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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 2022 m. pilietinės galios indekso tyrimas. Jame matuojame Lietuvos 

visuomenės pilietinę galią besitęsiančių išskirtinių, ypatingų sąlygų fone. Jei ankstesnis tyrimas (2020 

m.), atliktas 2021 m. pavasarį, atskleidė smarkiai visas visuomenės sritis palietusių pirmųjų COVID-19 

pandemijos ir ją lydėjusių karantinų metų pilietinę galią, tai 2022 m. pabaigoje įgyvendintas 2022 m. 

PGI tyrimas parodo pilietinę galią ir jos pokyčius jau ne tik pandemijos, bet ir Europą sukrėtusio plataus 

masto karo Ukrainoje, migracijos krizės, ženklaus energijos kainų augimo ir rekordiškai aukštos 

infliacijos kontekste. Atsižvelgdami į svarbiausius įvykius, šalia įprastųjų pilietinės galios indekso 

dimensijų šiame tyrime taip pat atidžiau pažvelgiame ir į Lietuvos gyventojų pagalbą Ukrainai bei 

ukrainiečiams, taip pat žvilgtelime į nusiteikimą ginti savo šalį karo plitimo atveju. Turėdami galvoje 

dideles įvairių vertinimų viešojoje erdvėje sulaukusias skirtingų tipų protesto bei palaikymo akcijas, 

organizuotas Lietuvoje 2021 m. – 2022 m., kiek detaliau patyrinėjame visuomenės palaikymą joms.  

Lyginant 2022 m. pilietinės galios indekso tyrimo duomenis su ankstesniais, 2020 m. tyrimo 

duomenimis, reikėtų atkreipti dėmesį, kad reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa 2022 m. 

tyrimui vėl, kaip buvo įprasta, atlikta tiesiogiai, respondentus apklausiant „akis į akį“ ir tuo skiriasi nuo 

paskutinės, pandemijos laikotarpio, 2020 m. pilietinės galios indekso tyrimo apklausos, dėl karantino 

ribojimų vykdytos telefonu. Nors skirtingais apklausos būdais gautus duomenis, juos rinkusioms 

visuomenės nuomonės tyrimų agentūroms užtikrinus reprezentatyvumą, lyginti tarpusavyje galima, 

visgi šį metodologinį aspektą verta turėti galvoje.  

Tad kviečiame susipažinti su 2022 m. pilietinės galios indekso 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 prof. dr. Ainės Ramonaitės, dr. Rūtos Žiliukaitės ir 

dr. Mindaugo Degučio parengtą metodiką Pilietinės visuomenės institutas tiria nuo 2007 metų. 2022 

m. tyrimas – jau dvyliktasis. 

2022 m. Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimą rėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija.  

Reprezentatyvią Lietuvos visuomenės apklausą tyrimui atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 

centras „VILMORUS“. 

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 
 

Šioje dalyje apžvelgiamos visuomenės nuostatos bei elgsena pagrindinėse pilietinės galios indekso 

sudedamosiose dimensijose bei paskaičiuojami domėjimosi viešaisiais reikalais, pilietinio aktyvumo, 

potencialaus pilietinio aktyvumo, pilietinės įtakos suvokimo bei rizikų, susijusių su pilietine veikla, 

vertinimo indeksai. Taip pat iš pastarųjų keturių indeksų išvedamas bendras pilietinės galios indeksas, 

trumpai aptariama rodiklių kaita lyginant su ankstesniais metais bei įverčių skirtumai pagal 

sociodemografines charakteristikas. 

 

1.1. DOMĖJIMASIS VIEŠAISIAIS REIKALAIS 
 

Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais Pilietinės galios indekso tyrime matuojamas 

apklausos respondentams užduodant klausimą: „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“. Kiek atsakiusieji 

domisi šiomis skirtingomis išvardintomis naujienų grupėmis galima matyti 1.1 paveiksle.  

 

1.1 pav. Lietuvos gyventojų domėjimasis viešaisiais reikalais, proc. 

 

 

Žvelgiant į skirtingas naujienų rūšis, matyti, kad labiausiai 2022 m. Lietuvos gyventojus domina 

pasaulio naujienos (91 proc. svarbu ir labai svarbu), kiek mažiau – naujienos apie gyvenamosios 
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vietovės, bendruomenės reikalus (85 proc. svarbu ir labai svarbu). Verta pastebėti, kad nors pasaulio 

naujienos nuo pat jų įtraukimo į pilietinės galios indekso klausimyną 2015 m. buvo vienos iš dviejų 

populiariausiųjų naujienų grupių (šalia gyvenamosios vietovės, bendruomenės reikalų), 2022 m. 

tampa pirmieji, kuomet susidomėjimas pasaulio naujienomis Lietuvoje, nors ir nežymiai, „aplenkia“ 

susidomėjimą artimiausios gyvenamosios vietovės reikalais (6 proc. skirtumu). Tikėtina, šis pokytis 

nulemtas geopolitinio konteksto - 2022 m. vasarį prasidėjusio plataus masto Rusijos karinio puolimo 

Ukrainoje ir jį sekusių įvairių šalių bei jų grupių veiksmų.  

Kitomis naujienų grupėmis, apklausos duomenimis, Lietuvos gyventojai domisi kiek mažiau. Visgi 

šešiems – septyniems gyventojams iš dešimties kasdien rūpi sužinoti politinio gyvenimo naujienas (71 

proc. svarbu ir labai svarbu), kultūrinio gyvenimo naujienas (65 proc. svarbu ir labai svarbu) bei verslo, 

ekonomikos naujienas (63 proc. svarbu ir labai svarbu). Mažiau svarbu kasdien sužinoti kriminalines, 

nelaimingų įvykių (57 proc. svarbu ir labai svarbu) bei sporto (52 proc. svarbu ir labai svarbu) naujienas. 

Mažiausiai iš tirtųjų naujienų grupių Lietuvos gyventojus 2022 m. domino įžymių žmonių gyvenimo 

naujienos (36 proc. svarbu ir labai svarbu) ir galima iškart pastebėti, jog tai yra mažiausias domėjimasis 

būtent šia naujienų grupe per daugiau nei dešimtmetį rodiklio matavimo pilietinės galios indekso 

tyrime istorijos.  

Žvelgiant į kitus pokyčius, galima pastebėti, jog 2022 metais, lyginant su „pandeminiais“ 2020 metais, 

padidėja ir į įprastinį priešpandeminį lygmenį grįžta domėjimasis sporto naujienomis (9 proc. daugiau 

besidominčių nei 2020 m., statistiškai nereikšmingas skirtumas lyginan su 2019 m.), bei sumažėja ir į 

tą patį priešpandeminį lygmenį grįžta pandemijos metu stebėtas išaugęs susidomėjimas kultūrinio 

gyvenimo bei verslo ir ekonomikos naujienų grupėmis (atitinkamai 10 proc. ir 9 proc. mažiau 

besidominčių lyginant su 2020 m., statistiškai nereikšmingi besidominčių skirtumai lyginant su 2019 

m.). Vėlgi, kaip pastebėjome ir 2020 m. Pilietinės galios tyrimo indekse, šie praeitos bangos (pirmųjų 

pandemijos metų) duomenų išskirtinumai gali būti nulemti būtent pandemijos meto specifikos – dėl 

karantinų nevyko sporto varžybos, bet atsirado daugiau laiko kultūros naujienoms, netikrumo 

aplinkoje augo gyventojų susirūpinimas ekonomine situacija.  

Atskirai žvelgiant į 2020 m. įvairių naujienų grupių atveju stebėtą mažesnę „labai besidominčių“ 

gyventojų dalį, iš 2022 m. perspektyvos tai galima vertinti kaip 2020 metų išskirtinumą, nulemtą arba 

tos pačios pandemijos ir ją lydinčių karantino metų specifikos, arba, šiuo atveju, ir kitokio apklausos 

būdo (2020 m. apklausa dėl karantino ribojimų vyko telefonu). 2022 m. „labai besidominčių“ 

gyventojų dalis šešiais iš dešimties atvejų grįžta į 2019 m. lygmenį, o pasaulio naujienų bei įžymių 

žmonių naujienų atveju pokyčiai gali būti paaiškinami 2022 m. apskritai dėl karo Ukrainoje išaugusiu 

domėjimusi pasaulio naujienomis ir kartu išaugusiu šio domėjimosi intensyvumu (daugiau 

respondentų pasaulio naujienos tampa „labai svarbios“ –nuo 21 proc. 2019 m. iki 27 proc. 2022 m.), 

bei jau anksčiau minėta ilgalaike domėjimosi įžymių žmonių naujienomis smukimo tendencija šalia to 

paties ypatingo 2022 m. konteksto, verčiančio kreipti dėmesį kitur (respondentų, kuriems įžymių 

žmonių gyvenimo naujienas kasdien sužinoti yra „labai svarbu“ sumažėjo nuo 9 proc. 2019 m. iki 3 

proc. 2022 m.).  

Apskaičiuotas domėjimosi viešaisias reikalais indeksas 2022 m. įgyja vidutinę 41,3 balų iš 100 galimų 

reikšmę. Šis balas panašus tiek į 2020 m. apskaičiuotąją vidutinę reikšmę, lygią 40,5 balo, tiek į 2019 

m. – 41,4 balus. Jau aptarti pandemijos meto (2020 m.) domėjimosi pokyčiai (išaugęs bendras 

domėjimasis, tačiau mažesnė „labai“ besidominčių dalis) kiek padengė vieni kitus ir dėl to reikšmingiau 

indekso baluose neatsispindėjo.  

Didžiausiomis domėjimosi indekso reikšmėmis pasižymi labiausiai išsimokslinę respondentai, vadovai, 

verslininkai, specialistai ir tarnautojai, mažiausiomis – mažiausiai išsimokslinę, mažiausias pajamas 
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gaunantys, bedarbiai ar laikinai nedirbantys. Lyginant su ankstesniais, 2020 metais, matomi dar labiau 

išryškėję skirtumai tarp skirtingų išsimokslinimo ir užsiėmimo grupių: domėjimasis viešaisiais reikalais 

2022 m. paaugo tarp turinčių aukštąjį išsimokslinimą (nuo 44,5 iki 48,2 balo vidutinės reikšmės), 

vadovų ir verslininkų (nuo 44,1 iki 47,6 balo vidutinės reikšmės), specialistų bei tarnautojų (nuo 43,3 

iki 47,0 balo vidutinės reikšmės), taip pat – studentų ir moksleivių (nuo 34,6 iki 38,3 balo vidutinės 

reikšmės), o sumažėjo – tarp bedarbių bei laikinai nedirbančių (nuo 39,2 iki 34,6 balo vidutinės 

reikšmės). 2022 m. kiek padidėjo vyrų domėjimasis viešaisiais reikalais (nuo 39,9 iki 43,6 balo vidutinės 

reikšmės), nors moterų liko reikšmingiau nepakitęs. Nebėra ir ryškesnės 2020 m. stebėtos jauniausios 

amžiaus grupės domėjimosi atskirties (tiesa, atkreiptinas dėmesys, kad jauniausiosios amžiaus grupės 

duomenis 2020 m. ir 2022 m. reikia vertinti atsargiai dėl 2022 m. nuo 16 m. iki 18 m. pakilusios 

apklaustų respondentų apatinės amžiaus ribos). Visus pilietinės galios indekso balo vidurkius pagal 

pagrindines sociodemografines charakteristikas galima matyti 1.2 ir 1.3 paveiksluose.  

