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SOCIALINIŲ DEMOGRAFINIŲ PARAMETRŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ PARTINĖMS PREFERENCIJOMS 
IR POLITINIAM AKTYVUMUI: JUNGTINIŲ DUOMENŲ MASYVŲ ANALIZĖ

PRATARMĖ

Tęstinis mokslo žurnalas Lietuvos socialinė raida – tai Lietuvos socialinių tyrimų centro 
leidinys, skirtas aktualiausių socialinių procesų Lietuvoje analizei ir vertinimui. Nors tai tik tre-
čiasis šio leidinio numeris, bet jis tęsia 2004 m. Socialinių tyrimų institute pradėtą leidinių apie 
Lietuvos socialinę raidą Europos Sąjungoje ciklą. Leidinyje publikuojami originalūs empiriniai 
ir teoriniai straipsniai, kuriuose pristatomi LSTC ir kitų Lietuvos mokslo institucijų moksli-
ninkų vykdomų mokslo tyrimų rezultatai, atspindintys įvairių Lietuvoje vykstančių reiškinių 
ypatumus ir jų įtaką Lietuvos socialinei bei ekonominei raidai. 

Trečiasis leidinio numeris skirtas Lietuvos gyventojų raidos XXI a. pradžioje tyrimams. 
Aštuoniose publikacijose nagrinėjami įvairūs sociodemografi niai Lietuvos gyventojų raidos 
aspektai ir jų tarpusavio priklausomybės pirmajame XXI a. dešimtmetyje. Tai antrasis šalies 
gyvavimo dešimtmetis, per kurį ūkio ir visuomenės postsovietinės transformacijos nebebuvo 
tokios sparčios kaip XX a. pabaigoje. Pirmajame atkurtos nepriklausomybės dešimtmetyje iš 
esmės pasikeitusi socialinė ir ekonominė Lietuvos struktūra sukėlė sparčius teritorinius šalies 
ūkio ir tuo pačiu, žinoma, gyventojų pasiskirstymo pokyčius, kurie tebesitęsia iki pat šių dienų. 
Tai laikotarpis, kurio metu Lietuvos respublika tapo Europos Sąjungos ir NATO nare. Nykstan-
čios sienos žymėjo sparčios emigracijos plėtrą, kuri neabejotinai paveikė iš esmės visus socio-
ekonominius procesus šalyje. Nors aptariamas laikotarpis prasidėjo ir pasibaigė ekonominėmis 
krizėmis, tačiau apskritai jam buvo būdinga spartus ekonominis augimas, labai nevienodai pa-
lietęs įvairius Lietuvos regionus. 

Daugelis šių vis dar smarkiai kintančių socialinių ir demografi nių reiškinių, vykstančių Lie-
tuvoje, ir yra pristatoma šiame leidinyje. Nors daugiausia dėmesio skiriama 2011 m. Lietuvos 
gyventojų surašymo duomenų analizės rezultatams, tačiau taip pat čia pristatomi ir naujausių 
šalies gyventojų apklausų rezultatai. Pirmajame straipsnyje V. Gaidys pristato sociologinių tyri-
mų rezultatus, iliustruojančius Lietuvos gyventojų politines nuostatas ir partines preferencijas. 
Gautų duomenų analizės pagrindu daromos išvados apie Lietuvos gyventojų socialinių ir demo-
grafi nių parametrų įtaką joms. 

2001–2011 m. Lietuvos statistinių sociodemografi nių duomenų analizė yra pagrindinis dau-
gumos leidinio autorių tyrimų metodas. M. Gedvilaitė-Kordušienė ir S. Mikulionienė nagrinėja 
Lietuvos gyventojų senėjimo problemą bei su tuo susijusius demografi nius ir gyvenimo koky-
bės kaitos aspektus. Autorės darbe pastebi, kad nors gyventojų senėjimo tempai sąlygiškai spar-
tūs, tačiau gyventojų senatvės lygiu mes esame artimi ES vidurkiui. V. Tretjakovos straipsnyje 
pirmą kartą analizuojama XXI a. pradžios Lietuvos gyventojų išsilavinimo struktūra lyties as-
pektu, išryškinami gana akivaizdūs skirtumai tarp vyrų ir moterų išsilavinimo kaitos tendenci-
jų. A. Maslauskaitės straipsnyje išsamiai nagrinėjamas nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje, 
analizuojama jo raida ir diferenciacija. Autorė atskleidžia anksčiau neakcentuotus šio reiškinio 
teritorinio netolygumo aspektus ir tendencijas. D. Stumbrys naujais aspektais analizuoja vieną 
aktualiausių Lietuvos sociodemografi nių problemų – vyrų savižudybes. Straipsnyje pateikiami 
svarbiausi vyrų savižudybių demografi niai veiksniai ir šio reiškinio teritorinė sklaida Lietuvoje. 
Autorius pastebi, kad daugiausia savižudybių vyksta tuose šalies regionuose, kuriuose ir taip 
demografi niai rodikliai yra vieni blogiausių. 

Du leidinio straipsniai skirti Lietuvos gyvenviečių sistemos kaitos analizei. Dėl spartėjančių 
Lietuvos teritorijos metropolizacijos ir ją lydinčios periferizacijos reiškinių Lietuvos gyvenvie-
čių sistemos kaita vyksta itin sparčiai. Autoriai pastebi, kad per du nepriklausomybės dešimt-
mečius kai kurie didieji šalies miestai neteko daugiau nei penktadalio, o kai kurios kaimiškos 
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gyvenvietės ir daugiau nei pusės gyventojų. Kintanti Lietuvos gyvenviečių sistema yra neiš-
vengiamas įvykusių reformų ir transformacijų rezultatas, kuris, deja, turi ir daugelį neigiamų 
socialinių ir psichologinių pasekmių. Kolektyvinėje E. Kriaučiūno ir bendraautorių publika-
cijoje nagrinėjamos Lietuvos kaimo gyvenviečių raidos tendencijos ir perspektyvos. Didžiau-
sias dėmesys skiriamas kaimo gyventojų kaitos skirtumams skirtinguose Lietuvos regionuose 
pirmajame naujojo tūkstantmečio dešimtmetyje. Straipsnyje išryškinti svarbiausi regioniniai 
vykstančių procesų skirtumai, identifi kuotos augančios priemiestinės teritorijos ir itin sparčiai 
nykstantys nuošalūs periferiniai kaimai. R. Ubarevičienės straipsnyje nagrinėjamos bene spar-
čiausiai Lietuvoje kintančios teritorijos – miestų regionai. Autorė aptaria Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos miestų erdvinę plėtrą, gyventojų skaičiaus pokyčius miestuose ir priemiesčiuose. 
Taip pat autorė įvertina esamos apgyvendinimo struktūros įtaką gyventojų kaitos procesams, 
lygina juos su kitose šalyse vykstančiais reiškiniais. 

Trečiąjį Lietuvos socialinės raidos numerį užbaigia dar vieno gyventojų sociologinių ap-
klausų būdu paremto tyrimo rezultatų pristatymas. A. Matulionis savo publikacijoje pristato 
vilniečių apklausų, vykdytų 1993 m. ir 2013 m., duomenis, kurie leidžia palyginti, kaip kintant 
miesto tautinei sudėčiai kito Lietuvos lenkų socialinio portreto bruožai, jų požiūris į gimtąją ir 
valstybinę kalbą. Autorius pastebi šios tautinės bendruomenės brendimą ir vyraujantį požiūrį į 
Lietuvos respubliką kaip savo tėvynę.    

Leidinio sudarytojas tikisi, kad skelbiami straipsniai padės geriau suvokti ir suprasti Lietu-
voje vykstančius socialinius ir demografi nius procesus, tikisi, kad skaitytojai suras ir įdomios, 
ir naudingos informacijos. Autoriai būtų dėkingi už sulauktas pastabas ir atsiliepimus, kuriuos 
galima pateikti e-paštu: institutas@lstc.lt.
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SOCIALINIŲ DEMOGRAFINIŲ PARAMETRŲ ĮTAKA
GYVENTOJŲ PARTINĖMS PREFERENCIJOMS 
IR POLITINIAM AKTYVUMUI: JUNGTINIŲ DUOMENŲ 
MASYVŲ ANALIZĖ

Vladas GAIDYS
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius
El. paštas: vladas@vilmorus.lt

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama socialinių demografi nių parametrų (lyties, amžiaus, 
išsilavinimo, pajamų, tautybės) įtaka balsavimo preferencijoms ir apsisprendimui balsuoti 
rinkimuose. Dėl didesnio statistinio patikimumo sujungti 6 reprezentatyvių tyrimų, atliktų 
per 6 mėnesių laikotarpį, duomenys. Taip pat apžvelgta socialinių demografi nių parametrų 
tarpusavio sąveika, galinti nulemti vieną ar kitą poveikį respondentų partinėms preferen-
cijoms.

Raktažodžiai: partinės preferencijos, rinkiminis aktyvumas, lytis, amžius, išsilavinimas, 
pajamos.

Įvadas
Socialiniai demografi niai parametrai yra naudojami, ko gero, visų empirinių socialinių ty-

rimų duomenų analizėje. Atrodytų, kad šioje srityje ką nors nauja pasakyti neįmanoma, seniai 
turėtų būti aiški lyties, amžiaus, išsilavinimo ir pan. reikšmė. Deja, viename reprezentatyviame 
empiriniame tyrime dažniausiai turime ne daugiau 1000 respondentų, socialinėse demografi -
nėse grupėse jų skaičius siekia tik šimtus, tautinių grupių atveju – tik 60–70 apklaustųjų. Sta-
tistinės paklaidos čia ypač didelės. Finansinės galimybės riboja apklausiamųjų skaičių. Tačiau 
yra galimybė padidinti imtį nedidinant apklaustųjų skaičiaus atskiruose tyrimuose. Jei tas pats 
klausimas respondentams užduodamas reguliariai, o socialiniai demografi niai parametrai yra 
tie patys ir turi tą pačią struktūrą, galima sujungti duomenis į vieną masyvą ir ženkliai padidin-
ti duomenų patikimumą. Vienas iš tokio pobūdžio duomenų šaltinių – reguliariai kas mėnesį 
vykdomi balsavimo intencijų tyrimai. Jei vienoje apklausoje dalyvauja 1000 respondentų, per 
pusę metų šešiose apklausose jų bus jau 6000. Kyla klausimas, ar metodiškai korektiška jungti 
duomenis, t. y. žiūrėti į šešis tyrimus kaip į vieną tyrimą, trukusį pusę metų. Manytume, kad 
toks jungimas metodiškai leistinas, jei tyrimų laikotarpiu nebuvo kokių nors svarbių įvykių, 
galėjusių pakeisti socialinių demografi nių parametrų ir partinių preferencijų ryšį ar ketinimų 
balsuoti pobūdį.

Šiam straipsniui buvo sujungti šeši 2013 m. lapkritį – 2014 m. balandį vykdyti reprezenta-
tyvūs tyrimai1, kiekviename iš jų buvo apklausta ne mažiau 1000 respondentų. Šiuo laikotarpiu 

1 Tyrimus atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Klausimo formuluotė anketose 
buvo tokia: „Už kurią partiją Jūs balsuotumėte rinkimuose į Seimą, jeigu rinkimai vyktų kitą sekmadienį? Tik 
vienas atsakymas“

   1. Žaliųjų partija
   2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
   3. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
   4. Socialdemokratų partija
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balsavimo intencijos buvo gana stabilios, inertiškos, todėl per pusę metų atlikti šeši tyrimai gali 
būti interpretuojami kaip vienas. Iš viso suformuotas N=6172 respondentų masyvas.

Kyla klausimas, kaip pateikti rinkiminių intencijų duomenis: skaičiuoti visus responden-
tus ar tik tuos, kurie išsakė savo nuomonę. Spaudoje dažnai pateikiami duomenys, kai skai-
čiuojamas visų respondentų rezultatas, t. y. nurodoma, kokia dalis respondentų balsuotų už 
vieną ar kitą partiją, kokia dalis dar neapsisprendė ir kokia dalis iš viso neplanuoja dalyvauti 
rinkimuose. Toks duomenų pateikimo būdas gali suklaidinti: nežinančių už ką balsuoti ar 
neketinančių balsuoti apklausoje būna 30–40 proc., todėl balsų dalis už vieną ar kitą partiją 
yra žymiai mažesnė, negu galima tikėtis per rinkimus. Ypač tai svarbu partijoms ties 5 proc. 
barjeru – skaičiuojant visų respondentų rezultatus tokia partija, atrodytų, negali patekti į Sei-
mą, nors taip nėra. 

Skaičiavimas turinčių nuomonę respondentų modeliuoja rinkiminę situaciją – atsakę į an-
ketos klausimus gali būti vertinami kaip įmetę į urną užpildytą biuletenį. Toks duomenų patei-
kimas turi kitą trūkumą – nesimato neketinančiųjų balsuoti, o taip pat dar neapsisprendusiųjų 
dalis. Kaip ir rinkimų metu, daugiausia balsų apklausose gavusios partijos psichologiškai įgau-
na didesnį svorį – procentas balsavusiųjų ir atsakiusiųjų į anketą visada yra ženkliai didesnis nei 
skaičiuojant visus gyventojus ar visus apklausiamuosius.

Taigi ir vienas, ir kitas duomenų pateikimo būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Šiame 
straipsnyje bus pateikiamos abi rezultatų ekspozicijos – visų respondentų ir turinčiųjų nuo-
monę.

Verta atkreipti dėmesį, kad apklausose nurodžiusiųjų, kad nebalsuos, dalis visada yra ma-
žesnė, negu būna rinkimų metu. Viena iš priežasčių – dalis rinkėjų išvykę į užsienį, jie yra rin-
kėjų sąrašuose, tačiau dauguma jų nebalsuoja. Jie nepatenka ir į Lietuvoje vykdomas apklausas, 
todėl apklausose balsuojančiųjų dalis yra kiek didesnė. Tačiau dar svarbesnė minėto neatitikimo 
priežastis – į klausimus atsakinėja, į savo namus įsileidžia aktyvūs gyventojai, taigi jie dažniau 
ir balsuoja. Pasyvesni žmonės apklausose dalyvauja rečiau. Be to, atsakyti namuose, už ką bal-
suosi, yra lengviau, negu nueiti į rinkiminę apylinkę.

Straipsnyje pateikiami ne tik partinių preferencijų bei balsavimo intencijų ypatumai socia-
linėse demografi nėse grupėse, bet ir kai kurių socialinių demografi nių parametrų tarpusavio 
sąryšiai, į kuriuos verta atsižvelgti interpretuojant tyrimų rezultatus.

1. Lyties įtaka
Lytis kaip socialinis demografi nis parametras yra svarbus, ko gero, visuose empiriniuose 

socialiniuose tyrimuose. Daugumoje tyrimų lyginami vyrų ir moterų vertinimai, nuostatos, elg-
sena ir t. t. Dažnai tokie lyginimai yra daromi ir politinių nuostatų bei aktyvumo tyrimuose. 
Publikacijų šia tema yra daug.

   5. Partija „Tvarka ir teisingumas“
   6. Liberalų sąjūdis
   7. Lenkų rinkimų akcija
   8. „Drąsos kelias“
   9. Darbo partija
   10. Kita partija (nurodykite)__________
   11. Nebalsuotų
   12. Nežino
   13. Neatsakė
  Registruotų partijų yra žymiai daugiau, daugelis iš jų yra mažai žinomos. Klausimyno partijų sąrašas sudarytas 

iš partijų, kurios apklausų metu turėjo savo atstovus Seime. 
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V. Sapiro, išnagrinėjusi daug įvairiais metais atliktų empirinių tyrimų (General Social 
Survey ir National Election Study), daro išvadą, kad vyrų ir moterų nuomonių skirtumai yra 
gana svarbūs, tačiau tai priklauso nuo nagrinėjamos temos, istorinio laiko, šalies (Sapiro, 2001, 
p. 42), t. y. autorė neformuluoja vienareikšmės išvados. H. Coffee ir G. Bolzendahl išnagrinėjo 
18 šalių (Vakarų Europa, JAV, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija) ISSP (International Social 
Survey Programme) duomenis, buvo panaudota regresinė analizė siekiant eliminuoti kitų 
socialinių demografi nių parametrų įtaką (Coffee ir Bolzendahl, 2010). Nustatyta, kad moterys 
aktyviau dalyvauja rinkimuose ir individualiose akcijose (peticijos, produktų boikotas dėl 
politinių priežasčių, pinigų aukojimas socialinėms ir politinėms grupėms). Kita vertus, vyrai 
aktyviau dalyvauja partinėje veikloje (narystė), kolektyvinėse akcijose, aktyviau kontaktuoja 
su politikais.

JAV kreipiamas didelis dėmesys vyrų ir moterų balsavimo ypatumų tyrimams, nes nuo 
šių gyventojų grupių balsavimo ypatumų ženkliai priklauso rinkimų rezultatai (Kaufmann, 
2006, p. 447). Lyčių politinių nuostatų skirtumai šioje šalyje paprastai yra matuojami moterų 
ir vyrų, balsuojančių už Demokratų partiją, skirtumu. Nuo 1964 m. šis skirtumas yra teigia-
mas, t. y. moterys labiau palaiko Demokratų partiją, nors ir turi tendenciją mažėti (Kaufmann, 
2006, p. 448).

1989 m. JAV atlikta buvusių TSRS piliečių apklausa (N=2793), buvo siekiama įvertinti vyrų 
ir moterų politinių nuostatų skirtumus. Nustatyta, kad, esant kitiems vienodiems socialiniams 
demografi niams parametrams (amžius, pajamos, išsilavinimas, socialinė padėtis), moterys ma-
žiau domėjosi politika, buvo mažiau tolerantiškos, mažiau palaikė demokratines vertybes (Car-
naghan ir Bahry, 1990, p. 385).

Būtina pažymėti, kad grupės pagal lytį turi svarbių socialinių demografinių ypatumų. 
Ženkliai skiriasi gyventojų struktūra pagal lytį amžiaus grupėse (2011 m. surašymas): 
18–29 metų amžiaus grupėje moterys sudaro 49 proc., 30–39 metų – 50,8 proc., 40–49 
metų – 52,1 proc., 50–59 metų – 54,3 proc., 60–69 metų – 59,3 proc., 70–79 metų – 65,3 
proc., 80–89 metų – 73,1 proc., 90 metų ir daugiau – 78,5 proc2. Skiriasi vyrų ir moterų 
išsilavinimas. 1959 ir 1970 m. surašymai rodo, kad daugiau vyrų nei moterų turi aukštąjį 
išsilavinimą, 1979 m. šie skaičiai praktiškai išsilygino, o vėliau skirtumas nuolat augo 
vyrų nenaudai. 2011 m. surašymas parodė, kad 1000-čiui 10 metų ir vyresnių moterų tenka 
237-ios su aukštuoju išsilavinimu, o tarp vyrų – 1833. Universitetuose daugiau studijuoja 
merginos. 2012–2013 mokslo metais merginos bakalauro studijose sudarė 57,7 proc. 
studentų,  magistro studijose – 65,8 proc. studentų4.

Panagrinėsime, kokie skirtumai tarp vyrų ir moterų partinių preferencijų ir ketinimų balsuoti 
rinkimuose. Čia pasinaudosime jungtiniais šešių apklausų duomenimis, kur apklaustųjų skai-
čius siekia keletą tūkstančių. 

2  Skaičiuota pagal: Statistikos departamentas. Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo 
rezultatai. Gyventojai pagal lytį ir amžių. Prieiga per internetą: http://statistics.bookdesign.lt/table_006.
htm?lang=lt

3   Statistikos departamentas. Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Gyventojų  
išsilavinimo lygis. Prieiga per internetą: http://statistics.bookdesign.lt/table_053.htm?lang=lt

4   Statistikos departamentas. Universitetų studentai. Prieiga per internetą: http//db1.stat.gov.lt/statbank/
SelectVarVal/saveselections.asp
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1A lentelė. Partinės preferencijos ir ketinimai balsuoti 
pagal lytį, proc. nuo visų respondentų (N=6172)
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Vyrai 24,3 12,6 9,0 9,0 5,0 3,5 2,6 2,4 0,9 0,7 12,0 15,6 2,5 2936

Moterys 26,2 10,8 10,0 7,5 5,5 3,8 2,6 2,5 0,6 0,7 10,6 17,0 2,2 3235

1B lentelė. Partinės preferencijos ir ketinimai balsuoti 
pagal lytį, proc. nuo turinčiųjų nuomonę (N=4232)
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Vyrai 34,7 18,1 12,8 12,9 7,2 5,0 3,7 3,5 1,2 1,0 2052

Moterys 37,4 15,4 14,2 10,7 7,8 5,4 3,7 3,5 0,9 1,0 2271

Esant 95 proc. patikimumo lygmeniui, iš esmės nenustatyta reikšmingų skirtumų tarp vyrų 
ir moterų nei balsavimo preferencijose, nei intencijose balsuoti (tiek visų respondentų masyve, 
tiek ir tarp turinčiųjų nuomonę už ką balsuoti). Tiesa, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atveju 
skirtumas yra reikšmingas esant p = 0,03 (t. y. p < 0,05)5, už partiją kiek dažniau balsuotų vyrai 
(18,1 proc.) nei moterys (15,4 proc.), tačiau vargu ar toks skirtumas yra reikšmingas socialiniu 
ar politiniu požiūriu.

Kita vertus, idėja, kad partijos, įkurtos kokio nors socialinio demografi nio parametro pa-
grindu, bus sėkmingos politinėje scenoje, yra gana gaji. Atrodytų, kadangi pusę rinkėjų sudaro 
moterys, Moterų partija turi didžiulius šansus gauti didelę dalį balsų per Seimo rinkimus. Tokia 
partija buvo įkurta 1995 m. balandžio 20 d., tačiau 1996 m. vykusių rinkimų į Seimą metu už 

5  Skaičiavimams naudotasi priemone: Preacher, K. J. (2001, April). Calculation for the chi-square test: An inte-
ractive calculation tool for chi-square tests of goodness of fi t and independence [Computer software]. Prieiga 
internete: http://quantpsy.org 
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Lietuvos moterų partiją balsavo tik 3,67 proc. dalyvavusių rinkėjų6. Nėra efektyvios ir kitos 
socialinių demografi nių parametrų pagrindu sukurtos partijos (pvz., pensininkų). Išimtis yra 
tautinės grupės – Lietuvos lenkų rinkimų akcija sėkmingai mobilizuoja lenkų tautybės gyven-
tojus ir sėkmingai pasirodo rinkimuose.

2. Amžiaus įtaka
Amžius taip pat labai svarbus socialinis demografi nis parametras, dažnai naudojamas empiri-

nių tyrimų duomenų analizėje. Šis parametras populiarus dėl to, kad agreguoja daugelį skirtingų 
žmogaus dimensijų: biologinius ir fi ziologinius skirtingų amžiaus tarpsnių skirtumus, psichologi-
nius skirtumus, skirtumus šeimos ciklo etapuose, galima kalbėti apie socialinį amžių, kuris siejasi 
su žmogaus padėtimi visuomenėje (pvz., įsitvirtinimas darbo santykiuose, nuo kurio priklauso ir 
ekonominė situacija) (Гайдис, 1986, p. 27). Su amžiumi susijusi ir kartų problematika. Nėra pa-
prasta, o dažnai ir neįmanoma atskirti amžiaus įtakos nuo kartų įtakos. Juo labiau kad dėl tam tikrų 
istorinių įvykių viename amžiaus tarpsnyje gali susiformuoti dvi skirtingos savo orietacijomis 
kartos (Mannheim, 1952, p. 292). Egzistuoja ne viena dabarties kartų klasifi kacija, kartoms sutei-
kiami įvairūs pavadinimai. Gana plačiai paplitę šie pavadinimai: tylioji karta (gimę 1930–1945), 
„baby boomers“ (gimę 1946–1964), X karta (gimę 1965–1977), Y karta (gimę 1977–1994), Z 
karta (gimę 1994 ir vėliau) (Williams, Page, 2011). Čia nenagrinėsime kartų klasifi kacijos, tik 
pabrėšime, kad šiuo atveju klasifi kacija yra validi JAV, Vakarų pasaulyje. Šios klasifi kacijos tin-
kamumas Lietuvai turėtų būti grindžiamas teorine ir empirine analize. 

Daugelyje Vakarų šalių sociologų darbų nurodoma, kad balsuodamas jaunimas yra pasyvesnis 
nei kitos amžiaus grupės. Siūloma daugelis būdų, kaip suaktyvinti jaunus žmones dalyvauti rinki-
muose (The George Washington University, 2004; Darrow, 2003; Green, Griswold, Gerber, 2001).

