje, tokia atsarga reikalinga dėl pandemijos ir karantino apribojimų tekus 
2020 m. PGI tyrime laikinai keisti reprezentatyvios apklausos interviu atlikimo būdą – iš tiesioginio 
interviu į apklausą telefonu – bei atitinkamai šiek tiek koreguoti imtį bei klausimų formuluotes.  

Likusios dvi pilietinės galios indekso dimensijos bendrai imant per 2020 m. kito nedaug, tačiau atskirų 
dėmesio vertų pokyčių pastebėta ir jose. Potencialaus pilietinio aktyvumo dimensijoje (matuojančioje 
ne kiek respondentai iš tiesų įsitraukė į pilietines veiklas, bet kiek įsitrauktų, jei jiems ir visuomenei 
kiltų tam tikra problema) paaugo bendras nusiteikimas imtis veiksmų ir spręsti kylančias politines, 
ekonomines, vietos bei saugumo problemas. Asmeniškai veikti (inicijuoti sprendimus ar prie jų 
prisidėti) nusiteikę 78 proc. vietinės reikšmės problemos atveju, 65 proc. – saugumo, 61 proc. – 
ekonomikos ir 46 proc. politinės problemos atveju. Tiesa, visų problemų atveju sumažėjo tų, kurie yra 
linkę ne prisidėti, bet patys inicijuoti atitinkamos problemos sprendimą. Toliau mažėja ir 
neapsisprendusiųjų, kaip tokioje situacijoje elgtųsi, dalis.  

Panašios tendencijos matomos ir vertinant su pilietine veikla siejamas rizikas. Iš vienos pusės, išlieka 
sumažėjusi dalis respondentų, kurie itin įtariai vertina pilietinio veiksmo socialinę aplinką ir nė vienos 
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rizikos nėra linkę atmesti: tokių respondentų dalis 2020 m. PGI tyrime sudaro 24 proc. ir šis rodiklis 
panašus į 2019 m. tyrime fiksuotąjį – 26 proc., bei ryškiai kontrastuoja su 32 proc. 2016 m. bei 2015 
m. ir 40 proc. tokių respondentų 2014 m. Per 2020 m. taip pat labiau netikėtinomis imamos vertinti 
tokios galimos rizikos kaip dėl pilietinės veiklos būti palaikytiems aplinkinių keistuoliais ar būti 
įtarinėjamiems aplinkinių, kad veikia dėl savanaudiškų paskatų (tokias pilietinės veiklos rizikos įžvelgia 
atitinkamai 37 proc. ir 54 proc. respondentų). Kalbant apie kitas rizikas, apklausos metu 53 proc. 
respondentų buvo linkę pilietinę veiklą sieti su galimu grasinimų susidoroti sulaukimu, 51 proc. atrodė 
tikėtina, kad pilietinėse veiklose dalyvaujantys žmonės Lietuvoje gali būti viešai užsipuolami, 
šmeižiami, sulaukti grupinių patyčių ar pastangų sumenkinti autoritetą, o 50 proc. atrodė tikėtina, kad 
dėl savo pilietinės veiklos žmonės gali prarasti darbą. Beveik visų rizikų atveju, mažiau žmonių nei prieš 
metus buvo linkę griežtai atmesti rizikų netikėtinumą (rinktis atsakymą „problema visiškai netikėtina“).  

Pilietinės galios indekso tyrime taip pat skaičiuojamas domėjimosi viešaisiais reikalais indeksas per 
2020 m. reikšmingai nepakito. Žvelgiant detaliau – fiksuotas smarkiai išaugęs dėmesys kultūros ir 
verslo bei ekonomikos naujienoms, sumenkęs - sporto ir kriminalinėms. Visgi itin besidominčių, tokių, 
kuriems kasdien įvairias naujienas sužinoti „labai svarbu“, mažėjo visų naujienų grupėse. Tiesa, čia 
(kaip ir kalbant apie pilietinės veiklos rizikas ar pilietinės veiklos potencialą) „laipsnio“ pokyčiui yra 
kažkiek galima ir todėl neatmestina kitusio interviu metodo įtaka. 

 

2020 m. Pilietinės galios indekso tyrimas šalia įprastųjų dimensijų matavo ir Lietuvos visuomenės 
narystės organizacijose bei savanorystės apimtis pirmaisiais pandemijos metais. Apklausos metu 
įvairioms organizacijoms, draugijoms ar sambūriams nurodė priklausantys 53 proc. respondentų. 21 
proc. iš jų įvardino vieno tipo organizaciją(-jas), kurioje(kuriose) dalyvauja, 14 proc. – dviejų tipų, 17 
proc. – trijų tipų ir daugiau. Lyginant tokius duomenis su 2016 m. surinktaisiais, galima matyti, kad 
nedalyvaujančiųjų nė vienoje organizacijoje ženkliai, 20 proc., sumažėjo (2016 m. tokių buvo 67 proc., 
o 2020 m. – 47 proc.). Kartu – 12 proc. padaugėjo stipriausiai įsitinklinusių, tai yra, dalyvaujančiųjų 
trijuose ir daugiau tipų organizacijų (2016 m. tokių buvo 6 proc.). Tai pozityvūs mūsų visuomenės 
pokyčiai, leidžiantys kalbėti apie palankesnę aplinką pilietiniam veiksmui – egzistuojančius ir 
stiprėjančius tinklus bendram veiksmui, su įvairiomis laisvanoriškomis organizacijomis siejamas 
solidarumo normas.  

Populiariausia organizacinė narystė šiuo metu – vietos bendruomenių organizacijose. Joms 
priklausantys nurodė 23 proc. respondentų ir tai yra 17 proc. daugiau nei prieš ketverius metus 
(tuomet vietos bendruomenėms priklausantys nurodė 6 proc.). Nemažai Lietuvos gyventojų jungiasi ir 
į su gyvenamąja vieta, nekilnojamu turtu ar ugdymo įstaigomis susijusias organizacijas - daugiabučių, 
sodininkų, gyvenamų namų bendrijas, mokyklos tėvų komitetus ir pan. (18 proc.), taip pat – į laisvalaikio, 
pomėgių, sporto, turizmo draugijas (17 proc.).  

Per pirmuosius pandemijos metus savanoriavę nurodė 9 proc. respondentų. Tai kiek mažiau nei prieš 
metus atliktosios apklausos metu (tai yra, 15 proc., lyginama su atsarga dėl šiek tiek besiskiriančios 
klausimo formuluotės). Kita vertus, apskritai savanorystės patirtis visuomenėje per 2020 m. šiek tiek 
paaugo – savanoriavusių ne tik per paskutinius metus, bet ir anksčiau skaičius išaugo nuo 24 proc. iki 
27 proc. Kadangi nedalyvaujančiųjų ir neketinančių dalyvauti savanoriškoje veikloje bei nepateikiančių 
aiškių atsakymų į klausimą dalys praktiškai nekito, žvelgiant į duomenis galima daryti prielaidą, kad 
daliai prieš pandemiją savanoriavusiųjų pasitraukus (į „anksčiau nei prieš 12 mėn. savanoriavusių“ 
gretas, jų apklausoje -18 proc. ir tai 9 proc. daugiau nei prieš metus), jų vietą užėmė ir savanorystės 
apimtis visuomenėje išlaikė bei nežymiai praplėtė tie, kurie anksčiau nesavanoriaudavo, nors ir 
norėdavo (ši grupė per paskutinius metus sumažėjo 5 proc. ir sudaro 15 proc.). Šią duomenų 
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interpretaciją patvirtintų ir patiems esamiems bei buvusiems savanoriams užduotas atskiras klausimas 
apie tai, kaip pandemija pakeitė jų savanorystės įpročius – trečdalis (31 proc.) nurodė savanoriaujantys 
tiek, kiek ir anksčiau, 17 proc. pripažino per pandemiją savanoriavę mažiau ir 27 proc. – išvis nustoję 
tai daryti, tačiau likę 20 proc. teigė savanoriaujantys daugiau nei iki pandemijos, o dar 1 proc. – būtent 
pandemijos metu apskritai pradėję pirmą kartą savanoriauti. Tiesa, čia vertėtų atkreipti dėmesį, kad 
nesavanoriaujantieji ir neketinantys to daryti ir toliau sudaro didžiausią dalį visų respondentų – 54 
proc., ir ši dalis reikšmingai nekinta lyginant su ankstesniais metais.  