 

1.2 pav. Domėjimosi viešojo gyvenimo naujienomis indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 
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1.3 pav. Domėjimosi viešojo gyvenimo naujienomis indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir 

gyvenamąją vietą 

 

 

 

 

1.2. PILIETINIS AKTYVUMAS 
 

Matuojant pilietinį aktyvumą, pilietinės galios indekso tyrimo apklausoje respondentams užduodamas 

klausimas „Egzistuoja įvairių būdų pagerinti padėtį visuomenėje. Ar per paskutiniuosius metus esate 

daręs (-iusi) ką nors iš čia išvardintų veiksmų?“ bei pateikiamas įvairių veiklų sąrašas. Šalia devyniolikos 

jau ankstesniais metais matuotų veiklų 2022 m. papildomai įtraukta dar viena - dalyvavimas viešojoje 

konsultacijoje, darbo grupėje, dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoje ar panašioje valstybės institucijų 

inicijuotoje veikloje. Visą dvidešimties veiklų sąrašą galima matyti 1.4 paveiksle, 1.1 lentelėje arba 

apklausos klausimyne, kurį galima rasti 3-iame priede.  

Trys populiariausios veiklos, į kurias 2022 m. teigė įsitraukę didžiausia dalis respondentų, išlieka tos 

pačios, kaip ir ankstesniais metais – aukojimas labdarai (46 proc. respondentų), dalyvavimas aplinkos 

tvarkymo talkose (39 proc.) bei dalyvavimas vietos bendruomenės veikloje (31 proc.). Du-trys 

gyventojai iš dešimties 2022 m. teigė boikotovę (27 proc.) ar pirkę (23 proc.) kokios nors firmos ar 

šalies produktus dėl moralinių ar politinių motyvų, pasirašę peticiją internetu (24 proc.). 10-15 proc. 

respondentų teigė per metus internetu skelbę, siuntę pilietinio ar politinio pobūdžio informaciją, 

dalyvavę virtualioje pilietinėje ar politinėje diskusijoje (15 proc.), dalyvavę visuomeninių organizacijų 

ar judėjimų veikloje (14 proc.), dalyvavę demonstracijoje, palaikymo akcijoje, mitinge ar pikete (13 

proc.), pasirašę peticiją ne internetu (12 proc.), neatlygintinai dalyvavę visuomeninėje, pilietinėje 

kampanijoje ar kreipęsi į valstybės kontroliuojančias institucijas pranešdami apie įstatymų pažeidimus 
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(po 10 proc.). 8 proc. teigė bendravę su žurnalistais ir kitais nuomonės formuotojais ar patys rašę, 

kalbėję įvairiose žiniasklaidos priemonėse, po 7 proc. – kreipęsi į politiką ar dalyvavę partijos, politinės 

organizacijos veikloje, taip pat 7 proc. nurodė dalyvavę religinės bendruomenės vykdomoje socialinėje 

veikloje. 5 proc. indikavo dalyvavę profsąjungos veikloje, 4 proc. – streikavę. Į viešąsias konsultacijas, 

darbo grupes, dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas ar panašias valstybės institucijų inicijuotas veiklas 

2022 m. nurodė įsitraukę 3 proc. apklausos respondentų. Santykinai mažiausiai – 2 proc. – teigė 

kreipęsi į advokatą, teismą ar prokuratūrą viešo, kolektyvinio intereso gynimo klausimu.  

 

1.4 pav. Lietuvos gyventojų dalyvavimas pilietinėse veiklose, proc. 

 

2,2

3,2

3,7

4,6

7,1

7,1

7,4

7,6

9,5

9,9

12,4

13,0

13,6

15,1

23,2

23,6

27,1

30,7

38,6

46,3

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

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

Dalyvavote viešojoje konsultacijoje, darbo grupėje,
dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoje ar panašioje…

Dalyvavote streike

Dalyvavote profsąjungos veikloje

Dalyvavote partijos, politinės organizacijos veikloje

Dalyvavote religinės bendruomenės vykdomoje
socialinėje veikloje

Kreipėtės į politiką

Bendravote su žurnalistais ir kitais nuomonės
formuotojais ar pats/ pati rašėte, kalbėjote spaudoje,…

Kreipėtės į policiją, mokesčių inspekciją, vaiko teisių
tarnybą ar į kitas valstybės kontroliuojančias…

Neatlygintinai dalyvavote visuomeninėje ar pilietinėje
kampanijoje (nešiojote ar platinote kokios nors…

Pasirašėte peticiją (ne internetu)

Dalyvavote demonstracijoje, palaikymo akcijoje, mitinge
ar pikete

Dalyvavote visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje

Socialiniuose tinkluose (Facebook ir kituose),
elektroniniu paštu ar kitaip internetu skelbėte, siuntėte…

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

Pasirašėte peticiją (internetu)

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

Dalyvavote vietos bendruomenės veikloje

Dalyvavote aplinkos tvarkymo talkose

Aukojote labdarai pinigų, daiktų arba kitaip parėmėte
asmenis, visuomenines organizacijas ar pilietines…
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Palyginus su ankstesniais metais, matyti, jog Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo paveikslas 2022 

m. gerokai pasikeitė (visus pokyčius galima matyti 1.1 lentelėje). Viena vertus, nuslūgo pirmaisiais 

pandemijos metais (2020 m.) stipriai pakilęs dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose ar pranešimai 

apie įstatymų pažeidimus valstybės kontroliuojančioms institucijoms (sumažėjo po 8 proc.), 

dalyvavimas religinių bendruomenių vykdomoje socialinėje veikloje (susitraukė 4 proc.), taip pat 

kreipiamasis į advokatą, teismą ar prokuratūrą viešo, kolektyvinio intereso gynimo klausimu (sumažėjo 

3 proc.). Visais šiais atvejais galima sakyti, jog pandemijos ir karantino paskatintas įsitraukimas 

„normalizavosi“ ir grįžo į priešpandeminį, 2019 m. lygį (tiesa, dalyvavimas vietos bendruomenių 

veiklose išlieka kiek didesnis nei 2016-2019 m. laikotarpiu, panašus į aukštesnį 2014-2015 m. matytąjį).  

 

1.1 lentelė. Visuomenės aktyvumo įvairiose pilietinėse veiklose pokytis 2020 m. – 2022 m. 
 

2022 
m. 

2020 
m. 

2019 
m. 

Pokytis 
2020 
m. – 
2022 
m. 

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

46,3 61,1 38,8 -14,9 

Dalyvavote aplinkos tvarkymo talkose 38,6 40,1 32,1 -1,6 

Dalyvavote vietos bendruomenės veikloje 30,7 38,7 25,8 -8,0 

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

27,1 12,0 15,0 +15,1 

Pasirašėte peticiją (internetu) 23,6 22,5 23,1 +1,1 

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

23,2 11,3 9,4 +11,8 

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

15,1 15,0 14,1 +0,1 

Dalyvavote visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje 13,6 9,0 8,2 +4,6 

Dalyvavote demonstracijoje, palaikymo akcijoje, mitinge ar 
pikete 

13,0 7,4 3,5 +5,7 

Pasirašėte peticiją (ne internetu) 12,4 12,0 12,6 +0,4 

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

9,9 11,1 7,9 -1,2 

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

9,5 17,1 10,9 -7,7 

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

7,6 10,8 3,2 -3,1 

Kreipėtės į politiką 7,4 6,9 5,7 +0,5 
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Dalyvavote religinės bendruomenės vykdomoje socialinėje 
veikloje   

7,1 11,4 8,3 -4,3 

Dalyvavote partijos, politinės organizacijos veikloje 7,1 5,4 5,2 +1,7 

Dalyvavote profsąjungos veikloje 4,6 3,2 3,5 +1,4 

Dalyvavote streike 3,7 3,0 2,5 +0,7 

Dalyvavote viešojoje konsultacijoje, darbo grupėje, 
dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoje ar panašioje veikloje, kurią 
inicijavo valstybės institucijos 

3,2 - - - 

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

2,2 5,2 2,3 -3,0 

 

Kita vertus, 2022 m. smarkiai išaugo etinis, politinis vartojimas –Lietuvos gyventojai tiek boikotavo, 

tiek pirko tam tikrus produktus dėl moralinių ir politinių motyvų aktyviau nei kada anksčiau per PGI 

matavimo istoriją1. Lyginant su 2019 m., toks vartojimas išaugo daugiau nei dvigubai: boikotavimas - 

15 proc., pirkimas – 12 proc. Toks vartojimo pokytis sietinas su karu Ukrainoje bei 2022 m. viešojoje 

erdvėje dažnai stebėtu, iš vienos pusės, ukrainietiškų ar Ukrainą palaikančių įmonių prekių pirkimo ir, 

iš kitos pusės, Rusijoje pagamintų produktų, taip pat ir Vakarų įmonių, nepasitraukusių iš Rusijos 

rinkos, produktų boikoto konstatavimu bei tolimesniu skatinimu. 

2022 m., lyginant su 2020-aisiais, taip pat 6 proc. augo gyventojų dalyvavimas įvairiose 

demonstracijose, palaikymo akcijose, mitinguose ar piketuose (nuo 7 proc. iki 13 proc.), o dalyvavimas 

visuomeninių organizacijų, judėjimų veiklose – 5 proc. (nuo 9 proc. iki 14 proc.). Abiem atvejais į tokias 

veiklas įsitraukusiųjų dalis – taip pat aukščiausia nuo 2007-ųjų.  

Apžvelgiant Lietuvos gyventojų aktyvumo pokyčius 2022-aisiais, atskirai reiktų aptarti, atrodytų, bene 

didžiausią neigiamą aktyvumo pokytį per pastaruosius porą metų – 15 proc. susitraukusį aukojimą 

labdarai (nuo rekordinių 61 proc. 2020-aisiais iki 46 proc. 2022 m.). Visgi čia reiktų atkreipti dėmesį, 

jog šiame klausime teiraujantis apie būdus pagerinti padėtį „visuomenėje“, tikėtina, daugelis 

respondentų klausimą suprato kaip „savoje visuomenėje“, ypač atsižvelgiant į tai, kad ankstesnis 

klausimas (jų eilės tvarką galima matyti 3 priede pateiktame klausimyne) eksplicitiškai kreipė dėmesį į 

„savą“ visuomenę, Lietuvą. Tuo tarpu kalbant apie aukojimą „Ukrainai ar ukrainiečiams“, apie kurį 

buvo teirautasi atskirai, matome gerokai didelę įsitraukusių žmonių dalį – 58 proc. (detaliau Lietuvos 

gyventojų pagalba Ukrainai ir ukrainiečiams bus aptarta 2.1 skyrelyje). Taigi aukojimo „susitraukimas“ 

2022-aisiais laikytinas sąlyginiu, susijusiu su tikslinės grupės pasikeitimu (aukojimas nebe tik ir nebe 

tiek „savai visuomenei“, kiek karo paliestai kitai šaliai ir jos žmonėms).  

Apskaičiuotas pilietinio aktyvumo indeksas 2022 m. įgyja vidutinę 41,3 balo iš 100 galimų reikšmę. Šis 

balas – vienas aukščiausių per penkiolika PGI matavimo metų, nusileidžiantis tik rekordiniam 2020 m. 

pilietinio aktyvumo indekso balui (44,0). Taigi Lietuvos visuomenė 2022-aisiais išliko itin mobilizuota ir 

aktyvi, tiesa, kaip matėme aukščiau, veiklų pobūdis kiek keitėsi atsižvelgiant į kintančias aplinkybes 

(pirmiausia - iš dėmesio lauko besitraukiančią pandemiją bei prasidėjusią plataus masto Rusijos karinę 

invaziją į Ukrainą).  