Amžiaus ir lyties sąryšis jau buvo aptartas prieš tai buvusiame skyriuje: dėl vyrų ir mo-
terų gyvenimo trukmės skirtumo Lietuvoje vyresnio amžiaus grupėse yra didesnė moterų 
dalis. Pagal 2011 m. surašymo duomenis, su amžiumi (tiksliau vyresnėse kartose) mažėja 
turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą: 20–29 metų – 22,8 proc., 30–39 metų – 22,1 proc., 40–49 
metų – 19,3 proc., 50–59 metų – 16,7 proc., 60–69 metų – 10,6 proc., 70 metų ir daugiau – 
8,5 proc.7 Daug mažiau turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą tarp vyresnių nei 60 metų. Svarbu ir tai, 
kad po 60 metų gyventojų dalis amžiaus grupėse sparčiai mažėja. Į tai neatsižvelgus, neretai ga-
lima sutikti nekorektišką duomenų apie partines preferencijas amžiaus grupėse interpretavimą. 
Nustačius, kad pagyvenę rinkėjai dažniau balsuoja už kurią nors partiją, teigiama, kad „elektoratas 
yra pagyvenęs“. Iš tikro tai gali būti tik nedidelė viso elektorato dalis, nes pagyvenusieji visgi 
sudaro gyventojų mažumą (pagal 2011 m. surašymą: 18–29 metų – 20,5 proc., 30–39 metų – 15,8 
proc., 40–49 metų – 18,2 proc., 50–59 metų – 16,8 proc., 60–69 metų – 12,6 proc., 70–79 metų – 
10,6 proc., 80–89 metų – 4,9 proc., 90 metų ir daugiau – 0,5 proc.)8

6  Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 1996. Rinkimų 
rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje. 

  Prieiga per internetą: http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/n/rinkimai/seim96/rdl.htm
7  Statistikos departamentas. Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Gyventojai 

pagal išsilavinimą ir kalbų mokėjimą.
  Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv+pagal+i%C5%A1silavinima_ir_

kalbu_mokejima.pdf/b75c5e7a-e733-48fa-95e4-83d485c672a
8    Skaičiuota pagal: Statistikos departamentas. Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo 

rezultatai. Gyventojai pagal lytį ir amžių. Prieiga per internetą: http://statistics.bookdesign.lt/table_006.
htm?lang=lt
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Panagrinėsime, remdamiesi jungtiniais duomenimis, amžiaus įtaką partinėms preferen-
cijoms. 

2A lentelė. Partinės preferencijos ir ketinimai balsuoti
pagal amžių, proc. nuo visų respondentų
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Iki 29 m. 16,5 11,9 9,1 9,4 9,7 1,8 4,3 2,0 0,6 0,7 11,6 20,0 2,3 953

30–39 m. 18,7 9,4 8,8 6,9 9,0 4,5 2,1 2,5 0,4 0,7 16,5 17,3 3,1 763

40–49 m. 23,8 13,4 3,9 10,8 5,8 4,0 3,4 2,5 0,8 0,6 11,4 17,4 2,3 1047

50–59 m. 26,9 11,4 7,9 10,1 4,2 4,6 2,1 2,3 0,6 1,1 11,9 14,8 2,2 1232

60–69 m. 29,6 13,0 10,9 6,2 2,9 4,1 2,3 3,0 1,1 0,7 9,4 14,5 2,3 1054

70 m. ir 
daugiau 32,9 10,5 15,9 5,3 1,8 2,8 1,5 2,4 0,9 0,4 8,5 15,0 2,0 1123

2B lentelė. Partinės preferencijos pagal amžių,
proc. nuo balsuojančiųjų
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Iki 29 m. 25,0 18,0 13,8 14,3 14,6 2,7 6,5 3,0 1,0 1,1 629

30–39 m. 29,7 15,0 13,9 11,0 14,3 7,1 3,3 4,0 0,6 1,0 481

40–49 m. 34,5 19,4 5,7 15,7 8,4 5,8 5,0 3,6 1,1 0,8 722

50–59 m. 37,7 16,1 11,1 14,3 5,9 6,5 3,0 3,2 0,8 1,5 877

60–69 m. 40,1 17,6 14,8 8,4 4,0 5,5 3,1 4,1 1,5 0,9 778

70 m. ir 
daugiau 44,3 14,1 21,3 7,2 2,4 3,7 2,0 3,2 1,2 0,6 836
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Nagrinėdami lenteles 2A ir 2B matome, kad Socialdemokratų partijos atveju stiprus teigiamas 
ryšys su amžiumi (p < 0,001) – labiau už socialdemokratus linkę balsuoti vyresni, o daugiausia 
balsuoja pagyvenę respondentai. 1 pav. kreivė, kaip reta, turi beveik idealiai tiesinį pobūdį.

Kita vertus, matome, kad net jauniausių respondentų grupėje, kur balsuojančiųjų už šią par-
tiją yra mažiau, socialdemokratai vis vien užima pirmą vietą (žr. lenteles 2A ir 2B ).

1 pav. Dalis balsuosiančių už Socialdemokratų partiją
amžiaus grupėse, proc., nuo visų (N=6172) ir nuo balsuojančių respondentų (N=4323)

Balsavimo preferencijos už Tėvynės sąjungą turi sudėtingesnę konfi gūraciją: mažiausiai 
balsuojančiųjų yra 40–49 metų amžiaus grupėje (p < 0,001), šiai partijai simpatizuojančių-
jų sparčiai daugėja tarp vyresnio amžiaus žmonių. Tačiau įdomu ir svarbu tai, kad daugiau 
balsuojančiųjų yra 18–39 metų amžiaus grupėje. Seniau vykdytose apklausose toks reiškinys 
nebuvo pastebėtas (o jei kada ir buvo matomas, dėl mažos statistikos buvo abejojama, ar tai 
patikimas ryšys). Galima manyti, kad ši partija jau kuris laikas skiria didelį dėmesį jaunes-
nėms kartoms. Atkreiptinas dėmesys, kad vyriausioje kartoje tarp balsuojančiųjų dominuoja 
Socialdemokratų partija ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, šios partijos 
turi 65,8 proc. rinkėjų (palyginimui – jauniausioje kartoje 38,8 proc.). Čia galima prisiminti 
K. Mannheim idėją apie dvi kartų grupes („generation units“) vienoje amžiaus grupėje. 

2 pav. Dalis balsuosiančių už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus 
amžiaus grupėse, proc., nuo visų (N=6172) ir nuo balsuojančių respondentų (N=4323)
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Amžius svarbu ir Liberalų sąjūdžio atveju (p < 0,001). Tai neigiamas ryšys – kuo vyresnė 
amžiaus grupė, tuo mažiau balsuojančiųjų už Liberalų sąjūdį (18–29 metų amžiaus grupėje 
14,6 proc., o tarp vyresnių nei 70 metų – tik 2,4 proc.). Tai buvo būdinga ir Liberalų ir centro 
sąjungai, iš kurios vėliau išsivystė Liberalų sąjūdis (Gaidys, 2004, p. 112).

3 pav. Dalis balsuosiančių už Liberalų sąjūdį amžiaus grupėse, proc., 
nuo visų (N=6172) ir nuo balsuojančių respondentų (N=4323)

Kitų partijų atveju toks ryškus amžiaus vaidmuo neužfi ksuotas. Tačiau galima pasakyti, 
kad už Darbo partiją mažiau balsuoja vyresni nei 60 metų respondentai, už Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungą mažiau balsuoja jauniausi, už Žaliųjų partiją labiau balsuoja patys jauniausi. 
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ atveju ryškesnių skirtumų nėra. 

Nebalsuosiančių, nežinančių už ką balsuoti, neatsakiusių dalis šiek tiek priklauso nuo 
amžiaus: 18–29 metų – 33,9 proc., 30–39 metų – 36,9 proc., 40–49 metų – 31,1 proc., 50–59 
metų – 28,9 proc., 60–69 metų – 26,2 proc., 70 metų ir vyresni – 25,5 proc. (p < 0,001). Tiesa, 
buvo galima tikėtis ir stipresnės priklausomybės (daugelis tyrimų liudija, kad jaunimas rinki-
muose daug pasyvesnis už vyresnius). Šį dėsningumą galima aiškinti taip: jauni žmonės rečiau 
dalyvauja rinkimuose, nes turi svarbesnių rūpesčių (šeimos kūrimas, karjera), jų gyvenimas 
mažiau priklauso nuo rinkimų rezultatų nei vyresnių, balsavimo procedūra psichologiškai nėra 
patraukli (balsavimas internetu galėtų pritraukti šią žmonių grupę balsuoti aktyviau).

3. Išsilavinimo įtaka
Aukštesnis išsilavinimas (ar mokymosi metų skaičius), ko gero, visose šalyse lemia didesnį 

politinį aktyvumą ir dalyvavimą rinkimuose (Warren 2007; Europos Parlamentas 2012; Vilmo-
rus 2012).

Panagrinėsime partinių preferencijų pobūdį įvairiose išsilavinimo grupėse: neturintys vidu-
rinio, vidurinis/aukštesnysis, aukštasis. 
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3A lentelė. Partinės preferencijos ir ketinimai balsuoti pagal 
išsilavinimą, proc. nuo visų respondentų
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Nebaigtas
vidurinis 27,9 14,0 5,6 9,9 1,4 2,7 1,7 2,6 0,4 0,1 12,1 18,7 2,9 840

Vidurinis, 
aukštesnysis
ir spec. 
vidurinis

25,2 13,1 6,7 9,9 3,9 3,9 2,3 2,7 0,9 0,5 11,6 16,9 2,4 3692

Aukštasis 24,4 7,2 17,8 3,6 10,3 3,4 3,7 1,8 0,7 1,4 10,0 13,8 1,8 1628

3B lentelė. Partinės preferencijos pagal išsilavinimą, proc. nuo balsuojančiųjų
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Nebaigtas
vidurinis 42,0 21,2 8,4 14,9 2,2 4,1 2,5 3,9 0,5 0,2 557

Vidurinis, 
aukštesnysis
ir spec. 
vidurinis

36,5 18,9 9,7 14,3 5,7 5,7 3,3 3,9 1,3 0,7 2548

Aukštasis 32,8 9,7 24,0 4,8 13,8 4,6 5,0 2,5 0,9 1,9 1210

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad fi ksuojamas pakankamai stiprus ryšys (p < 0,001) tarp 
išsilavinimo ir nebalsuojančių/nežinančių/neatsakiusių – kuo išsilavinimas aukštesnis, tuo tokių 
respondentų mažiau: be vidurinio – 33,7 proc., vidurinis – 30,9 proc., aukštasis – 25,6 proc. Bet 
tai tik balsavimo intencijos, balsuojant šis ryšys, greičiausiai, yra žymiai didesnis.

Tėvynės sąjungos rėmėjų tarp turinčių aukštąjį išsilavinimą yra kelis kartus daugiau nei 
tarp turinčių žemesnį išsilavinimą: tarp turinčių nuomonę už Tėvynės sąjungą balsuotų 24 proc. 
turinčių aukštąjį ir 8,4 proc. neturinčių vidurinio išsilavinimo (p < 0,001). 
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4 pav. Dalis balsuosiančių už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus 
išsilavinimo grupėse, proc., nuo visų (N=6172) ir nuo balsuojančių respondentų (N=4323)

Ryški teigiama koreliacija su išsilavinimu yra ir Liberalų sąjūdžio atžvilgiu. Už Liberalų są-
jūdį balsuotų 13,8 proc. turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą ir tik 2,2 proc. be vidurinio išsilavinimo 
(p < 0,001). Mažesnė, bet irgi teigiama koreliacija pastebima Žaliųjų partijos atveju. 

5 pav. Dalis balsuosiančių už Liberalų sajūdį išsilavinimo grupėse, proc., 
nuo visų (N=6172) ir nuo balsuojančių respondentų (N=4323)

Yra partijų, kur pastebima neigiama koreliacija su išsilavinimu: stipri koreliacija partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atveju, mažesnė Socialdemokratų partijos atžvilgiu. Labai mažai bal-
suojančių už Darbo partiją yra tarp turinčių aukštąjį išsilavinimą lyginant su kitomis išsilavinimo 
grupėmis.

Beveik nėra koreliacijos su išsilavinimu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijoje bei Lenkų 
rinkimų akcijoje. „Drąsos kelias“ 2013–2014 m. patraukė tik labai mažos gyventojų dalies dė-
mesį, todėl čia neverta kalbėti apie patikimesnius dėsningumus.

4. Pajamų įtaka
Nagrinėjamų tyrimų anketose pajamos skaičiuojamos kaip pajamos vienam šeimos nariui 

per mėnesį „į rankas“. Šis rodiklis nėra tobulas: respondentai nėra pratę skaičiuoti pajamas šei-
mos nariui, interviu metu ne taip paprasta susumuoti visas įplaukas, nėra aišku, ar pajamos už 
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praeitą mėnesį, ar vidutiniškai per metus. Be to, gimus vaikams šis rodiklis sumažėja, nors gy-
venimas materialiai pasunkėja ne ta proporcija (statistikoje į tai yra atsižvelgiama). Kita vertus, 
bent jau apytiksliai, šis rodiklis įgalina įvertinti koreliaciją tarp materialinės gerovės ir partinių 
preferencijų.

Anketose klausimas apie pajamas yra atviras, todėl galima laisva vėlesnė klasifi kacija. 
Šioje analizėje dėl nemažo apklaustųjų skaičiaus buvo galima susiaurinti didesnių pajamų 
grupę: 1501 Lt ir daugiau šeimos nariui, nes tai sudarė jau visai neblogą statistikos požiūriu 
aibę – 6,5 proc., N=357 (sąlygiškai juos vadinsime „turtingaisiais“). Kitos pajamų grupės 
buvo reprezentuojamos dar geriau: mažiausių pajamų grupė iki 600 Lt – 29,2 proc. (N=1606), 
žemesnė vidutinių pajamų grupė – 601–900 Lt – 36 proc. (N=1981), aukštesnė vidutinių pa-
jamų grupė – 901–1500 Lt – 28,3 proc. (N=1555).

Pirmiausia panagrinėsime pajamų šeimos nariui sąryšį su kitais socialiniais demografi niais 
parametrais. Analizei naudosime tik vieną rodiklį: „turtingųjų“ (1501 Lt ir daugiau šeimos na-
riui) dalis įvairiose socialinėse demografi nėse grupėse. Taigi, pagal šį rodiklį skirtumų tarp vyrų 
ir moterų beveik nėra (7,4 proc. vyrų ir 5,7 proc. moterų atsakymų), nes kalbama apie šeimą, 
pajamas šeimos nariui. Užfi ksuota stipri priklausomybė nuo išsilavinimo: jei respondentai ne-
turi vidurinio, tik 0,8 proc. jų šeimų patenka tarp „turtingųjų“, jei respondentas turi vidurinį ar 
aukštesnįjį išsilavinimą, tarp „turtingųjų“ patenka jau 3,3 proc. šeimų, o jei išsilavinimas yra 
aukštasis, šis rodiklis siekia net 17,4 proc. (p < 0,001). Skiriasi pajamos pagal gyvenamąją 
vietą: Vilniuje „turtingųjų“ yra 12,2 proc., kituose didžiuosiuose miestuose – 10,3 proc., rajonų 
centruose – 4,3 proc., kaime – tik 2,5 proc. Dideli skirtumai pagal amžių – 18–29 m. grupėje 
„turtingųjų“ yra 13 proc., o tarp pagyvenusių (70 metų ir daugiau) – tik 1,4 proc. Pagal tautines 
grupes: lietuviai 6,8 proc., rusai 4,8 proc., o lenkų „turtingųjų“ dalis yra mažiausia – 3,2 proc.

4A lentelė. Partinės preferencijos ir ketinimai balsuoti pagal 
pajamas šeimos nariui, proc. nuo visų respondentų
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Iki 600 Lt 23,0 16,6 4,8 12,6 2,9 3,4 1,7 1,7 0,6 0,7 13,0 16,3 2,7 1606

601–900 Lt 28,5 11,8 8,6 7,6 3,9 3,9 1,8 2,9 0,8 0,5 11,2 16,2 2,2 1981

901–1500 Lt 26,5 9,4 13,3 5,9 6,6 3,5 3,7 2,6 0,9 0,8 8,6 16,0 2,1 1555

1501 Lt ir
daugiau 23,5 6,2 17,9 5,3 12,9 4,8 4,8 2,2 0,6 2,0 8,1 10,4 1,4 357
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4B lentelė. Partinės preferencijos pagal pajamas, 
proc. nuo balsuojančiųjų
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Iki 600 Lt 33,8 24,5 7,1 18,5 4,2 5,0 2,5 2,6 0,9 1,0 1092

601–900 Lt 40,5 16,8 12,2 10,8 5,6 5,6 2,6 4,2 1,1 0,7 1396

901–1500 Lt 36,1 12,8 18,2 8,1 9,0 4,8 5,1 3,6 1,2 1,1 1140

1501 Lt ir
daugiau 29,4 7,7 22,4 6,6 16,1 5,9 5,9 2,8 0,7 2,4 286

Pasitikėjimas Tėvynės sąjunga ir Liberalų sąjūdžiu auga priklausomai nuo pajamų (p < 0,001).

6 pav. Dalis balsuosiančių už 
Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis 

demokratus pajamų šeimos nariui 
grupėse, proc. nuo visų (N=6172) ir nuo 

balsuojančių respondentų (N=4323)

7 pav. Dalis balsuosiančių už Liberalų 
sąjūdį pajamų šeimos nariui grupėse, 

proc. nuo visų (N=6172) ir nuo 
balsuojančių respondentų (N=4323)
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„Tvarkos ir teisingumo“ ir Darbo partijos atveju koreliacija priešinga: pasitikėjimas auga 
mažėjant pajamoms (p < 0,001).

Socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir kitų partijų ryškesnių 
sąryšių su pajamomis nenustatyta. Kita vertus, sąlygiškai „turtingiausioje“ grupėje (6,5 proc.) 
daugiausia yra balsuojančiųjų už Socialdemokratų partiją, o ne už Tėvynės sąjungą ar Liberalų 
sąjūdį – partijas, kurioms simpatijos auga priklausomai nuo pajamų rodiklio. 

Galima šiuos dėsningumus nagrinėti ir atvirkščiai – skaičiuoti, kokią dalį „turtingieji“ suda-
ro įvairiuose elektoratuose.

10 pav. Pajamos 1501 Lt ir daugiau šeimos nariui 
(„turtingieji“) įvairių partijų elektoratuose, proc.

8 pav. Dalis balsuosiančių už partiją 
„Tvarka ir teisingumas“ pajamų šeimos 
nariui grupėse, proc. nuo visų (N=6172)

ir nuo balsuojančių respondentų (N=4323)

9 pav. Dalis balsuosiančių už Darbo 
partiją pajamų šeimos nariui grupėse, 

proc. nuo visų (N=6172) ir nuo 
balsuojančių respondentų (N=4323)
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Jei kalbėtume apie stambesnes Seime esančias partijas, matytume, kad daugiausia „turtingų-
jų“ yra tarp Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos rinkėjų, o mažiausiai – tarp Darbo partijos ir 
partijos „Tvarka ir teisingumas“. Socialdemokratų partija šiuo požiūriu yra arti vidurkio.

Nebalsuosiančių, nežinančių už ką balsuoti ir neatsakiusių dalis mažėja didėjant pajamoms: 
iki 600 Lt – 32 proc., 601–900 Lt – 29,6 proc., 901–1500 Lt – 26,7 proc., 1501 Lt ir daugiau – 
19,9 proc.

5. Tautybės įtaka
Pagal 2011 m. gyventojų surašymą tautybės Lietuvoje pasiskirsto taip: lietuviai 84,2 proc., 

lenkai 6,6 proc., rusai 5,8 proc.9 Didesni skirtumai fi ksuojami pagal gyvenamąją vietą – kaimo 
vietovėse gyvena 34,5 proc. lietuvių, 41,3 proc. lenkų ir tik 14,7 proc. rusų, didžioji dalis rusų 
yra miestų gyventojai.10 1989 m. surašyme fi ksuoti didžiuliai skirtumai pagal išsilavinimą (pvz., 
1000-čiui 15 metų ir vyresnių lietuvių teko 101 su aukštuoju išsilavinimu, rusams šis rodiklis 
siekė 168, o lenkams – tik 45) (Gaidys, 1994, p. 94). 2011 m. gyventojų surašymo metu šie 
skirtumai kiek niveliavosi, 10 metų ir vyresnių lietuvių tarpe su aukštuoju buvo 21,6 proc., tarp 
rusų 24,6 proc., tarp lenkų 13,8 proc.11

Tautybių įtaka reprezentatyvių atrankinių tyrimų duomenyse nėra dažnai nagrinėjama – len-
kai ir rusai sudaro apie 6 proc. apklaustųjų, o tai yra apie 60 respondentų absoliučiais skai-
čiais. Jungtinis duomenų masyvas įgalina padidinti analizuojamas grupes iki N=325 lenkams 
ir N=304 rusams.

5A lentelė. Partinės preferencijos ir ketinimai balsuoti 
pagal tautybes, proc. nuo visų respondentų
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Lietuviai 26,3 10,8 10,4 7,7 5,8 4,0 2,9 0,1 0,8 0,7 11,5 16,9 2,3 5420

Rusai 19,1 18,8 3,0 15,8 2,3 2,0 0,7 3,9 0,3 1,3 13,8 14,5 4,6 304

Lenkai 14,5 13,5 1,2 8,0 0,3 0,3 40,3 - 0,3 7,7 12,3 1,5 325

9  Skaičiuota pagal: Lietuvos gyventojų surašymas 2011 m. Gyventojai pagal tautybę savivaldybėse. Prieiga per 
internetą: http://osp.gov.lt/2011-m.-surasymas   

10   Skaičiuota pagal: Lietuvos gyventojų surašymas 2011 m. Miestų gyventojai pagal tautybę. Prieiga per interne-
tą: http://osp.gov.lt/2011-m.-surasymas

11   Skaičiuota pagal: Lietuvos gyventojų surašymas 2011 m. Gyventojai pagal išsilavinimą ir tautybę. Prieiga per 
internetą: http://osp.gov.lt/2011-m.-surasymas
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5B lentelė. Partinės preferencijos ir ketinimai balsuoti pagal tautybes,
proc. nuo balsuojančiųjų
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Lietuviai 37,9 15,6 15,0 11,1 8,3 5,8 4,1 0,1 1,2 1,0 3761

Rusai 28,4 27,9 4,4 23,5 3,4 2,9 1,0 5,9 0,5 2,0 204

Lenkai 18,4 17,3 1,6 10,2 0,4 0,4 51,4 - 0,4 255

Matome, kad lenkai daugiausia balsuoja už Lenkų rinkimų akciją (51,4 proc.), antras pa-
sirinkimas – socialdemokratai (18,4 proc.) ir „Tvarka ir teisingumas“ (17,3 proc.), ketvirtoje 
vietoje – Darbo partija (10,2 proc.). Tarp balsuojančių už Lenkų rinkimų akciją lenkai sudaro 
net 87 proc.

Rusų prioritetai – trys partijos: socialdemokratai (28,4 proc.), „Tvarka ir teisingumas“ 
(27,9 proc.) bei Darbo partija (23,5 proc.) – už jas ketino balsuoti 80 proc. į rinkimus atei-
siančių rusų.

Lietuviai apklaustųjų masyve sudaro didžiąją daugumą, todėl čia rezultatai mažai skiriasi 
nuo rezultatų bendrame masyve: prioritetus turi socialdemokratai, „Tvarka ir teisingumas“, Tė-
vynės sąjunga, Darbo partija ir Liberalų sąjūdis.

Pagal nebalsuosiančių, nežinančių už ką balsuoti, neatsakiusių skaičių lietuviai ir rusai mažai 
kuo skiriasi – 30,7 proc. ir 32,9 proc. Abejojančių lenkų yra mažiausiai – 21,5 proc. (p < 0,01). 
Tą patvirtina ir rinkimų statistika – lenkiškose vietovėse rinkiminis aktyvumas yra aukštesnis nei 
šalies vidurkis.

Išvados
Metodiniu požiūriu šešių apklausų jungimas į vieną duomenų masyvą, kuriame yra net 6172 

respondentai, leido analizuoti socialines demografi nes grupes, kurių imtys paprastai yra per 
mažos patikimai statistinei analizei. Kelių tūkstančių apklaustųjų masyvas įgalino nustatyti pa-
tikimus sąryšius tarp socialinių demografi nių parametrų, partinių preferencijų ir politinio akty-
vumo charakteristikų.

Buvo nustatytas teigiamas ryšys tarp išsilavinimo, amžiaus, pajamų (p < 0,001) ir charakte-
ristikų, atspindinčių politinį aktyvumą (intencijos balsuoti, žinojimas už ką balsuoti). Didesniu 
politiniu aktyvumu pasižymi lenkų tautybės respondentai. Patikimų skirtumų aktyvume pagal lytį 
nebuvo užfi ksuota. Nebuvo užfi ksuoti žymesni skirtumai pagal lytį ir balsavimo preferencijose. 