Teiraujantis savanoriaujančių ir savanoriavusių respondentų apie laiką, skiriamą savanorystei, ir 
lyginant šiuos duomenis su ankstesniųjų metų duomenimis, matyti, kad smarkiai išaugo dalis tų, kurie 
savanoriauja nereguliariai, tai yra, akcijų, įvairių renginių, progų metu – tokios patirties turi pusė, tai 
yra, 49 proc. dabar savanoriaujančių ar anksčiau savanoriavusių respondentų (37 proc. prieš metus), 
tarp šiuo metu savanoriaujančių taip elgiasi 42 proc.  

Taigi savanorystės lygmuo visuomenėje per 2020 m. sumažėjo ne itin daug, „atkritusius“ savanorius 
„kompensavus“ tiems, kurie jau anksčiau norėdavo savanoriauti, nors to ir nedarydavo. Visgi 
savanorystė buvo nereguliari, beveik savanorių įsitraukiant į nereguliarias, „progines“ veiklas. Tuo 
metu į konkrečias, su koronaviruso pandemija ir paskelbtu karantinu susijusias neatlygintinas 
visuomenines veiklas, stengdamiesi prisidėti prie pandemijos pasekmių mažinimo, tiek pirmos, tiek 
antros viruso plitimo bangos metu nurodė įsitraukę po 3 proc. visų respondentų.  
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SUMMARY 
 

The Civic Empowerment Index 2020 study was carried out for the eleventh time in the beginning of 
2021. The mean score for 2020 has grown to 41.3 points out of 100. This is the highest value to date 
since the first survey was conducted in 2007.  

The change was most strongly influenced by one of the four dimensions of the index, civic activity. 
The mean score for the civic activity index was 44.0 points out of 100, its highest value since 2007. In 
comparison, the score was 33.8 points in 2019. The first year of the coronavirus pandemic saw 
increased participation of Lithuanians in almost all of the 19 civic activities included in the survey. The 
largest increase was seen in the top three activities: charitable donations (61% of the survey 
participants indicated they were engaged in this activity in 2020, up by 22%), engagement in local 
communities (39%, up by 13%), and voluntary environmental clean-up (40%, up by 8%). In 2020 there 
was also some increase in the following activities: engagement with journalists and other opinion-
makers or public communication (11%), informing the police, tax inspectorate, child rights protection 
service and other state institutions about violations of law (17%). During the first pandemic year, there 
were significantly less people who did not participate in any of the 19 activities. In 2020 they amounted 
to 22%, down from 36% in 2019 and 2016.  

During 2020, changes have also occurred in the civic impact dimension. The public perception of civic 
impact which has grown significantly in 2016 and even more in 2019, waned during the past year. The 
mean value in this dimension has decreased from 61.2 points out of 100 to 55.7 points. The change 
signifies a return to the value seen in 2016, albeit still high when compared to 2007. During the 
pandemic, survey participants felt that all entities listed in the survey had less civic impact. These 
included specific national and municipal government institutions, the mass media, businesses and 
others. However, the perception of civic impact of non-governmental and civic organizations and local 
communities decreased the most. Perhaps this may be accounted for by the diminished possibilities 
to function independently among many civic actors during the pandemic. Another reason may be that 
the previously observed growth of civic impact or its causes was not very sustainable. The change 
should also be assessed with some reservation because of methodological changes in the survey: due 
to the pandemic and ensuing quarantine, the Civic Empowerment Index survey had to be carried out 
by telephone rather than face-to-face, and the sampling strategy and questionnaire were 
correspondingly adapted.  

The remaining two dimensions of the Civic Empowerment Index did not change much during 2020, 
although some fluctuations are also worth mentioning. One of them occurred in the potential civic 
engagement dimension, which measures the possibility that survey participants would engage in civic 
activity when facing a specific problem. There was an increase of the general determination to take 
action and seek solutions to political, economic, local, and security problems. In the case of a local 
problem, 78% of the survey participants indicated they were willing to take action (initiate or 
contribute to solutions), followed by 65% in the case of a security problem, 61% in the case of an 
economic problem, and 46% if the problem was of a political nature. However, across all types of 
problems there was a decrease of those who were willing to initiate solutions rather than just 
contribute. There was also a decrease of respondents who did not know what they would do in such 
situations.  

Similar trends were observed in the assessment of risks posed by civic engagement. On one hand, 
there was a persistent decrease of survey participants who were very suspicious about the social 
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consequences of civic engagement and did not deny any of the potential risks. The accounted for 24% 
of the participants. Though the number is similar to 26% observed in 2019, it stands in stark contrast 
to 32% in 2016 and 2015, and 40% in 2014. There was a decrease in the number of respondents who 
thought civic engagement may be seen by others as eccentric (37%) or attributed to egoistic incentives 
(54%). 53% thought that it was likely to encounter threats for being active, 51% thought civic 
engagement could attract public harassment or bullying, and 50% believed it is possible to loose 
employment because of civic engagement. Compared to the previous year, for almost all risks there 
were fewer people who denied the risks altogether (agreeing with the statement that "the problem is 
implausible").  

The Civic Empowerment Index survey also measures interest in public issues. However, this dimension 
did not change significantly during 2020. There was a marked growth of interest in news about culture, 
business and the economy, complemented by diminished interest in sports and crime news. There 
was an overall decrease of those who were very interested in public issues and indicated that it was 
"very important" to receive daily news across all news categories. However, this might be another 
potential artefact of the methodological changes mentioned previously.  

 

In addition to the usual dimensions, the 2020 Civic Empowerment Index survey also measured the 
extent of membership in organisations and volunteering during the first year of the pandemic. 53% of 
the survey participants indicated they were members of various organisations, societies, and 
associations. Of those, 21% indicated membership in one type of organisation, 14% in two types, and 
17% in three and more. Compared to corresponding data from 2016, the share of those who were not 
members of any organisation has significantly decreased by 20% (totalling 67% in 2016 and 47% in 
2020). The share of strongly networked respondents, belonging to three or more organisations, has 
also increased by 12% (initially at 6% in 2016). These numbers signify positive societal change and 
signal a more conducive environment for civic activity. Networks of common action are growing 
stronger and solidarity norms increase with voluntary participation in civic organisations.  

Community organisations currently attract the largest share of members. 23% of the survey 
participants indicated they were members in such organisations, an increase of 17% compared to 2016 
(6%). A relatively large share, 18% of the Lithuanian population, also partakes in organisations based 
on place of residence, real estate ownership, or educational institutions, including membership in 
residential communities or parent committees. 17% declared membership in leisure, hobby, sports 
and tourism societies.  