Aktyviausios pilietinėje veikloje grupės 2022 m. išliko tos pačios kaip ir ankstesniais metais (pilietinio 

aktyvumo indekso vidurkius pagal skirtingas sociodemografines charakteristikas galima matyti 1.4 ir 

1.5 paveiksluose). Didesnis pilietinis aktyvumas susijęs su aukštesniu išsilavinimu, didesnėmis 

                                                             
1 Klausimas apie produktų boikotavimą dėl moralinių ar politinių motyvų į PGI klausimyną įtraukas 2007 m., apie 
pirkimą dėl tų pačių priežasčių – 2010 m.  
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pajamomis, stipresne padėtimi darbo rinkoje (aukščiausiais pilietinio aktyvumo indekso vidurkiais 

pasižymi vadovai, verslininkai bei specialistai, tarnautojai), jaunesniu amžiumi (tiesa, ne pačiu 

jauniausiu, aktyviausia išlieka 30-39 m. amžiaus grupė, tarp kitų grupių aktyvumas nuosekliai mažėja). 

Visgi lyginant su 2020 m., galime pastebėti ir tam tikrus reikšmingus pilietinio aktyvumo pokyčius 

skirtingose sociodemografinėse grupėse.  

 

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 

 

 

40,1

42,4

43,0

47,3

44,6

38,8

35,6

27,8

36,2

60,5

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

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

18-29 m.

30-39 m.

40-49 m.

50-59 m.

60 m. ir daugiau

Išsimokslinimas

Pradinis, pagrindinis, vidurinis

Profesinis su viduriniu, aukštesnysis, technikumas

Aukštasis (universitetas, kolegija)

56,2
58,3

38,9
28,0

29,7
38,6

32,1

23,6
37,4

42,0
45,6

55,5

50,7
36,9

33,3

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

Pagrindinis užsiėmimas
Vadovas (aukščiausios ar vid. grandies), verslininkas,…

Specialistas, tarnautojas
Darbininkas, techninis darbuotojas

Bedarbis, laikinai nedirbantis
Pensininkas (nedirbantis), neįgalusis

Studentas, moksleivis
Kita (namų šeimininkės, ūkininkai)

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

Kiti miestai
Kaimo vietovė
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Pirmiausia – vėl išaugo per pandemiją kiek nukritęs (ypač augančiame kitų grupių aktyvumo kontekste) 

studentų, moksleivių pilietinis aktyvumas (11 balų didesnė reikšmė nei 2020 m. – nuo 28,0 iki 38,6). 

Atitinkamai žvelgdami į skirtingas amžiaus grupes, galime matyti, jog 2022 m., lyginant su pirmaisiais 

pandemijos metais, pilietinio aktyvumo indeksas kiek smuktelėjo visose amžiaus grupėse (4-6 balais), 

išskyrus jaunimo – būtent šioje grupėje pilietinis aktyvumas augo: 18-29 m. amžiaus grupės pilietinio 

aktyvumo indeksas 2020 m. – 35,4 balo, o 2022 m. – jau 43,0 balai. Šis pilnamečio jaunimo 

suaktyvėjimas pilietinėse veiklose matomas ir lyginant su priešpandeminiu, 2019 m., pilietinio 

aktyvumo indekso vidurkiu – tuomet 18-29 m. amžiaus grupėje vidutinė indekso reikšmė buvo lygi 

34,1 balo.  

Kitas reikšmingas su sociodemografija susijęs pokytis – ženkliai, 8 balais, lyginant su pirmaisiais 

pandemijos metais išaugęs aktyvumo indeksas didžiuosiuose miestuose, tačiau 10-11 balų susitraukęs 

pilietinis aktyvumas kaimo vietovėse ir kituose miestuose, rajonų centruose. Čia verta atkreipti 

dėmesį, kad pilietinis aktyvumas kaimo vietovėse ir rajonų centruose po ženklaus pakilimo 2020-aisiais 

daugiau mažiau „grįžo“ į priešpandeminį lygį (pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai kaimo vietovėse 

2019 m. – 32,2 balo, 2020 m. – 44,6 balo, 2022 m. – 33,3 balo; miestuose, rajonų centruose – 37,9 

balo 2019 m., 46,8 balo 2020 m. ir 36,9 balo 2022 m.). Tuo metu didmiesčių gyventojai ne tik išlaikė 

pirmųjų pandemijos metų pilietinio aktyvumo pakilimą, bet ir dar labiau suaktyvėjo – čia pilietinio 

aktyvumo indeksas 2019 m. buvo lygus 32,6 balo, 2020 m. – 42,4 balo, o 2022 m. – 50,7 balo).  

Panašiai ir su išsimokslinimu – aukštojo išsimokslinimo grupėje pilietinis aktyvumas 2022 m. praktiškai 

nepakito lyginant su išaugusiu 2020-ųjų aktyvumu (60,5 balo 2022 m., 59,5 balo 2020 m.), tuo metu 

aukštesniojo, profesinio išsimokslinimo ir pagrindinio, vidurinio išsimokslinimo grupėse pilietinis 

aktyvumas „grįžo“ į priešpandeminį 2019 m lygį (atitinkamai 39,2 balo reikšmė 2019 m., 42,0 balo – 

2020 m., 36,2 balo 2022 m. ir 24,2 balo 2019 m., 31,4 balo 2020 m., 27,8 balo 2022 m.). 2022 m. savo 

pilietinio aktyvumo augimu išsiskyrė ir darbininkai, techniniai darbuotojai – jų pilietinis aktyvumas 

„atsiplėšė“ nuo įprastinių žemiausiųjų pilietinio aktyvumo indekso reikšmių ir įgavo vidutinę kitų 

grupių kontekste pilietinio aktyvumo indekso reikšmę (paaugimas nuo 31,2 balo reikšmės 2020-aisiais 

iki 38,9 balo 2022-aisiais).  

 

 

1.3. DALYVAVIMO PILIETINĖSE VEIKLOSE POTENCIALAS 
 

Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų pilietinės veiklos potencialą, pilietinės galios indekso tyrimo 

apklausoje respondentams užduodamas klausimas apie hipotetinę rimtą politinę, ekonominę, 

saugumo ar kokią nors vietinės reikšmės problemą ir teiraujamasi jų reakcijos: „Įsivaizduokite, kad 

staiga Jums ir visai visuomenei iškilo rimta politinė problema (pvz.: Prezidentas įveda tiesioginį savo 

valdymą, panaikindamas Seimą) / rimta ekonominė problema (pvz.: valdžia žymiai padidina pajamų 

mokestį gyventojams ar gerokai sumažina socialines išmokas socialiai remtiniems žmonėms) / kokia 

nors vietinės reikšmės problema (pvz.: šalia Jūsų gyvenamosios vietos ketinama statyti kenksmingų 

atliekų perdirbimo gamyklą arba įrengti sąvartyną ir pan.) / rimta saugumo problema (pvz.: prieš 

Lietuvą panaudota kitos valstybės karinė galia). Kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje?“, kiekvienu iš 

atvejų pateikiami atsakymo variantai „Imčiausi organizuoti veiklą“, „Sutikčiau prisidėti“, „Laikyčiausi 

nuošalyje, nieko nedaryčiau“. Kaip pasiskirsto respondentų atsakymai į šį klausimą, galima matyti 1.7 

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

 

 

Kaip ir ankstesniais metais, labiausiai gyventojus veikti paskatintų kokia nors vietinės reikšmės 

problema. Kad tokią veiklą imtųsi organizuoti ar prie jos prisidėtų, teigia du trečdaliai (67 proc.). 

apklaustųjų. Atroji – rimta saugumo problema, ji veikti paskatintų daugiau nei pusę, 55 proc. 

gyventojų. Rimtos ekonominės problemos akivaizdoje veiktų pusė - 47 proc., o iškilus rimtai politinei 

problemai, į jos sprendimą įsitrauktų daugiau nei trečdalis, 37 proc., respondentų. Patys veiksmus 

organizuoti imtųsi atitinkamai 22 proc., 12 proc., 10 proc. ir 6 proc. apklaustųjų. Pasirinkimą likti 

nuošalyje vietinės reikšmės ir saugumo problemų atveju apklausoje nurodė kas penktas (atitinkamai 

18 proc. ir 21 proc.), ekonominės problemos atveju – kas trečias, o politinės – du iš penkių (atitinkamai 

31 proc. ir 38 proc.).  

Lyginant su ankstesniais metais, galima matyti, jog 2022 m. ženkliai išaugo nežinančiųjų, kaip tokiose 

hipotetinėse situacijose elgtųsi, dalis. Jei 2019-2020 m. tokių nežinančiųjų atitinkamai buvo sumažėję 

iki 19 proc. ir 10 proc. rimtos politinės problemos atveju, 12 proc. ir 6 proc. rimtos ekonominės 

problemos atveju, 12 proc. ir 3 proc. vietinės reikšmės problemos atveju bei 16 proc. ir 6 proc. rimtos 

saugumo problemos atveju, tai 2022 m. visų problemų atveju stebima 12-19 proc. (lyginant su 2020-

aisiais) ar 4-10 proc. (lyginant su 2019-aisiais) nežinančiųjų, kokį atsakymą pasirinkti, dalis2. Tokią 

smarkiai išaugusią nežinią galimai lėmė 2022 metų pabaigoje tvyrojęs tiek saugumo, tiek ekonominės 

                                                             
2 Čia lyginama tiek su 2020 m., tiek su priešpandeminiais 2019 m. ne tik suteikiant ilgesnę laiko perspektyvą, 
tačiau ir atsižvelgiant į 2020 m. karantino sąlygomis vykdytos apklausos ypatumus. Tuomet ji pirmą (ir vienintelį) 
kartą vykdyta telefonu, kas būtent šiuo atveju galėjo turėti įtakos retesniam atsakymų „nežinau“ pasirinkimui. 
Visgi matyti, jog nežinios augimo tendencija išlieka 2022 m. duomenis lyginant ne tik su 2020 m., bet ir su 2019 
m.  

5,6

9,8

22,1

11,4

31,3

37,1
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31,2

17,6

20,5

24,7
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24,9
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Įsivaizduokite, kad staiga Jums ir visai visuomenei iškilo
rimta politinė problema (pvz.: Prezidentas įveda

tiesioginį savo valdymą, panaikindamas Seimą). Kaip Jūs
elgtumėtės tokioje situacijoje?

Įsivaizduokite, kad staiga Jums ir visai visuomenei iškilo
rimta ekonominė problema (pvz.: valdžia žymiai

padidina pajamų mokestį gyventojams ar gerokai
sumažina socialines išmokas socialiai remtiniems

žmonėms). Kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje?

Jums ir Jūsų aplinkos žmonėms iškilo 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?

 Įsivaizduokite, kad staiga Jums ir visai visuomenei iškilo
rimta saugumo problema (pvz.: prieš Lietuvą panaudota
kitos valstybės karinė galia). Kaip Jūs elgtumėtės tokioje

situacijoje?

Imčiausi organizuoti veiklą šiai problemai spręsti Sutikčiau prisidėti prie tokios veiklos

Laikyčiausi nuošalyje, nieko nedaryčiau Nežino
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situacijos netikrumas – aktyvūs karo veiksmai kaimynystėje, Ukrainoje, bei rekordiškai aukšta infliacija 

prasidedant šildymo sezonui ir toliau kylančios elektros energijos kainos Lietuvoje.  