Koreliacijos su respondentų amžiumi yra akivaizdžios: Socialdemokratų partijos elektoratas 
tolydžiai didėja vyresnėse amžiaus grupėse (kita vertus, ir jauniausioje grupėje balsuojantys už 
šią partiją yra pirmoje vietoje). Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų elektorato 
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priklausomybė nuo amžiaus yra sudėtingesnė: fi ksuojama stipri teigiama priklausomybė nuo 
amžiaus, tačiau matomas šios partijos šalininkų pagausėjimas ir jaunesnėse kartose (18–39 me-
tai). Liberalų sąjūdžio elektoratas turi intensyvią neigiamą priklausomybę nuo amžiaus.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio elektoratui būdingas 
aukštesnis išsilavinimas, silpnesnė koreliacija Žaliųjų partijos atveju. Žemesnis išsilavinimas 
yra būdingas partijos „Tvarka ir teisingumas“ bei Darbo partijos elektoratui. Pastebima korelia-
cija su išsilavinimu ir Socialdemokratų partijos atveju (ypač skaičiuojant nuo balsuosiančiųjų). 
Labai panašūs dėsningumai ir elektoratų sąryšyje su pajamomis. Pagal „turtingesnių“ (didesnės 
pajamos šeimos nariui) dalį partijų elektoratai išsidėsto taip (mažėjimo tvarka): Liberalų sąjū-
dis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Žaliųjų sąjunga, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų partija, Lenkų rinkimų akcija, Socialdemokratų partija, „Drąsos kelias“, Darbo partija, 
partija „Tvarka ir teisingumas“. 

Gana ryškūs elektoratų skirtumai pagal tautybes: daugiau nei pusė lenkų balsuoja už Lenkų 
rinkimų akciją, o rusai turi net tris prioritetines partijas: Socialdemokratų partija, partija „Tvar-
ka ir teisingumas“ bei Darbo partija. 
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INFLUENCE OF SOCIAL DEMOGRAPHIC PARAMETERS 
ON VOTING PREFERENCES AND POLITICAL ACTIVITY: 
ANALYSIS OF JOINT DATA FILES

Vladas GAIDYS
LSRC Institute of Sociology 
A. Goštauto st. 11, LT-01108 Vilnius
E-mail: vladas@vilmorus.lt

Summary: The infl uence of social demographic parameters (gender, age, education, 
income, ethnicity) on political activity and voting preferences is analysed in the paper. 
Six data fi les of representative public opinion surveys provided by public opinion research 
centre „Vilmorus“ during November, 2013 – April, 2014 were joint into one fi le (N=6172) 
in order to decrease a statistical error and to increase a reliability of the fi ndings. The 
assumption was that during the period of the surveys important events changing the 
relationship between variables did not happen.
Signifi cant relationships were found between education, age, income (p<0,001) and va-
riables refl ecting political activity (intention to vote for a concrete political party). It was 
revealed that a Polish minority has a high political activity. Differences in political activity 
depending on gender were not found.
A strong connection between age and voting preferences was discovered: a positive correla-
tion for Socialdemocrats and Homeland Union (on the other hand, this party has important 
part of supporters among the younger generations) and a negative one for Liberal move-
ment. A higher level of education and higher incomes have voters of Homeland Union and 
Liberal movement. The opposite relationship was found in case of Party “Order and Jus-
tice” and the Labour party. More than a half of the Polish voters vote for the Polish Voting 
Action. The Russians have three more or less equal choices in their priority: Socialdemo-
crats, Party “Order and Justice” and the Labour party.

Keywords: party preferences, electoral activity, gender, age, education, income.
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Anotacija. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos gyventojų senėjimo tendencijas 
XXI a. pirmame dešimtmetyje (1) ir įvertinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę 
Lietuvoje (2). Gyventojų senėjimas analizuojamas keliais pjūviais: kaip demografi nis proce-
sas, grindžiamas tam tikrais gyventojų amžiaus struktūros pokyčiais, ir kaip individų patiria-
mas specifi nis amžiaus tarpsnis, kurio kokybei įvertinti taikomas Aktyvaus senėjimo indekso 
(ASI) instrumentas. Demografi nių duomenų analizė atskleidė, kad Lietuva pasižymi sąly-
giškai sparčiais gyventojų senėjimo tempais, tačiau gyventojų senatvės lygiu yra artima ES 
vidurkiui. Aktyvaus senėjimo indekso instrumento taikymas leido konstatuoti, kad Lietuvos 
vyresnio amžiaus gyventojų gyvenimo kokybės rodikliai yra žemesni nei ES vidurkis.

Raktažodžiai: gyventojų demografi nis senėjimas, vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo ko-
kybė, Aktyvaus senėjimo indeksas, Lietuva, Europos Sąjunga.

Įvadas
Gyventojų senėjimas – vienas ryškiausių XX ir XXI a. demografi nių pokyčių, skirtingai pa-

lietusių daugelį Europos šalių. Dėl šio proceso masto ir tempų kalbant apie gyventojų senėjimą 
dažnai pasitelkiama apokaliptinė retorika. Gyventojų senėjimą pristatant tik iš probleminės pu-
sės, lieka nepastebėti pozityvūs šio proceso aspektai, kaip gyvenimo lygio gerėjimas, sveikatos 
ir socialinės apsaugos, gerovės valstybės plėtra ir kiti visuomenės pažangos ženklai. 

Iš tiesų demografi nis senėjimas – natūralus procesas, tačiau, žinoma, reikalaujantis adekvačių 
socialinės politikos priemonių. Vienas iš būdų reaguoti į senėjimo iššūkius – aktyvaus senėjimo 
koncepcija: „Sveikatos, dalyvavimo ir saugumo galimybių optimizavimo procesas, siekiant page-
rinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę“ (WHO, 2014). Ši koncepcija sulaukė nemažai 
dėmesio ir yra įtraukta į įvairius nacionalinius ir tarptautinius dokumentus, skirtus senėjimo iššū-
kiams spręsti, o taip pat susilaukė ir kritikos. Kritinės socialinės gerontologijos atstovų nuomone, 
aktyvaus senėjimo sąvoka kuria grėsmes primesti moralines vertybes aktyviam gyvenimo stiliui, 
jį pripažįstant kaip normatyvinį idealą (Holstein, Minkler, 2003; Katz, 2000, Rozanova, 2010). 
Kritikų nuomone, struktūrinė nelygybė gali riboti kai kurių vyresnio amžiaus žmonių grupių pa-
sirinkimus, siejamus su sėkmingu aktyviu senėjimu (Rozanova, 2010). Vietoj aktyvaus senėji-
mo sąvokos siūloma tyrinėti, kokias reikšmes senatvei skiria patys vyresnio amžiaus žmonės: ką 
jiems reiškia kokybiška senatvė, kokios senatvės jie norėtų ir pan. Kiti tyrėjai pastebi, kad aktyvus 
senėjimas kol kas yra tik sąvoka, įtvirtinta tarptautiniuose ir nacionaliniuose dokumentuose, tačiau 
dar nėra integruota per konkrečią politiką ar priimta kaip gyvenimo būdas, priimtinas didesnei 
vyresnio amžiaus žmonių daliai (Avramov, Maskova, 2003). 
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Šiuo straipsniu siekiama atskleisti Lietuvos gyventojų senėjimo tendencijas XXI a. pirma-
me dešimtmetyje (1) ir, remiantis Aktyvaus senėjimo indekso duomenimis, įvertinti vyresnio 
amžiaus žmonių gyvenimo kokybę Lietuvoje kitų Europos Sąjungos šalių kontekste (2). Gy-
ventojų senėjimas analizuojamas keliais pjūviais: kaip demografi nis procesas, grindžiamas tam 
tikrais gyventojų amžiaus struktūros pokyčiais, ir kaip individų patiriamas specifi nis amžiaus 
tarpsnis, kurio kokybei įvertinti taikomas Aktyvaus senėjimo indeksas (ASI).

Tikslams įgyvendinti naudojami empiriniai duomenys, sukaupti ir viešai prieinami 
Lietuvos statistikos departamento Ofi cialiosios statistikos portale (Ofi cialiosios, 2014), 
Eurostat duomenų bazėje ir Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Gyventojų 
padalinio (ang. – Population Unit of the UNECE) Aktyvaus senėjimo indekso duomenys 
(UNECE, 2014). Aktyvaus senėjimo indekso projektą 2012–2015 m. įgyvendina Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos Gyventojų padalinys kartu su Europos komisijos 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniu direktoratu (ang. – European 
Commission’s Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion). Pagrindinis 
Aktyvaus senėjimo projekto tikslas – suteikti politikos formuotojams įrankį, kuris padėtų 
kurti gyventojų senėjimo ir jo pasekmių įveikos strategijas ir priemones. Kitaip tariant, 
atsižvelgiant į gyventojų amžiaus struktūrų pokyčius ES šalyse, siekiama skatinti tinkamą 
politikos atsaką, formuoti požiūrį, kad ilgėjanti gyvenimo trukmė gali būti visuomenės 
pažangos resursas. Projekte buvo svarbu ne tik užfiksuoti realią įvairių šalių ir visuomenės 
sluoksnių vyresnio amžiaus žmonių gerovę, bet taip pat išmatuoti nepanaudotą vyresnio 
amžiaus žmonių potencialą. 

Pirmoje straipsnio dalyje, remiantis 2001 ir 2011 m. visuotinių gyventojų ir būstų sura-
šymų duomenimis, atskleidžiami amžiaus struktūros pokyčiai Lietuvoje, aptariami gyven-
tojų senėjimo tempų netolygumai Lietuvos rajonuose ir savivaldybėse, analizuojami vyrų ir 
moterų senatvės lygio skirtumai. Antroje dalyje, remiantis Aktyvaus senėjimo indekso rodi-
kliais, analizuojami vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės aspektai. Taigi straipsnyje 
gyventojų senėjimas analizuojamas tiek demografi niu, tiek vyresnio amžiaus žmonių gerovės 
aspektais. 

1. Lietuvos gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai XXI a. pirmame 
dešimtmetyje

Vienas demografi nių rodiklių, apibūdinančių gyventojų amžiaus struktūrą, yra vyresnio ir 
jaunesnio amžiaus žmonių skaičiaus santykis. Kaip žinoma, vertinant gyventojų sudėtį pagal 
amžių lygiagrečiai gali būti taikomos kelios vyresnį amžių atskiriančios ribos: 60, 65, 80, 85 
metų ir kt. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje Lietuvoje buvo 
714 tūkst. (1 lentelė) 60 metų ir vyresnių gyventojų. Jie sudarė 24,3 proc. visų Lietuvos gy-
ventojų. 65 metų ir vyresnių gyventojų 2014 m. pradžioje buvo apie pusė milijono (542,74 
tūkst., tai sudarė 18,4 proc. visų gyventojų). Pačių vyriausių gyventojų proporcija buvo daug 
mažesnė: 80 metų ir vyresnių gyventojų buvo 146 tūkst., o 85 metų ir vyresnių gyventojų – 61 
tūkst., atitinkamai tai 5 ir 2,1 proc. visų Lietuvos gyventojų (1 lentelė). Tačiau šios informacijos 
nepakanka, kad būtų galima interpretuoti pateiktus skaičius. Neaišku, ar tai yra daug, ar mažai? 
Tik lygindami skirtingas visuomenes tame pačiame laike arba tą pačią visuomenę skirtingais 
laikotarpiais galime visapusiškai įvertinti Lietuvos gyventojų senėjimo parametrus. 
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1 lentelė. Gyventojų demografi nės senatvės rodikliai

1989 2001 2011 2014

Visi Lietuvos gyventojai
Tūkst. 3674,8 3487,0 3052,6 2943,5
Proc. 100 100 100 100

60 metų ir vyresni gyventojai
Tūkst. 577,3 668,6 707,9 714,0
Proc. 15,7 19,2 23,2 24,3

65 metų ir vyresni gyventojai
Tūkst. 390,5 484,7 545,3 542,7
Proc. 5,1 13,9 17,9 18,4

80 metų ir vyresni gyventojai
Tūkst. 98,3 80,0 133,0 146,3
Proc. 2,7 2,3 4,4 5

85 metų ir vyresni gyventojai
Tūkst. 38,0 38,2 50,3 60,6
Proc. 0,5 1,1 1,7 2,1

Šaltinis: Ofi cialiosios, 2014.

Lietuvos gyventojų senėjimo tempai. Pradėkime nuo Lietuvos gyventojų amžiaus struktū-
ros kaitos rodiklio – gyventojų medianinio amžiaus. Tai amžius, dalijantis Lietuvos gyventojus 
į dvi grupes: pusė gyventojų yra vyresnė už nurodytą amžių, o kita pusė – jaunesnė. 1 paveiksle 
pavaizduota Lietuvos gyventojų medianinio amžiaus dinamika per pastaruosius nepilnus penkis 
dešimtmečius (1 pav.). 

1 pav. Lietuvos gyventojų medianinis amžius, 1970–2014 m.

Šaltinis: Ofi cialiosios, 2014. 

Lietuvos gyventojų medianinis amžius per pastaruosius nepilnus penkis dešimtmečius pasi-
keitė nuo 30 metų 1970 m. į 42 metus 2014 m. (Ofi cialiosios, 2014). Per minėtą laikotarpį gy-
ventojų medianinis amžius kito netolygiai. Iki paskutinio XX a. dešimtmečio pradžios šis rodiklis 
didėjo lėtai – per du dešimtmečius pasislinkdamas į viršų dvejais metais (nuo 30 metų 1970 m. 
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iki 32 metų 1992 m. (Ofi cialiosios, 2014)). Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio (1992–2014 m.) 
Lietuvos gyventojų medianinio amžiaus reikšmės didėjo itin sparčiai, tai liudija staigiai kylanti 
medianinio amžiaus kreivės atkarpa (1992–2014 m.) (1 pav.). Per pastaruosius dvidešimt metų 
(1992–2014 m.) Lietuvos gyventojų medianinis amžius padidėjo dešimčia metų (nuo 32 metų 
1992 m. iki 42 metų 2014 m. (Ofi cialiosios, 2014)). 

Laikotarpiu tarp pastarųjų dviejų gyventojų surašymų šis rodiklis padidėjo penkeriais me-
tais (nuo 36 metų 2001 m. iki 41 metų 2011 m. (1 pav.)). Toks spartus gyventojų medianinio 
amžiaus didėjimas Lietuvoje stebimas jau nuo XX a. paskutinio dešimtmečio. Tad analizuoja-
mas 2001–2011 m. laikotarpis demografi nio senėjimo tempais nėra išskirtinis. Apibendrinant 
galima teigti, kad 2013–2014 m. pradžioje pasiekta gyventojų medianinio amžiaus reikšmė 
„42“ Lietuvai yra nauja, nes iki šiol Lietuvos gyventojų medianinis amžius niekada nebuvo 
pasiekęs tokios aukštos reikšmės. 

Nagrinėjamu laikotarpiu (nuo 1970 m.) Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra keitėsi, vyko 
gyventojų senėjimo procesas. Vertinant šio proceso tempus, galima išskirti du laikotarpius – iki 
1992 m., kai Lietuvos gyventojų senėjimas vyko lėtai, ir 1992–2014 m. atkarpą, kai gyventojų 
senėjimas rutuliojosi sparčiai. Kalbant apie Lietuvos gyventojų demografi nį senėjimą tarp dviejų 
surašymų (2001–2011 m.), šį procesą krypties ir greičio charakteristikomis galima apibūdinti kaip 
nuoseklią jau anksčiau prasidėjusių tendencijų tąsą.

Ar 2001–2011 m. Lietuvos gyventojų senėjimo tempai vertinant tarptautiniu mastu buvo iš-
skirtiniai? Tai galime įvertinti lygindami atitinkamo laikotarpio ES-28 šalių ir Lietuvos duomenis 
(2 pav.). 

2 pav. Gyventojų senėjimo tempai Europos Sąjungos valstybėse 
(ES-28), 2001–2011 m., proc.*

Šaltinis: autorės skaičiavimai remiantis Eurostat duomenų bazės duomenimis (duomenų kodas: demo_
pjanind), 2014.

* Procentiniai punktai, per kuriuos minėtu laikotarpiu padidėjo 65 metų ir vyresnių gyventojų nuošim-
tis iš atitinkamos šalies bendro gyventojų skaičiaus.
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Remiantis Eurostat duomenimis, Europos Sąjungos valstybėse vyresnio amžiaus (65 metų ir 
vyresnių) gyventojų nuošimtis per dešimtmetį (2001–2011 m.) didėjo labai įvairiai – nuo 0,1 iki 
3,8 procentinio punkto. Vidutinis ES-28 valstybių gyventojų senėjimo tempas buvo 1,9 procen-
tinio punkto per dešimtmetį. Lietuva priklauso pirmajam penketukui Europos valstybių, kuriose 
gyventojų senėjimo tempai minėtu laikotarpiu buvo intensyviausi – siekė 3 ir daugiau procentinių 
punktų  prieaugį (2 pav.): Malta – 3,8, Lietuva – 3,6, Vokietija – 3,5, Latvija – 3,2 ir Suomija – 2,9 
procentinio punkto. Pagal gyventojų senėjimo tempus pirmame XXI a. dešimtmetyje ES šalis ga-
lima suskirstyti į tris grupes (2 pav.): sparčiai senstančios (vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) 
gyventojų nuošimčio prieaugis varijuoja 3 ir daugiau procentinių punktų intervale); vidutinišku 
tempu senstančios (minėtas rodiklis varijuoja 2–2,9 procentinių punktų intervale) ir lėtai senstan-
čios (atitinkamai 1,9 procentiniai punktai ir mažiau). Tad galima teigti, kad Lietuvos gyventojų 
senėjimo procesas lyginant su Europos šalių kontekstu per pirmąjį XXI a. dešimtmetį pasižymėjo 
išskirtiniais tempais – Lietuvos rodikliai didesni už 26 ES šalių rodiklius. 

Lietuvos gyventojų senatvės lygis. Kaip minėta, Lietuvos gyventojų senėjimo procesas, pra-
dedant nuo 1992 m., buvo palyginti intensyvus ir savo tempais išskirtinis kitų Europos šalių 
kontekste. Ar tai galėtų reikšti, kad Lietuvos gyventojų senatvės rodiklis yra vienas didžiausių 
tarp Europos Sąjungos valstybių? 

3 pav. Gyventojų senatvės lygis Europos Sąjungos valstybėse
(ES-28), 2012 m., proc.*

Šaltinis: Eurostat (duomenų kodas: demo_pjanind), 2014.
* 65 metų ir vyresnių gyventojų dalis iš bendro gyventojų skaičiaus.

Duomenys rodo, kad, nepaisant didelių Lietuvos gyventojų senėjimo tempų, pagal gyventojų 
senatvės lygį (kuris sudaro 18,1 proc. (3 pav.)) Lietuva kartu su Suomija dalijasi 8–9 vietomis iš 
28. Lietuvos gyventojų senatvės lygis yra artimas ES standartui (ES-28 vidurkis sudaro 17,9 proc., 
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(3 pav.)). Europos šalyse gyventojų senatvės lygis varijuoja plačioje amplitudėje – nuo 11,9 proc. 
Airijoje iki 20,8 proc. Italijoje (3 pav.). 

Apibendrinant galima teigti, kad 2012 m. duomenimis vertinant gyventojų senatvės lygį (vy-
resnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) žmonių dalis iš bendro gyventojų skaičiaus) Lietuva nėra 
tarp pirmaujančių Europos Sąjungos šalių. Jos rodikliai artimi ES-28 valstybių vidurkiui. Nusta-
čius Lietuvos gyventojų bendrąsias senėjimo tendencijas (tempus ir mastą), galima pereiti prie 
senėjimo įvairovės (netolygumų), atsižvelgiant į gyvenamosios vietos ir lyties kintamuosius. 

Gyventojų senėjimo tempų netolygumai Lietuvos rajonų ir mišriose savivaldybėse. Laikotar-
pyje tarp 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymų sparčiausiai gyventojų senėjimo procesas plėtojosi 
Visagino sav. (gyventojų medianinis amžius padidėjo net 10 metų, (Ofi cialiosios, 2014)). Spartes-
niu tempu nei šalies vidurkis pasižymėjo šios savivaldybės: Akmenės r., Druskininkų, Skuodo r., 
Šilutės r. ir Tauragės r. (gyventojų medianinis amžius padidėjo 7 metais, (Ofi cialiosios, 2014)). 

Daugumoje Lietuvos savivaldybių gyventojų senėjimo tempai 2001–2011 m. laikotarpiu 
buvo artimi šalies vidurkiui: gyventojų medianinis amžius 6 metais padidėjo Anykščių r., Birš-
tono, Biržų r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Kėdainių r., Kelmės r., Kupiškio r., Marijam-
polės, Mažeikių r., Pagėgių, Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Prienų r., Radviliškio r., Rietavo, 
Rokiškio r., Telšių r., Ukmergės r. ir Utenos r. savivaldybėse (Ofi cialiosios, 2014). Minimu 
laikotarpiu 5 metais gyventojų medianinis amžius padidėjo Alytaus r., Elektrėnų, Ignalinos r., 
Kretingos r., Lazdijų r., Neringos, Panevėžio r., Raseinių r., Šakių r., Šiaulių r., Šilalės r., Šven-
čionių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. ir Zarasų r. savivaldybėse (Ofi cialiosios, 2014). 4 metais 
gyventojų medianinis amžius padidėjo Kalvarijos, Kauno r., Kazlų Rūdos, Klaipėdos r., Mo-
lėtų r., Šalčininkų r. ir Širvintų r. savivaldybėse (Ofi cialiosios, 2014). 

Lėtesniais nei šalies vidurkis senėjimo tempais išsiskyrė tik keletas savivaldybių – Kaišia-
dorių r., Trakų r. ir Vilniaus r. savivaldybės, kuriose gyventojų medianinis amžius nuo 2001 m. 
iki 2011 m. padidėjo tik 3 metais (Ofi cialiosios, 2014). 

Lietuvos vyrų ir moterų senatvės lygio skirtumai. Lietuvoje reiškiantis postsovietiniam 
mirtingumo modeliui, vidutinė tikėtina moterų gyvenimo trukmė yra gerokai didesnė nei vyrų. 
Reikšmingi vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumai atsispindi ir skirtinguose vyrų bei 
moterų populiacijos senatvės lygio rodikliuose (4 pav.). 

4 pav. Visų Lietuvos gyventojų, vyrų ir moterų senatvės lygis, 2004–2013 m., proc.*

Šaltinis: Ofi cialiosios, 2014. 
* Vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) vyrų/moterų dalis iš bendro vyrų/moterų skaičiaus.
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Lyginant Lietuvos vyrų ir moterų sudėtį pagal amžių ir konkrečiai 65 metų ir vyresnių 
asmenų dalį iš bendro vyrų ir moterų skaičiaus (4 pav.), matyti, kad vyrų ir moterų senatvės 
lygiai per pastarąjį dešimtmetį smarkiai skyrėsi. Ir vyrų, ir moterų senėjimo tempai nagrinėja-
mu laikotarpiu buvo panašūs – abiejų lyčių senatvės lygis palengva ir nuosekliai didėjo: vyrų 
nuo 11,4 proc. 2004 m. iki 13,3 proc. 2013 m., moterų nuo 19 iki 22,4 proc. (4 pav.). Tad ato-
trūkis tarp lyčių senatvės lygių išliko  ir netgi šiek tiek (1,5 procentiniais punktais) padidėjo. 
Jeigu lygintume minėtus moterų ir vyrų rodiklius su Europos šalių gyventojų senatvės lygiu, 
Lietuvos moterų senatvės lygis pralenktų demografi nio senėjimo „pirmūnės“ Europoje – Itali-
jos gyventojų bendrą senatvės lygį, o Lietuvos vyrų senatvės lygis būtų panašus į demografi ne 
prasme jauniausių Europos šalių, tokių kaip Lenkija, rodiklius (4 ir 3 pav.). 

Pirmoje straipsnio dalyje analizavome kiekybinius XXI a. pirmo dešimtmečio Lietuvos 
gyventojų senėjimo proceso parametrus. Tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičiaus ir pro-
porcijų rodikliai neatskleidžia šios gyventojų grupės gyvenimo kokybės daugialypių dimen-
sijų. Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės įvertinimas, remiantis Aktyvaus senėjimo 
indekso duomenimis, gali padėti išskirti sritis, reikalaujančias ypatingo socialinės politikos 
formuotojų dėmesio. 

2. Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybė Lietuvoje, remiantis 
Aktyvaus senėjimo indeksu

Remiantis aktyvaus senėjimo apibrėžimu, indeksas apima keturias sritis: vyresnio amžiaus 
žmonių indėlis per apmokamą veiklą (dalyvavimas darbo rinkoje); vyresnio amžiaus žmonių 
indėlis per neapmokamą veiklą (dalyvavimas visuomenėje); savarankiškas, sveikas ir saugus 
gyvenimas; galimybės ir aktyvų senėjimą palaikanti aplinka. Ketvirtoji indekso sritis – gali-
mybės ir aktyvų senėjimą palaikanti aplinka – yra traktuojama kaip pagrindas pirmoms trims. 
Taigi iš esmės indeksas apima dvi dimensijas: reali aktyvaus senėjimo patirtis (1, 2 ir 3 sritys) 
ir aktyvų senėjimą įgalinanti aplinka (4 sritis). Indekso sritys apima smulkesnius rodiklius. Iš 
viso įtraukta 18 rodiklių (jų apibrėžimai pateikti 2 lentelėje). Kuriant indeksą buvo panaudotos 
šios duomenų bazės: Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas ES šalyse (ES-PGST, angl. – Survey 
of Income and Living Conditions), Darbo jėgos tyrimas ES šalyse (ES-DJT, angl. – Labour 
Force Survey) ir Europos gyvenimo kokybės tyrimas (EGKT, angl. – European Quality of Life 
Survey)1. 