According to the survey, 9% of the Lithuanian population have volunteered during the first pandemic 
year and two quarantines. Of these, only one-third volunteered regularly (at least once a week or once 
a month). Most survey participants volunteered from time to time by joining organised activities 
during various events. In 2020, very few volunteers were new to volunteering and had no volunteering 
experience prior to the pandemic. Most volunteers had experience from before the pandemic:  more 
than half indicated that they volunteered for the same amount of time as before the pandemic, and 
less than one-fifth volunteered less than before. 36% of respondents with prior volunteering 
experience who did not volunteer in 2020 (they comprised 18% of the total population) declared they 
stopped during the pandemic. The share of respondents who did not volunteer and had no plans to 
do so amounted to 54% of the population and did not change significantly compared to earlier data.  
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PRIEDAI 
 

1 PRIEDAS. KAS YRA PILIETINĖS GALIOS INDEKSAS IR KAIP JIS 
APSKAIČIUOJAMAS?  
 

Mindaugas Degutis, Ainė Ramonaitė, Rūta Žiliukaitė 

 

Pilietinės galios indeksą sudaro keturi matmenys: esamo pilietinio aktyvumo, potencialaus pilietinio 
aktyvumo, pilietinės įtakos suvokimo ir pilietinės veiklos rizikos vertinimo indeksai.  

Norėdami išmatuoti visuomenės pilietines galias, visų pirma turėtume įvertinti visuomenės pilietinį 
aktyvumą: pažiūrėti, kaip dažnai Lietuvos žmonės imasi realios veiklos dėl  bendrųjų interesų. Pilietinis 
aktyvumas gali pasireikšti įvairiausiomis formomis: susirūpinę visuomenine problema galime parašyti 
laišką Seimo nariui, pasirašyti popierinę ar elektroninę peticiją, inicijuoti demonstraciją ar tiesiog 
paskambinti atsakingai institucijai, pranešti apie problemą ir pareikalauti ją spręsti. Taip pat viešą 
problemą kartais galime išspręsti patys, nesikreipdami į valdžią, bet suorganizuodami bendruomeninę 
talką arba paaukodami pinigų ją sprendžiančiai organizacijai. Taigi į pilietinio aktyvumo indeksą 
įtraukėme ir politinio dalyvavimo formas (dalyvavimą partijose, demonstracijose), ir bendruomeninio 
veikimo ar socialinio solidarumo būdus (talkas, labdarą). Į šį indeksą pateko ir tokios 
institucionalizuotos tradicinės dalyvavimo formos kaip dalyvavimas visuomeninėje organizacijose ar 
judėjime, ir nauji, netradiciniai pilietinio aktyvumo būdai3  -  internetinės pilietinės akcijos, politiškai 
motyvuotas prekių boikotas.  

Visuomenės pilietinę galią atspindi ne tik realus, bet ir potencialus aktyvumas – nusistatymas arba 
pasiryžimas veikti esant svarbiam reikalui. Potencialų pilietinį aktyvumą matavome prašydami žmonių 
įsivaizduoti, kaip jie elgtųsi hipotetinėse situacijose, jei iškiltų rimta visos šalies politinė, ekonominė 
bei vietinė problema.  

Trečiasis pilietinės galios matmuo – tai savo paties pilietinio veiksmingumo arba savo įtakos 
politiniams sprendimams vertinimas, kitaip tariant, pačių žmonių supratimas, kokią galią jie turi 
valstybėje. Šis rodiklis yra vienas svarbiausių demokratinės sistemos „sveikatos“ požymių. Kuo daugiau 
įtakos žmonės jaučiasi turį savo valstybėje, tuo demokratiškesnė yra politinė sistema ir tuo stipresnė 
pilietinė visuomenė. Savo ruožtu žmonių pilietinis veiksmingumas priklauso nuo dviejų dalykų. Pirma, 
nuo objektyvių galimybių veikti, kitaip tariant, nuo politinės ir socialinės aplinkos, kuri gali skatinti arba 
varžyti pilietinį aktyvumą. Antra, nuo pačių žmonių pilietinės kompetencijos - jų žinių ir gebėjimo 
efektyviai veikti. 4   Konstruodami pilietinės įtakos suvokimo indeksą, siekėme įtraukti abu šiuos 
aspektus -  išmatuoti ne tik tai, kaip žmogus vertina savo paties įtaką, bet ir tai, kaip jis vertina aplinką. 
Todėl respondentų klausėme ne tik apie tai, kokią įtaką jie asmeniškai turi priimant visuomenei 
svarbius sprendimus, bet ir apie tai, kokią įtaką, jų manymu, turi kiti paprasti žmonės ir visuomeninės 
organizacijos. Tai leido pamatyti ne tik, ar žmogus pats jaučiasi kompetentingas dalyvauti sprendimų 

                                                             
3 Apie politikos moksluose populiarią perskyrą tarp tradicinių arba konvencinių ir nekonvencinių dalyvavimo 
formų Žr. Riekašius, R. Politinis dalyvavimas. Kn. A.Krupavičius ir A.Lukošaitis (sud.) Lietuvos politinė sistema. 
Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004, 213-242; Dalton, R.J. Citizen Politics: Public Opinion and Political 
Parties in Advanced Industrial Democracies. 2nd ed. Chatham, N.J: Chatham House Publishers, 1996. 
4 Apie skirtumą tarp vidinio ir išorinio politinio veiksmingumo žr.Craig, S., Niemi, R., Silver, G. Political Efficacy 
and Trust: A Report on the NES Pilot Study Items. Political Behavior, 1990, 12(3): 289-314. 
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priėmimo procese, bet ir kaip jis vertina Lietuvos politinės sistemos atvirumą, valdžios jautrumą 
visuomenės reikalavimams, galimybes paprastam žmogui ar visuomeninei organizacijai paveikti 
valdymą. 

Galiausiai ketvirtasis pilietinės galios matmuo – pilietinės veiklos rizikos vertinimas – matuoja ne 
žmogaus nusiteikimą ar gebėjimą veikti, bet socialinės aplinkos vertinimą. Šis rodiklis rodo, kaip saugiai 
žmonės jaučiasi savoje šalyje, ar jie jaučiasi laisvi pilietiškai veikti, ar jų veikla palaikoma bendrapiliečių. 
Nors Lietuvoje pilietinio veikimo teisė įtvirtinta Konstitucijoje ir ginama įstatymų, suvaržymai ir 
grėsmės pilietiškai aktyviems žmonėms gali kilti dėl nusistovėjusių visuomeninių normų ir praktikų. 
Knygoje „Neatrasta galia“ pateiktame Lietuvos pilietinės visuomenės tyrime pastebima, jog Lietuvoje 
pilietinis aktyvumas dažnai laikomas nukrypimu nuo normos, o žmonės, dalyvaujantys pilietinėse 
veiklose, laikomi keistuoliais arba įtarinėjami turintys savanaudiškų interesų. Tokia situacija atspindi 
labai pavojingą visuomenės būklę, kai ji pati ne skatina, bet smukdo pilietinį aktyvumą. Be to, pilietinė 
veikla gali būti varžoma tikslingai - tokiomis priemonėmis, nuo kurių žmonėms sunku apsisaugoti, - 
grasinimais ar išmetant iš darbo. Kuo daugiau tokių grėsmių dėl pilietinės veiklos jaučia žmonės, tuo 
prastesnė terpė pilietinei veiklai, tuo mažesnė žmonių pilietinė galia. Ir priešingai, kuo tokių grėsmių 
žmonės jaučia mažiau, tuo palankesnė pilietinei veiklai socialinė aplinka, tuo didesni pilietinės galios 
resursai.  