Tiesa, svarbu iškart atkreipti dėmesį, kad rimtos saugumo bei rimtos politinės problemos atvejais 

sumažėjo ir teigiančių, jog, tokioms problemoms kilus, laikytųsi nuošalyje dalis (9-10 proc. saugumo 

problemos atveju ir 4-6 proc. politinės problemos atveju lyginant su 2019 m. - 2020 m.). Taigi auganti 

nežinia mažino ne tik potencialų pilietinį aktyvumą – lygiai taip pat (bent saugumo ir politinės 

problemų atvejais) mažėjo ir potencialus pasyvumas. Galima manyti, jog minėtas aplinkos netikrumas 

dalį žmonių skatino labiau susimąstyti apie savo realias reakcijas ir suprasti, jog jas nuspėti jiems 

patiems yra sunku.  

Augant nežiniai, visų problemų atveju sumažėjo teigiančių, jog prisidėtų prie tokių problemų 

sprendimo (14 proc. rimtos ekonominės, 9 proc. – rimtos saugumo, 8 proc. – rimtos politinės ir 4 proc. 

kokios nors vietinės reikšmės problemų atvejais). Visgi nusiteikusiųjų inicijuoti, organizuoti veiklas 

patiems, lyginant su 2020 m., sumažėjo tik kokios nors vietinės problemos atveju (8 proc.), o rimtų 

politinės, ekonominės ar saugumo problemų atvejais liko tiek pat.  

Apskaičiuotas 2022 m. potencialaus pilietinio aktyvumo indeksas įgyja 31,3 balo vidutinę reikšmę iš 

100 galimų balų ir yra ne tik ženkliai mažesnis tiek už pirmųjų pandemijos metų potencialaus pilietinio 

aktyvumo indeksą 2020 m. (38,6 balo), tiek už priešpandeminį 2019 m. indeksą (36,8 balo), bet ir 

apskritai yra žemesnis nei bet kada anksčiau nuo 2007 m., kai šis indeksas buvo pradėtas skaičiuoti.  

 

1.8 pav. Potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 

 

 

Potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidurkius pagal įvairias sociodemografines charakteristikas 

galima matyti 1.8 ir 1.9 paveiksluose. Daugiausia pilietinės veiklos potencialo turi stipriausieji darbo 

rinkoje – vadovai, verslininkai, taip pat – specialistai, tarnautojai. Potencialus pilietinis aktyvumas 

nuosekliai didėja su pajamomis, aukštesniu išsimokslinimu. Aukštesniu indekso vidurkiu išsiskiria ir 30-

39 m. amžiaus grupė, o kylant respondentų amžiui, indekso vidurkiai mažėja. Visos šios tendencijos 

panašios į ankstesnių metų. Priešingai porai ankstesnių metų, kai pilietinės veiklos potencialo indeksas 

tarp skirtingų lyčių arba reikšmingai nesiskyrė (2019 m.), arba aukštesnėmis indekso reikšmėmis 

pasižymėjo moterys (2020 m., pirmieji pandemijos metai), 2022 m. galime matyti didesnį vyrų nei 
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moterų nusiteikimą aktyviai spręsti visuomenei kylančias problemas (moterų potencialaus pilietinio 

aktyvumo indekso 2022 m. vidurkis – 28,8 balo, vyrų – 34,2 balo). Būtent moterų grupėje per pusantrų 

metų indekso vidurkiai ženkliai mažėjo, vyrų grupėje tai pastebima daug rečiau (11,5 balo skirtumas 

lyginant su 2020 m. moterų atveju, 2,7 balo – vyrų). 

 

1.9 pav. Potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir gyvenamąją 

vietą 

 

 

Žvelgiant į gyvenamąją vietą, daugiau pilietinės veiklos potencialo 2022 m. fiksuojama didžiuosiuose 

miestuose, mažiau – kaimo vietovėse ir mažiausiai – kituose miestuose. Būtent pastaruosiuose 

pilietinio aktyvumo potencialas paskutiniais metais buvo ženkliai išaugęs ir smarkiausiai krito 2022-

aisiais (12,8 balo pokytis). Skirtingose užsiėmimo grupėse, palyginti su 2020 m., potencialaus pilietinio 

aktyvumo indeksas mažėjo visose grupėse, išskyrus ir taip aukščiausiomis reikšmėmis pasižymėjusioje 

vadovų, verslininkų kategorijoje. Tuo metu labiausiai susitraukė ir taip vienomis žemiausių vidutinių 

indekso reikšmių pasižymintis bedarbių, laikinai nedirbančių potencialus pilietinis aktyvumas 

(sumažėjo 12,7 balo). Krito ir studentų, moksleivių potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidutinė 

reikšmė.  

 

 

1.4. PILIETINĖS ĮTAKOS SUVOKIMAS 
 

Lietuvos gyventojų jaučiama pilietinė įtaka pilietinės galios indekse matuojama pasitelkiant klausimų 

bloką, kuriame prašoma įvertinti vienuolikos skirtingų visuomenės grupių poveikį viešiesiems 

sprendimams dešimtbalėje skalėje: „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”, 
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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“. Visi respondentų 

atsakymų vidurkiai matyti 1.10 paveiksle.  

 

1.10 pav. Įvairių visuomenės grupių įtakos viešiesiems sprendimams vertinimo vidurkiai (1 – neturi 

jokios įtakos, 10 – turi labai didelę įtaką) 

 

 

Didžiausią turimą įtaką visos visuomenės ar atskirų jos grupių sprendimams apklaustieji priskyrė 

nacionalinėms valdžios institucijoms – Seimo nariams (8,6 balo) ir Prezidentui (8,3 balo). Reikšminga 

įtaka matoma ir „valdininkų“ grupės rankose (8,0 balo vidurkis). Toliau rikiuojasi savivaldos institucijos 

– merai ir savivaldybių tarybos, bei verslininkai (jų galia priimant sprendimus vertinama atitinkamai 

7,5 balo, 7,1 balo ir 7,2 balo). Seniūnams ir žiniasklaidai linkstama suteikti 6,6 balo ir 6,4 balo įvertintą 

įtaką viešųjų sprendimų priėmimui. Nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų ir bendruomenių galia 

įvertinta 5,0 balais iš dešimties, paprastų žmonių – 3,3 balo, o asmeninė – 3,0 balais iš dešimties. 

Bendra tokių suteiktų balų logika ir santykinis grupių tarpusavio reitingavimas, lyginant su ankstesniais 

metais, reikšmingiau nepakinta).  

Tačiau konkretus atskiroms grupėms suteikiamas įtakos įvertis visgi kinta gana ženkliai. Palyginti su 

2020 m., 0,8 balo padidėja Seimo nariams suteikiama galia priimant visai visuomenei ir atskiroms jos 

grupėms svarbius sprendimus, po 0,5 balo – merų, savivaldybių tarybų, „valdininkų“ įtaka. Prezidento 

galia taip pat matoma 0,3 balo aukščiau nei 2020 m. Kita vertus, 0,6 balo sumažėja paprastiems 

žmonėms ir 0,5 balo – žiniasklaidos atstovams priskiriama pilietinė įtaka priimant sprendimus. 

Lyginant su 2019 m., galima pamatyti ir dar aiškesnį vaizdą: nors pirmaisiais pandemijos metais (2020 

m.), matyt, atliepiant pandemijos ir ją lydėjusio karantino aktualijas, susitraukė daugumos tirtų grupių 

įtakos vertinimai Lietuvos gyventojų akyse, 2022 m. visų valdžios institucijų „įtakos balai“ grįžo į 

priešpandeminį, 2019 m. lygį. Kai kurioms institucijoms, pavyzdžiui, LR Seimui, priskiriama įtaka net 

paaugo lyginant ją su šiuo priešpandeminiu metu (0,4 balo). Visgi kitų grupių, pirmiausia – 

nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų, bendruomenių, taip pat asmeninė, žiniasklaidos ir 

paprastų žmonių galia svarbiems sprendimams gyventojų akyse 2022 m. mažėjo arba išliko sumažėjusi 
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ir, priešingai nei valdžios institucijų atveju, negrįžo į priešpandeminį 2019 m. lygmenį (lyginant su 2019 

m., atitinkamai stebimas 0,9 balo, 0,6 balo, 0,5 balo ir 0,4 balo susitraukimas).  

Atitinkamai apskaičiuotas pilietinės įtakos suvokimo indeksas 2022 m. įgyja 50,9 balo iš 100 galimų 

reikšmę, žyminčią mažesnę pilietinei visuomenei priskiriamą įtaką gyventojų akyse nei 2020 m. (55,7 

balo vidutinė reikšmė) ar – dar labiau – 2019 m. (61,2 balo vidutinė reikšmė). Vis dėlto, pilietinės įtakos 

suvokimas Lietuvos visuomenėje po nuo 2016 m. stebėto paaugimo išlieka aukštesnis nei ankstesniu 

pilietinės galios indekso skaičiavimo laikotarpiu 2007 – 2015 m. laikotarpiu (išskyrus 2013 m.). Detaliau 

šio indekso dinamiką galima matyti 1.16 paveiksle 1.6 skyrelyje.  

Žvelgiant į pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkius skirtingose sociodemografinėse grupėse, 

matyti, kad pastaraisiais metais kiek apmažėję skirtumai tarp skirtingų grupių vėl padidėja. 1.11 ir 1.12 

paveiksluose matyti ryškūs pilietinės įtakos suvokimo indekso skirtumai tarp aukščiausias ir žemiausias 

pajams gaunančių visuomenės grupių, tarp aukštąjį išsimokslinimą turinčių ir ne, tarp stipresniųjų 

darbo rinkoje (verslininkų, vadovų, specialistų, tarnautojų) bei studentų, moksleivių ir silpnesniųjų 

(bedarbių ir laikinai nedirbančių, pensininkų ir neįgaliųjų, darbininkų ir techninių darbuotojų), 

jaunesnių ir vyresnių amžiaus grupių, pirmosioms visuomet matant daugiau pilietinės įtakos nei 

antrosioms. Ryškūs skirtumai vėl matyti tarp didmiesčių, miestų ir kaimo vietovių gyventojų. Lyginant 

su 2020 m., ženkliai sumažėjo bedarbių, laikinai nedirbančių (16,6 balo), žemiausias pajamas 

gaunančių (15,5 balo), miestų – rajonų centrų gyventojų (12,3) pilietinės įtakos suvokimas.  

 

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 
 

Tai, kiek Lietuvos gyventojai pilietines veiklas sieja su įvairiomis rizikomis, pilietinės galios indekso 

tyrime yra vertinama reprezentatyvios apklausos respondentams 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“. Respondentų atsakymai, parodantys 

kiekvienos iš šių klausime išvadintų rizikų tikėtinumo vertinimą 2022 m., matyti 1.13 paveiksle.  

Kiekviena iš vardintų pilietinės veiklos rizikų maždaug penkiems – šešiems respondentams iš dešimties 

atrodo daugiau ar mažiau tikėtina. Pastebėtina, jog tikėtinesnėmis laikomos labiau su socialiniais ir 

tarpusavio santykiais susijusios rizikos – dėl pilietinės veiklos būti įtarinėjamam savanaudiškumu (63 

proc.), būti palaikytam keistuoliu (59 proc.), būti viešai užsipuolamam, šmeižiamam, sulaukti grupinių 

patyčių, pastangų sumenkinti autoritetą (58 proc.). Tuo metu „kietesnės“ rizikos, tokios kaip dėl 

pilietinės veiklos prarasti darbą ar sulaukti grasinimų susidoroti, tikėtinos atrodo mažesnei 

respondentų daliai – daugiau ar mažiau tikėtinomis jas laiko po 47 proc.  