2 lentelė. Atskirų indekso sričių rodikliai ir jų apibrėžimai

Dalyvavimas darbo rinkoje 

55–59 metų gyventojų rodiklis 55–59 metų gyventojų, dalyvaujančių darbo rinkoje, dalis (ES-DJT 
2010).

60–64 metų gyventojų rodiklis 60–64 metų gyventojų, dalyvaujančių darbo rinkoje, dalis (ES-DJT 
2010).

65–69 metų gyventojų rodiklis 65–69 metų gyventojų, dalyvaujančių darbo rinkoje, dalis (ES-DJT 
2010).

70–74 metų gyventojų rodiklis 70–74 metų gyventojų, dalyvaujančių darbo rinkoje, dalis (ES-DJT 
2010).

1  Lentelėje skliaustuose nurodyta, iš kokio tyrimo duomenų apskaičiuotas rodiklis (5 priedas).
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Dalyvavimas visuomenėje

Savanoriška veikla Vyresnių nei 55 metų gyventojų, įsitraukusių į savanorišką neapmoka-
mą veiklą organizacijose, dalis (EGKT 2011).

Vaikų, anūkų priežiūra Vyresnių nei 55 metų gyventojų, teikiančių priežiūrą savo vaikams / 
anūkams (bent kartą per savaitę), dalis (EGKT 2011).

Vyresnio amžiaus žmonių
priežiūra

Vyresnių nei 55 metų gyventojų, teikiančių priežiūrą pagyvenusiems ar 
neįgaliems giminaičiams (bent kartą per savaitę), dalis (EGKT 2011).

Politinis dalyvavimas Vyresnių nei 55 metų gyventojų, dalyvaujančių profesinės sąjungos, 
politinės partijos ar politinėje veikloje, dalis (EGKT 2011).

Savarankiškas, sveikas ir saugus gyvenimas

Fizinis aktyvumas
Vyresnio amžiaus (55 metų ir vyresnių) gyventojų, kurie yra fi ziškai 
aktyvūs ir sportuoja bent penkis kartus per savaitę, dalis (Eurobarome-
tro leidimas 334/ 2010). 

Sveikatos ir dantų priežiūros 
sistemos prieinamumas 

Vyresnio amžiaus (55 metų ir vyresnių) gyventojų, kuriems prieina-
mos medicinos ir dantų priežiūros paslaugos, dalis (PGST 2010).

Būsto pritaikymas 
savarankiškam gyvenimui

75 metų ir vyresnių gyventojų, gyvenančių vieno asmens ar poros 
namų ūkiuose, dalis (PGST 2010). 

Vidutinės ekvivalentinės dispo-
nuojamos pajamos

Vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) ir jaunesnių nei 65 metų 
gyventojų vidutinių disponuojamų ekvivalentinių pajamų santykis 
(PGST 2010).

Skurdo rizikos vyresnio 
amžiaus žmonėms nebūvimas

Vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) gyventojų, kurie nepatiria 
skurdo rizikos (naudojant 50 proc. nacionalinių medianinių ekvivalen-
tinių disponuojamų pajamų slenkstį), dalis (PGST 2010).

Sunkaus materialinio 
nepritekliaus nebūvimas

Vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) gyventojų, kurie nepatiria sun-
kaus materialinio nepritekliaus, dalis (PGST 2010).

Fizinis vyresnio amžiaus 
gyventojų saugumas

Vyresnių nei 55 metų gyventojų, kurie nebijo tapti nusikaltimo auka, 
dalis2 (PGST 2010). 

Mokymasis visą gyvenimą Vyresnio amžiaus žmonių (55–74 metų), kurie studijavo ar dalyvavo 
mokymuose 4 savaites iki tyrimo, dalis (ES-DJT 2011). 

Galimybės ir aktyvų senėjimą palaikanti aplinka

Vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė išgyventi dar 50 metų, 
sulaukus 55-erių metų 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė sulaukus 55-erių metų, padalinta iš 
50 (taip siekiama nustatyti likusią tikėtiną gyvenimo trukmę skaičiuo-
jant nuo tikslinės 105 metų tikėtinos gyvenimo trukmės) (EHLEIS).

Sveiko gyvenimo metai (SGM) 
55 metų gyventojams

Vidutinė likusio sveiko gyvenimo metų dalis, sulaukus 55 metų 
(EHLEIS).

Psichinė sveikata Vyresnių nei 55 metų gyventojų psichinė sveikata, pagal pasaulinės 
sveikatos klasifi katorių – 10 matavimas. 

Informacijos ir komunikacijos 
technologijų (IKT) naudojimas

IKT naudojimas bent kartą per savaitę (ar dažniau) 55–74 metų gyven-
tojams (EUROSTAT IKT tyrimas).

Socialinis įtrauktumas
55 metų ir vyresnių gyventojų dalis, kurie susitinka su draugais, gimi-
naičiais ar kolegomis bent kartą per mėnesį (ESS 2002–2010) (apie 
Lietuvą nebuvo duomenų).

Vyresnio amžiaus žmonių 
įgytas išsilavinimas

Vyresnio amžiaus (55–74 metų) gyventojų su aukštesniu nei viduriniu 
ar aukštesniu išsilavinimu dalis (EU-LFS 2010). 

Šaltinis: UNECE Statistics, 2014. 

2   Apie fi zinį vyresnio amžiaus gyventojų saugumą Lietuvoje nėra duomenų, tad ši sritis nebuvo įtraukta į bendrą 
indeksą.
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Bendras Aktyvaus senėjimo indeksas. Vertinant bendrą Aktyvaus senėjimo indeksą, Lie-
tuva tarp ES-27 šalių užima 20-tą poziciją (bendras aktyvaus senėjimo įvertis – 31,6 proc.) (5 
pav.). Taigi bendri Aktyvaus senėjimo rodikliai Lietuvoje nėra aukšti. Visas ES-27 šalis pagal 
ASI rezultatus galima skirstyti į tris grupes. Pirmajai grupei galima priskirti šalis, kuriose ak-
tyvaus senėjimo rodikliai aukšti ir bendras indeksas svyruoja nuo 36 iki 44 proc.: Švedija, 
Danija, Airija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Suomija, Kipras2. Šalims su žemais aktyvaus 
senėjimo rezultatais priskirtinos šalys, kuriose bendras ASI yra žemesnis nei 32 proc. Į šią šalių 
grupę patenka Lietuva kartu su kitomis Centrinės ir Rytų Europos šalimis. Likusios šalys užima 
vidurinę poziciją tarp šių dviejų grupių: Aktyvaus senėjimo indeksas svyruoja nuo 32 iki 36 
proc. Žinodami bendrą Aktyvaus senėjimo indeksą Lietuvoje, panagrinėkime atskiras indekso 
sudedamąsias dalis. 

5 pav. Bendras Aktyvaus senėjimo indeksas ES-27 šalyse

Šaltinis: UNECE Statistics, 2014. 

3  Nors bendras Kipro rodiklis nedaug skiriasi nuo šalių grupės, kurias priskyrėme „vidutiniam“, vertinant atski-
rus rodiklius jis dažnai išsiskiria pozityviais rezultatais, todėl šią šalį priskyrėme prie pirmosios grupės. 

3
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Dalyvavimas darbo rinkoje. Lietuva pagal bendrą dalyvavimo darbo rinkoje rodiklį uži-
mą vidurinę (13-tą) poziciją tarp ES-27 šalių. Lietuvoje darbo rinkoje dalyvauja 27,4 proc. 
vyresnio amžiaus gyventojų3 (3 lentelė). Palyginus su kitomis ASI sritimis, galima teigti, kad 
pagal vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje Lietuva užima kiek aukštesnę po-
ziciją. Visgi atskirų dalyvavimo darbo rinkoje rodiklių analizė atskleidė, kad pagal jaunesnio 
amžiaus (55–59, 60–64 metų) grupių dalyvavimą Lietuva užima 12-tą poziciją, o vyriausių 
amžiaus grupių įtrauktumas Lietuvoje kur kas žemesnis nei kitose ES šalyse (pagal 65–69 
metų gyventojų darbingumą Lietuva užima 16-tą, o 70 metų ir vyresnių – 21-ą poziciją). 
Priežastys greičiausiai bus daugialypės, apimančios tiek kultūrines nuostatas dėl vyresnio 
amžiaus žmonių aktyvaus dalyvavimo (pavyzdžiui, amžiaus diskriminacija), darbo vietų pri-
taikymo vyresnio amžiaus žmonėms trūkumus, tiek vyresnio amžiaus žmonių sveikatos klau-
simus. Tačiau bendrai vertinant dirbančių vyresnių nei pensinio amžiaus gyventojų dalį, ji yra 
gana žema visose ES šalyse. 

Dalyvavimas visuomenėje. Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo visuomenė-
je rodikliai yra gana žemi. Pagal šį indekso segmentą Lietuva užima 18-tą poziciją4, o itin 
žemi rodikliai būdingi vertinant savanoriškos veiklos (21 pozicija) ir politinio dalyvavimo 
(20 pozicija) rodiklius (3 lentelė). Kur kas aukštesni rodikliai nustatyti dalyvavimo prižiūrint 
šeimos narius (vaikus, anūkus ir vyresnio amžiaus žmones) srityse (11 pozicija). Taigi galima 
teigti, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonės daugiau dalyvauja šeimos sferoje negu vi-
suomeninėse veiklose (savanoriška veikla, politinis dalyvavimas). Ši tendencija greičiausiai 
susijusi su istoriniu ir kultūriniu buvusių Sovietų Sąjungos šalių kontekstu. Sovietinė politinė 
sistema realių piliečių dalyvavimo galimybių nesudarė, neveikė savivalda, žmonių veikla 
profsąjungose, draugijose ir kitose organizacijose buvo griežtai kontroliuojama (Matonytė, 
2002). Visas visuomeninės veiklos organizacijas kontroliavo valstybė ir tik po nepriklauso-
mybės atgavimo tapo įmanoma nevyriausybinių organizacijų veikla, tuo tarpu vakarų šalyse 
savanoriška veikla egzistavo daugybe formų. Taigi vertinant šį indekso segmentą ir lyginant 
vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą skirtingose šalyse, itin svarbu atsižvelgti į kitokias 
šalių istorines ir kultūrines tradicijas. Žemesni savanoriškos veiklos ir politinio dalyvavimo 
rodikliai būdingi ir kitoms buvusioms sovietinio bloko šalims.

Savarankiškas, sveikas ir saugus gyvenimas. Aktyvaus senėjimo koncepcija apima ir sa-
varankiškumo aspektą, kuris susijęs su siekiu vyresnio amžiaus žmonėms būti atsakingiems 
už savo gyvenimą tiek ilgai, kiek įmanoma. Lietuva tarp ES šalių užima vidurinę 15-tą po-
ziciją5 (bendras rodiklis – 70,6 proc.) (3 lentelė). Gana žemas vietas Lietuva užima pagal 
mokymosi visą gyvenimą, sunkaus materialinio nepritekliaus ir būsto pritaikymo savarankiš-
kam gyvenimui sritis (3 lentelė). Kiek geresni rezultatai nustatyti vertinant fi zinio aktyvumo, 
skurdo rizikos nebūvimo, vidutinių ekvivalentinių disponuojamų pajamų, sveikatos ir dantų 
priežiūros sistemos prieinamumo rodiklius. 

4  Šalys, kuriose geriausi vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje rodikliai – Švedija, Kipras, Jung-
tinė Karalystė. Nuo Jungtinės Karalystės nedaug skiriasi Portugalija, Estija ir Danija. Žemiausi rodikliai nu-
statyti Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje ir Belgijoje: šiose šalyse yra aukščiausias potencialas tolesnei vyresnių 
darbuotojų įtraukimo į darbo rinką plėtrai (UNECE, 2014).

5   Aukščiausi dalyvavimo visuomenėje rodikliai nustatyti Airijoje, Italijoje ir Liuksemburge, o žemiausi – Lenki-
joje, Rumunijoje ir Bulgarijoje (šiose šalyse rodikliai per pusę žemesni nei pirmaujančiose) (UNECE, 2014).

6  Danijos, Švedijos ir Nyderlandų vyresnio amžiaus gyventojai turi geriausias sąlygas savarankiškam, sveikam 
ir saugiam gyvenimui. Žemiausi rodikliai nustatyti Latvijoje, Bulgarijoje ir Graikijoje (UNECE, 2014). 

5

6

4
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Galimybės ir aktyvų senėjimą palaikanti aplinka. Galimybių ir aktyvų senėjimą palaikanti 
aplinka yra indekso segmentas, iliustruojantis, kiek šalyse yra palankios sąlygos aktyviam senė-
jimui. Lietuva pagal šį rodiklį yra 20-oje pozicijoje (3 lentelė), o dar žemesnės šio rodiklio reikš-
mės nustatytos Estijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Latvijoje ir Rumunijoje 
(UNECE, 2014)6.

Atskirų šios indekso srities rodiklių analizė atskleidė, kad Lietuvoje gana pozityviai 
galime vertinti vyresnio amžiaus gyventojų įgytą išsilavinimą (Lietuva užima 11-tą pozi-
ciją) (4 priedas). Kiti rodikliai yra labai žemi. Lietuvoje tik mažiau nei pusė (46,6 proc.) 
vyresnio amžiaus gyventojų turi tikimybę sulaukus 55-erių išgyventi dar 50 metų, pirmau-
jančiose šalyse tokią tikimybę turi 55–57 proc. gyventojų. Pagal psichinę vyresnio amžiaus 
žmonių sveikatą Lietuva atsiduria priešpaskutinėje vietoje – mažiau nei pusė (48 proc.) 
vyresnio amžiaus gyventojų gali džiaugtis gera psichine sveikata. Taip pat gana maža dalis 
(23 proc.) vyresnio amžiaus žmonių naudojasi informacijos ir komunikacijos technologijų 
(IKT) priemonėmis. 

3 lentelė. Indekso sudėtinių dalių bendri ir atskiri rodikliai 
(procentai ir eiliškumas)

Dalyvavimas darbo rinkoje

Bendras 27,4 (13)

55–59 metų gyventojų rodiklis 61,1 (12)

60–64 metų gyventojų rodiklis 33,8 (12)

65–69 metų gyventojų rodiklis 10,7 (16)

70+ metų gyventojų rodiklis 3,9 (21)

Dalyvavimas visuomenėje

Bendras 27,4 (13)

Savanoriška veikla 61,1 (12)

Vaikų, anūkų priežiūra 33,8 (12)

Vyresnio amžiaus asmenų priežiūra 10,7 (16)

Politinis dalyvavimas 3,9 (21)

Savarankiškas, sveikas ir saugus gyvenimas 27,4 (13)

Bendras 70,6 (15)

Fizinis aktyvumas 18,4 (5)

Sveikatos ir dantų priežiūros sistemų prieinamumas 94,0 (9/10)

7  Šiaurės šalys (Švedija, Danija), Nyderlandai, Liuksemburgas ir Jungtinė Karalystė turi geriausias sąlygas 
aktyviam senėjimui (iš esmės tai tos pačios šalys, kurios turi geriausius aktyvaus senėjimo rodiklius 
(UNECE, 2014).

7
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Būsto pritaikymas savarankiškam gyvenimui 81,8 (17)

Vidutinės ekvivalentinės disponuojamos pajamos 92,0 (6/7)

Skurdo rizikos nebūvimas 96,0 (7)

Materialinio nepritekliaus nebūvimas 76,3 (24)

Fizinis saugumas -

Mokymasis visą gyvenimą 1,5 (20)

Galimybės ir aktyvų senėjimą palaikanti aplinka

Bendras 47,9 (20)

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė išgyventi dar 50 metų
sulaukus 55-erių 46,6 (24)

Sveiko gyvenimo metai (SGM) 55 metų gyventojams 51,5 (16)

Psichinė sveikata 48,0 (26)

Informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) naudojimas 23,0 (20)

Socialinis įtrauktumas -

Išsilavinimo įgijimas 67,1 (11)

Šaltinis: UNECE Statistics, 2014. 

Taigi vertinant vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę Lietuvoje, kiek palankesni ro-
dikliai nustatyti vertinant priešpensinio amžiaus (55–59, 60–64 metų) grupių dalyvavimą darbo 
rinkoje, dalyvavimą prižiūrint nesavarankiškus šeimos narius, fi zinio aktyvumo, vidutinių dis-
ponuojamų pajamų ir skurdo rizikos nebūvimo, vyresnio amžiaus gyventojų įgyto išsilavinimo 
rodiklius. Pagal kitas sritis vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybė Lietuvoje yra žemesnė 
nei vidutinė, o kai kuriose srityse esame sąrašo gale (psichinė sveikata, vidutinė tikėtina gyve-
nimo trukmė sulaukus 55-erių išgyventi dar 50 metų). 

Aktyvaus senėjimo lyčių skirtumai Lietuvoje. Visose ES šalyse, išskyrus Suomiją, Es-
tiją ir Latviją, vyrų Aktyvaus senėjimo indeksas yra aukštesnis nei moterų (6 pav.). Lietuva 
šioje šalių grupėje išsiskiria pačiu mažiausiu Aktyvaus senėjimo indekso skirtumu tarp vyrų 
ir moterų: vyrų indeksas aukštesnis nei moterų tik 1,3 procentinių punktų, o kiek didesnis 
skirtumas būdingas Prancūzijai (1,6 procentiniai punktai)7. Lietuvoje vyrų rodikliai aukš-
tesni nei moterų ir vertinant atskiras indekso sritis: dalyvavimas darbo rinkoje (skirtumas 
3,7 procentiniai punktai), dalyvavimas visuomenėje (skirtumas 0,6  procentiniai punktai) ir 
savarankiškas gyvenimas (skirtumas 2,1  procentiniai punktai). Galimybės, aktyvų senėjimą 
palaikanti aplinka yra vienintelė bendro indekso sritis, kai Lietuvos moterų rodiklis lenkia 
vyrų (skirtumas 2,0 procentiniai punktai)8.

8  Kitose šalyse skirtumas varijuoja nuo 2,7 iki 8,6 proc. (UNECE, 2014). 
9  Apskaičiuota autorės, remiantis Aktyvaus senėjimo indekso duomenimis (UNECE, 2014).

8
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6 pav. Aktyvaus senėjimo indeksas vyrams
ir moterims (procentais)

Šaltinis: UNECE Statistics, 2014. 

Kaip ir kitose ES šalyse, vyresnio amžiaus moterys Lietuvoje kiek mažiau nei vyrai da-
lyvauja darbo rinkoje – tai būdinga visoms amžiaus grupėms, išskyrus pačius vyriausius 
(70 metų ir vyresni), kurių dalyvavimo rodiklis nesiskiria (5 priedas) 9. Panagrinėjus atskirus 
dalyvavimo visuomenėje rodiklius Lietuvoje matyti, kad moterys kiek aktyviau dalyvau-
ja savanoriškoje ir politinėje veikloje (7 pav.). Gana netikėtas ir kvestionuotinas į indeksą 
įtrauktas tyrimo rezultatas susijęs su lyčių skirtumais teikiant priežiūrą vaikams ir anūkams 
bei vyresnio amžiaus žmonėms. Pagal šio tyrimo rezultatus, nors skirtumas ir nedidelis, kiek 
dažniau vaikus, anūkus ir vyresnio amžiaus žmones prižiūri vyrai. Kiek didesnis lyčių skirtu-
mas būdingas prižiūrint vyresnio amžiaus asmenis. Tačiau kitų Lietuvoje atliktų tyrimų duo-
menys verčia abejoti šiais rezultatais. Pavyzdžiui, remiantis antros bangos „Kartų ir lyčių“ 
tyrimų duomenimis, moterys dažniau dalyvauja anūkų priežiūroje nei vyrai (Kraniauskienė, 
Gedvilaitė-Kordušienė, 2012). Lietuvoje trūksta duomenų, kiek vyresnio amžiaus žmonės 
teikė priežiūrą suaugusiems vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms. Atsižvelgiant į tai, kad 
priklausomų šeimos narių priežiūra yra gana feminizuota sritis (Post, 1990, Davis, 1995, 
Walker et al., 1995), šie tyrimo rezultatai yra kvestionuotini. 

10  Labai maži lyčių skirtumai taip pat būdingi Latvijai, Estijai, Suomijai, Prancūzijai ir Vengrijai. Šiose šalyse 
skirtumas tarp moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje rodiklių yra mažesnis nei 5 procentiniai punktai. Ki-
tame skalės gale atsiduria Kipras ir Malta, kur skirtumas siekia net 20 procentinių punktų (UNECE, 2014). 

10
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7 pav. Vyrų ir moterų dalyvavimas visuomenėje 
(procentai ir eiliškumas)

Šaltinis: UNECE Statistics, 2014. 

Vertinant savarankiško, sveiko ir saugaus gyvenimo sritį, rodikliai palankesni moterims 
tik fi zinio aktyvumo, mokymosi visą gyvenimą ir skurdo rizikos vyresnio amžiaus žmonėms 
nebūvimo srityse, o likusiose srityse (sveikatos ir dantų priežiūros sistemos prieinamumas, 
būsto pritaikymas savarankiškam gyvenimui, vidutinės disponuojamos pajamos, sunkaus 
materialinio nepritekliaus nebūvimas, fi zinis vyresnio amžiaus gyventojų saugumas) vyrų 
rodikliai lenkia moterų (4 lentelė).

4 lentelė. Vyrų ir moterų savarankiško, sveiko ir saugaus 
gyvenimo indekso rodikliai (procentais)

Vyrai Moterys

Fizinis aktyvumas 16, 8 19,3

Sveikatos ir dantų priežiūros sistemos prieinamumas 95 93,4

Būsto pritaikymas savarankiškam gyvenimui 82,8 81,3

Vidutinės disponuojamos pajamos 100 89

Skurdo rizikos vyresnio amžiaus žmonėms nebūvimas 95,8 96,1

Sunkaus materialinio nepritekliaus nebūvimas 79,3 74,7

Fizinis vyresnio amžiaus gyventojų saugumas 2,1 1,9

Mokymasis visą gyvenimą 16, 8 19,3

Šaltinis: UNECE Statistics, 2014. 

Daugelyje šalių galimybių ir aktyvų senėjimą palaikančios aplinkos rodikliai yra pa-
lankesni vyrams, o Lietuvoje nustatyta priešinga tendencija (UNECE, 2014). Atskirų šios in-
dekso srities rodiklių analizė atskleidė, kad Lietuvoje gana pozityviai galime vertinti vyresnio 
amžiaus gyventojų, ypač moterų, įgytą išsilavinimą (Lietuva užima 7-ą poziciją pagal moterų 
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įgytą išsilavinimą ir 13-ą pagal vyrų) (8 pav.). Kiti rodikliai yra mažiau teigiami. Pagal vyrų 
vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę (VTGT) išgyventi dar 50 metų, sulaukus 55-erių, Lietuva 
užima paskutinę vietą tarp ES-27 šalių. Moterų rodiklis kiek aukštesnis, bet vertinant kitų šalių 
kontekste irgi gana žemas. Šie rezultatai rodo jau ne kartą Lietuvos demografų akcentuotą pro-
blemą – Lietuvoje vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ir mirtingumo rodikliai neigiama 
prasme išsiskiria tarp Europos ir tarp Baltijos šalių (Stankūnienė, Jasilionis, 2011). Nuo XX a. 
septinto dešimtmečio pabaigos iki 2007 m. Lietuvos vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės 
rodikliai svyruodami mažėjo, moterų išliko beveik tokio pat lygio, o kitose Europos šalyse šie 
rodikliai nuosekliai augo (Stankūnienė, Jasilionis, 2011). Be to, iki šiol mirtingumo pokyčiai 
Lietuvoje išlieka labai diferencijuoti pagal socioekonomines bei sociodemografi nes gyventojų 
grupes (Stankūnienė, Jasilionis, 2011; Jasilionis, Stankūnienė, 2011). Panašu, kad reaguojant į 
senėjimo iššūkius Lietuvoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas mirtingumo diferenciaci-
jos tarp vyrų ir moterų bei kitų sociodemografi nių grupių mažinimui.

8 pav. Vyrų ir moterų galimybės ir aktyvų senėjimą
palaikanti aplinka (procentai ir eiliškumas)

 

Šaltinis: UNECE Statistics, 2014. 