Aptariant kitus Lietuvos visuomenės pilietinės galios tyrimo metodikos aspektus, dera nurodyti dar tris 
dalykus. Pirma, Pilietinės galios indeksas skaičiuojamas naudojant reprezentatyvios Lietuvos gyventojų 
apklausos duomenis. Kiekvieną iš nurodytų pilietinės visuomenės matmenų būtų galima tirti ir kitais 
metodais: stebint pilietines gyventojų iniciatyvas, atliekant ekspertų apklausas, apibendrinant įvairių 
valstybinių institucijų ar nevyriausybinių organizacijų kaupiamus statistinius duomenis ir kitaip. 
Informacija, surinkta derinant skirtingus metodus, būtų visapusiškesnė ir išsamesnė. Tačiau toks 
tyrimas reikalautų didelių laiko, žmogiškųjų ir finansinių išteklių, ir sunkiai galėtų būti įgyvendinamas 
kasmet. Tuo tarpu mūsų tikslas buvo sukurti tyrimo metodiką, kuri, pirmiausia, patikimai rodytų 
vykstančius Lietuvos visuomenės pilietinės galios pokyčius, kita vertus, leistų tyrimą kasmet pakartoti. 
Tam tinkamiausia reprezentatyvi gyventojų apklausa. Todėl Pilietinės galios indekso kūrimui ir 
pasirinkome šį metodą.  

Antra, apibrėždami matmenis ir rodiklius, savęs klausėme, kokie rodikliai turėtų būti įtraukti, kad jie 
atskleistų pokyčius, galinčius įvykti per trumpą vienerių metų laikotarpį. Ralf‘as Dahrendorfas, 
apmąstydamas socialines ir politines tranformacijas pokomunistinėse šalyse, atkreipė dėmesį į tai, kad 
pilietinės visuomenės laikrodis sukasi lėčiausiai: įstatymai gali būti sukurti ir priimti greičiausiai, 
ekonominių ir politinių reformų įgyvendinimas užtrunka ilgiau, dar ilgesnio laiko reikia pilietinės 
visuomenės raidai, nes ji reikalauja giluminių visuomenės kultūros pokyčių. Todėl kurdami Pilietinės 
galios indekso metodiką, į šio indekso matmenis neįtraukėme rodiklių, kurie tiesiogiai matuotų 
gyventojų vertybines nuostatas, pavyzdžiui, solidarumą, palankumą demokratiniam ar autoritariniam 
režimui ir panašiai. Nuo 1990 metų atliekami Lietuvos gyventojų socialinių ir politinių vertybių tyrimai 
rodo, kad šios vertybės kinta labai lėtai.  Tad įtraukus jų rodiklius į kasmet matuojamą visuomenės 
pilietinę galią vargiai būtų galima tikėtis kokių nors reikšmingų pokyčių. Kitaip yra su gyventojų 
pilietiniu aktyvumu, nuostatomis imtis pilietinių veiklų, pilietinės įtakos suvokimu ar rizikų vertinimu. 
Pavyzdžiui, pastaraisiais metais išpopuliarėjo labdaros akcijos, kai gyventojai gali paaukoti nedidelę 
pinigų sumą paskambinę telefonu ar įsigiję akcijos prekių paruotuvėse. Atsiradus tokių akcijų pasiūlai, 
gyventojai labdaringoje veikloje ėmė dalyvauti daug dažniau.  Kitas pavyzdys - prieš kelis metus 
prasidėjęs kaimiškųjų bendruomenių sąjūdis paskatino kaimiškųjų vietovių gyventojų dalyvavimo 
bendruomeninėse veiklose augimą, jų nuostatų į šią veiklą pokyčius.   
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Trečia, vienas sudėtingiausių klausimų kuriant tyrimo metodiką buvo tai, kaip sujungti anksčiau 
įvardintų keturių pilietinės visuomenės matmenų rodiklius į vieną pilietinės galios indeksą, kuris rodytų 
ne idealizuotą, bet iš tiesų Lietuvos visuomenėje įmanomą žmonių pilietinio angažuotumo lygį. 
Pilietinės visuomenės indeksas buvo konstruojamas dviem etapais. Pirmiausia, kiekvieno tirto 
matmens rodikliai buvo sujungti į pilietinio aktyvumo, potencialaus pilietinio aktyvumo, pilietinės 
įtakos suvokimo ir pilietinės veiklos rizikos vertinimo indeksus. Paskui šie indeksai buvo standartizuoti 
ir sujungti į bendrą pilietinės galios indeksą. Verta šiek tiek išsamiau aptarti šių indeksų kūrimo 
kriterijus.  

Tiriant esamą gyventojų pilietinį aktyvumą apklausoje respondentams buvo pateiktas penkiolikos 
įvairių pilietinių veiklų sąrašas ir paprašyta nurodyti, kurioje ar kuriose iš šių veiklų jie dalyvavo per 
pastaruosius metus. Kurdami esamo pilietinio aktyvumo indeksą turėjome nustatyti, keliose veiklose 
pilietiškai aktyvus žmogus pajėgtų sudalyvauti per vienerius metus. Akivaizdu, kad dalyvavimas visose 
penkiolikoje tirtų veiklų yra sunkiai įmanomas, nes daugumos žmonių laiko ir energijos ištekliai, 
kuriuos jie gali skirti bendruomeninei ar politinei veiklai, yra riboti. Tačiau realu, kad pilietiškai aktyvus 
žmogus per metus būtų sudalyvavęs penkiose skirtingose pilietinėse veiklose: ši riba ir buvo pasirinkta 
kaip maksimali esamo pilietinio žmonių aktyvumo riba. 

Matuojant gyventojų potencialų pilietinį aktyvumą - jų nuostatas imtis veiklos tam tikrose situacijose, 
buvo naudojama trijų reikšmių skalė, atskleidžianti skirtingą pilietinio angažuotumo lygį: kilus tam 
tikrai visuomeninei problemai, žmogus gali arba pats imtis organizuoti veiklą šiai problemai spręsti, 
arba prisidėti prie kitų organizuojamos veiklos, arba likti nuošalėje. Taigi kuriant potencialaus pilietinio 
aktyvumo indeksą, buvo atsižvelgta ne tik į nuostatų kryptį, bet ir į jų intensyvumą: didžiausia šio 
indekso reikšmė rodo žmonių nuostatą imtis organizuoti pilietinę veiklą, o mažiausia indekso reikšmė, 
atvirkščiai, rodo, kad žmonėms yra būdinga nuostata likti nuošalėje, nesvarbu, kokia problema yra 
iškilusi šaliai ar bendruomenei.  

Kurdami pilietinės įtakos indeksą naudojome tris rodiklius: kaip žmonės vertina savo pačių įtaką 
sprendimams, paveikiantiems visos visuomenės ar atskirų jos grupių gyvenimą, kaip jie vertina kitų 
eilinių piliečių įtaką tokiems sprendimams ir kaip vertina visuomeninių organizacijų ir judėjimų įtaką. 
Apklausoje visiems trims rodikliams buvo taikoma 10 balų skalė, kurioje 1 reiškia „neturi jokios įtakos“, 
o 10 – „turi labai didelę įtaką“. Būtina atkreipti dėmesį, kad retas žmogus, pripažįstantis eilinių piliečių 
ar jų organizacijų dalyvavimo priimant svarbius sprendimus reikšmę, vertintų savo paties ar kitų 
piliečių įtaką 9 ar 10 balų: politikos lauke eiliniai piliečiai nėra vieninteliai žaidėjai. Todėl vertinant jų 
galią šiame lauke verta atsižvelgti ir į kitų žaidėjų vaidmenį – šalies ir vietinės valdžios institucijų, verslo 
organizacijų. Savo ruožtu tai, kad žmonės šioje skalėje savo pačių ir kitų piliečių įtaką vertina tik 3, 4 ar 
5 balais, neturėtų būti vienareikšmiškai apibūdinta kaip pilietinės negalios rodiklis. Net ir toks 
vertinimas rodo, kad žmonės mato tam tikrą eilinių piliečių indėlį į šalies valdymą. Į šią aplinkybę buvo 
atsižvelgta kuriant pilietinės įtakos indeksą: respondentų atsakymai sugrupuoti taip, kad jie, viena 
vertus, atskleistų skirtumus tarp žmonių, skirtingai vertinančių piliečių ir jų organizacijų galią, kita 
vertus, dėl pagrįstai santūrių piliečių įtakos vertinimų  nenusvertų šio indekso pilietinės negalios 
pusėn.   