Lyginant su pilietine veikla siejamų rizikų suvokimą 2022 m. su 2020 m., matyti, kad visų rizikų atvejais 

sumažėjo tų respondentų, kurie išvardintų rizikų neįžvelgia, dalis (nuo 4 proc. sumažėjimo darbo 

praradimo ar grasinimų susidoroti rizikų atvejais iki 14 proc. susitraukimo viešo užsipuolimo, 

šmeižimo, patyčių atveju, 17 proc. sumažėjimo įtarinėjimų dėl savanaudiškų paskatų rizikos atveju ir 

26 proc. sumenkimo rizikos, jog aplinkiniai palaikys keistuoliu, atveju; ta pati tendencija pastebima ir 

lyginant2022 m. su 2019 m.). Visų penkių tirtų rizikų atvejais 2022 m. taip pat išaugo ir respondentų, 
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kurie nežino, nėra tikri dėl to, kiek vienos ar kitos rizikos yra tikėtinos, dalis (šis pokytis – 5-10 proc. 

lyginant su 2020 m., 5-8 proc. lyginant su 2019 m.). Galiausiai, jau minėtų trijų su socialiniais, 

tarpusavio santykiais labiau susijusių rizikų atveju padaugėjo ir vertinančių šias rizikas kaip tikėtinas ar 

labai tikėtinas (lyginant su 2020 m., 7 proc. daugiau įžvelgiančių riziką dėl pilietinės veiklos būti viešai 

užsipuolamam, šmeižiamam, sulaukti grupinių patyčių, pastangų sumenkinti autoritetą, 9 proc. 

daugiau matančių riziką dėl pilietinės veiklos būti įtarinėjami aplinkinių, kad veikia dėl savanaudiškų 

paskatų, ir 21 proc. daugiau manančių, kad pilietinės iniciatyvos besiimantys ar prie jos prisidedantys 

žmonės gali būti aplinkinių palaikyti keistuoliais; lyginant 2022 m. su 2019 m., matome tą pačią 

tendenciją, pokytis atitinkamai 6 proc., 6 proc. ir 12 proc.). Tikėtina, jog visiems šiems pokyčiams įtakos 

turėjo įvairius didelius protestus ir pilietines akcijas 2021 – 2022 m. lydėjęs ir viešojoje erdvėje itin 

atsispindėjęs visuomenės susipriešinimas.  

 

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

 

 

Atitinkamai ir pilietinės veiklos rizikų vertinimo indeksas, kuris 2022 m. įgyja vidutinę 20,0 balo reikšmę 

iš 100 galimų balų, žymi išaugusį pilietinės veiklos rizikingumo vertinimą visuomenėje: indekso reikšmė 

ne tik nukrenta 7,0 balais lyginant ją su 2020 m. reikšme, bet ir yra viena žemiausių per visą pilietinės 

galios indekso tyrimų istoriją – daugiau pilietinės veiklos rizikų Lietuvos gyventojai įžvelgė tik 2014 m. 

(tuomet vidutinė indekso reikšmė buvo 18,9 balo). Verta dėmesio ir tai, kad nuo 2015 m. nuosekliai 

mažėjusi gyventojų, kurie nė vienos iš penkių rizikų nemato kaip netikėtinos, dalis (tam tikra „įtariųjų“ 

grupė) vėl padidėja yra lygi 36 proc. apklaustųjų (nuo 2015 m. matytoje tendencijoje ši dalis traukėsi 

nuo 40 proc. 2014-aisiais iki 32 proc. 2015 m. ir 2016 m., iki 26 proc. 2019-aisiais ir 24 proc. 2020-

aisiais).  

Apžvelgiant 1.14 ir 11.15 paveiksluose pristatomus pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkius 

pagal įvairias sociodemografines charakteristikas, galima pabrėžti, kad reikšmingiau šie vidurkiai 

skiriasi tik pagal amžių (jaunesniems įžvelgiant mažiau pilietinės veiklos rizikų) ir pagrindinį užsiėmimą 

(studentams, moksleiviams bei verslininkams ir vadovams pilietinės veiklos rizikų matant mažiau, o 

pensininkams ir (ne tiek) bedarbiams, laikinai nedirbantiems – daugiau). Ryškiau atskiria ir kaimo 
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pagal kitas sociodemografines charakteristikas, tokias kaip išsimokslinimas, pajamos, lytis, 

reikšmingesnių skirtumų nematyti.  

 

1.14 pav. Pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 
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1.6. PILIETINĖS GALIOS INDEKSAS 
 

Pagal pilietinio aktyvumo, potencialaus pilietinio aktyvumo, pilietinės įtakos suvokimo ir pilietinės 

veiklos rizikų vertinimo indeksus apskaičiuoto bendro 2022 m. Lietuvos visuomenės pilietinės galios 

indekso vidutinė reikšmė – 35,9 balo iš 100 galimų (daugiau informacijos apie indekso apskaičiavimo 

metodiką pateikiama 1 priede). Kaip matyti iš indekso vidutinių reikšmių dinamikos 1.16 paveiksle, 

2022 m. nutrūko keletą paskutinių metų stebėta nuosekli pilietinės galios indekso augimo tendencija, 

o lyginant su ankstesniąja tyrimo banga 2020 m., matyti didžiausias metinis indekso pokytis nuo jo 

matavimo pradžios – vidutinės indekso reikšmės kritimas 5,4 balo (nuo 41,3 balo 2020-aisiais).  

 

1.16 pav. Pilietinės galios indekso ir jo sudedamųjų dalių dinamika 2007–2020 metais 
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visuomenėje (neigiamas 10,3 pokytis), išaugo realus pilietinis aktyvumas (7,5 balo), tačiau padidėjo ir 

pilietinės veiklos rizikingumo vertinimas (7,1 balo) bei smuko potencialus pilietinis aktyvumas (5,5 

balo).  

Žvelgiant į pilietinės galios indekso vidurkius pagal sociodemografines charakteristikas 1.17 ir 1.18 

paveiksluose matyti, kad aukštesnėmis pilietinės galios indekso reikšmėmis pasižymi aukštąjį 

išsilavinimą įgiję, didesnes pajamas gaunantys, santykinai stipresnes pozicijas darbo rinkoje – vadovų, 

verslininkų, specialistų, tarnautojų – užimantys, taip pat jaunesni, studentai, moksleiviai, didesnėse 

gyvenamosiose vietovėse gyvenantys respondentai. Konkrečiau pažvelgiant į vidutinių indekso 

reikšmių krytį, lyginant su 2020 m., matyti, kad labiausiai pilietinės galios indeksas mažėjo tarp miestų 

(ne didmiesčių) ir kaimo vietovių gyventojų (atitinkamai 10,5 balo ir 8,1 balo pokytis), bet beveik nekito 

tarp didmiesčių gyventojų (0,5 balo skirtumas), indeksas ženkliai traukėsi bedarbių, laikinai 

nedirbančių ir pensininkų, neįgaliųjų grupėse (atitinkamai 10,0 balų ir 6,0 balų pokyčiai) ir beveik 

nekito kitose užsiėmimo kategorijose, indeksas labiau sumenko profesinio, aukštesnio išsimokslinimo 

ir pradinio, pagrindinio, vidurinio išsimokslinimo grupėse (atitinkamai 7,3 balo ir 6,6 balo) nei aukštojo 

išsimokslinimo grupėje (2,4 balo). Visa tai rodo, kad 2022 m. pilietinės galios indeksas labiau sumenko 

grupėse, kuriose ir taip jis yra santykinai mažesnis, vadinasi, indekso reikšmių skirtis tarp pilietiškai 

galingesnių ir silpnesnių grupių, paskutiniu metu mažėjusi, vėl padidėjo.  

 

1.17 pav. Pilietinės galios indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą 
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1.18 pav. Pilietinės galios indekso vidurkiai pagal užsiėmimą, pajamas ir gyvenamąją vietą 
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II. LIETUVOS VISUOMENĖS PILIETINIS AKTYVUMAS KARO 
UKRAINOJE KONTEKSTE BEI VISUOMENĖS PALAIKYMAS 
ĮVAIRIOMS PROTESTO AKCIJOMS 
 

Reaguojant į aktualius metų įvykius, šalia pagrindinių Pilietinės galios indekso tyrimo dimensijų 2022 

m. tyrime detaliau pažvelgta į Lietuvos gyventojų pilietinį aktyvumą karo Ukrainoje kontekste, su šiuo 

karu susijusiose pilietinėse veiklose. Taip pat atidžiau panagrinėti palaikymo įvairiems didesniems 

pastarojo meto protestams bei palaikymo akcijoms duomenys bei jų santykis su pilietine galia.  

 

2.1. PILIETINIS AKTYVUMAS KARO UKRAINOJE KONTEKSTE 
 

Šių metų apklausos pasaulinių įvykių kontekstas lėmė tai, kad tyrime atsirado klausimai apie pagalbą 

Ukrainai bei ukrainiečiams kare su Rusija. Respondentai buvo klausiami apie tai, ar jie kokiu nors būdu 

buvo įsitraukę į pagalbą ukrainiečiams. Jiems buvo pateikiami keletas galimų atsakymo variantų ir 

prašoma pažymėti visus būdus, kuriais jie teikė pagalbą.  

Daugiausiai, net 58 proc. apklaustųjų, teigė, kad aukojo pinigų arba daiktų Ukrainai arba ukrainiečiams 

(žiūrėti  2.1 paveikslą). Šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis respondentų teigė, kad savo palaikymą 

išreiškė iškabindami Ukrainos vėliavą arba ja paženklindami savo socialinių tinklų paskyrą, drabužius, 

automobilį. Dar 12 proc. apklaustųjų teigė, kad rašė palaikančias žinutes socialiniuose tinkluose, 

skambino į Rusiją. Po 9 proc. savanoriavo organizacijose, padedančiose ukrainiečiams arba padėjo, 

globojo juos asmeniškai. 3 proc. apklaustųjų suteikė būstą. Beveik du trečdaliai (65 proc.) apklaustųjų 

padėjo bent vienu iš išvardintų būdų. 15 proc. tai darė net 3 ir daugiau skirtingų būdų.   

 

2.1 pav. Pagalbos Ukrainai ir ukrainiečiams būdai 
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Pagalbos intensyvumas ir pobūdis skiriasi priklausomai nuo respondentų demografinių ir socialinių 

charakteristikų. Gerokai aktyviau į pagalbą įsitraukė turintys aukštąjį išsimokslinimą (84 proc. padėjo 

bent vienu būdu), gyvenantys didmiesčiuose (73 proc. padėjo bent vienu būdu), gaunantys aukštesnes 

pajamas (84 proc. aukščiausiojoje pajamų grupėje padėjo bent vienu būdu).  

Moterys dažniau (64 proc.) nei vidutiniškai rėmė Ukrainą pinigais ar daiktais. Tas pats pasakytina apie 

vidutinio amžiaus (30 – 49 m.) respondentus – šioje grupėje paramą pinigais teikė apie 65 proc. Taip 

pat gerokai daugiau nei kiti pinigais ar daiktais Ukrainą ir ukrainiečius rėmė žmonės su aukštuoju 

išsilavinimu (79 proc.), didmiesčių gyventojai (66 proc.), gyventojai, gaunantys aukštas pajamas (81 

proc.). Beje, pastarosios trys grupės gerokai dažniau nei kiti gyventojai rėmė ukrainiečius ir kitais 

būdais. Jauniausi respondentai (18 – 29 metų) dažniau nei kiti reiškė paramą iškabindami Ukrainos 

vėliavą arba ja ženklindami socialinių tinklų paskyras (40 proc.) bei rašydami Ukrainą palaikančias 

žinutes (18 proc.).  