Taigi nors bendro Aktyvaus senėjimo indekso skirtumas tarp vyrų ir moterų gana nedidelis, 
panagrinėjus atskirus rodiklius išryškėja tam tikri skirtumai, o itin didelis atotrūkis nustatytas 
vertinant vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės išgyventi dar 50 metų, sulaukus 55-erių, rodiklį. 
Būtent šis skirtumas lemia, kad bendras galimybių ir aktyvaus senėjimą palaikančios aplinkos 
rodiklis Lietuvoje palankesnis moterims nei vyrams, o tai yra vienintelė iš keturių pagrindinių 
indekso sričių, kai moterų rodiklis viršija vyrų. 

Išvados
Šio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos gyventojų senėjimo tendencijas XXI a. pirmame 

dešimtmetyje ir, remiantis Aktyvaus senėjimo indekso (ASI) duomenimis, įvertinti vyresnio 
amžiaus žmonių gyvenimo kokybę Lietuvoje. Atlikta demografi nių duomenų analizė leidžia 
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teigti, kad Lietuvos gyventojų demografi nis senėjimas laikotarpiu tarp dviejų visuotinių gyventojų 
ir būstų surašymų (vykdytų 2001 ir 2011 m.) buvo nuosekli anksčiau šalyje prasidėjusių demo-
grafi nių tendencijų tąsa. Vertinant procesą greičio parametrais, Lietuvos gyventojų demografi nis 
senėjimas 2001–2011 m. vyko tiek pat sparčiai kiek ir laikotarpiu nuo 1992 m. Kalbant apie 
mūsų šalies gyventojų senėjimo proceso tempus kitų Europos šalių kontekste, svarbu pažymėti, 
kad Lietuvos gyventojų demografi nio senėjimo tempai per pirmąjį XXI a. dešimtmetį buvo vieni 
aukščiausių tarp Europos Sąjungos šalių, nes pralenkė 26 iš 28 ES šalių rodiklius. Tačiau vertinant 
gyventojų senatvės lygį (vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) žmonių dalis iš bendro gyventojų 
skaičiaus), Lietuvos rodikliai nebe tokie išskirtiniai, jie artimi ES-28 valstybių vidurkiui. 

Detalesnio lygmens demografi nių duomenų analizė atskleidė senėjimo įvairovę (netolygu-
mus) pagal gyventojų gyvenamosios vietos ir lyties charakteristikas. Analizuojamu laikotarpiu 
(2001–2011 m.) sparčiausiai gyventojų senėjimo procesas plėtojosi Visagino savivaldybėje – gy-
ventojų medianinis amžius padidėjo net dešimčia metų.  Akmenės r., Druskininkų, Skuodo r., 
Šilutės r. ir Tauragės r. savivaldybėse šis rodiklis padidėjo septyneriais metais. Lėtesniais nei šalies 
vidurkis senėjimo tempais išsiskyrė keletas savivaldybių – Kaišiadorių r., Trakų r. ir Vilniaus r. 
savivaldybės, kuriose gyventojų medianinis amžius 2001–2011 m. padidėjo tik trejais metais. 
Lietuvos vyrų ir moterų senatvės lygiai per pastarąjį dešimtmetį smarkiai skyrėsi. Atotrūkis tarp 
lyčių senatvės lygių, buvęs reikšmingas periodo pradžioje, toks išliko ir pabaigoje, netgi šiek tiek 
(1,5 procentiniais punktais) padidėjo.

Šiame straipsnyje pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikta vyresnio amžiaus gyventojų gyvenimo 
kokybės analizė remiantis palyginti nauju instrumentu – Aktyvaus senėjimo indeksu. Apibendri-
nant analizę galima teigti, kad Aktyvaus senėjimo indeksas gali būti parankus įrankis siekiant įver-
tinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę ir identifi kuoti sritis, kuriose socialinės politikos 
priemonės galėtų didinti vyresnio amžiaus žmonių gerovę. Remiantis Aktyvaus senėjimo indekso 
rodikliais, vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę Lietuvoje vargu ar galima vertinti palan-
kiai. Pagal atskiras sudedamąsias indekso dalis, galima išskirti šias problemines sritis Lietuvoje:

• Dalyvavimas visuomenėje: galimybių dalyvauti savanoriškoje veikloje sudarymas, politi-
nio dalyvavimo galimybių plėtra;

• Savarankiškas, sveikas ir saugus gyvenimas: galimybių mokytis visą gyvenimą sudary-
mas, skurdo mažinimas, būsto pritaikymo savarankiškam gyvenimui infrastruktūros plėtra; 

• Galimybių ir aktyvų senėjimą palaikanti aplinka: investicijos į prevencinių programų ir 
sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimą visoms gyventojų grupėms, taip siekiant ilginti 
vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę Lietuvoje, mažinti vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės 
atotrūkį tarp vyrų ir moterų ir kitų sociodemografi nių grupių; priemonių, leidžiančių džiaugtis 
sveiku gyvenimu, plėtra; psichikos sveikatos politikos plėtra; galimybių naudotis informacijos 
ir komunikacijos technologijomis didinimas;

• Dalyvavimas darbo rinkoje: galimybių dalyvauti darbo rinkoje vyresnio amžiaus (65–74 
metų) gyventojams, taip pat ir priešpensinio amžiaus grupių (55–59 metų) užimtumo sąlygų 
gerinimas, galimybių dalyvauti darbo rinkoje plėtra.

Palankiau galima vertinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą prižiūrint nesavarankiškus 
šeimos narius, fi zinio aktyvumo, vidutinių disponuojamų pajamų, skurdo rizikos nebūvimo, 
vyresnio amžiaus gyventojų įgyto išsilavinimo rodiklius.  Lietuvos vyrų ir moterų bendrų Ak-
tyvaus senėjimo indekso reikšmių skirtumai labai nedideli, tačiau atskirų jų elementų analizė 
atskleidžia tam tikrus netolygumus, pavyzdžiui, itin didelis atotrūkis tarp vyrų ir moterų vidu-
tinės gyvenimo trukmės rodiklių. 
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POPULATION AGEING AT THE BEGINNING OF THE XXI 
CENTURY: DEMOGRAPHIC AND LIFE QUALITY ASPECTS
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Summary. The paper focuses on the trends of population ageing at the beginning of the 
XXI century and on the life quality of the elderly in Lithuania. The analysis is based on the 
Lithuanian Population and Housing Censuses, Eurostat Statistics data and Active Ageing 
Index project results published by the Population Unit of the UNECE. 
The demographic data analysis suggests that population ageing between the last two 
Population Censuses (in year 2001 and 2011) is a sequential continuation of the demographic 
trends that have started much earlier. Compared to other European countries, Lithuania is 
among countries where population aging was the most rapid at the beginning of the XXI 
century. Yet the share of older persons in the total population is similar to the average 
of EU-28 countries. The analysis revealed that share of older population continues to be 
signifi cantly different between men and women; also regional asymmetries of population 
ageing have been identifi ed. In the light of this context it is rather important to fi nd out 
about the quality of life of rapidly increasing share of the older population. 
Based on the results of analysis of the Active Ageing Index, the life quality of the elderly 
in Lithuania is lower than average in the EU. The identifi ed areas requiring the most 
attention to activate the potential of older people in Lithuania include all four domains of 
the index: employment (employment rate for the age groups 65-74, 55-59); participation 
in society (participation in voluntary activities; political participation); independent, 
healthy and secure living (lifelong learning, independent living arrangement, severe 
material deprivation); capacity and enabling environment for active ageing (remaining life 
expectancy achievement of 50 years at age 55, mental well-being, use of information and 
communication technologies). More positive values in Lithuania were identifi ed on “care to 
children, grandchildren”, “physical exercise”, “relative median income”, “no poverty risk” 
and “educational attainment of older persons” indicators. The differences between men and 
women in total Active Ageing index are insignifi cant, but analysis of separate indicators 
reveals some asymmetries. The biggest gap was found on remaining life expectancy 
achievement of 50 years at age 55 indicator values. 

Keywords: population ageing, quality of life of elderly, Active Ageing Index, Lithuania, 
European Union. 
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Santrauka. Straipsnyje, remiantis 2011 m. ir ankstesnių gyventojų surašymų duomeni-
mis, analizuojama Lietuvos gyventojų išsilavinimo struktūra – aptariamas bendras vyrų 
ir moterų išsilavinimo lygis ir jo kaita nuo 1959 m., analizuojamas vyrų ir moterų išsila-
vinimas pagal amžių, vyrų ir moterų užsienio kalbų mokėjimas pagal amžių. Straipsnyje 
konstatuojama, kad nors pastarąjį dešimtmetį bendras Lietuvos gyventojų išsilavinimo 
lygis kilo – didėjo dalis asmenų, turinčių aukštąjį ir vidurinį išsilavinimą, mažėjo turin-
čių pradinį išsilavinimą dalis, – bendras išsilavinimo lygio augimas pagal lytį pasiskirstė 
netolygiai. Teigiami pokyčiai labiau sietini su moterų išsilavinimo struktūros kaita. Vyrų 
išsilavinimo struktūra teigiama linkme kito ne taip intensyviai, o kai kuriais atžvilgiais 
įvykę pokyčiai net vertintini neigiamai. 

Raktažodžiai: išsilavinimas, gyventojų surašymai, lyčių skirtumai, Lietuva.

Įvadas
Išsilavinimas yra viena svarbiausių gyventojų charakteristikų, daranti poveikį šalies de-

mografi nei, ekonominei, kultūrinei būklei. Aukštesnis gyventojų išsilavinimo lygis teigiamai 
veikia gyventojų sveikatą, ekonomikos augimą ir net demokratiją (Lutz, Samir, 2011). Dėl 
šios priežasties demografai siūlo išsilavinimą prilyginti fundamentinėmis laikomoms asmens 
charakteristikoms amžiui ir lyčiai ir bet kokią demografi nę analizę konstruoti šių trijų katego-
rijų sankirtoje (Barakat, Blossfeld, 2010; Lutz, 2010). 2009 m. Europos Komisijos paskelb-
toje strategijoje „Europa 2020“ taip pat akcentuojama išsilavinimo ir mokymosi svarba ne 
tik tvariam bei integraliam ekonomikos augimui, bet ir socialinės sanglaudos didinimui, visų 
piliečių lygiaverčiam dalyvavimui socialiniame gyvenime (Europe, 2010). Strategijoje nu-
matoma, kad iki 2020 m. bent 40 proc. jauniausių kartų atstovų Europoje turėtų turėti aukštąjį 
išsilavinimą, o mokyklos nebaigusiųjų dalis neturėtų viršyti 10 proc. 

Lyčių lygybė yra vienas pamatinių socialinės politikos principų Europos šalyse. Lyčių ly-
gybės nauda matyti ne tik ekonomikoje (lygios galimybės moterims dalyvauti darbo rinkoje), 
bet ir kitose žmonių gyvenimo sferose, tai užtikrina visuomenės ir individų gyvenimo kokybę 
(Benefi ts, 2014). Lyčių nelygybė išsilavinimo srityje gali neigiamai atsiliepti ekonomikos 
augimui ir socialinei įtraukčiai (Gender, 2009). Šiame straipsnyje, remiantis 2011 m. ir anks-
tesnių gyventojų surašymų duomenimis, analizuojama Lietuvoje gyvenančių vyrų ir moterų 
išsilavinimo struktūra – aptariamas bendras vyrų ir moterų išsilavinimo lygis ir jo kaita nuo 
1959 m., analizuojamas vyrų ir moterų išsilavinimas pagal amžių, vyrų ir moterų užsienio 
kalbų mokėjimas pagal amžių. 

1. Bendras vyrų ir moterų išsilavinimo lygis ir jo kaita 1959–2011 m. 
Per pastarąjį dešimtmetį bendras gyventojų išsilavinimo lygis išaugo – surašymo duomenimis 

2011 m. 21,2 proc. gyventojų buvo įgiję aukštąjį išsilavinimą (2001 m. – 12,6 proc. (Lietuvos, 
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2012)), t. y. 2011 m. 1 tūkst. 10 metų ir vyresnių gyventojų teko 1,5 karto daugiau asmenų su aukš-
tuoju išsilavinimu nei 2001 m. – 212 (Gyventojai, 2013). Taip pat išaugo įgijusių vidurinį išsi-
lavinimą gyventojų dalis (11,1 proc. lyginant su 2001 m.), tačiau 12,4 proc. sumažėjo įgijusių 
aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą gyventojų dalis 
beveik nepakito, o turinčių pradinį išsilavinimą sumažėjo trečdaliu – 2011 m. 1 tūkst. 10 metų 
ir vyresnių gyventojų teko 149 asmenys, turintys pradinį išsilavinimą (Gyventojai, 2013).

Šis bendras išsilavinimo lygio augimas pagal lytį pasiskirstė netolygiai. Ankstesnių su-
rašymų metu fi ksuotas panašus vyrų ir moterų aukštojo išsilavinimo lygis tolygiai didėjo iki 
1989 m., tačiau 2001 m. moterų su aukštuoju išsilavinimu skaičius, tenkantis 1 tūkst. 10 metų 
ir vyresnių gyventojų, buvo didesnis nei vyrų (atitinkamai 135 ir 115), o 2011 m. šis atotrū-
kis dar labiau padidėjo – 1 tūkst. gyventojų teko 237 aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys 
ir 183 vyrai (1 pav.). Nuo 1989 m. mažėjanti asmenų dalis, turinčių aukštesnįjį ir specialųjį 
vidurinį išsilavinimą (2 pav.), viena vertus, atspindi problemas, su kuriomis susiduria profesi-
nio ugdymo sektorius: pasenusios mokymo programos ir technologinės mokymuisi naudoja-
mos priemonės, suteikiamų kompetencijų neatitikimas esamai darbo rinkos situacijai mažina 
šią mokymosi kryptį besirenkančių mokinių skaičių (Švietimo, 2013). Kita vertus, 1991 m. 
technikumus ir specialiąsias vidurines mokyklas pakeitusiose aukštesniosiose mokyklose nuo 
2000 m. steigiamos kolegijos (Trumpa, 2013). Kadangi kolegijose įgyjamas aukštasis neu-
niversitetinis išsilavinimas, galima daryti prielaidą, kad dėl šių struktūrinių pokyčių mažėjo 
aukštesniojo ir specialiojo vidurinio išsilavinimo rodikliai ir atitinkamai didėjo aukštojo išsi-
lavinimo. Nepaisant to, kad aukštesniojo ir specialiojo vidurinio išsilavinimo rodikliai mažė-
jo tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų, jį įgijusių moterų dalis išliko didesnė nei vyrų – atitinkamai 
186 ir 150 1 tūkst. gyventojų (2 pav.). 

Vidutinio ir žemesnio išsilavinimo kategorijose (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) vyrų 
buvo daugiau nei moterų – atitinkamai 65,2 proc. ir 55,9 proc. (Gyventojai, 2013). Nuose-
klus vidurinį išsilavinimą turinčių žmonių skaičiaus augimas siejamas su teigiamais bendro 
gyventojų išsilavinimo lygio kilimo pokyčiais, nes, viena vertus, mažėja turinčių pradinį 
ar pagrindinį išsilavinimą dalis ir, kita vertus, vidurinio išsilavinimo įgijimas sudaro sąly-
gas siekti aukštojo mokslo, tad tai taip pat gali atspindėti norą siekti aukštojo išsilavinimo 
(Gečienė, 2006). Vis dėlto, atidžiau paanalizavus vidurinio išsilavinimo pokyčius pagal lytį 
pastarąjį dešimtmetį, matyti, kad 2001 m. buvę panašūs vyrų ir moterų vidurinio išsilavini-
mo rodikliai 2011 m. reikšmingai skyrėsi – 1 tūkst. gyventojų teko 341 šį išsilavinimą įgijęs 
vyras ir 276 moterys (2001 m. atitinkamai 284 ir 261 (3 pav.)). Tuo metu pagrindinio išsi-
lavinimo (nuo 1999 m. – 10 klasių (Gečienė, 2006)) rodikliai mažėjo labai nežymiai – vyrų 
tarpe per dešimtmetį jie pakito nuo 178 (2001 m.) iki 173 (2011 m.), o moterų – nuo 125 
iki 124 (4 pav.). Tiesa, pradinio išsilavinimo rodikliai mažėjo sparčiau – 2011 m. pradinį 
išsilavinimą turinčių vyrų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, buvo 138 (2001 m. – 203), 
o moterų – 159 (2001 m. – 213). 
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Šaltinis: 1959 m. – 2011 m. gyventojų surašymai.

Vis dėlto tik pradinį išsilavinimą įgijusių vyrų ir moterų dalis 2011 m. skyrėsi labai nežy-
miai, tad nuoseklus šio išsilavinimo rodiklių mažėjimas tik iš dalies paaiškina didėjantį vidu-
rinio išsilavinimo lygį, o klausimas, kodėl per pastarąjį dešimtmetį taip sparčiai augo vidurinį 
išsilavinimą turinčių vyrų dalis, lieka neatsakytas.  

1 pav. Vyrai ir moterys su aukštuoju 
išsilavinimu 1959–2011 m.,

1 tūkst. 10 metų ir vyresnių moterų ir 
vyrų tenka aukštąjį išsilavinimą

  turinčių asmenų

2 pav. Vyrai ir moterys su aukštesniuoju 
ir specialiuoju viduriniu išsilavinimu 

1959–2011 m., 1 tūkst. 10 metų ir vyresnių 
moterų ir vyrų tenka aukštesnįjį ir specialųjį 

vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų

3 pav. Vyrai ir moterys su viduriniu 
išsilavinimu 1959–2011 m., 

1 tūkst. 10 metų ir vyresnių moterų ir vyrų 
tenka aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų

4 pav. Vyrai ir moterys su pagrindiniu 
išsilavinimu 1959–2011 m., 

1 tūkst. 10 metų ir vyresnių moterų ir vyrų 
tenka pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų
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2001 m. gyventojų surašymo metu didžiausi vyrų ir moterų išsilavinimo skirtumai buvo fi k-
suojami pagrindinio, aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo atžvilgiu. 2011 m. duomenys rodo, 
kad per dešimtmetį lyčių skirtumai šiose išsilavinimo kategorijose suintensyvėjo, ypač viduri-
nio išsilavinimo.

2. Vyrų ir moterų išsilavinimas pagal amžių 
Detalesni vyrų ir moterų išsilavinimo rodikliai – išsilavinimo struktūra pagal amžių – atsklei-

džia, kad vyrų ir moterų išsilavinimo skirtumus aukštojo išsilavinimo atžvilgiu lemia itin dideli 
išsilavinimo lygio netolygumai jauniausio ir vidutinio amžiaus grupėse. Pavyzdžiui, 65–69 metų 
amžiaus grupėje 1 tūkst. gyventojų tenka panašus skaičius aukštąjį išsilavinimą įgijusių vyrų ir 
moterų – atitinkamai 185 ir 179 (5 pav.). Tačiau su kiekviena jaunesne karta skirtumas tarp vyrų ir 
moterų didėja ir aukščiausią vertę pasiekia 25–29 metų amžiaus grupėje, kurioje moterų rodiklis 
yra 566, o vyrų net pusantro karto mažesnis – tik 373. Jau minėtoje Europos Komisijos strategijoje 
„Europa 2020“ numatomas tikslas, kad jauniausiose kartose (konkrečiai – 30–34 metų amžiaus 
grupėje) aukštąjį išsilavinimą turėtų būti įgiję ne mažiau nei 40 proc. asmenų (Europe, 2010), 
moterų atveju Lietuvoje jau dabar pasiektas su kaupu – 25–29 metų amžiaus grupėje aukštąjį 
išsilavinimą turi net 56,6 proc. moterų, o 30–34 metų amžiaus grupėje – 44,9 proc. (1 lentelė). 
Atsižvelgiant į tai, kad vienoje jauniausių amžiaus grupių (20–24 metų) taip pat nemaža dalis 
moterų (24,4 proc.) jau yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą, galima daryti prielaidą, kad aukštojo 
išsilavinimo lygis jauniausiose moterų kartose ilgainiui didės. Vyrų atveju perspektyvos atrodo 
šiek tiek prasčiau – 20–24 metų amžiaus grupėje aukštąjį išsilavinimą yra įgiję 15,3 proc. vyrų, 
25–29 metų – 37,3 proc., 30–34 metų – 29,8 proc. (1 lentelė).

Vidutinio amžiaus grupėse (nuo 40-ies) vyrų ir moterų aukštojo išsilavinimo skirtumai 
galėtų būti paaiškinami sovietmečiu taikytu profesiniu orientavimu, kai didesnė dalis vai-
kinų, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, toliau mokydavosi profesinėse mokyklose arba tech-
nikumuose, o merginos dažniau įgydavo vidurinį išsilavinimą ir studijuodavo aukštosiose 
mokyklose (Gečienė, 2006). Pasak I. Gečienės (2006), Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 
ši tendencija nepakito. Iš tiesų, Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. daug didesnę 
dalį – 65 proc. – aukštųjų mokyklų absolventų sudarė moterys, o 2011–2012 mokslo metų 
pradžioje šalies aukštosiose mokyklose studijavo 59 proc. merginų ir 41 proc. vaikinų (Mo-
terys, 2012). Šalies profesinėse mokyklose daugiau mokosi vaikinų – 2011 m. jie sudarė 61 
proc. profesinių įstaigų moksleivių, merginos – 39 proc. (Švietimo, 2013). Toks lyčių santy-
kis profesinėse mokyklose nekinta nuo 2005 m. (Švietimo, 2013). 
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1 lentelė. Moterys ir vyrai pagal išsilavinimą ir amžių 2011 m., 
10 metų ir vyresni gyventojai, procentais

 Aukštasis

Aukštes-
nysis

 ir 
specialusis 
vidurinis

Vidurinis Pagrindinis Pradinis

Nebaigė 
pradinės 

mokyklos, 
nelankė 

mokyklos, 
neraštingi

Iš viso 

Vyrai

Iš viso 18,3 15,0 34,1 17,3 13,8 1,5 100
10–14 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 15,0 100
15–19 0,0 0,0 16,1 48,0 35,7 0,1 100
20–24 15,3 0,0 66,7 15,7 2,0 0,3 100
25–29 37,3 4,4 38,5 16,7 2,7 0,4 100
30–34 29,8 10,6 31,8 23,6 3,8 0,5 100
35–39 22,3 20,4 39,2 16,0 1,5 0,5 100
40–44 18,8 25,4 46,7 8,0 0,6 0,4 100
45–49 19,8 27,0 45,2 7,1 0,6 0,3 100
50–54 20,4 28,4 42,0 8,1 0,8 0,3 100
55–59 20,8 26,6 38,5 12,3 1,5 0,2 100
60–64 20,7 24,0 33,2 19,0 3,0 0,3 100
65–69 18,5 19,0 23,8 28,5 9,7 0,5 100
70–74 18,7 16,7 16,6 26,6 20,5 0,9 100
75–79 15,6 12,8 12,2 22,2 35,2 2,1 100
80+ 13,9 10,2 11,3 17,5 43,6 3,4 100

Moterys

Iš viso 23,7 18,5 27,6 12,4 15,9 1,8 100
10–14 0,0 0,0 0,0 0,0 85,3 14,7 100
15–19 0,0 0,0 19,4 47,1 33,5 0,1 100
20–24 24,4 0,0 66,4 8,3 0,6 0,2 100
25–29 56,6 3,7 28,5 10,0 0,9 0,3 100
30–34 44,9 11,2 27,7 14,4 1,6 0,3 100
35–39 35,7 19,2 34,6 9,3 0,8 0,3 100
40–44 31,7 28,8 34,7 4,1 0,4 0,3 100
45–49 29,3 32,2 34,4 3,6 0,3 0,2 100
50–54 27,0 36,1 31,9 4,2 0,5 0,2 100
55–59 25,1 35,2 31,0 7,6 0,9 0,2 100
60–64 22,1 33,4 29,1 12,3 2,9 0,2 100
65–69 17,9 25,6 22,0 20,4 13,5 0,6 100
70–74 13,9 20,9 16,4 20,6 26,5 1,6 100
75–79 10,6 12,7 11,9 14,8 45,2 4,9 100
80+ 8,0 7,9 10,6 13,6 53,2 6,7 100

Šaltinis: 2011 m. gyventojų surašymas; Gyventojai, 2013 (skaičiavimai autorės).
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Lyčių skirtumai aukštojo mokslo srityje atsispindi ir vidurinio mokslo rodikliuose pagal 
amžių. Tik jauniausiose amžiaus grupėse (15–19 ir 20–24 metų) vyrų ir moterų, įgijusių šį išsi-
lavinimą, skaičius, tenkantis 1 tūkst. šių amžiaus grupių gyventojų, yra panašus (5 pav.). Tačiau 
jau 25–29 metų amžiaus grupėje vyrų vidurinio išsilavinimo rodikliai yra 1,4 karto didesni 
nei moterų. Tai dar kartą patvirtina, kad moterims vidurinis išsilavinimas dažnai yra laiptelis į 
aukštąjį išsilavinimą, o vyrams vidurinio išsilavinimo įgijimas dažniau žymi edukacinės karje-
ros pabaigą. 