Paskutinis iš keturių indeksų – pilietinės veiklos rizikos vertinimo indeksas – rodo,  kokia dalis gyventojų 
mano, kad yra tikėtina, jog žmonės, aktyviai dalyvaujantys pilietinėse veiklose, gali dėl to asmeniškai 
nukentėti: prarasti darbą, būti aplinkinių laikomi keistuoliais, įtarti veikiantys dėl savanaudiškų 
paskatų, viešai užsipulti ir apšmeižti, sulaukti grasinimų susidoroti. Maksimali indekso reikšmė rodo 
gyventojų nuostatą, kad visiškai netikėtina, jog žmogus, aktyviai dalyvaujantis pilietinėse veiklose, 
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patirtų žalą kuriuo nors iš nurodytų penkių aspektų, minimali reikšmė - priešingą nuostatą, kad 
tikėtina, jog dėl savo pilietinės veiklos žmogus rizikuoja nukentėti visais nurodytais aspektais.  

Keturi indeksai – pilietinio aktyvumo, potencialaus pilietinio aktyvumo, pilietinės įtakos suvokimo ir 
pilietinės veiklos rizikos vertinimo – prieš sujungiant juos vieną Pilietinės galios indeksą buvo 
standartizuoti: kiekvienas jų gali įgyti reikšmes nuo 0 iki 100 balų. Kuo mažesnė reikšmė, tuo mažiau 
pilietinės galios žmonės turi analizuojamu aspektu, kuo didesnė – tuo jų pilietinė galia analizuojamu 
aspektu didesnė. Iš šių standartizuotų indeksų buvo sukurtas bendras visuomenės Pilietinės galios 
indeksas, kuris taip pat įgyja reikšmes nuo 0 iki 100 balų: 0 reiškia, kad gyventojai visiškai neturi 
pilietinės galios, o 100 – kad visuomenei būdinga stipri pilietinė galia. Pabrėžtina, kad aukščiausia 
Pilietinės galios indekso reikšmė - 100 balų - nurodo ne idealią, tikrovėje neįmanomą visuomenės 
pilietinę galią, bet pasiekiamą pilietinės visuomenės būklę.   
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2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE APKLAUSĄ 
 

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą telefonu 2020 m. Pilietinės galios indekso tyrimui atliko 
UAB „Eurointegracijos projektai“. 

Lietuvos gyventojų apklausa: 

Apklausos laikas: 2021 m. kovo 16 d. – balandžio 9 d. 

Respondentų skaičius: N = 1054. 

Tyrimo tikslinė grupė: vyresni nei 16 m. Lietuvos gyventojai, reprezentuojantys visų vyresnių 
nei 16 metų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal statistikos departamento duomenis. Siekiant, kad 
respondentų pasiskirstymas atitiktų visų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal statistikos 
departamento duomenis, tyrimo imčiai sudarytos kvotos pagal respondentų lytį, amžių, 
tautybę, išsilavinimą ir gyvenamąją vietovę, remiantis Lietuvos Statistikos Departamento 
oficialiosios statistikos duomenis.  
Analizuojant duomenis papildomai taikyti duomenų svoriai pagal gyvenamąją vietą ir tautybę. 
Pasverti duomenys atitinka realų populiacijos pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą ir tautybę. 

Apklausos būdas: interviu telefonu. 

Atrankos metodas: atsitiktinių numerių atrinkimo technika (random digit dialing), 
kontroliuojant imties dydį pagal pagrindinius sociodemografinius kintamuosius (lytį, amžių, 
tautybę, išsilavinimą ir gyvenamąją vietovę).  

 

Statistinių paklaidų, esant skirtingiems atsakymų pasiskirstymams, dydžiai: 
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N 

100 3.4 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10.0 

200 2.4 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 

300 2.0 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8 

400 1.7 2.2 3.0 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.0 

500 1.5 1.9 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5 

750 1.2 1.6 2.2 2.6 2.9 3.2 3.3 3.6 3.7 

1000 1.1 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1 
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Realizuotos imties pasiskirstymas pagal sociodemografines charakteristikas: 

 

* Analizuojant duomenis papildomai taikyti duomenų svoriai pagal gyvenamąją vietą ir tautybę 
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3 PRIEDAS. VISUOMENĖS APKLAUSOS „PILIETINĖS GALIOS INDEKSAS 2020 M.“ 
KLAUSIMYNAS 
 
 
1. Jūsų lytis: 

1. Vyras 
2. Moteris 

2. Jūsų amžius:  

__________________________________________________ 

3. Jūsų tautybė: 

1. Lietuvių 
2. Rusų 
3. Lenkų  
4. Kita 

99. (Neskaityti)  Nenurodė 

4. Jūsų išsilavinimas: 

1. Aukštasis universitetinis/aukštasis neuniversitetinis (kolegija) 
2. Aukštesnysis 
3. Specialusis vidurinis 
4. Vidurinis 
5. Pradinis/pagrindinis 

99. (Neskaityti) Nenurodė  
 

5. Jūsų gyvenamoji vieta yra: 

1. Vilnius 
2. Kaunas 
3. Klaipėda 
4. Šiauliai 
5. Panevėžys 
6. Kitas mietas/rajono centras 
7. Miestelis/kaimo vietovė 

99. (Neskaityti)  Nenurodė  

6. Jūs esate: 

1. Aukščiausio/vidutinio lygio vadovas 
2. Specialistas/tarnautojas 
3. Darbininkas/techninis darbuotojas 
4. Smulkus verslininkas 
5. Ūkininkas 
6. Bedarbis 
7. Pensininkas 
8. Studentas/moksleivis 
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9. Namų šeimininkė 
99. (Neskaityti) Nenurodė  

7. Prašome nurodyti, kiek pajamų tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį: 

1. Iki 300 eur.  
2. 301-500 eur. 
3. 501-700 eur. 
4. 701-900 eur.  
5. Daugiau nei 900 eur. 

99. (Neskaityti)  Nenurodė  

 
8-15. Ar Jums svarbu kasdien sužinoti šias naujienas? Tai Jums yra visiškai nesvarbu, nesvarbu, 
svarbu ar labai svarbu? 