Respondentai taip pat buvo klausiami, ar jie pasitiki Lietuvoje veikiančiomis pagalbą Ukrainai ar 

ukrainiečiams telkiančiomis organizacijomis. Beveik 44 proc. apklaustųjų teigė, kad jie pasitiki visomis 

arba dauguma tokių organizacijų (žiūrėti 2.2 paveikslą). Beveik 32 proc. teigė pasitikintys kai kuriomis 

iš jų. Kas dešimtas apklaustasis teigė nepasitikintis nė viena.  

 

2.2 pav. Pasitikėjimas Lietuvos organizacijomis telkiančiomis pagalbą Ukrainai 

 

 

Pasitikėjimas paramą telkiančiomis organizacijomis nepriklauso nuo respondentų lyties ir amžiaus. 

Tačiau skiriasi pagal kitas demografines ir socialines respondentų charakteristikas: pavyzdžiui, net 59 

proc. turinčių aukštąjį išsimokslinimo lygį pasitiki visomis arba dauguma paramos organizacijų. 

Palyginimui tarp turinčių vidurinį išsilavinimą tokių yra tik 36 proc., vienu procentiniu punktu daugiau 

tokių – tarp turinčių aukštesnįjį išsilavinimą. Faktiškai analogiškas skirtumas yra tarp didmiesčių ir 

kaimiškų vietovių gyventojų. Pasitikėjimas paramą teikiančiomis organizacijomis tiesiogiai priklauso ir 

nuo pajamų. Net 54 proc. gaunančių aukščiausias pajamas pasitiki dauguma arba visomis 

organizacijomis. Tarp gaunančių mažiausias pajamas tokių tėra 26 proc. 

Karo Ukrainoje kontekste, respondentų buvo klausiama, kaip jie elgtųsi, jei Lietuva būtų užpilta kitos 

šalies. 14 proc. apklaustųjų teigė, kad eitų ginti šalies ginklu, 36 proc. – gintų šalį kitais būdais (žiūrėti 

2.3 paveikslą). Kas penktas apklaustasis nepateikė atsakymo į klausimą arba teigia nežinąs kaip elgtųsi. 

Dar po 13 – 15 proc. teigia, jog arba pasitrauktų iš Lietuvos, arba laikytųsi nuošalyje.  
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2.3 pav. Elgesys tuo atveju, jei Lietuva būtų užpulta kitos šalies 

 

 

Atsakymuose į šiuos klausimus yra stebima nemažai reikšmingų skirtumų pagal demografines ir 

socialines atsakiusiųjų charakteristikas. Natūralu, kad ketinančių ginti šalį ginklu yra žymiai daugiau 

tarp vyrų (beveik 26 proc.) nei tarp moterų (4 proc.). Net 39 proc. pastarųjų ketina ginti šalį kitais 

būdais, tarp vyrų tokių – 33 proc. 18 – 49 metų amžiaus grupėje ketinančių ginti šalį ginklu yra 19 proc., 

vyresni respondentai tai ketina daryti rečiau. Vyresni nei 50 metų respondentai dažniau nei kitų 

amžiaus grupių apklaustieji ketina laikytis nuošalyje (17 proc.), o jaunesni nei 40 metų – pasitraukti iš 

šalies (19 proc.). 19 proc. turinčiųjų aukštąjį išsimokslinimą ketina ginti šalį ginklu, o dar 48 proc. tai 

darytų kitais būdais. Tarp turinčių vidurinį išsimokslinimą tokių atitinkamai yra 14 ir 27 procentai. 

Gerokai daugiau nei vidutiniškai ketinančių ginti šalį ginklu yra tarp aukščiausias pajamas turinčių 

respondentų (24 proc.).  

 

 

2.2. PALAIKYMAS PROTESTO AKCIJOMS 
 

Šių metų Pilietinės galios indekso tyrime buvo teiraujamasi Lietuvos gyventojų nuomonės apie 

pastaraisiais metais vykusius protestus ir palaikymo akcijas (klausimo formuluotės ir atsakymų 

pasiskirstymai matyti 2.4 paveiksle). Daugiausia (67 proc.) palaikymo respondentai išreiškė Ukrainos 

palaikymo akcijų (tokioms kaip „Laisvė šviečia“) idėjoms. Didysis šeimos gynimo maršas Vilniaus Vingio 

parke 2021 metų gegužės mėn. ir Vilniuje vykę protestai prieš COVID-19 valdymo priemones savo 

ruožtu gana stipriai diferencijavo respondentus: apie trečdalis linko palaikyti ir tokia pati dalis – 

nepalaikyti šių protestų idėjas. Mažiausiai palaikymo sulaukė LGBTQ+ bendruomenės rengtos „Baltic 

Pride“ eitynės Vilniuje 2022 m. arba Kaune 2021 m. - tik 11 proc. apklaustųjų palaikė ir net 66 proc. 

nurodė nepalaiką „Baltic Pride“ idėjų. 
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2.4 pav. Palaikymas 2021-2022 m. Lietuvoje vykusioms didesnėms protesto ir palaikymo akcijoms, 

proc.  

 

 

Ryšių tarp palaikymo protestų idėjoms analizė atskleidžia, kad gyventojai, kurie palaiko LGBTQ+ 

bendruomenės „Baltic Pride“ eitynes, rečiau pritaria Didžiojo šeimos gynimo maršo ir protestų prieš 

COVID-19 valdymo priemones idėjoms ir atvirkščiai. Iliustruojant procentais, tarp LGBTQ+ „Baltic 

Pride“ eitynes palaikančių (t.y. atsakiusių, kad visiškai palaiko ar greičiau palaiko) respondentų, 59 

proc. atsakė, kad nepalaiko Didžiojo šeimos gynimo maršo idėjų ir 56 proc. – protestų prieš COVID-19 

valdymo priemones. Savo ruožtu, iš respondentų, palaikančių Didžiojo šeimos gynimo maršo idėjas, 

67 proc. palaiko ir protestų dėl COVID-19 valdymo priemonių idėjas, o 78 proc. nepalaiko LGBTQ+ 

bendruomenės eitynių. 

Parama Ukrainos palaikymo akcijomis („Laisvė šviečia“ ir pan.) yra kitoks atvejis – jis vienija daugumą 

tiek remiančių Didįjį šeimos gynimo maršą ir protestus prieš COVID-19 valdymo priemones, tiek „Batic 

Pride“. Tačiau, palaikantys „Batic Pride“ idėjas respondentai išsiskyrė ypač aukštu palaikymo lygiu (net 

95 proc.), lyginant su vidutiniškai 75 proc. grupėje, palaikančioje kitas dvi protesto akcijų grupes. Šį 

skirtumą padeda suprasti socialinių-demografinių veiksnių įtaka. 

Palaikymas skirtingiems protestams mobilizuoja skirtingas gyventojų grupes, kurios skiriasi savo 

socialiniu-demografiniu profiliu. Vienintelis kintamasis, kuris neturi statistiškai reikšmingos įtakos 

palaikymui skirtingų protestų idėjoms, yra lytis. Amžius, išsimokslinimas, pajamos, gyvenamoji vieta 

turi įtaką tam, kurioms protesto formoms yra išreiškiamas palaikymas. Vyresnio amžiaus gyventojai 

(50 metų ir vyresni), kaimo ir mažesnių miestų gyventojai, mažiau išsimokslinę (vidurinio ir žemesnio 

išsimokslinimo), mažesnių pajamų (iki 700 eurų) dažniau palaikė Didžiojo šeimos gynimo maršo ir 

protestų prieš COVID-19 valdymo priemones idėjas, o rečiau jas palaikė jaunesni, aukštąjį išsilavinimą 
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turintys, didesnių pajamų, didmiesčių gyventojai. Atvirkštiniai socialiniai-demografiniai dėsningumai 

matomi kalbant apie palaikymą „Baltic Pride“ eitynėms. Žemiau pateikiamame 2.5 paveiksle yra 

pateikiami palaikymo vidurkiai 5 balų skalėje (kurioje 1 reiškia „visiškai nepalaiko“, o 5 – „visiškai 

palaiko“). 

 

2.5 pav. Palaikymo 2021-2022 m. Lietuvoje vykusioms Didžiojo šeimos gynimo maršo ir „Baltic Pride“ 

protesto ir palaikymo akcijoms vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą, gyvenamąją vietą, pajamas 

ir užsiėmimą (vidurkiai 5 balų skalėje, kurioje 1 reiškia „visiškai nepalaiko“, o 5 – „visiškai palaiko“) 

 

  
 

  

3,25

3,12

2,46

2,64

2,84

2,76

3,28

3,08

2,97

2,93

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštasis

Išsimokslinimas

18-29 m.

30-39 m.

40-49 m.

50-59 m.

60 m. ir daugiau

Amžius

Vyras

Moteris

Lytis

Didysis šeimos gynimo maršas

1,93

1,75

2,21

2,50

2,13

1,86

1,79

1,58

1,89

1,97

0,00 1,00 2,00 3,00

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštasis

Išsimokslinimas

18-29 m.

30-39 m.

40-49 m.

50-59 m.

60 m. ir daugiau

Amžius

Vyras

Moteris

Lytis

"Baltic Pride"



 32 Pilietinės galios indeksas: 2022 m. 

(2.5 pav. tąsa) 

 
 

 

 

Lytis neturi statistiškai reikšmingo poveikio požiūriui į Didįjį šeimos gynimo maršą, protestus dėl 

COVID-19 valdymo priemonių ir „Baltic Pride“ eitynes, bet pastebima, kad moterys šiek tiek stipriau 

nei vyrai išreiškė palaikymą solidarumo su Ukraina akcijų idėjoms. Kalbant apie šias akcijas, taip pat 

pastebimi dėsningumai dėl amžiaus, išsimokslinimo, gyvenamosios vietos, pajamų įtakos – dažniau 

paramą Ukrainai išreiškė jaunesni, labiau išsimokslinę, didmiesčių, didesnių pajamų, aukštesnio 

socialinio statuso žmonės.  
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2.6 pav. Palaikymo 2021-2022 m. Lietuvoje vykusiems protestams prieš COVID-19 valdymo priemones 

ir Ukrainos palaikymo akcijoms vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą, gyvenamąją vietą, pajamas 

ir užsiėmimą (vidurkiai 5 balų skalėje, kurioje 1 reiškia „visiškai nepalaiko“, o 5 – „visiškai palaiko“) 
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Apklausoje respondentams papildomai buvo pateiktas klausimas „Nepriklausomai nuo to, ar jūs 

palaikote ar nepalaikote išvardintų protestų ir palaikymo akcijų reikalavimus, ar jūs sutinkate, ar 

nesutinkate, kad visos šios akcijos turi teisę įvykti?“. Du iš dešimties respondentų visiškai sutiko su 

teiginiu, keturi iš dešimties sutiko, dar penktadalis neturėjo aiškios nuomonės, 7 proc. nesutiko. Tai 

rodo, kad nepaisant vertybinių principų, Lietuvos gyventojai palaiko Konstitucijoje įtvirtintas pilietines 

teises. Stipresnę nuostatą šiuo klausimu išreiškė jaunesni nei 50 metų gyventojai, turintys aukštąjį 

išsimokslinimą, didmiesčių gyventojai. Verta dėmesio tai, kad stipriausiai šiam teiginiui pritarė būtent 

tie respondentai, kurie turėjo stipriausias nuostatas dėl protestų idėjų palaikymo arba nepalaikymo.  

 

2.7 pav. Palaikymas pilietinei teisei burtis į protestus ir palaikymo akcijas, proc. 