Ankstesnių surašymų metu fi ksuotas mažesnis vyresnio amžiaus žmonių išsilavinimo lygis 
nei jaunesnių gyventojų grupių. Tad 2011 m. didesni pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų 
skaičiai, tenkantys 1 tūkst. gyventojų, vyresniame amžiuje (65 ir daugiau) ir mažesni vidutinio 
amžiaus grupėse (nuo 40 iki 64 metų) atspindi gyventojų išsilavinimo lygio teigiamus poky-
čius, kai „mažai išsilavinusių gyventojų kartą pakeičia labiau išsilavinusiųjų karta“ (Gečienė, 
2006: 29). Tačiau palyginti aukšti pagrindinio išsilavinimo rodikliai tarp 20–39 metų amžiaus 
gyventojų – aukštesni negu fi ksuojami vidutinio amžiaus gyventojų (40–59 metų) grupėje – 
vertintini neigiamai, nes rodo kai kurių gyventojų išsilavinimo lygio regresą. Šiuo atveju, kaip 
ir vidurinio išsilavinimo kategorijoje, visose amžiaus grupėse vyrų skaičius, tenkantis 1 tūkst. 
gyventojų, buvo didesnis nei moterų. Vertinant pagrindinio išsilavinimo struktūrą pagal lytį ir 

5 pav. Moterys ir vyrai pagal išsilavinimą ir amžių 2011 m., 
1 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų tenka asmenų

Šaltinis: 2011 m. gyventojų surašymas; Gyventojai, 2013 (skaičiavimai autorės).
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amžių su pradiniu išsilavinimu, vyrų situacija taip pat atrodo prasčiau negu moterų – 20–39 
metų amžiaus kategorijoje 64,3 proc. vyrų ir 35,7 proc. moterų buvo įgiję pradinį ir pagrindinį 
išsilavinimą (Gyventojai, 2013).

Vyrų ir moterų išsilavinimo skirtumus, ypač jauniausiose amžiaus grupėse, sudėtinga paaiš-
kinti remiantis tik viešai skelbiamais gyventojų surašymų duomenimis. Socialinės lyties (so-
cialiai konstruojamo vyriškumo ir moteriškumo, vyrų ir moterų vaidmenų etc.) ir visuomenės 
išsilavinimo struktūros sąveikoje dalyvauja daug įvairių, skirtinguose sociologinės analizės lyg-
menyse besireiškiančių aspektų, tad ši tema reikalauja išsamesnių tyrimų. 

3. Vyrai ir moterys pagal užsienio kalbų mokėjimą ir amžių
Be įgyto aukščiausio išsilavinimo, kitas svarbus gyventojų išsilavinimo lygio kriterijus yra 

užsienio kalbų mokėjimas. Todėl gyventojų surašymo metu taip pat buvo klausiama apie kitas 
kalbas (be gimtosios), kuriomis respondentas gali kalbėti ir (ar) rašyti. Nebuvo prašoma nurody-
ti kalbos mokėjimo lygio, tad rezultatai atspindi subjektyvų savo kalbinių gebėjimų vertinimą.

2011 m. daugiau gyventojų, palyginti su 2001 m., mokėjo bent vieną užsienio kalbą – 78,5 
proc. (2001 m. – 70,6 proc.) (Gyventojai, 2013). Vyrų ir moterų, mokančių užsienio kalbų, 
dalis buvo labai panaši – atitinkamai 79,4 proc. ir 77,7 proc. (2 lentelė). Tiesa, vyrai dažniau 
negu moterys mokėjo vieną užsienio kalbą. 

Kai kuriose Europos šalyse dėl taikomos lyčių lygybės politikos vyrų ir moterų išsilavinimo 
skirtumai sumažėjo, tačiau tam tikrose srityse jie išlieka gana ryškūs (Gender, 2013). Pavyz-
džiui, tiksliuosiuose moksluose dominuoja vyrai, humanitariniuose – moterys. Taip pat kalba-
ma apie prastesnius berniukų pasiekimus užsienio kalbų mokymesi (male underachievement) 
(Callaghan, 1998; Harris, 2000; Maubach, Morgan, 2001). Apibendrinti gyventojų surašymų 
duomenys didelių skirtumų pagal lytį užsienio kalbų mokėjimo srityje Lietuvoje nerodo, tačiau, 
atsižvelgiant į straipsnio pradžioje aptartus didelius vyrų ir moterų išsilavinimo lygio skirtumus 
jauniausiose amžiaus grupėse, svarbu kalbų mokėjimą analizuoti ir pagal amžių.

2 lentelė. Vyrai ir moterys pagal mokamų kalbų skaičių, 
procentais

Šaltinis: 2011 m. gyventojų surašymas; Gyventojai, 2013 (skaičiavimai autorės).

Analizuojant vyrų ir moterų užsienio kalbų mokėjimą pagal amžių matyti, kad 15–35 metų 
amžiaus grupėje moterys dažniau nei vyrai mokėjo tris užsienio kalbas. Taip pat beveik visose 
amžiaus grupėse moterys dažniau negu vyrai mokėjo dvi kalbas ir atitinkamai rečiau nei vyrai 
mokėjo tik vieną kalbą. Vyrai pagal užsienio kalbų mokėjimą lenkia moteris tik vyresnių nei 
65 metai amžiaus kategorijoje, kurioje mažesnės vieną užsienio kalbą mokančių moterų dalies 

Kalbų, kurias moka, skaičius

Vieną Dvi Tris Keturias  ir daugiau Iš viso

Vyrai 43,7 28,0 6,5 1,3 79,4

Moterys 39,8 29,9 6,7 1,3 77,7
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nekompensuoja didesnė procentinė dalis moterų, mokančių dvi arba tris užsienio kalbas. Vis 
dėlto užsienio kalbų mokėjimo atveju tarp vyrų ir moterų daugiau išsilavinimo panašumų nei 
skirtumų – tiek vyrų, tiek moterų tarpe jaunesnėse amžiaus grupėse (15–34) daugiau žmonių 
moka dvi arba tris kalbas nei vyresnės kartos.

6 pav. Vyrai ir moterys pagal užsienio kalbų mokėjimą ir amžių 2011 m., procentais 

Šaltinis: 2011 m. gyventojų surašymas; Gyventojai, 2013 (skaičiavimai autorės).

Išvados
Pastarąjį dešimtmetį bendras Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis kilo – didėjo dalis as-

menų, turinčių aukštąjį ir vidurinį išsilavinimą, mažėjo turinčiųjų pradinį išsilavinimą. Vis dėlto 
bendras išsilavinimo lygio augimas pagal lytį pasiskirstė netolygiai – teigiami pokyčiai labiau 
sietini su moterų išsilavinimo struktūros kaita. Vyrų išsilavinimo struktūra teigiama linkme kito 
ne taip intensyviai, o kai kuriais atžvilgiais pokyčiai net vertintini neigiamai.

Ankstesnių surašymų metu fi ksuotas panašus vyrų ir moterų aukštojo išsilavinimo lygis 
tolygiai didėjo iki 1989 m., tačiau 2001 m. moterų su aukštuoju išsilavinimu skaičius, tenkantis 
1 tūkst. 10 metų ir vyresnių gyventojų, buvo didesnis nei vyrų, o 2011 m. šis atotrūkis dar la-
biau padidėjo – 1 tūkst. gyventojų teko 237 aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys ir 183 vyrai. 
Aukštesniojo ir specialiojo vidurinio išsilavinimo rodikliai mažėjo tiek tarp vyrų, tiek tarp mo-
terų, tačiau jį įgijusių moterų dalis išliko didesnė nei vyrų. Vidutinio ir žemesnio išsilavinimo 
kategorijose (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) vyrų buvo daugiau nei moterų. 2001 m. buvę 
panašūs vyrų ir moterų vidurinio išsilavinimo rodikliai 2011 m. reikšmingai skyrėsi – 1 tūkst. 
gyventojų teko 341 šį išsilavinimą įgijęs vyras ir 276 moterys (2001 m. atitinkamai 284 ir 261). 
Kadangi pagrindinio išsilavinimo rodikliai mažėjo labai nežymiai, o tik pradinį išsilavinimą 
įgijusių vyrų ir moterų dalis 2011 m. beveik nesiskyrė, žemesnio išsilavinimo rodiklių mažėji-
mas tik iš dalies paaiškina didėjantį vidurinio išsilavinimo lygį, o klausimas, kodėl per pastarąjį 
dešimtmetį taip sparčiai augo vidurinį išsilavinimą turinčių vyrų dalis, lieka neatsakytas. 

Išsilavinimo struktūra pagal lytį ir amžių atskleidžia, kad vyrų ir moterų išsilavinimo skirtu-
mus aukštojo išsilavinimo atžvilgiu lemia itin dideli išsilavinimo lygio netolygumai jauniausio 
ir vidutinio amžiaus grupėse. Su kiekviena jaunesne karta skirtumas tarp vyrų ir moterų, įgijusių 
aukštąjį išsilavinimą, didėja ir aukščiausią vertę pasiekia 25–29 metų amžiaus grupėje, kurioje 
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moterų rodiklis yra 566, o vyrų net pusantro karto mažesnis – tik 373. Lyčių skirtumai aukštojo 
mokslo srityje atsispindi ir vidurinio mokslo rodikliuose pagal amžių – tik jauniausiose amžiaus 
grupėse (15–19 ir 20–24 metų) vyrų ir moterų, įgijusių šį išsilavinimą, skaičius, tenkantis 1 
tūkst. šių amžiaus grupių gyventojų, yra panašus. Tačiau jau 25–29 metų amžiaus grupėje vyrų 
vidurinio išsilavinimo rodikliai yra 1,4 karto didesni nei moterų. Galima daryti prielaidą, kad 
moterims vidurinis išsilavinimas dažniau yra sąlyga siekti aukštojo išsilavinimo, o vyrams vi-
durinio išsilavinimo įgijimas dažniau žymi edukacinės karjeros pabaigą. 

Palyginti aukšti pagrindinio išsilavinimo rodikliai tarp 20–39 metų amžiaus gyventojų – 
aukštesni negu fi ksuojami vidutinio amžiaus gyventojų (40–59 metų) grupėje – vertintini nei-
giamai, nes žymi kai kurių gyventojų išsilavinimo lygio regresą. Šiuo atveju, kaip ir vidurinio 
išsilavinimo kategorijoje, visose amžiaus grupėse vyrų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, 
buvo didesnis nei moterų. Vertinant pagrindinio išsilavinimo struktūrą pagal lytį ir amžių su 
pradiniu išsilavinimu, vyrų situacija taip pat atrodo prasčiau negu moterų – 20–39 metų amžiaus 
kategorijoje 64,3 proc. vyrų ir 35,7 proc. moterų buvo įgiję pradinį ir pagrindinį išsilavinimą.

Apibendrinti gyventojų surašymų duomenys didelių skirtumų pagal lytį užsienio kalbų mo-
kėjimo srityje Lietuvoje nerodo, tačiau analizuojant vyrų ir moterų užsienio kalbų mokėjimą 
pagal amžių matyti, kad 15–35 metų amžiaus grupėje moterys dažniau nei vyrai mokėjo tris 
užsienio kalbas. Taip pat beveik visose amžiaus grupėse moterys dažniau negu vyrai mokėjo 
dvi kalbas ir atitinkamai rečiau nei vyrai mokėjo tik vieną kalbą. Vis dėlto užsienio kalbų mo-
kėjimo atveju tarp vyrų ir moterų daugiau išsilavinimo panašumų nei skirtumų – tiek vyrų, tiek 
moterų tarpe jaunesnėse amžiaus grupėse (15–34) daugiau žmonių moka dvi arba tris kalbas 
nei vyresnės kartos. 

Vyrų ir moterų išsilavinimo skirtumus, ypač jauniausiose amžiaus grupėse, sudėtinga pa-
aiškinti remiantis tik viešai skelbiamais gyventojų surašymo duomenimis. Socialinės lyties ir 
visuomenės išsilavinimo struktūros sąveikoje dalyvauja daug įvairių, skirtinguose sociologinės 
analizės lygmenyse besireiškiančių aspektų, tad ši tema reikalauja išsamesnių tyrimų. 
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Summary. Based on the 2011 and earlier population censuses the article analyzes 
educational structure of the Lithuanian population. Overall level of education among 
women and men (measured by highest completed level of educational attainment) and its 
changes since 1959, men’s and women’s education by age, men’s and women’s command 
of foreign languages by age are discussed. The article argues that even though the overall 
education level of the Lithuanian population during the last decade has increased – the 
proportion of persons with higher and secondary education has increased, the proportion of 
persons with primary education has decreased – these changes were unevenly distributed by 
gender. Positive changes are associated with adjustments in women’s educational structure, 
whereas men’s educational structure has positively shifted to a lesser degree and in some 
respects these changes can be qualifi ed as negative. 
Previous censuses recorded similar levels of higher education among women and men but 
in 2001 the number of women with higher education per 1000 population aged 10 years and 
older was higher than the number of men with higher education. These gender differences 
in higher education have intensifi ed in 2011 – there were 237 women and 183 men with 
higher education per 1000 population aged 10 years and older. The level of post-secondary 
(non-tertiary) and special upper secondary education has decreased among women and 
men but the proportion of women with this type of education has remained higher than 
the proportion of men. The proportion of men, however, was higher in lower levels of 
education – upper secondary, lower secondary, primary education. In 2001 the level of 
upper secondary education was similar among women and men but differed signifi cantly 
in 2011 – there were 341 men and 276 women with upper secondary education per 1000 
population aged 10 years and older (in 2001 284 and 261 respectively). Since the rates 
of lower secondary education have decreased only marginally and the level of primary 
education among women and men in 2011 was similar, the decrease in lower levels of 
education only partially explains increasing rates of upper secondary education. Therefore, 
the question why the rates of upper secondary education among men have increased 
signifi cantly during the last decade remains unanswered.
Analysis of the educational structure by gender and age reveals that differences in the 
overall level of higher education among women and men are determined by signifi cant 
discrepancies in young and middle-aged cohorts. For instance, in the age group 25–29 566 
women per 1000 population aged 10 years and older have higher education compared to 
only 373 men with the same level of educational attainment. These gender differences 
by age in higher education are mirrored in the age-specifi c rates of upper secondary 
education – only in the youngest cohorts (aged 15–19 and 20–24) the numbers of women 
and men per 1000 population with upper secondary education are similar. Already in the 
age group 25–29 the rate for men is 1,4 times higher than the rate for women. Thus, it 
might be assumed that attainment of upper secondary education functions as a prerequisite 
for pursuit of higher education in women’s case but often signifi es the end of educational 
career for men.

Keywords: education, population censuses, gender differences, Lithuania.



54

LIETUVOS GYVENTOJAI XXI A. PRADŽIOJE: SOCIODEMOGRAFINIAI ASPEKTAI

NESANTUOKINIS GIMSTAMUMAS LIETUVOJE:
RAIDA IR ERDVINĖ DIFERENCIACIJA
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Santrauka. Straipsnyje, remiantis agreguotais einamosios statistikos duomenimis, na-
grinėjamos nesantuokinio gimstamumo Lietuvoje ilgalaikės tendencijos, nesantuokinio 
gimstamumo struktūra pagal vaikų registravimo pobūdį, nesantuokinio gimstamumo kai-
mo–miesto ir erdvinė diferenciacija. Atlikta analizė rodo, kad ilgalaikės vienišoms moti-
noms registruotų vaikų dalies tendencijos esmingai nekinta, o nesantuokinio gimstamumo 
didėjimas vyksta dėl kohabitacijose gimusių vaikų dalies augimo. Lietuvoje kaimui bū-
dingi didesni nesantuokinio gimstamumo rodikliai nei miestui, o teritorinė gimstamumo 
diferenciacija pagal savivaldybes yra didelė. Gauti rezultatai patvirtina teorinę prielaidą dėl 
struktūrinių nesantuokinio gimstamumo procesą sąlygojančių veiksnių. 

Raktažodžiai: nesantuokinis gimstamumas, socialinės nelygybės, kaimo–miesto skirtu-
mai, teritorinė diferenciacija.

Įvadas
Nesantuokinis gimstamumas nuo XX a. antros pusės išsivysčiusiose šalyse tapo vienu iš 

raktinių požymių, signalizuojančių šeimos instituto ir šeiminio gyvenimo socialinę demografi nę 
kaitą. Nors ne santuokoje gimusių vaikų buvo ir ankstesniais istoriniais periodais, o kai kuriais 
laikotarpiais jų rodikliai buvo įspūdingi (Mitterauer, 1983; Trost, 1978), tačiau tik XX a. šeš-
tame ir septintame dešimtmečiuose pradėjęs augti nesantuokinis gimstamumas rodė, kad san-
tuoka praranda ilgus šimtmečius jai priskirtą reprodukcijos ir seksualumo kontrolės funkciją, 
santuoka ir tėvystė/motinystė atsiskiria, o šeiminių santykių ir šeimos formų įvairovė auga. Bu-
vęs deviantiniu, užtraukiančiu socialines sankcijas nesantuokinis gimstamumas tapo norminiu, 
socialiai priimtinu, o susiformavę šeiminiai ryšiai palaipsniui daugelyje šalių inkorporuoti ir į 
teisinę sistemą, reguliuojančią šeimos narių, šeimos ir valstybės santykius. Kadangi nesantuoki-
nis gimstamumas rodo šeimos formavimo socialinę kaitą, šeimos instituto ir šeiminių santykių 
kompleksiškumo augimą, kai kurie demografai pagrįstai tai įvardija kaip vieną pagrindinių an-
trojo demografi nio perėjimo požymių (Surkyn, Lesthaeghe, 2004). 

Nesantuokinio gimstamumo teorizavimas turi dvi konkuruojančias tradicijas – kultūrinę ir 
struktūrinę, nors pastaruoju metu paskesnė įgauna vis didesnį svorį. Europinį socialinės demogra-
fi jos diskursą nustelbusi antrojo demografi nio perėjimo perspektyva (van de Kaa, 1987) nesan-
tuokinį gimstamumą sieja su ideacinio pobūdžio veiksniais, vertybių kaita, skatinančia inovatyvų 
prokreacinį ir matrimonialinį elgesį. Priešingai šiai tradicijai Šiaurės Amerikos akademinis dis-
kursas akcentuoja akumuliuotą klasinių nelygybių efektą. Žemesnės socialinės klasės, turinčios 
žemą išsilavinimą, nestabilų užimtumą, blokuotas socialinio mobilumo perspektyvas ir gerovės 
užsitikrinimo galimybes dažniau susilaukia vaikų ne santuokoje (vienišų ar kohabituojančių porų 
atveju) (Rindfuss, Morgan, Offutt, 1996; Ventura, 2009). Pastarųjų metų tyrimai, atlikti kai ku-
riose Europos šalyse, taip pat fi ksuoja šį klasinių nelygybių ir nesantuokinio gimstamumo ryšį 
(Perelli-Haris, Gerber, 2011; Perelli-Harris, Sigle – Rushton, Kreyenfeld, et al., 2010). 
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Atsižvelgiant į ankščiau aptartas diskusijas, akademiškai intriguojančia tampa ir Lie-
tuvos nesantuokinio gimstamumo atvejo analizė, šį procesą generuojančių socialinių jėgų 
identifikacija. Šio straipsnio tikslas, remiantis einamosios statistikos agreguotais duome-
nimis, nustatyti nesantuokinio gimstamumo vidinės struktūros (vienišų motinų ir kohabi-
tuojančių tėvų) tendencijas ir erdvinę diferenciaciją šiuolaikinėje Lietuvoje. Nesantuokinio 
gimstamumo kaimo–miesto, regioniniai savivaldybių lygmens skirtumai, tenka pripažinti, 
tik iš dalies atskleidžia šį procesą generuojančias socialines ekonomines jėgas, tačiau, atsi-
žvelgiant į atskiroms vietovėms būdingus struktūrinius išsilavinimo ir užimtumo požymius, 
vis dėlto teikia reikšmingos informacijos teorizuojant nesantuokinį gimstamumą. Tuo la-
biau kad erdviniu rakursu nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje nebuvo nagrinėtas, iki 
šiol vienišoms motinoms ar kohabituojantiems tėvams gimę vaikai dažnai aptarti vertinant 
bendrus gimstamumo ir šeimos kaitos procesus (Stankūnienė, 1995; Stankūnienė, Jasilio-
nienė, Jančaitytė, 2005; Stankūnienė, Maslauskaitė, 2008). 

Straipsnis susideda iš keturių dalių. Pradžioje pristatoma nesantuokinio gimstamumo Lie-
tuvoje ilgalaikė raida ir nesantuokinio gimstamumo tendencijų apžvalga Baltijos ir Vidurio 
Europos šalių kontekste. Antroje dalyje analizuojama nesantuokinio gimstamumo struktūra 
pagal vaikų registravimo pobūdį, t. y. nagrinėjamos vaikų, gimusių vienišoms motinoms ir 
kohabituojantiems tėvams, tendencijos. Trečioje dalyje pristatomi nesantuokinio gimstamu-
mo skirtumai mieste ir kaime, o ketvirtoje apžvelgiama erdvinė nesantuokinio gimstamumo 
diferenciacija. 

  
Nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje: lyginamoji laiko ir erdvės 
perspektyva

Nesantuokinis gimstamumas, žvelgiant į praėjusį šimtmetį Lietuvoje, išgyveno, atrodytų, 
revoliucingus pokyčius, tačiau juos vertinant pirmiausia būtina atsižvelgti į šeimos formavimo 
modelio kaitą. Registruojant ne santuokoje gimusius vaikus fi ksuojami du esmingai skirtingi 
šeiminių santykių dariniai: susilaukiančios kūdikių vienišos motinos ir santuokos neregistravę 
abu tėvai. 

1 pav. Gimusieji santuokos neįregistravusiems tėvams (gyvenantiems kartu ar 
vienišoms motinoms), 1922–2013 m., dalis nuo visų gimusiųjų, proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 1924–1926, 1927–1928, 1929–1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1935, 1936, 1937, 1939; Demografi jos metraštis 2012, Lietuvos statistikos duomenų bazė, parengta autorės.
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Lietuvoje 2013 m. ne santuokoje gimė 29,3 proc. vaikų. Prieš daugiau nei devyniasdešimt 
metų, 1922 m., Lietuvoje „pavainikiais“ arba „nemoterystėje“, kaip buvo įvardijama to meto 
statistikoje, gimusiųjų registruota 6,32 proc. (1 pav.) Visą tarpukarį ir sovietinėje Lietuvoje, iki 
pat 1990 m. pradžios, nesantuokinis gimstamumas svyravo minimaliai ir sudarė 6–7 proc. nuo 
visų gimusiųjų. Išimtis būtų tik pirmasis pokarinis dešimtmetis, kai 1950 ir 1955 m. ne santuo-
koje gimusių vaikų registruota daugiau (atitinkamai 12,5 ir 9,7 proc.), tačiau tai, labai tikėtina, 
rezistencijos ir pokarinės suirutės atspindys. Taigi, nepaisant šios išimties, didžiąją XX a. dalį, 
net septynis dešimtmečius, nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje beveik nekito ir buvo iden-
tiškas iš esmės skirtinguose visuomeniniuose šeimos ir gimstamumo kontekstuose: tarpukario 
Lietuvoje, kurioje pradėjo steigtis ir įsitvirtino moderni kapitalistinio ūkio visuomenė, ir sovie-
tinės modernybės projekto visuomenėje. Šiuo laikotarpiu buvo fi ksuojami ne santuokoje gimę 
kūdikiai, kurių susilaukdavo vienišos motinos, kadangi santuoka buvo dominuojantis šeimos 
formavimo būdas, gyvenančiųjų ne santuokoje buvo itin mažai, o kohabitacijos, nors ir pradėju-
sios plisti XX a. devinto dešimtmečio antroje pusėje, vis dar atliko įžangos į santuoką vaidmenį 
(Maslauskaitė, 2009). Šis nuo 1920 m. iki 1990 m. pradžios Lietuvai būdingas rodiklis harmo-
ningai įsirašo į ilgalaikes europinėms šalims būdingas tendencijas, pagal kurias XVI–XIX a. 
nesantuokinis gimstamumas svyravo nuo 2 iki 7 proc. (Laslett, Oosterveen, Smith, 1980). 

Nesantuokinio gimstamumo pokyčiai sietini su paskutiniuoju XX a. dešimtmečiu. 1992 m. 
ne santuokoje gimusių vaikų dalis išaugo iki 7,9 proc. ir gana sparčiai didėjo kiekvienais me-
tais, o 2002 m. sudarė jau 28 proc., taigi per dešimtmetį padidėjo kone tris kartus. Įdomu, kad 
dinamiškai didėjęs nesantuokinis gimstamumas XXI a. pirmame dešimtmetyje ir antro pradžio-
je stabilizavosi. Nors 2008–2010 m. ne santuokoje gimusiųjų dalis keletu procentinių punktų 
sumažėjo, 2013 m. sugrįžo į 2002 m. lygį. Vis tik būtina pastebėti, kad po 1990 m., kitaip nei 
ankstesniais dešimtmečiais, jau fi ksuojami ne tik vienišoms motinoms gimę kūdikiai, bet ir 
abiem nesusituokusiems tėvams.