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą 
Visiškai 
nesvarb

u 

Nesvarb
u  Svarbu Labai  

svarbu  Nežino 

8. Sporto naujienas 1 2 3 4 9 
9. Įžymių žmonių gyvenimo naujienas 1 2 3 4 9 
10. Kultūrinio gyvenimo naujienas 1 2 3 4 9 
11. Politinio gyvenimo naujienas 1 2 3 4 9 
12. Verslo, ekonomikos naujienas 1 2 3 4 9 
13. Kriminalines, nelaimingų įvykių 
naujienas 1 2 3 4 9 

14. Naujienas apie Jūsų gyvenamosios 
vietovės reikalus, bendruomenės 
problemas 

1 2 3 4 9 

15. Pasaulio naujienas 1 2 3 4 9 

 
 
16. Įsivaizduokite, kad staiga Jums ir visai 

visuomenei iškilo rimta politinė problema 
(pvz.: Prezidentas įveda tiesioginį savo 
valdymą, panaikindamas Seimą).  
Kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje?  
Perskaitykite atsakymus. Vienas atsakymas 
 
 
1. Imčiausi organizuoti veiklą šiai problemai 

spręsti 
2. Sutikčiau prisidėti prie tokios veiklos 
3. Laikyčiausi nuošalyje, nieko nedaryčiau 

9. Nežino 

 
17. O jeigu staiga iškiltų rimta ekonominė 

problema (pvz.: valdžia žymiai padidina 
pajamų mokestį gyventojams ar gerokai 
sumažina socialines išmokas socialiai 
remtiniems žmonėms). Kaip Jūs elgtumėtės 
tokioje situacijoje?  
Vienas atsakymas 

[pastaba interviuotojui: atsakymus skaityti, 
jei respondentui reikia priminti] 

1. Imčiausi organizuoti veiklą  
2. Sutikčiau prisidėti  
3. Laikyčiausi nuošalyje, nieko nedaryčiau 
9.Nežino 
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18. O jeigu staiga iškiltų kokia nors vietinės 

reikšmės problema (pvz.: šalia Jūsų 
gyvenamosios vietos ketinama statyti 
kenksmingų atliekų perdirbimo gamyklą 
arba įrengti sąvartyną ir pan.). Kaip Jūs 
elgtumėtės tokioje situacijoje?  
Vienas atsakymas 
[pastaba interviuotojui: atsakymus skaityti, 

jei respondentui reikia priminti] 
 
1. Imčiausi organizuoti veiklą  
2. Sutikčiau prisidėti  
3. Laikyčiausi nuošalyje, nieko nedaryčiau 

9.Nežino 

 
19. Įsivaizduokite, kad staiga Jums ir visai 
visuomenei iškilo rimta saugumo 
problema (pvz.: prieš Lietuvą panaudota 
kitos valstybės karinė galia). Kaip Jūs 
elgtumėtės tokioje situacijoje?  
Vienas atsakymas 
[pastaba interviuotojui: atsakymus skaityti, 

jei respondentui reikia priminti] 
 
1. Imčiausi organizuoti veiklą  
2. Sutikčiau prisidėti  
3. Laikyčiausi nuošalyje, nieko nedaryčiau 
9. Nežino 

 
 
20-29. Egzistuoja įvairių būdų pagerinti padėtį visuomenėje. Ar per paskutiniuosius metus esate 
daręs (-iusi) ką nors iš čia išvardintų veiksmų?  

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą Tai
p 

N
e 

Nežin
o 

Pasirašėte peticiją (ne internetu) 1 2 9 
Pasirašėte peticiją (internetu) 1 2 9 
Dalyvavote demonstracijoje, palaikymo akcijoje, mitinge ar pikete 1 2 9 
Neatlygintinai dalyvavote visuomeninėje ar pilietinėje kampanijoje (nešiojote 
ar platinote kokios nors kampanijos plakatus, ženklelius, lipdukus, skrajutes, 
taip pat ir internetu) 

1 2 9 

Dalyvavote streike 1 2 9 
Pirkote kokios nors firmos arba šalies produktus dėl moralinių ar politinių 
motyvų 1 2 9 

Boikotavote kokios nors firmos arba šalies produktus dėl moralinių ar politinių 
motyvų 1 2 9 

Aukojote labdarai pinigų, daiktų arba kitaip parėmėte asmenis, visuomenines 
organizacijas ar pilietines iniciatyvas 1 2 9 

Dalyvavote aplinkos tvarkymo talkose 1 2 9 
Dalyvavote vietos bendruomenės veikloje 1 2 9 

 
30. Sakykite, o ar Jūs didžiuojatės, kad esate Lietuvos pilietis/ė? 

1. Labai didžiuojuosi 
2. Greičiau didžiuojuosi  
3. Greičiau nesididžiuoju 
4. Visiškai nesididžiuoju 
8 – nežino (neskaityti)  
9 – neatsakė (neskaityti)  

 
31. Kiek Jums yra svarbu gyventi šalyje, kuri valdoma demokratiškai? Atsakykite naudodamiesi 10 
balų skale, kur 0 – „visiškai nesvarbu“, o 10 – „labai svarbu“.  

Visiškai 
nesvarbu 

         Labai 
svarbu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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32. Ar Jūs domitės politika? 
 1. Labai domiuosi 
 2. Domiuosi 
 3. Nelabai domiuosi 
 4. Visiškai nesidomiu 
 8. Nežino (atsakymo garsiai neskaityti) 
 9. Neatsakė (atsakymo garsiai neskaityti) 

 
33-41. O dabar dar kartą norėtume pasiteirauti apie dalyvavimą įvairiose pilietinėse veiklose. Ar 
jums yra tekę dalyvauti šiose veiklose per paskutiniuosius metus?  

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą Tai
p 

N
e 

Nežin
o 

Kreipėtės į politiką 1 2 9 
Kreipėtės į policiją, mokesčių inspekciją, vaiko teisių tarnybą ar į kitas valstybės 
kontroliuojančias institucijas pranešdami apie įstatymų pažeidimus 1 2 9 

Dalyvavote partijos, politinės organizacijos veikloje 1 2 9 
Dalyvavote profsąjungos veikloje 1 2 9 
Dalyvavote visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje 1 2 9 
Dalyvavote religinės bendruomenės vykdomoje socialinėje veikloje 1 2 9 
Bendravote su žurnalistais ir kitais nuomonės formuotojais ar pats/ pati rašėte, 
kalbėjote spaudoje, televizijoje, radijuje, internetinėje žiniasklaidoje 1 2 9 

Socialiniuose tinkluose (Facebook ir kituose), elektroniniu paštu ar kitaip 
internetu skelbėte, siuntėte pilietinio ar politinio pobūdžio informaciją, 
dalyvavote virtualioje pilietinėje ar politinėje diskusijoje 

1 2 9 

Kreipėtės į advokatą, teismą ar prokuratūrą viešo, kolektyvinio intereso gynimo 
klausimu 1 2 9 

 
42-52. Įvairios visuomenės grupės turi skirtingas galias priimant sprendimus, darančius įtaką visos 
visuomenės ar atskirų jos grupių gyvenimui. Įvertinkite įvairių grupių galią daryti įtaką sprendimų 
priėmimui naudodamiesi 10 balų skale, kur 1 reiškia “Neturi jokios įtakos”, o 10 – “Turi labai didelę 
įtaką”? 

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą 

Neturiu/ neturi 
jokios įtakos 
priimant 
sprendimus 

 Turiu/ turi labai 
didelę įtaką priimant 
sprendimus 

1. Jūs asmeniškai 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
2. Paprasti žmonės 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
3. Nevyriausybinės, visuomeninės 
organizacijos, bendruomenės 

1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

4. Žiniasklaidos atstovai 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
5. Verslininkai 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
6. Seimo nariai 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
7. Valdininkai 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
8. Prezidentas 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
9. Seniūnai 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
10. Savivaldybių tarybos 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
11. Merai 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 
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53-57. Jūsų manymu, ar visiškai netikėtina, mažai tikėtina, tikėtina, ar labai tikėtina, kad gyventojai, 
kurie šiandien Lietuvoje inicijuoja ar aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose, veiklose susidurtų su 
šiomis problemomis? Po vieną perskaitykite problemas. 