 
 

Kaip susijusi parama tirtoms protesto ir palaikymo akcijoms su Pilietinės galios dimensijomis? Didįjį 

šeimos gynimo maršą ir protestus prieš COVID-19 valdymo priemones palaikančiųjų sudėtiniai 

pilietinės galios indeksai visose dimensijoje sutampa ir skiriasi nuo „Baltic Pride“ eitynių rėmėjų 

mažesniu aktyvumu, pilietiniu potencialu, savo įtakos suvokimu, ir dažnesniu pilietinių veiklų siejimu 

su veikimo rizikomis. Palaikančių Ukrainos paramos akcijas grupėje sudėtinių pilietinės galios indeksų 

reikšmės atsiduria maždaug per vidurį tarp šių dviejų kategorijų.  
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2.8 pav. Bendrojo pilietinės galios indekso ir jo sudedamųjų indeksų vidurkiai pagal skirtingų akcijų 

palaikymą 
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APIBENDRINIMAS 
 

2022 m. pabaigoje atliktas Pilietinės galios indekso tyrimas parodė, kad Lietuvos visuomenė ir toliau 

aktyviai įsitraukia į pilietines veiklas, ypač – pagalbą Ukrainai ir ukrainiečiams. Du trečdaliai Lietuvos 

gyventojų vienu ar kitu būdu prisidėjo prie paramos Ukrainos žmonėms. Nepaisant aukšto aktyvumo, 

bendras Pilietinės galios indeksas 2022 m. sumenko. 

Visuomenės pilietinis aktyvumas, nors ir smuktelėjęs palyginti su itin aukštu įsitraukimu 

pasižymėjusiais pandeminiais 2020 m., išlieka itin didelis, lyginant jį su priešpandeminiu laikotarpiu. 

2022 m., siekdami pagerinti padėtį savo visuomenėje, 46 proc. respondentų teigė aukoję, 39 proc. – 

dalyvavę aplinkos tvarkymo talkose, 31 proc. – vietos bendruomenės veikloje. Daugiau nei bet kada 

anksčiau nuo 2007 m. teigė boikotavę (27 proc.) ar pirkę (23 proc.) dėl moralinių ar politinių motyvų, 

dalyvavę visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje (14 proc.), dalyvavę demonstracijoje, palaikymo 

akcijoje, mitinge ar pikete (13 proc.).  

Apklausa parodė, kad du trečdaliai Lietuvos gyventojų vienu ar kitu būdu prisidėjo prie paramos 

Ukrainai arba ukrainiečiams. Daugiausiai (58 proc.) tai darė aukodami pinigus arba daiktus. Beveik po 

10 proc. apklaustųjų savanoriavo padedančiose organizacijose arba globojo ukrainiečius asmeniškai. 

Paramos Ukrainai ir ukrainiečiams lygis yra aukštesnis didmiesčiuose, tarp aukštesnes pajamas 

gaunančių gyventojų, aukštesnio išsilavinimo visuomenės grupėse. 

Nepaisant aukšto aktyvumo, bendras Pilietinės galios indeksas 2022 m. sumenko. Šis indeksas matuoja 

visuomenės realų ir potencialų aktyvumą, savo įtakos pajautimą bei su pilietine veikla siejamų rizikų 

vertinimą. Apskaičiuota vidutinė jo reikšmė, 35,9 balo iš 100 galimų, yra mažesnė tiek už 2020 m., tiek 

už 2019 m. matytąsias rekordiškai aukštas reikšmes (atitinkamai 41,3 bei 39,7 balo).  

Daugiausia įtakos tokiam pokyčiui palyginti su pandeminiais 2020 m. turėjo išaugęs nežinančių, kaip 

elgtųsi iškilus politinei, ekonominei ar vietos reikšmės problemai skaičius ir sumažėjusi dalis tų, kurie 

tokiose situacijose aktyviai imtųsi veiksmų. Iškilusios vietos problemos atveju 67 proc. respondentų 

teigia, kad imtųsi veiksmų, ekonominės problemos atveju tokių yra 47 proc., politinės problemos - 37 

proc., o saugumo – 55 proc. respondentų (2022 m.). 

Palyginti su 2020 m., sumenko gyventojų tikėjimas visuomenės galia paveikti svarbius viešojo 

gyvenimo sprendimus. Dešimtbalėje skalėje 0,6 balo sumažėjo paprastų žmonių, 0,5 balo – 

žiniasklaidos įtakos vertinimas. Tuo pat metu valdžios institucijos susigrąžino pandemijos metu 

„aptirpusią“ įtaką gyventojų akyse – Seimo nariams priskiriama įtaka augo 0,8 balais, merų, 

savivaldybių tarybų ir „valdininkų“ – po 0,5 balo. Atitinkamai, asmeninę įtaką visai visuomenei 

svarbiems sprendimams 2022 m. respondentai apklausoje įvertino 3 balais, paprastų žmonių – 3,2, 

nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų, bendruomenių – 5,1, žiniasklaidos – 6,4 balo. Aukščiausiai 

vertinta Seimo narių (8,6 balo), Prezidento (8,3 balo), „valdininkų“ (8,0 balai) įtaka. 

Su pilietine veikla siejamų rizikų 2022 m. matyta daugiau. Tai, kad pilietine veikla užsiimantis žmogus 

gali būti aplinkinių įtarinėjamas savanaudiškumu, ar palaikytas keistuoliu, ar būti užsipultas, 

šmeižiamas, sulaukti grupinių patyčių, pastangų sumenkinti autoritetą, tikėtina atrodo atitinkamai 63 

proc., 59 proc. ir 58 proc. gyventojų. 47 proc. įžvelgtų ir riziką prarasti darbą, tiek pat tikėtinais laikytų 

grasinimus susidoroti.  

Tyrime buvo teirautasi ir Lietuvos gyventojų nuomonės apie pastaraisiais metais vykusius protestus ir 

palaikymo akcijas. Daugiausia (67 proc.) palaikymo respondentai išreiškė Ukrainos palaikymo akcijų 

(pvz., „Laisvė šviečia) idėjoms. Didysis šeimos gynimo maršas Vilniaus Vingio parke 2021 metų gegužės 
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mėn. ir Vilniuje vykę protestai prieš COVID-19 valdymo priemones stipriai diferencijuoja gyventojus: 

apie trečdalis linko palaikyti ir tokia pati dalis – nepalaikyti šių protestų idėjų. Mažiausiai palaikymo 

sulaukė LGBTQ+ bendruomenės rengtos „Baltic Pride“ eitynės Vilniuje 2022 m. arba Kaune 2021 m. - 

tik 11 proc. apklaustųjų palaikė ir net 66 proc. nurodė „Baltic Pride“ idėjų nepalaiką.  

Ryšių tarp palaikymo protestų idėjoms analizė atskleidžia, kad gyventojai, kurie palaiko LGBTQ+ 

bendruomenės „Baltic Pride“ eitynes, rečiau pritaria Didžiojo šeimos gynimo maršo ir protestų prieš 

COVID-19 valdymo priemones protestams ir atvirkščiai. Vyresnio amžiaus gyventojai (50 metų ir 

vyresni), kaimo vietovių ir mažesnių miestų gyventojai, mažiau išsimokslinę (vidurinio ir žemesnio 

išsimokslinimo), mažesnių pajamų (iki 700 eur) dažniau palaikė Didžiojo Šeimos gynimo maršo ir 

protestų prieš COVID-19 valdymo priemones idėjas. 

Nepaisant vertybinių ir ideologinių skirtumų, Lietuvos gyventojai palaiko Konstitucijoje įtvirtintas 

pilietines teises – sutinka, jog visos šios akcijos turi teisę vykti. Verta dėmesio yra tai, kad stipriausiai 

šiam teiginiui pritarė būtent tie respondentai, kurie turėjo stipriausias nuostatas dėl protestų idėjų 

palaikymo arba nepalaikymo.  

Pilietinės galios indekso 2022 apklausa parodė, kad jei Lietuva būtų užpulta kitos šalies, 50 proc. 

Lietuvos gyventojų yra nusiteikę ginti Lietuvą ginklu ar kitais būdais, 13 proc. nusiteikę pasitraukti iš 

Lietuvos, 15 proc. laikytųsi nuošalyje, o likusieji 22 proc. nežinojo arba neatsakė, kaip elgtųsi tokioje 

situacijoje. Atsakymai į šį klausimą gana ryškiai skyrėsi pagal lytį – vyrai gerokai dažniau linkę ginti šalį 

ginklu, o moterys labiau linkusios laikytis nuošalyje arba pasitraukti iš Lietuvos. Taip pat matyti ryškūs 

skirtumai pagal amžių: vyresni nei 60 m. žmonės mažiau linkę ginti Lietuvą ginklu arba pasitraukti iš 

šalies ir dažniau linkę laikytis nuošalyje. Nusiteikimas šalį ginti kitais būdais tarp amžiaus grupių beveik 

nesiskiria.  

Nusiteikimas ginti šalį aiškiai susijęs su žmonių pilietinės galios lygiu: tų, kurie eitų ginti Lietuvą ginklu 

ar kitais būdais, pilietinė galia siekia 44 balus, tų, kurie pasitrauktų iš Lietuvos arba nežino, kaip elgtųsi, 

pilietinės galios indekso vidurkis yra apie 30 balų, o tų, kurie liktų nuošalyje, pilietinė galia yra pati 

mažiausia – apie 24 balus. 
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SUMMARY 
 

The Civic Empowerment Index research carried out at the end of 2022 showed that Lithuanian society 

continues to be actively involved in civic activities, especially in helping Ukraine and Ukrainians 

suffering from war. Two thirds of Lithuanians have contributed in one way or another to this cause. 

However, despite this high level of activity, the overall Civic Empowerment Index for 2022 has 

declined. 

Public civic engagement, although down from the very high levels of engagement in the pandemic 

year 2020, remains very high compared to the pre-pandemic period. In 2022, 46% of respondents 

reported having made a donation to improve their society, 39% had participated in environmental 

clean-ups and 31% in local community activities. More respondents than at any time since 2007 (when 

the Civic Empowerment Index was launched) said they boycotted (27%) or bought (23%) for moral or 

political reasons, took part in social organisations and movements (14%), or took part in a 

demonstration, support action, rally or picket (13%). 

The survey showed that two-thirds of Lithuanians have contributed in one way or another to support 

Ukraine or Ukrainians. Most (58%) did so by donating money or goods. Almost 10% of respondents 

volunteered in helping organisations or cared for Ukrainians personally. The level of support for 

Ukraine and Ukrainians is higher in large cities, among higher income groups, and in more highly 

educated populations. 

Despite this high level of civic engagement, the overall Civic Empowerment Index for 2022 has 

declined. The index measures the public's actual and potential participation, perception of its 

influence and assessment of the risks associated with civic engagement. The estimated average value, 

35.9 out of 100, is below the record highs seen in both 2020 and 2019 (41.3 and 39.7 respectively). 

The main contributor to this change compared to the first pandemic year of 2020 is the decline in 

potential civic engagement: an increase in the number of people who do not know what they would 

do in the event of a political, economic, or local problem, and a decrease in the proportion of those 

who would actively take action in such situations. In the case of a local problem, 67% of respondents 

say they would take action, compared to 47% in the case of an economic problem, 37% in the case of 

a political problem and 55% in the case of a security problem (2022).  