Baltijos ir kitų Vidurio Europos šalių kontekste nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje ver-
tintinas kaip žemas (2 pav.). 2012 m. Estijoje jis siekė 58,4 proc., panašus buvo ir Slovėnijoje 
(57,6 proc.), o tai maždaug du kartus daugiau nei Lietuvoje. Latvijoje, Vengrijoje, Čekijoje ne 
santuokoje gimusių vaikų dalis svyruoja apie 45 proc. (atitinkamai 45 proc., 44,5 proc., 43,4 
proc.). Žemesnė nei Lietuvoje ji yra tik Lenkijoje, kur sudaro 22,3 proc. Įdomu tai, kad nesan-
tuokinio gimstamumo raida po 1990 m. Baltijos šalyse brėžia skirtingą trajektoriją nei Vidurio 
Europos šalyse. Nors aptariamo periodo pradžioje visose Baltijos šalyse ne santuokoje gimusių 
vaikų rodiklis buvo skirtingas, tačiau visose intensyviai augo pirmąjį visuomeninių transforma-
cijų dešimtmetį, kuriame išgyveno staigų šuolį, t. y. maždaug iki 2000–2002 m., o vėliau sta-
bilizavosi, nors, kaip jau aptarėme, ir skirtingai. Buvusiose Višegrado šalyse du dešimtmečius 
fi ksuojamas nuoseklus augimas būdingas ir pastarajam metui. Kiek šie du modeliai atspindi 
kiekvienos šalių grupės tranzitinio periodo ypatumus, susijusius su kapitalistinių ūkio reformų 
keliais ir jų socialinėmis pasekmėmis, lieka neatsakyta, tačiau, labai tikėtina, kad nesantuokinio 
gimstamumo raidos trajektorijų skirtumai šalių grupėse nėra atsitiktiniai. 
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2 pav. Gimusiųjų ne santuokoje dalis, Baltijos ir Vidurio Europos šalys, 
1990–2012 m., proc.

Šaltinis: Eurostat duomenų bazė, parengta autorės.

Kas augino nesantuokinio gimstamumo kreivę?
Visuomenėje, kurioje santuokos institutas nebėra būtina šeiminio gyvenimo prielaida, nesan-

tuokinis gimstamumas, kaip minėta, gali nurodyti į du šeiminių santykių tipus: vienišų motinų ir 
kohabituojančių tėvų. Todėl nagrinėjant nesantuokinio gimstamumo raidą itin svarbu įvertinti, 
kokiame šeiminių santykių kontekste registruojamas ne santuokoje gimęs kūdikis, nes tai leidžia 
tiksliau įvertinti aptariamo proceso specifi ką ir, bent jau iš dalies, jį formuojančius veiksnius. 

3 pav. Gimusieji pagal įregistravimo pobūdį, 2000–2012 m., proc.

Šaltinis: parengta autorės, pagal Lietuvos statistikos duomenų bazę (db1.stat.gov.lt-M3010504).
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2000 m. 15,7 proc. ne santuokoje gimusių vaikų užregistruoti gimę vienišoms motinoms, o 
6,7 proc. – abiejų nesusituokusių tėvų prašymu. Iki 2003 m. tendencijos nekito, daugiau nei du 
kartus didesnę grupę nesantuokinių vaikų sudarė registruoti vienišoms mamoms nei abiem san-
tuokos neregistravusiems tėvams. Prisimenant jau anksčiau aptartą nesantuokinio gimstamumo 
raidą sovietinėje ir tarpukario Lietuvoje, kai dauguma nesantuokinių vaikų buvo vienišų motinų 
kūdikiai, o jų registruojama buvo apie 6–7 proc., atrodytų, kad XXI a. pradžiai būdingas vienišų 
motinų grupės augimas. Lyginant su ankstesniais dešimtmečiais beveik du kartus išaugusi ne-
santuokinių vaikų, gimusių vienišoms motinoms, dalis lyg ir rodytų reikšmingus normatyvumo 
pokyčius, susijusius su šeima, vaikais ir moterimis. Tačiau 2004–2013 m. duomenys rodo, kad 
ši išvada klaidinga, ir atskleidžia, kaip glaudžiai demografi nių įvykių apskaita susijusi su insti-
tuciniu socialinės paramos kontekstu.

2004 m. lyginant su ankstesniais metais nesantuokinių kūdikių, kurių susilaukė vienišos 
motinos, ir tų, kurie gimė nesusituokusiems tėvams, santykis „apsivertė aukštyn kojomis“: žy-
miai daugiau jų buvo registruojama abiejų tėvų nei vienos motinos prašymu. 2004 m. 19,5 
proc. įregistruotų nesantuokinių vaikų gimė nesusituokusiems tėvams ir tik 8,9 proc. vienišoms 
motinoms, kai prieš metus situacija buvo priešinga. Akivaizdu, kad šis nesantuokinių vaikų 
struktūros pasikeitimas negali būti demografi nio proceso indikatorius. Tai teisinės tvarkos, re-
glamentuojančios socialinės piniginės paramos gavimą, pokyčių rezultatas. Nuo 2004 m. ver-
tinant asmenų galimybes gauti piniginę socialinę paramą atsižvelgiama į tėvo prievolę išlaikyti 
vaiką(-us)1, kuriai užtikrinti gali būti pasitelkiami tėvystės nustatymo, teisme registruotos vaiko 
išlaikymo sutarties arba teismo priteisto vaiko išlaikymo institutai. Taip teisė gauti piniginę 
valstybės paramą susaistoma su abiejų tėvų prievolėmis išlaikyti vaikus, o namų ūkiai kreipda-
miesi dėl piniginės paramos iš valstybės privalo nurodyti tėvo įnašą į vaiko išlaikymą arba šių 
prievolių nevykdymo priežastis. Labai tikėtina, kad būtent šis institucinis pokytis objektyviai 
„atstatė“ einamosios statistikos duomenimis fi ksuojamą nesantuokinio gimstamumo struktūrą. 
Taigi, atsižvelgdami į nesantuokinio gimstamumo registravimą iškraipiusius institucinio pobū-
džio veiksnius, galime daryti išvadą, kad nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje XXI a. augo 
dėl gimusiųjų kohabituojantiems tėvams, o vienišų motinų atveju jis iš esmės nekito ir išlieka 
istorines ilgalaikes tendencijas atitinkančiame lygyje. Kitas svarbus dalykas – ne santuokoje 
gimusiųjų rodiklio bendra ir jo sudėtinių komponentų stabilizacija. Pastarąjį dešimtmetį reikš-
mingos kaitos nėra ne tik vienišų motinų, bet ir kohabituojančių tėvų grupėje. 

Tėvystės ir santuokos atskyrimas: kaimo–miesto diferenciacija
Nesantuokinio gimstamumo diferenciacijos analizėje pirmiausia svarbu įvertinti jo raišką 

miesto ir kaimo požiūriu. Abu šie teritoriniai tipai turi esminių skirtumų pagal gyventojų 
išsilavinimo struktūrą (2011 m. LR gyventojų ir būstų surašymo rezultatai, 2013), užimtumo 
galimybes, materialines gyvenimo sąlygas (Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos, 2013, 
2014). Kaimo vietovės visais šiais aspektais yra neprivilegijuotoje padėtyje lyginant su urba-
nizuotomis teritorijomis, o ir bendros regioninės nelygybės Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos 
šalyse, yra didžiausios tarp ES naujokių (Monastiriotis, 2011). Žinoma, mieste ir kaime egzis-
tuoja vidinė gyventojų socialinė stratifi kacija, į kurią būtų privalu atsižvelgti detalesnėje ana-
lizėje, tačiau net ir šią variaciją bendrinantis žvilgsnis, vertinant nesantuokinį gimstamumą 

1  2004 m. balandžio 1 d. pakeistas „Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems 
gyvenantiems asmenims) įstatymo“ 7 str., aprašantis sąlygas, „kurioms esant asmenys turi teisę į piniginę socialinę 
paramą“ (Valstybės žinios, 2003-07-23, Nr. 73-3352).  
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dviejuose esminių struktūrinių skirtumų turinčiuose teritoriniuose tipuose, suteikia vertingos 
informacijos.

4 pav. Gimusieji ne santuokoje mieste ir kaime, 2000–2012 m., proc.

Šaltinis: parengta autorės, pagal Lietuvos statistikos duomenų bazę (db1.stat.gov.lt-M3010504).

Nagrinėjamu periodu Lietuvoje nesantuokinis gimstamumas kaime išlieka didesnis nei 
mieste (5 pav.). 2000 m. ne santuokoje registruotų gimusiųjų dalis kaime sudarė apie 25 proc., 
o mieste buvo 5 proc. punktais mažesnė. Kaimo ir miesto nesantuokinio gimstamumo rodiklių 
skirtumas paskesniais metais augo ir 2004 m. jau siekė bemaž 10 proc. Kaime ne santuokoje 
buvo registruota 34 proc. gimusiųjų, o mieste – 25 proc. Vėlesniais metais miesto ir kaimo 
nesantuokinio gimstamumo rodikliai stabilizavosi, jei nekreipsime dėmesio į trumpalaikes ir 
apimtimis nedideles fl uktuacijas, pasireiškusias pirmojo XXI a. dešimtmečio pabaigoje.

Ne santuokoje gimusiųjų struktūra pagal registravimo pobūdį mieste ir kaime taip pat turi 
reikšmingų variacijų. Dėl jau aptartų priežasčių iki 2004 m. miestui ir kaimui būdinga bendra 
tendencija, kad didesnę nesantuokinio gimstamumo dalį sudarė vaikai, registruoti vienišų mo-
tinų, bet ne abiejų kohabituojančių tėvų. Vis tik kaime vienišų motinų nesantuokinio gimsta-
mumo lygis buvo reikšmingai didesnis nei mieste. Pavyzdžiui, 2002 m. ne santuokoje gimusių 
vienišų motinų vaikai sudarė 21 proc., o mieste – 16 proc. Įdomu tai, kad šiuo periodu kohabi-
tuojantiems tėvams gimusių vaikų dalis mieste ir kaime beveik nesiskiria. 
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5 pav. Gimusieji ne santuokoje pagal įregistravimo pobūdį mieste ir kaime, proc.

Šaltinis: parengta autorės, pagal Lietuvos statistikos duomenų bazę (db1.stat.gov.lt-M3010504). 

Po 2004 m. nesantuokinio gimstamumo struktūra pagal vaikų įregistravimo pobūdį mies-
te ir kaime pasikeičia, abiem atvejais žymiai didesnę nesantuokinio gimstamumo dalį sudaro 
kohabituojantiems tėvams gimusieji nei vienišų motinų vaikai. Vis dėlto reikšmingi miesto ir 
kaimo skirtumai išlieka. Kaime vienišų motinų nesantuokinių vaikų dalis išlieka didesnė nei 
mieste. Kaime nuo 2004 m. ji svyruoja apie 10 proc., mieste apie 5 proc. Kohabituojančių tėvų 
vaikų dalis kaime ir mieste dar labiau išsiskiria: kaime ji svyruoja apie 25 proc., mieste sudaro 
maždaug 16 proc. 

Taigi, šiuolaikinėje Lietuvoje daugiau nesantuokinių vaikų susilaukiama kaimo, o ne miesto 
vietovėse. Kaime palyginus su miestu jų daugiau registruojama ir vienišoms motinoms, ir ko-
habituojantiems tėvams. Šie rezultatai skatina prisiminti istorinius demografi nius įvairių šalių 
nesantuokinio gimstamumo tyrimus, kurie rodo, kad istoriškai iki XIX a. pabaigos nesantuo-
kinis gimstamumas buvo paplitęs tarp neprivilegijuotų visuomenės grupių, kaimo gyventojų ir 
kitų skurdžių visuomenės sluoksnių (Mitterauer 1983; Laslett, Oosterveen, Smith, 1980). Kita 
vertus, aptarti duomenys teorinėje diskusijoje apie šiuolaikinius nesantuokinio gimstamumo 
mechanizmus Lietuvoje sustiprina struktūrinį argumentą, siejantį nesantuokinį gimstamumą su 
neprivilegijuotiems visuomenės sluoksniams būdingais ribotais ekonominiais ištekliais, nesau-
gumu, kurie turi įtakos jų santuokiniam ir prokreaciniam elgesiui. 

 
Nesantuokinio gimstamumo erdvinė diferenciacija

Net jei nesantuokiniam gimstamumui ir jo struktūrai būdingi svarūs kaimo ir miesto skir-
tumai, dar nereiškia, kad jie ir jų apimtys kartojasi skirtingose Lietuvos vietovėse esančiuo-
se miestuose ar kaimuose. Kitaip tariant, pagrįsta klausti, ar, pavyzdžiui, pietryčių ir vakarų 
Lietuvos kaimuose nesantuokinio gimstamumo rodikliai yra panašūs? Vienas būdų atsakyti į 
šį klausimą – pažvelgti į nesantuokinio gimstamumo erdvinius skirtumus seniūnijų lygmeniu, 
tačiau šiame darbe pristatysime stambesnių teritorinių vienetų – savivaldybių lygmens nesan-
tuokinio gimstamumo analizę, darant prielaidą, kad savivaldybės gali būti labiau kaimiškos ar 
įjungiančios ir didesnius miestus, t. y. labiau miestiškos. Šis erdvinis žvilgsnis į demografi nius 
procesus yra prasmingas, nes demografi niai pokyčiai erdvėje nevyksta atsitiktinai, jie susieti su 
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kontekstiniais atskirtų teritorijų socialiniais ekonominiais ypatumais, akumuliuojančiais ilga-
laikės, istoriškai sąlygotos raidos tendencijas (Klüsener, Perelli – Harris, Gassen 2013; Coale, 
Watkins, 1986). 

Lietuvoje gimusiųjų ne santuokoje vaikų pasiskirstymas pagal savivaldybes reikšmingai 
svyruoja ir rodo didelę teritorinę nesantuokinio gimstamumo įvairovę, kuri nematoma anali-
zuojant bendrąjį šalies ar kaimo ir miesto rodiklius. Kaip minėta, 2012 m. bendra ne santuo-
koje gimusių vaikų dalis sudarė apie 28,8 proc., kai kuriose savivaldybėse ji siekė beveik 50 
proc., o kitose – tik 20 proc. Vienose savivaldybėse ne santuokoje įregistruota net pusė vaikų, 
kitose – tik kas maždaug penktas kūdikis, taigi skirtumas procentiniais punktais yra didesnis 
nei du kartus, o tai rodo išties didelius teritorinius nesantuokinio gimstamumo skirtumus.

Įdomu ir reikšminga tai, kad aukščiausio ar aukštesnio nesantuokinio gimstamumo savival-
dybės nėra chaotiškai išsibarsčiusios Lietuvos teritorijoje, jos jungiasi į arealus, kurie peržengia 
savivaldybių ribas, o tuo pačiu, labai tikėtina, rodo ir specifi nes socialines, ekonomines bei kul-
tūrines sąlygas, sukuriančias prielaidas tokiam demografi niam gimstamumo elgesiui (6 pav.). 
Taip, pavyzdžiui, vienas arealas nusitęsia per savivaldybes, išsidėsčiusias pagal šiaurinę Lietu-
vos sieną, prasidėdamas Akmenės r. savivaldybėje, apimdamas imtinai iki Zarasų r. savivaldy-
bės ir „prisijungdamas“ į respublikos vidurį įsiterpiančias Radviliškio, Kėdainių ir Ukmergės 
savivaldybes. Kitas arealas formuojasi vakarų vidurio Lietuvoje, jungdamas Jurbarko, Pagėgių, 
Šilutės, Šilalės, Kelmės ir Telšių rajonų savivaldybes. 

Tiek pirmajame „šiauriniame“, tiek ir antrajame „vidurio vakarų“ areale matyti variacija. 
„Šiauriniame“ lyderės yra Joniškio (44 proc.), Pakruojo (49 proc.), Pasvalio (45 proc.), Radvi-
liškio (45 proc.), Kupiškio (47 proc.) savivaldybės, o „vidurio vakarų“ – Šilutės (46 proc.), Pa-
gėgių (44 proc.) ir Telšių savivaldybės (45 proc.), kuriose nesantuokinio gimstamumo rodiklio 
reikšmės aukštesnės nei 45 proc. nuo viso gimusiųjų skaičiaus. Dar viena Lietuvos savivaldybė, 
kurioje itin aukštas nesantuokinis gimstamumas, yra Kalvarijos raj. (45 proc.), tačiau pastaroji 
sudaro lyg ir specifi nę enklavą pietvakarių Lietuvoje, nes išsiskiria iš aplink esančių kaimynių. 

6 pav. Gimusiųjų ne santuokoje teritorinis pasiskirstymas, 
2012 m., lygių intervalų žemėlapis 

Šaltinis: parengta autorės. 
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Nesantuokinio gimstamumo savivaldybės „autsaiderės“ susitelkusios į gana vientisą teri-
toriją pietinėje Lietuvoje ir keliose vakarų Lietuvos savivaldybėse. Pirmasis arealas gana di-
delis ir jungia 18 savivaldybių. Paprasčiausia jų lokaciją įvardyti padalijus Lietuvą simboline 
Šiaurės – Pietų linija, brėžiama horizontaliai į rytus nuo Jurbarko iki rytinės respublikos sienos 
(Jurbarko ir Pabradės linija). Žemiau, į pietus nuo šios linijos esančios savivaldybės turi ma-
žesnį nei šalies vidurkis nesantuokinio gimstamumo rodiklį, o kai kurios pasižymi itin retai ne 
santuokoje registruojamais vaikais. Šiam arealui priklauso Vilniaus, Kauno miestų ir rajonų, 
Širvintų, Elektrėnų, Prienų, Kaišiadorių, Birštono, Alytaus m. ir rajono, Druskininkų, Lazdijų, 
Marijampolės, Kazlų rūdos rajonų savivaldybės. Išimtis iš šios „pietų autsaiderių“ teritorijos 
yra Vilkaviškio ir Šakių r. savivaldybės vakaruose bei Varėnos raj. savivaldybė rytuose, kuriose 
nesantuokinis gimstamumas aukštesnis nei respublikos vidurkis. Svarbu pastebėti, kad šioje 
teritorijoje kraštutines pozicijas užima dviejų didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus ir Kauno 
bei jų „dukterinės“ rajonų savivaldybės. Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse nagrinėjamas 
rodiklis siekia apie 19 proc., o Kauno miesto ir rajono atitinkamai 21 ir 22 proc. 

Antrasis atsiliekančių nuo vidurkio arealas jungia „vakarų penketuką“ – penkias vakarų Lie-
tuvos savivaldybes – Palangos, Klaipėdos, Neringos miestų bei Kretingos ir Klaipėdos rajonų. 
Dar keletas savivaldybių, kuriose mažesni nesantuokinio gimstamumo rodikliai, yra ir šiauri-
nėje Lietuvoje – Šiaulių miesto, Panevėžio miesto ir rajono, Utenos ir Visagino savivaldybėse. 
Daugumoje šių trijų arealų nesantuokinio gimstamumo rodiklis svyruoja nuo 25–30 proc. 

Šis bendras žvilgsnis į nesantuokinio gimstamumo teritorinį pasiskirstymą atskleidžia keletą 
svarbių dalykų. Pirma, visose didžiųjų miestų savivaldybėse nesantuokinis gimstamumas yra 
arba žemiausias, arba žymiai žemesnis nei respublikos vidurkis, o kai kuriose rajonų savival-
dybėse – aukščiausias. Tad jei nesantuokinį gimstamumą laikysime inovatyvaus demografi nio 
elgesio, šeimos ir gimstamumo jungties išskyrimo, kitaip tariant šeimos modernėjimo indikato-
riumi, teks daryti išvadą, kad aktyviausi šio proceso dalyviai yra ne didžiųjų Lietuvos miestų, 
bet rajonų gyventojai, o dargi dažnai gana periferinių ir nutolusių nuo didžiųjų urbanistinių 
centrų. Ši interpretacija rezonuoja su modernizacijos teorijos logika, pagal kurią imliausi el-
gesio inovacijoms yra būtent didžiųjų miestų gyventojai, disponuojantys didesne asmeninės 
autonomijos prabanga, turintys išteklių ją realizuoti, o miestus paverčiantys gyvenimo būdo, 
demografi nio elgesio ir bendrai socialinės tvarkos kaitos/inovacijų inkubatoriais. Antra, teri-
torinis nesantuokinio gimstamumo pasiskirstymas Lietuvoje nėra chaotiškas, bet turi teritorinį 
modelį, jungdamas savivaldybes, kuriose panašus nesantuokinis gimstamumas, į specifi nius 
arealus. Ryškiausia Šiaurės ir Pietų skirtis, dalijanti Lietuvą pagal nagrinėjamą kriterijų ties 
simboline „Jurbarko ir Pabradės linija“. Aukštyn nuo jos, šiaurinėje Lietuvos dalyje susitel-
kusios dauguma didesnio nei respublikos vidurkis nesantuokinio gimstamumo savivaldybių, 
o šios linijos apačioje, pietuose, – vientisas ir didelis žemiausio ar žemesnio nesantuokinio 
gimstamumo arealas. 

Apibendrinimas ir diskusija
Šio straipsnio tikslas – atskleisti nesantuokinio gimstamumo Lietuvoje ilgalaikės raidos ir 

struktūrines bei erdvinės diferenciacijos tendencijas ir įvertinti galimus nesantuokinį gimstamu-
mą generuojančius socialinius ir ekonominius veiksnius. Straipsnio empirinį pagrindą sudaro 
einamosios ir istorinės agreguotos statistikos apie nesantuokinį gimstamumą duomenys. 

Didžiąją XX a. dalį, nuo 20-ųjų iki 90-ųjų, nesantuokinio gimstamumo lygis buvo žemas, 
svyravo nedideliu 6–7 proc. intervalu ir fi ksavo kūdikius, kurių susilaukdavo vienišos moti-
nos. Esminiai struktūriniai visuomenės pokyčiai, ženklinę lūžį tarp tarpukario kapitalistinės 
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ir sovietmečio visuomenių, reikšmingų pokyčių nesantuokinio gimstamumo raidai Lietuvoje 
neturėjo. Išsilaikę stabilūs nesantuokinio gimstamumo rodikliai kartoja ilgalaikes istorines dau-
geliui šalių iki XIX a. pabaigos būdingas nesantuokinio gimstamumo lygio tendencijas (Laslett, 
Oosterveen, Smith, 1980). Nesantuokinio gimstamumo pokyčiai sietini su paskutiniuoju XX a. 
dešimtmečiu. 1992 m. ne santuokoje gimusių vaikų dalis išaugo iki 7,9 proc. ir gana sparčiai 
didėjo kiekvienais metais, o po dešimtmečio 2002 m. sudarė jau 28 proc., taigi per dešimtmetį 
padidėjo kone tris kartus ir vėliau stabilizavosi. Baltijos ir Vidurio Europos šalių kontekste Lie-
tuvoje santuokinis gimstamumas vertintinas kaip žemas. Panašiai kaip ir kitose Baltijos šalyse, 
kurios esmingai skiriasi nesantuokinio gimstamumo lygiu transformacijų pradžioje ir dabar, 
dinamiškiausiai vystėsi pirmąjį visuomenės tranzicijos dešimtmetį. Didžiąją dalį (82 proc.) ne-
santuokinio gimstamumo sudaro kohabituojantiems tėvams gimę kūdikiai, o vienišų motinų 
nesantuokinis gimstamumas atkartoja ilgalaikes istorines tendencijas. Tiesa, iki 2004 m. nesan-
tuokinio gimstamumo struktūra pagal vaiko registravimo pobūdį buvo iškreipta dėl institucinių 
aplinkybių, susijusių su piniginės paramos skyrimu. Lietuvoje nesantuokinis gimstamumas la-
biau paplitęs kaime, ne mieste; kaimo ir miesto nesantuokinio gimstamumo rodiklio skirtumai 
siekia beveik 10 proc. Erdviniu požiūriu nesantuokinio gimstamumo diferenciacija yra didelė, 
vienose savivaldybėse jis siekia 50 proc., o kitose – apie 20 proc. Aukštesnio nesantuokinio 
gimstamumo savivaldybės jungiasi į arealus šiaurės ir vidurio vakarų Lietuvoje, o žemesnio – 
pietų Lietuvoje. Pabrėžtina, kad nesantuokinis gimstamumas žemiausias arba žemas didžiųjų 
miestų savivaldybėse, o aukščiausias – kai kurių rajonų savivaldybėse. 