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą 
Visiškai 
netikėti

na 

Mažai 
tikėtina 

Tikėtina Labai 
tikėtina 

N/N 

1. Prarastų darbą 1 2 3 4 9 
2. Būtų laikomi aplinkinių keistuoliais 1 2 3 4 9 
3. Galėtų būti viešai užsipuolami, šmeižiami, 

sulaukti grupinių patyčių, pastangų 
sumenkinti autoritetą 

1 2 3 4 9 

4. Būtų įtarinėjami aplinkinių, kad veikia dėl 
savanaudiškų paskatų 1 2 3 4 9 

5. Galėtų sulaukti grasinimų susidoroti 1 2 3 4 9 
 
58-71. Žmonės dalyvauja įvairiose organizacijose, draugijose, sambūriuose. Pasakykite, ar šiuo metu 
priklausote kurio nors tipo iš toliau išvardintų organizacijų ar sambūrių. 
 

 Taip Ne Nežino/ 
neatsakė 

Labdaringa veikla užsiimanti organizacija, tokia kaip Caritas, Raudonasis 
kryžius, “Rotary” ar pan. 

1 2 9 

Organizacija, padedanti ar vienijanti tam tikrą žmonių grupę, pvz., senus 
žmones, veteranus, vaikus, neįgaliuosius, tam tikra liga sergančiuosius ar 
pan. 

1 2 9 

Profsąjunga 1 2 9 
Profesinė asociacija, verslo asociacija ar kita su jūsų darbu ar profesija 
susijusi organizacija 

1 2 9 

Organizacija, sprendžianti visuomenines problemas, pvz., gamtos 
apsaugos, gyvūnų teisių ar pan. 

1 2 9 

Daugiabučių, sodininkų, gyvenamų namų bendrija, mokyklos tėvų 
komitetas ar pan. 

1 2 9 

Vietos bendruomenės organizacija 1 2 9 
Kultūros, meno kolektyvas   1 2 9 
Laisvalaikio, pomėgių, sporto, turizmo, medžiotojų būrelis ar pan. 1 2 9 
Religinė organizacija, parapijos bendruomenė, maldos grupė ar pan. 1 2 9 
Studentų, moksleivių, jaunimo organizacija 1 2 9 
Savipagalbos, tarpusavio pagalbos ir palaikymo grupės 1 2 9 
Šauliai, Krašto apsaugos savanorių pajėgos 1 2 9 
Kitos organizacijos (įrašyti_______________________) 1 2 9 

 

72. Norėtume Jūsų paklausti, ar Jūs esate dalyvavęs arba dalyvaujate savanoriškoje veikloje? Tai 
yra, tokioje savo noru vykdomoje veikloje, už kurią negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra 
naudinga bendruomenei (t.y. ne giminaičiui, kaimynui ar draugui).  

1. Taip, dalyvauju (dabar ar per paskutiniuosius 12 mėnesių) 
2. Taip, esu dalyvavęs (seniau negu prieš paskutiniuosius 12 mėnesių) 
3. Nedalyvavau, bet norėčiau 
4. Nedalyvauju ir neketinu dalyvauti 
5. Sunku pasakyti 
9. Nežino, neatsakė (neskaityti) 
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73. Į 73-74 KL. ATSAKINĖJA TIK 72 KLAUSIME PASIRINKĘ 1 ARBA 2 ATSAKYMO VARIANTĄ. Kiek laiko 
Jūs skiriate savanorystei?  

1. Bent kartą kiekvieną savaitę.  
2. Maždaug kartą per mėnesį. 
3. Maždaug kartą per tris mėnesius. 
4. Maždaug kartą per pusmetį.  
5. Savanoriauju nereguliariai: akcijų, įvairių renginių, progų metu.  

9. Nežino, neatsakė (neskaityti).  
 
74. O gal galite pasakyti, ar per pandemiją pradėjote savanoriauti, ėmėte savanoriauti daugiau nei 
prieš tai, savanoriaujate tiek pat, mažiau, ar visai nustojote? [atsakymai neskaitomi, interviuotojas 
pažymi labiausiai tinkamą atsakymą] 

1. Per pandemiją pirmą kartą pradėjau savanoriauti.  
2. Savanoriauju tiek pat, kiek ir anksčiau.  
3. Ėmiau savanoriauti daugiau nei iki pandemijos. 
4. Ėmiau savanoriauti mažiau nei iki pandemijos. 
5. Per pandemiją savanoriauti nustojau. 

99. Nežino, neatsakė į klausimą. 
 
75-76. ATSAKINĖJA VISI. Kai kurie žmonės koronaviruso pandemijos ir paskelbto karantino metu 
įsitraukė į įvairias su šia specifine situacija susijusias neatlygintinas visuomenines veiklas siekdami 
prisidėti prie pandemijos pasekmių mažinimo. Ar jums teko įsitraukti į tokio pobūdžio veiklas 
pirmosios pandemijos bangos metu (2020 m. pavasarį)? O antrosios (nuo 2020 m. rudens)?   

 Taip Ne Neatsakė 
75. Pirmosios koronaviruso bangos metu (2020 
pavasarį) 

1 2 99 

76. Antrosios koronaviruso bangos metu (nuo 2020 
m. rudens) 

1 2 99 

 

77. ATSAKINĖJA TIK 75 KLAUSIME ATSAKĘ “TAIP”. Gal galėtumėte trumpai pasakyti, į kokias veiklas 
įsitraukėte pirmosios bangos metu? Instrukcija interviuotojui: užrašyti, kokiose veiklose dalyvavo. 

__________________________________________________ 

78. ATSAKINĖJA TIK 76 KLAUSIME ATSAKĘ “TAIP”. Gal galėtumėte trumpai pasakyti, į kokias veiklas 
įsitraukėte antrosios bangos metu? Instrukcija interviuotojui: užrašyti, kokiose veiklose dalyvavo. 

__________________________________________________ 

 
79. Viešumoje dažnai diskutuojama apie sovietinę Lietuvos praeitį. Ar sutinkate su teiginiu, kad 
sovietiniais laikais buvo geriau gyventi negu dabar Lietuvoje?  

1. Visiškai sutinku 
2. Sutinku 
3. Nei taip, nei ne 
4. Nesutinku 
5. Visiškai nesutinku 
8. Nežinau, neturiu nuomonės (neskaityti) 
9. Neatsakė (neskaityti) 
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80. Ar jūs balsavote 2020 m. spalio 11 d. vykusiuose rinkimuose į Seimą (pirmame rinkimų ture)? 

1. Taip 
2. Ne 

8. (Neskaityti) Nežino 
9. (Neskaityti) Neatsakė 

81. Į 81 KL. ATSAKINĖJA TIK 80 KLAUSIME PASIRINKĘ 1 ATSAKYMO VARIANTĄ. Už kurios partijos 
sąrašą Jūs balsavote rinkimuose į Lietuvos Seimą 2020 m. spalio 11 d.? 