Compared to 2020, people's belief in the power of the public to influence important decisions in public 

life - civic influence - has also decreased. On a ten-point scale, the assessment of the influence of 

ordinary people dropped by 0.6 points, while the assessment of the influence of the media dropped 

by 0.5 points. At the same time, public authorities have regained the influence that was "numbed" in 

the eyes of the population during the pandemic - for example, the influence attributed to members 

of the Seimas increased by 0.8 points, while the influence of mayors, municipal councils, and "officials" 

increased by 0.5 points each. Correspondingly, personal influence on decisions of importance to 

society as a whole was rated by respondents in the 2022 survey at 3.0, by ordinary people at 3.2, by 

NGOs, public organisations and communities at 5.1 and by the media at 6.4. The highest scores were 

given to the influence of members of the Seimas (8.6), the President (8.3) and civil servants (8.0). 

Risks associated with civic engagement were higher in 2022 than in previous years as well. The risk of 

being suspected of selfishness; being perceived as a weirdo; being verbally attacked, being slandered, 

being subjected to group bullying, or being subjected to attempts to undermine one's authority, are 
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seen as likely by 63%, 59% and 58% respectively. 47% would also see the risk of losing their job, and 

the risk of threats of reprisals would be seen as equally likely. 

The opinion of the Lithuanian population on the protests and support actions that have taken place in 

recent years also was asked in the survey. The majority of respondents (67%) expressed their support 

for the ideas behind the Ukraine support actions (e.g. "Freedom Shines"). The Big Family Defence 

March, which took place in Vilnius Vingis Park in May 2021 and the protests in Vilnius against the 

COVID-19 management measures strongly differentiated the population, with about one third of the 

respondents indicating support and the same proportion indicating non-support for the ideas behind 

these protests. The Baltic Pride marches organised by the LGBTQ+ community in Vilnius in 2022 or 

Kaunas in 2021 were the least supported, with only 11% of respondents supporting and as many as 

66% indicating that they did not support the Baltic Pride ideas. 

Analysis of the support for protest ideas reveals that people who support the LGBTQ+ community's 

Baltic Pride march are less likely to support the protests of the Big Family Defence March and the 

protests against the COVID-19 governance measures, and vice versa. Older residents (50+), those 

living in rural areas and smaller towns, those with less education (secondary and lower education), 

those with lower incomes (up to €700) were more likely to support the ideas of the Big Family Defence 

March and the protests against the measures taken to control COVID-19.  

Despite differences in values and ideology, Lithuanians support the civil rights enshrined in the 

Constitution and agree that all these actions have the right to take place. It is worth noting that the 

strongest support for this statement came from those respondents who had the strongest attitudes 

towards supporting or not supporting specific protest ideas. 

The Civic Empowerment Index 2022 survey showed that if Lithuania was attacked by another country, 

50% of Lithuanians are ready to defend Lithuania with weapons or other means, 13% are likely to 

leave Lithuania, 15% would stay away, and the remaining 22% did not know or did not answer how 

they would act in such a situation. There was a fairly clear gender difference in the answers to this 

question, with men being much more likely to defend the country with arms, while women were more 

likely to stay away or withdraw from Lithuania. There are also marked differences by age: people over 

60 are less likely to defend Lithuania with arms or to withdraw from the country and more likely to 

stay away. There is almost no difference between age groups in their willingness to defend the country 

in other ways. 

The level of people's civic power is clearly linked to their willingness to defend the country: those who 

would go to defend Lithuania by arms or other means have a civic power index score of 44, those who 

would leave Lithuania or who are unsure of their actions have an average civic power index score of 

around 30, and those who would stay away have the lowest civic power index score of around 24.  
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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 p

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 2022 m. Pilietinės galios indekso tyrimui atliko 

visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „VILMORUS“. 

Lietuvos gyventojų apklausa: 

Apklausos laikas: 2022 m. spalio mėn. 11 – 16 d. 

Respondentų skaičius: N = 1010. 

Tyrimo tikslinė grupė: 18 – 75 metų Lietuvos gyventojai. 

Apklausos būdas: akivaizdinis interviu respondento namuose. 

Atrankos metodas: tikimybinė atranka išlaikant proporcijas pagal amžių, lytį, gyvenamą vietą 

(remtasi 2022 m. pateiktais Statistikos departamento duomenimis). Analizuojant duomenis 

papildomai taikyti duomenų svoriai pagal lytį ir amžiaus grupę. 

Apklausa vyko šiose savivaldybėse: Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio 

m.; Alytaus m., Tauragės r., Rokiškio r., Utenos r., Švenčionių r., Telšių r., Mažeikių r., Raseinių 

r., Ukmergės r., Molėtų r., Varėnos r., Klaipėdos r., Pakruojo r., Kupiškio r., Vilkaviškio r., Lazdijų 

r., Šiaulių r., Prienų r., Kauno r., Akmenės r., Jonavos r., Joniškio r., Šilutės r., Jurbarko r, 

Kalvarijos, Pagėgių, Marijampolės ir Elektrėnų sav. Tyrimas vyko 26 miestuose ir virš 40 kaimų.  

Statistinių paklaidų, esant skirtingiems atsakymų pasiskirstymams, dydžiai: 
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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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3 PRIEDAS. VISUOMENĖS APKLAUSOS „PILIETINĖS GALIOS INDEKSAS 2022 M.“ 
KLAUSIMYNAS 
 
1-8. Ar Jums svarbu kasdien sužinoti šias naujienas? Tai Jums yra visiškai nesvarbu, nesvarbu, svarbu 
ar labai svarbu? 

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą 
Visiškai 
nesvarbu 

Nesvarbu  Svarbu 
Labai  
svarbu  

Nežino 

1. Sporto naujienas 1 2 3 4 9 

2. Įžymių žmonių gyvenimo naujienas 1 2 3 4 9 

3. Kultūrinio gyvenimo naujienas 1 2 3 4 9 

4. Politinio gyvenimo naujienas 1 2 3 4 9 

5. Verslo, ekonomikos naujienas 1 2 3 4 9 

6. Kriminalines, nelaimingų įvykių 
naujienas 

1 2 3 4 9 

7. Naujienas apie Jūsų gyvenamosios 
vietovės reikalus, bendruomenės 
problemas 

1 2 3 4 9 

8. Pasaulio naujienas 1 2 3 4 9 

 

 
9. 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 

 
10. 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 
 

 
11. 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 

 
12. 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 
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13-22. Egzistuoja įvairių būdų pagerinti padėtį visuomenėje. Ar per paskutiniuosius metus esate 
daręs (-iusi) ką nors iš čia išvardintų veiksmų?  

Kiekvienoje eilutėje – po atsakymą Taip Ne Ne-
žino 

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 

 
23. 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)  
 
24. 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 

 
25. 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) 
 
26-35. 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 Taip Ne Ne-
žino 

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 
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Dalyvavote viešojoje konsultacijoje, darbo grupėje, dalyvaujamojo biudžeto 
iniciatyvoje ar panašioje veikloje, kurią inicijavo valstybės institucijos 

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 

 
36-46. 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 

 
47-51. 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 
netikė-
tina 

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 
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52. 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) 
 
53-56. Pastaruoju metu Lietuvoje vyko ne viena protesto ir palaikymo akcija. Žmonės vertina šias 
akcijas labai skirtingai. Norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie jas. Ar jūs palaikote ar nepalaikote 
šių akcijų idėjas? 
 

  Visiškai 
palai-
kau 

Greičiau 
palai-
kau 

Nei 
taip, nei 
ne 

Greičiau 
nepalai-
kau 

Visiškai 
nepalai
kau 

Negirdė
jau apie 
tokias 
akcijas 

Nežino, 
Neatsa-
kė 

Didysis šeimos gynimo 
maršas Vingio parke 
2021 gegužės mėn. 

1 2 3 4 5 6 9 

LGBT bendruomenės 
rengtos „Baltic Pride“ 
eitynės Vilniuje 2022 m. 
arba Kaune 2021 m. 

1 2 3 4 5 6 9 

Ukrainos palaikymo 
akcijos 2022 m. („Laisvė 
šviečia“ ir pan.) 

1 2 3 4 5 6 9 

Vilniuje vykę protestai 
prieš COVID-19 valdymo 
priemones 

1 2 3 4 5 6 9 

 
57. Nepriklausomai nuo to, ar jūs palaikote ar nepalaikote išvardintų protestų ir palaikymo akcijų 
reikalavimus, ar jūs sutinkate, ar nesutinkate, kad visos šios akcijos turi teisę įvykti? 
1. Visiškai sutinku 
2. Greičiau sutinku 
3. Nei sutinku, nei nesutinku  
4. Greičiau nesutinku 
5. Visiškai nesutinku 
8. Nežinau, neturiu nuomonės (neskaityti) 
9. Neatsakė (neskaityti) 
 
58-64. Dabar norėtume užduoti daugiau klausimų apie Ukrainą. Ar prasidėjus karui Ukrainoje jūs 
asmeniškai kokiu nors būdu padėjote Ukrainai arba ukrainiečiams? 
 

 Taip  Ne Neatsi

menu 

Nežino, 

neatsa-
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kė 

(neskai-

tyti) 

1. Suteikiau būstą, priėmiau gyventi  1 2 8 9 

2. Aukojau, skyriau pinigų ar daiktų Ukrainai ar 

ukrainiečiams 

1 2 8 9 

3. Savanoriavau organizacijose, padedančiose ukrainiečiams 1 2 8 9 

4. Padėjau, globojau ukrainiečius asmeniškai (ne per 

organizacijas, o tiesiogiai)  

1 2 8 9 

5. Viešai reiškiau palaikymą iškabindamas Ukrainos vėliavą, 

ja paženklindamas savo socialinių tinklų paskyrą, drabužius, 

automobilį ar kitais simboliniais būdais 

1 2 8 9 

6. Rašiau palaikančias Ukrainą žinutes socialiniuose 

tinkluose, skambinau į      Rusiją jos gyventojus 

informuodamas apie karą ir pan.  

1 2 8 9 

7. Prisidėjau kitais būdais (įrašyti 

kokiais_________________________) 

1 2 8 9 

 
65. Ar jūs pasitikite Lietuvoje pagalbą Ukrainai telkiančiomis organizacijomis? 

1. Pasitikiu visomis  
2. Pasitikiu dauguma 
3. Pasitikiu kai kuriomis 
4. Nepasitikiu nė viena  

8. Nežinau, neturiu nuomonės (neskaityti) 
9. Neatsakė (neskaityti) 
 
66. O jei Lietuvą užpultų kita šalis, ar jūs gintumėte Lietuvą ginklu, gintumėte kitais būdais, 
laikytumėtės nuošalyje ar pasitrauktumėte iš Lietuvos? (galimas daugiau nei vienas atsakymas) 

1. Ginčiau ginklu 
2. Ginčiau kitais būdais 
3. Laikyčiausi nuošalyje  
4. Pasitraukčiau iš Lietuvos 

8. Nežinau (neskaityti) 
9. Neatsakė (neskaityti) 
 
67-70. Pasakykite apie kiekvieną iš šių teiginių, ar jūs su juo visiškai sutinkate, sutinkate, nei taip, 
nei ne, nesutinkate ar visiškai nesutinkate? 
 

  Visiškai 
sutinku 

Sutinku Nei 
taip, 
nei ne 

Nesutin-
ku 

Visiškai 
nesutin-
ku 

Neatsa-
kė 

Nežino 
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1. Lietuvos valdžios 
institucijos tinkamai 
atstovauja visuomenės 
interesams 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
9 

2. Lietuvos valdžia dirba 
sau ir stambaus verslo 
interesams 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
9 

3. Paprastas žmogus 
Lietuvoje niekam nerūpi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
9 

4. Lietuvos piliečiams 
sudaromos galimybės 
įsitraukti į sprendimų 
priėmimo procesą ir 
paveikti valdžios 
sprendimus 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
9 

 
 

Dėkojame už atsakymus! 
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