1. (Neskaityti) „Drąsos kelias“ politinė partija (pirmininkas Jonas Varkala) 
2. (Neskaityti) Partija „Laisvė ir teisingumas“ (pirmininkas Remigijus Žemaitaitis) 
3. (Neskaityti) Laisvės partija (pirmininkė Aušrinė Armonaitė) 
4. (Neskaityti) Lietuvos liaudies partija (pirmininkas Tauras Jakelaitis) 
5. (Neskaityti) Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (pirmininkas Gabrielius 

Landsbergis) 
6. (Neskaityti) Centro partija – tautininkai (pirmininkas Naglis Puteikis) 
7. (Neskaityti) Nacionalinis susivienijimas (pirmininkas Vytautas Radžvilas) 
8. (Neskaityti) Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (pirmininkas 

Valdemar Tomaševski) 
9. (Neskaityti) Lietuvos socialdemokratų darbo partija (pirmininkas Gediminas Kirkilas) 
10. (Neskaityti) Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai (pirmininkas Arvydas Juozaitis) 
11. (Neskaityti) Partija „Lietuva - visų“ (pirmininkas Tomas Pačėsas) 
12. (Neskaityti) Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen) 
13. (Neskaityti) Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (pirmininkas Ramūnas Karbauskis) 
14. (Neskaityti) Lietuvos žaliųjų partija (pirmininkas Remigijus Lapinskas) 
15. (Neskaityti) Krikščionių sąjunga (pirmininkas Rimantas Jonas Dagys) 
16. (Neskaityti) Darbo partija (pirmininkas Viktor Uspaskich) 
17. (Neskaityti) Lietuvos socialdemokratų partija (pirmininkas Gintautas Paluckas) 

96. (Neskaityti) Sugadino biuletenį / Nebalsavo už partiją – balsavo tik už kandidatą (-ę) 
97. (Neskaityti) Atsisakė atsakyti 
98. (Neskaityti) Nežino (neprisimena) 

 
 

Dėkojame už atsakymus! 
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4 PRIEDAS. KOREKCIJOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS KLAUSIMŲ 
FORMULUOTĖSE 2020 M. PILIETINĖS GALIOS INDEKSO TYRIME 
 
Visuomenėje nuolatos vyksta realaus elgesio, nuostatų bei viešajame gyvenime vartojamų populiarių 
sąvokų pokyčiai, todėl PGI tyrimo apklausos klausimų formuluotės yra periodiškai peržiūrimos, kad 
šiuos pokyčius atitiktų (pvz., aprėptų visas pastebimas pilietines veiklas). Žemiau galima matyti 2020 
m. tyrimo bangoje taikytas korekcijas. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, apverčiant skales) klausimai 
koreguoti ir atsižvelgiant į karantino metu taikytą kitokį apklausos interviu būdą – tai yra, ne tiesioginį 
interviu („akis į akį“), o interviu telefonu.  
 
 
4.1. lentelė. Klausimyno korekcijos pilietinio aktyvumo dimensijoje (pateikiami tik keisti atsakymų 
variantai) 
 
Klausimas: „Egzistuoja įvairių būdų pagerinti padėtį visuomenėje. Ar per paskutiniuosius metus esate 
daręs(-iusi) ką nors iš čia išvardintų veiksmų?“ 
 

Iki 2019 m. PGI tyrimo bangos taikyta atsakymo 
formuluotė 

Nuo 2020 m. PGI tyrimo bangos taikoma 
atsakymo formuluotė  

Dalyvavote streiko akcijoje Dalyvavote streike 
Boikotavote kokios nors firmos arba šalies 
produktus dėl etinių (moralinių) ar politinių 
motyvų 

Boikotavote kokios nors firmos arba šalies 
produktus dėl moralinių ar politinių motyvų 

Pirkote kokios nors firmos arba šalies produktus 
dėl etinių (moralinių) ar politinių motyvų 

Pirkote kokios nors firmos arba šalies produktus 
dėl moralinių ar politinių motyvų 

Susitikote su žurnalistais ar pats/ pati rašėte, 
kalbėjote spaudoje, televizijoje, radijuje 

Bendravote su žurnalistais ir kitais nuomonės 
formuotojais ar pats/ pati rašėte, kalbėjote 
spaudoje, televizijoje, radijuje, internetinėje 
žiniasklaidoje 

Dalyvavote demonstracijoje, mitinge ar pikete Dalyvavote demonstracijoje, palaikymo akcijoje, 
mitinge ar pikete 

Kreipėtės į valstybės kontroliuojančias 
institucijas (policiją, mokesčių inspekciją, vaiko 
teisių tarnybą ir pan.) pranešdami apie įstatymų 
pažeidimus 

Kreipėtės į policiją, mokesčių inspekciją, vaiko 
teisių tarnybą ar į kitas valstybės 
kontroliuojančias institucijas pranešdami apie 
įstatymų pažeidimus 

Aukojote labdarai pinigų, daiktų arba kitaip 
parėmėte asmenis ar visuomenines 
organizacijas 

Aukojote labdarai pinigų, daiktų arba kitaip 
parėmėte asmenis, visuomenines organizacijas 
ar pilietines iniciatyvas 
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4.2. lentelė. Klausimyno korekcijos pilietinės įtakos dimensijoje (pateikiami tik keisti atsakymų 
variantai) 
 
Klausimas: „Įvairios visuomenės grupės turi skirtingas galias priimant sprendimus, darančius įtaką 
visos visuomenės ar atskirų jos grupių gyvenimui. Įvertinkite įvairių grupių galią daryti įtaką sprendimų 
priėmimui naudodamiesi 10 balų skale, kur 1 reiškia “Neturi jokios įtakos”, o 10 – “Turi labai didelę 
įtaką”?“ 
 

Iki 2019 m. PGI tyrimo bangos taikyta atsakymo 
formuluotė 

Nuo 2020 m. PGI tyrimo bangos taikoma 
atsakymo formuluotė  

Visuomeninės organizacijos, bendruomenės Nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos, 
bendruomenės 

 

 

4.3. lentelė. Klausimyno korekcijos pilietinės veiklos rizikų dimensija (pateikiami tik keisti atsakymų 
variantai) 
 
Klausimas: „Jūsų manymu, ar visiškai netikėtina, mažai tikėtina, tikėtina, ar labai tikėtina*, kad 
gyventojai, kurie šiandien Lietuvoje inicijuoja ar aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose, veiklose 
susidurtų su šiomis problemomis?“ 
 

Iki 2019 m. PGI tyrimo bangos taikyta atsakymo 
formuluotė 

Nuo 2020 m. PGI tyrimo bangos taikoma 
atsakymo formuluotė  

Galėtų būti viešai užsipuolami, šmeižiami Galėtų būti viešai užsipuolami, šmeižiami, 
sulaukti grupinių patyčių, pastangų sumenkinti 
autoritetą 

* taip pat – apversta skalė (pradedama nuo „visiškai netikėtina“, o ne nuo „labai tikėtina“).  
 
 
4.4 lentelė. Korekcijos organizacinės narystės klausime (pateikiami tik keisti atsakymų variantai) 
 
Klausimas: „Žmonės dalyvauja įvairiose organizacijose, draugijose, sambūriuose. Pasakykite, ar šiuo 
metu priklausote kurio nors tipo iš toliau išvardintų organizacijų ar sambūrių“ 
 

2016 m. PGI tyrimo bangoje taikyta atsakymo 
formuluotė 

2020 m. PGI tyrimo bangoje taikyta atsakymo 
formuluotė 

Labdaringa veikla užsiimanti organizacija, tokia 
kaip Caritas, Raudonasis kryžius ar pan. 

Labdaringa veikla užsiimanti organizacija, tokia 
kaip Caritas, Raudonasis kryžius, “Rotary” ar 
pan. 

Profsąjunga, profesinė sąjunga, verslo asociacija 
ar kita su jūsų darbu ar profesija susijusi 
organizacija 

Profsąjunga 
Profesinė asociacija, verslo asociacija ar kita su 
jūsų darbu ar profesija susijusi organizacija 

Kultūros, laisvalaikio, sporto, turizmo draugija, 
meno kolektyvas 

Kultūros, meno kolektyvas   
Laisvalaikio, pomėgių, sporto, turizmo, 
medžiotojų būrelis ar pan. 

-  Savipagalbos, tarpusavio pagalbos ir palaikymo 
grupės (nauja formuluotė) 
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Domėjimasis viešaisiais reikalais 
 
Klausimas: „Ar Jums svarbu kasdien sužinoti šias naujienas? Tai Jums yra visiškai nesvarbu, nesvarbu, 
svarbu ar labai svarbu*?“ 
 
*Pokytis - apversta skalė (pradedama nuo „visiškai nesvarbu“, o ne nuo „labai svarbu“).  
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