Gauti duomenys apie nesantuokinio gimstamumo erdvinę bei kaimo ir miesto diferencia-
ciją leidžia daryti išvadą, kad nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje yra ne vertybių kaitos ar 
ideacinių veiksnių, aptariamų antrojo demografi nio perėjimo teorijoje (van de Kaa, 1987) ir 
siejamų su autonomija, savirealizacija ir emancipacija, rezultatas, bet visuomenės tranzicijoje 
susiformavusių klasinių nelygybių pasekmė. Nesantuokinis gimstamumas dažnesnis tarp gy-
ventojų, gyvenančių socialiniu ir ekonominiu požiūriu neprivilegijuotose Lietuvos teritorijose. 
Skurdas ir socialinė atskirtis modeliuoja šiose teritorijose gyvenančiųjų santuokinį ir prokrea-
cinį elgesį. Ir nors detalesniam šios tezės pagrindimui būtina šios problematikos tyrimus plėtoti 
remiantis individualaus lygmens duomenimis, labai tikėtina, kad nesantuokinio gimstamumo 
procesai Lietuvoje kartoja fi ksuotus Čekijoje (Hamplova, 2010), Rusijoje (Perelli – Harris, Ger-
ber, 2011), Jungtinėje Karalystėje (Hobcraft, Kiernan, 2001) ir kitose šalyse, kur nesantuokinis 
gimstamumas būdingesnis neprivilegijuotiesiems. 
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Summary. Using aggregated vital statistic data this article investigates the long term trends 
of non-marital fertility in Lithuania, the structure of non-marital fertility considering the 
type of the child registration and the urban–rural and the spatial differentiation of non-
marital fertility. The results prove that non-marital fertility of single – mothers did not 
experience the substantial changes during the 20th century in Lithuania. The increase of 
non-marital fertility observed in the last two decades is attributable to the rise of the non-
marital fertility in cohabitation. The urban-rural differences are large and the higher share 
of non-marital births is registered in the rural areas. The non-marital fertility is higher in the 
rural municipalities and the municipalities of large cities share the lowest or the low levels 
of non-marital fertility. The results support the thesis of the “pattern of disadvantage”, 
which associate the non-martial fertility with the social inequalities. 

Keywords: non-marital fertility, social inequalities, urban-rural divide, spatial difference. 
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Santrauka. Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl savižudybių tematiką plačiai nagrinėja 
įvairių sričių mokslininkai. Tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose mokslo leidiniuose publi-
kuojama straipsnių apie socialinius, psichologinius, medicininius, teisinius savižudybės 
aspektus. Vis dėlto Lietuvos gyventojų geografi niai savižudybių diferenciacijos aspektai 
pastaraisiais metais susilaukia mažai mokslininkų dėmesio. Nuo 2002 m. standartizuo-
ti Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl savižudybių rodikliai ėmė mažėti ir šiandien yra 
beveik ketvirtadaliu žemesni. Nepaisant bendro teigiamo pokyčio, pastaraisiais metais 
standartizuoti savižudybių mirtingumo rodikliai vėl ėmė didėti. Šio demografi nio apra-
šomojo darbo tikslas – įvertinti vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo dėl savižudybių skir-
tumus Lietuvos savivaldybėse. Darbe naudojami Lietuvos Respublikos mirties atvejų ir 
jų priežasčių valstybės registro duomenys. Naudojant tiesioginį standartizacijos metodą 
apskaičiuoti standartizuoti vidutinio amžiaus vyrų (30–59 metų) mirtingumo dėl savižu-
dybių rodikliai visose Lietuvos savivaldybėse 2010–2013 m. Nustatyta, kad nagrinėjamu 
laikotarpiu dideliu mirtingumu dėl savižudybių išsiskyrė šiaurės rytų ir pietų Lietuvos 
regionai. Ypač dideli savižudybių mirtingumo rodikliai buvo Varėnos rajone. Mažiausias 
mirtingumas dėl savižudybių buvo didžiuosiuose miestuose ir šiaurės vakarų Lietuvoje. 
Mokslinis tyrimas fi nansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės do-
tacijos priemonę (sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067).

Raktažodžiai: geografi nė mirtingumo diferenciacija, Lietuva, savižudybės, vyrų mirtin-
gumas.

Įvadas
Po kiekvieno Lietuvos Respublikos visuotinio gyventojų ir būstų surašymo (toliau – gy-

ventojų surašymo), Lietuvos statistikos departamentui patikslinus šalies gyventojų skaičių, 
perskaičiuojama dalis demografi nių rodiklių. Gyventojų skaičius yra būtent tas rodiklis, kuris 
naudojamas kaip vardiklis apskaičiuojant gyventojų mirtingumą. Taigi šalies mirtingumo ro-
diklius koreguoja ne tik Lietuvos Respublikos mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės regis-
tro (toliau – mirčių registro) patikslinimai, bet ir šalies gyventojų skaičiaus pasikeitimai. Po 
gyventojų surašymo duomenų paskelbimo tikslinami ir mirtingumo dėl savižudybių rodikliai. 
Šis straipsnis skirtas, remiantis 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, įvertinti vidutinio 
amžiaus vyrų mirtingumo dėl savižudybių diferenciaciją. 

Remiantis Pasaulio sveikatos duomenimis, standartizuoti mirtingumo dėl savižudybių ro-
dikliai Lietuvoje yra patys didžiausi pasaulyje (WHO Mortality Database, 2014) ir beveik 
tris kartus didesni už Europos Sąjungos valstybių vidurkį. Tačiau mirtingumo dėl savižudy-
bių rodikliai gali būti dar didesni, nes savižudybės gali „slėptis“ po kai kuriomis išorinėmis 
mirties priežastimis – nelaimingais atsitikimais arba įvykiais, kai ketinimas nepatikslintas 
(Kalėdienė, 1999, 421). Panašiais mirtingumo dėl savižudybių rodikliais pasižymi dar keletas 
buvusio komunistinio bloko valstybių: Rusija, Baltarusija, Ukraina, Estija, Latvija, Vengri-
ja (WHO Mortality Database, 2014). Po komunistinės sistemos žlugimo savižudybių rodikliai 
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Rytų ir Vidurio Europos šalyse išaugo dvigubai (HFA-DB 2014). Šie mirtingumo rodiklių poky-
čiai dažniausiai siejami su socialinėmis, ekonominėmis ir politinėmis permainomis bei psichoso-
cialiniu stresu, patiriamu pereinamuoju laikotarpiu (Bobadilla et al., 1997, Shkolnikov et al., 1998, 
Jasilionis 2002, Jasilionis et al., 2006). 

Per pastaruosius dešimt metų Lietuvos gyventojų savižudybių rodikliai sumažėjo, tačiau vis dar 
išlieka labai dideli. Viena pagrindinių didelio Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklių priežastimi 
įvardijama didelė socialinė ir ekonominė mirtingumo diferenciacija (Stankūnienė, Jasilionis, 2011). 
Šiame aprašomajame darbe atlikta Lietuvos vyrų mirtingumo dėl savižudybių diferenciacijos anali-
zė atskleidžia dar vieną svarbų didelio mirtingumo aspektą – geografi nę mirtingumo diferenciaciją.

Straipsnio autorius dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už suteiktą galimybę stažuotis Makso 
Planko demografi nių tyrimų institute Rostoke. Stažuotės metu atliktų skaičiavimų rezultatai pu-
blikuojami šiame straipsnyje. Autorius reiškia nuoširdžią padėką Demografi nių duomenų labo-
ratorijos mokslo darbuotojams – Vladimirui M. Shkolnikovui, Pavelui Grigorievui ir Domantui 
Jasilioniui – už patarimus ir pastabas atliekant demografi nių duomenų analizę.

Duomenys ir metodai
Šiame darbe mirtingumo rodikliams skaičiuoti naudojami Lietuvos Respublikos mirties atvejų ir 

jų priežasčių valstybės registro duomenys. Šiuos duomenis galima rasti Higienos instituto duomenų 
bazėje (http://sic.hi.lt/mapr1/). Straipsnyje nagrinėjami visų 60 Lietuvos savivaldybių duomenys 
apie Lietuvos vyrų nuo 30 iki 59 metų amžiaus savižudybes. Mirties priežastys suklasifi kuotos re-
miantis ICD-10 klasifi kacija. Naudojant tiesioginį standartizacijos metodą apskaičiuoti standartizuo-
ti mirtingumo rodikliai (SMR) dėl savižudybių (mirties priežasčių kodai X60–X84). Skaičiuojant 
standartizuotus mirtingumo rodiklius naudotas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos populiaci-
jos standartas. Siekiant išvengti netikslumų, kurie galėtų kilti dėl mažo atvejų skaičiaus, SMR buvo 
apskaičiuoti ketveriems metams – 2010–2013 m. Dėl labai mažo atvejų skaičiaus nagrinėjamoje 
amžiaus grupėje Birštono ir Neringos savivaldybių mirtingumo rodikliai apskaičiuoti kartu su greta 
esančių savivaldybių mirtingumo rodikliais, atitinkamai Prienų r. ir Klaipėdos r. savivaldybių. Na-
grinėjamu laikotarpiu Lietuvoje 30–59 metų amžiaus grupėje užfi ksuoti 25 087 vyrų mirties atvejai. 
Mirtingumo rodikliams skaičiuoti naudojamas Lietuvos statistikos departamento Ofi cialiosios sta-
tistikos portale pateikiamas vyrų skaičius savivaldybėse metų pradžioje, perskaičiuotas remiantis 
Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

Geografi nė mirtingumo dėl savižudybių analizė atlikta naudojant GEODA programinę įran-
gą. Šiame straipsnyje pateikiamas savižudybių SMR žemėlapis, kuriame vaizduojamos trys 
Lietuvos savivaldybių grupės: savivaldybės, kurių SMR mažesnis negu Lietuvos vidurkis (6 
saviv.), savivaldybės, kurių SMR didesnis negu Lietuvos vidurkis (18 saviv.), savivaldybės, ku-
rių SMR skirtumas nuo Lietuvos vidurkio yra statistiškai nereikšmingas (36 saviv.). Skirtumo 
statistiniam reikšmingumui tarp standartizuotų mirtingumo dėl savižudybių rodiklių įvertinti 
naudotas 95 proc. pasikliautinųjų intervalų (PI) metodas.

Vyrų ir moterų mirtingumo dėl savižudybių skirtumai 
Nagrinėjant vidutinio amžiaus vyrų mirtingumą dėl savižudybių, svarbu atkreipti dėmesį į 

vyrų mirties priežasčių struktūrą Lietuvoje. Skritulinėse diagramose palyginimui pateikiami du 
mirties priežasčių pjūviai: visose vyrų amžiaus grupėse ir 30–59 metų amžiaus grupėje (1 pav.). 
Pasižiūrėję į diagramas pamatysime, kad vidutinio amžiaus vyrai išsiskiria itin dideliu mirtin-
gumu dėl išorinių mirties priežasčių. Šios mirties priežastys sudaro apie 30 proc. visų vidutinio 
amžiaus vyrų mirties priežasčių. 
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1 pav. Vyrų mirties priežasčių struktūra Lietuvoje 2013 m.

Šaltinis: Higienos institutas 2014.

Jaunesnio amžiaus vyrų grupėse šis rodiklis dar didesnis, 20–29 metų amžiaus grupėje 
2013 metais išorinės mirties priežastys sudarė 67 proc. (Higienos institutas, 2014). Didelę 
išorinių mirties priežasčių dalį jaunų vyrų mirties priežasčių struktūroje galime paaiškinti 
dviem prielaidomis. Visų pirma jauni vyrai yra labiau linkę į rizikingą elgesį, kuris gali tapti 
išorine mirties priežastimi. Pavyzdžiui, dėl rizikingo vairavimo ar rizikingo elgesio vandens 
telkiniuose. Moterų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 20–29 metų amžiaus grupėje 
taip pat gana didelis. Šios mirties priežastys sudaro pusę visų mirties atvejų tarp jaunų mote-
rų. Vis dėlto vyrų ir moterų, mirusių nuo išorinių mirties priežasčių, skaičius skiriasi beveik 
šešis kartus: 2013 m. mirė 48 moterys ir 278 vyrai (Higienos institutas, 2014). Taigi jaunų 
vyrų polinkis į rizikingą elgesį gali būti svarbi didelio vyrų mirtingumo jauno ir vidutinio 
amžiaus grupėse priežastis. Kitas paprastas, bet svarbus argumentas, paaiškinantis didelį gy-
ventojų mirtingumą dėl išorinių mirties priežasčių jauno ir vidutinio amžiaus grupėse, yra 
faktas, kad vidutinio amžiaus žmonės nemiršta nuo degeneracinių ligų. Kitaip tariant, visuo-
menėje, kurioje mirtingumas nuo infekcinių ligų labai mažas, o pagrindinės mirties priežastys 
yra kraujotakos sistemos ligos ir vėžiniai susirgimai, dominuojančiomis mirties priežastimis 
jauno ir vidutinio amžiaus gyventojų grupėje tampa išorinės mirties priežastys.

Standartizuoti vyrų savižudybių rodikliai Lietuvoje 2013 m. buvo 5,8 karto didesni negu 
moterų (2 pav.) – 58 mirtys, tenkančios 100 tūkst. gyventojų (Sveikatos rodiklių sistema, 
2014). Nepaisant to, kad Lietuvos moterų savižudybių rodikliai yra net kelis kartus mažesni 
negu vyrų, jie yra vieni aukščiausių pasaulyje. Toks didelis vyrų ir moterų savižudybių rodi-
klių skirtumas gali būti aiškinamas įvairiai. Pirma, vyrų ir moterų polinkis žudytis vienodas, 
tačiau vyrai daug dažniau nusižudo, nes renkasi smurtinius savižudybės būdus (Navickas et 
al., 2012). Daugiausia Lietuvoje nusižudoma pasikariant. Pasikorė 92 proc. visų 2013 m. nu-
sižudžiusių Lietuvos vyrų. Tarp moterų šis rodiklis siekė 86 proc. (Higienos institutas, 2014). 
Antra, moterų polinkis žudytis yra daug didesnis jauname amžiuje, kai tikimybė, kad pavyks 
atimti sau gyvybę, yra mažesnė (Navickas et al., 2012). Trečia, didelis vyrų mirtingumas dėl 
savižudybių gali būti aiškinamas psichosocialiniu stresu, patiriamu dėl socialinių, ekonomi-
nių ar politinių permainų.
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2 pav. Standartizuoti Lietuvos gyventojų 0–64 metų amžiaus 
mirtingumo dėl savižudybių rodikliai pagal lytį, 100 tūkst. gyv., 2013 m.

Šaltinis: Sveikatos rodiklių sistema 2014.

Vilniuje atliktas savižudiško elgesio paplitimo tyrimas parodė, kad sostinėje savižudiškas elgesys 
tarp vyrų ir moterų paplitęs vienodai (Navickas et al., 2012). Tyrimo autoriai apskaičiavo du rodi-
klius: savižudybių skaičių ir mėginimų nusižudyti skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų. Mėginimo 
nusižudyti rodiklis tarp moterų ir vyrų buvo beveik vienodas, tačiau savižudybių rodiklis tarp vyrų 
buvo daug didesnis. Mėginusių ir nusižudžiusių vyrų rodiklių santykis buvo 4,6 karto, o moterys 
mėgino žudytis net 34,6 karto dažniau nei nusižudė (Navickas et al., 2012). Svarbu pažymėti, kad 
didžiausias mėginimo nusižudyti rodiklis tarp moterų buvo 10–18 metų amžiaus grupėje, tačiau šio-
je grupėje per 2007 m. neužfi ksuota nė viena savižudybė. Tarp vyrų aukščiausi mėginimo nusižudyti 
rodikliai buvo 19–34 metų amžiaus grupėje (Navickas et al., 2012), tačiau aukščiausiais mirtingumo 
dėl savižudybių rodikliais pasižymi vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrai – 45–54 metų. Tarp moterų 
didžiausi savižudybių rodikliai yra vyriausio amžiaus grupėse (Gailienė, 2005).

Mirtingumo dėl savižudybių diferenciacijos tyrimai
Nagrinėjant šių dienų Lietuvos mirtingumo dėl savižudybių rodiklius, svarbu atkreipti dėmesį 

į pastarųjų kelių dešimtmečių mirtingumo rodiklių kaitą. Dešimto dešimtmečio pradžioje Lietu-
voje išaugo ne tik savižudybių skaičius (HFA-DB 2014), bet ir bendrieji mirtingumo rodikliai. 
Ypač didelis augimas buvo savižudybių ir kitų išorinių mirties priežasčių grupėje, o vidutinė tikė-
tina gyvenimo trukmė 1988–1994 m. sumažėjo 3 metais (HMD 2014). Staigų vidutinės tikėtinos 
gyvenimo trukmės kritimą Lietuvoje ir kitose posovietinėse šalyse demografai aiškino iškeldami 
psichosocialinio streso hipotezę (Shkolnikov et al., 1998). Psichosocialinis stresas bei kiti psi-
chosocialiniai veiksniai demografi joje ir socialinėje epidemiologijoje yra apibrėžiami skirtingai, 
tačiau šie apibrėžimai turi vieną bendrą bruožą. Psichosocialiniai veiksniai veikia kaip tarpinin-
kai, kurie perduoda socialinės aplinkos poveikį individo sveikatai. Kitaip tariant, psichosociali-
niai veiksniai yra sąlygoti socialinės aplinkos, kurioje jie egzistuoja (Martikainen et al., 2002). 
Martikainen su bendraautoriais teigia, kad psichosocialiniai veiksniai yra mezosocialinio lygmens 
terminas. Būtent šiame lygmenyje vyksta procesai, kurie gali paveikti individo sveikatą tiesiogiai 
per psichobiologinius procesus arba per pasikeitusį individo elgesį (Martikainen et al., 2002).
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Psichosocialinių veiksnių teorija dažnai naudojama aiškinant socialinės nelygybės poveikį 
individo sveikatai. Skalická su bendraautoriais (2009) teigia, kad psichosocialinių sveikatos ne-
lygybės veiksnių koncepcija orientuota į tai, kaip socialinė nelygybė – dominavimas ir subordi-
nacija – per biologinius procesus veikia individo sveikatą. Remiantis šia koncepcija, beveik bet 
kokia socialinės nelygybės forma gali turėti psichosocialinį poveikį individams. Nagrinėdama 
psichosocialinių veiksnių poveikį gyventojų mirtingumui, Skalická su bendraautoriais išskiria 
kelis psichosocialinius kintamuosius, susijusius su santuokiniu statusu, dalyvavimu klubinėje 
veikloje, draugų skaičiumi bei kitais veiksniais, susijusiais su savigarba ir asmeninės sveikatos 
vertinimu. Skalická tyrimo rezultatai parodė, kad psichosocialiniai veiksniai tiksliausiai paaiš-
kina vyrų mirtingumo skirtumus pagal išsilavinimą (Skalická et al., 2009).

Posovietinės šalys, tiek priklaususios Sovietų Sąjungai, tiek Varšuvos pakto valstybės, de-
vinto ir dešimto dešimtmečių sandūroje patyrė ekonominės, socialinės ir politinės sistemos po-
kyčių. Vienose šalyse neigiami vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės pokyčiai prasidėjo anks-
čiau ir truko trumpiau (Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje), kitose šalyse gyvenimo trukmės 
kritimas buvo daug didesnis ir tęsėsi daug ilgiau (Rusijoje, Latvijoje, Lietuvoje). Ukrainoje 
gyvenimo trukmės pokyčiai buvo ne tokie staigūs, bet jų trukmė buvo daug ilgesnė (Shkolni-
kov et al., 1998). Autoriai vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės pokyčius sieja su valstybės 
ekonomikos liberalizavimo mastais ir tempais. Buvusių vakarinių Sovietų Sąjungos respublikų, 
tarp jų ir Lietuvos, mirtingumo rodiklių kaita pasižymi staigiais pokyčiais, Kaukazo ir Centri-
nės Azijos respublikos, kur ekonominiai pokyčiai nebuvo tokie staigūs, stebimi ne tokie dideli 
mirtingumo rodiklių pokyčiai (Shkolnikov et al., 1998, 1997–1998).

Nuo 2001 m. iki 2010 m. vyrų savižudybių rodiklio kilimas užfi ksuotas tik 2007–2009 m. 
ekonominės recesijos laikotarpiu. Vis dėlto mokslininkai nesutaria, ar bendras šalies ekono-
mikos lygio smukimas neigiamai veikia savižudybių rodiklius (Gailienė, 2005, 11). Suomijos 
mokslininkų atliktas tyrimas rodo, kad šios šalies mirtingumo dėl savižudybių rodikliai mažėjo 
ekonominės recesijos laikotarpiu. Autoriai pažymi, kad atlikto tyrimo rezultatai yra priešingi 
daugeliui iki tol atliktų studijų, kuriose teigiama, kad augant nedarbo lygiui ir skyrybų rodi-
kliams savižudybių skaičius didėja (Hintikka et al., 1999). Tačiau autoriai nustatė statistiškai 
reikšmingą koreliaciją tarp agreguotų alkoholio vartojimo rodiklių ir mirtingumo dėl savižudy-
bių rodiklių Suomijoje 1985–1995 m. (Hintikka et al., 1999). Ryšys tarp alkoholio vartojimo ir 
savižudybių nustatytas ir Rusijoje 1980–2004 m. (Razvodovsky, 2011). Kitas svarbus tyrimas 
buvo atliktas nagrinėjant Estijos savižudžių autopsijų rezultatus M. Gorbačiovo antialkoholinės 
kampanijos metu (Värnik et al., 2006). Autoriai nagrinėjo alkoholio koncentracijos savižudžių 
kraujyje ir mirtingumo dėl savižudybių rodiklius nuo 1981 iki 1992 m. Nustatyta, kad prieš an-
tialkoholinę kampaniją didesnė negu 0,5% alkoholio koncentracija buvo rasta 48 proc. savižu-
džių kraujyje, kampanijos metu – 35 proc., pasibaigus kampanijai – 41 proc. Autoriai pabrėžia, 
kad tyrimo rezultatai nenustato priežastinio ryšio tarp alkoholio kiekio kraujyje ir savižudybių 
skaičiaus (Värnik et al., 2006). Vis dėlto tiek Lietuvoje, tiek užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad 
alkoholio vartojimas yra svarbus mirtingumo dėl savižudybių veiksnys.

Suomijoje atlikto tyrimo, kuriame naudoti 1990 m. gyventojų surašymo ir 1991–2001 m. mir-
čių registro duomenys, rezultatai rodo, kad žemesnis išsilavinimas ir žemesnė socialinė padėtis 
(profesijų grupė) didina savižudybių riziką labiau negu mažos pajamos ir bedarbystė (Maki, Mar-
tikainen 2008). Tyrimo metu autoriai nagrinėjo ir alkoholio vartojimo sąsajas su savižudybėmis. 
Tarp 25–64 metų amžiaus vyrų su alkoholio vartojimu buvo susiję 43 proc. savižudybių. Autoriai 
nustatė, kad mirtingumo, susijusio su alkoholio vartojimu, rodiklių diferenciacija buvo didžiausia 
pagal išsilavinimą ir socialinę padėtį (profesijų grupes). Todėl Maki ir Martikainen daro išvadą, 
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kad su alkoholio vartojimu susijusių savižudybių priežasčių reikėtų ieškoti ankstyvoje vaikystėje, 
kai įgyjamas išsilavinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžiai (2008, 385).

Nagrinėjant mirtingumą dėl savižudybių, svarbu atkreipti dėmesį į socioekonomines gyventojų 
grupes. Bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai daug labiau linkę į savižudybę. Dirbančių 
vyrų mirtingumo rodikliai yra apie 2 kartus, o moterų apie 3 kartus mažesni už bedarbių ir ekonomiš-
kai neaktyvių gyventojų mirtingumo rodiklius (Jasilionis, Stankūnienė, 2011). Tokius mirtingumo 
rodiklių skirtumus galima būtų paaiškinti psichosocialiniu stresu, kurį patiria iš profesinio gyveni-
mo „iškritę“ asmenys, taip pat prastesnėmis gyvenimo sąlygomis dėl sumažėjusių pajamų. Kitas 
svarbus socioekonominės mirtingumo diferenciacijos veiksnys yra ypač didelis mirtingumas tam 
tikrų profesijų grupėse. Dar 1967 m. atliktas Whitehall tyrimas parodė, kad sveikatos nelygybė yra 
labai didelė tarp skirtingas pozicijas profesinėje valstybės tarnautojų hierarchijoje užimančių tyrimo 
dalyvių (Marmot et al., 1991). Lietuvoje atlikti tyrimai taip pat rodo ryšį tarp lyginamųjų profesijų 
grupių ir mirtingumo dėl savižudybių. Ypač išsiskiria ūkininkai ir ūkio darbininkai. Šioje grupėje 
mirtingumo dėl savižudybių rodikliai yra 4–5 kartus didesni negu mažiausią mirtingumą turinčioje 
aukštesnio rango tarnautojų grupėje (Jasilionis, Stankūnienė, 2011).

Geografi nė savižudybių diferenciacija Lietuvos savivaldybėse
Agreguotais ir individualaus lygmens duomenimis paremti tyrimai rodo, kad savižudybės 

labiau paplitusios tarp kaimo gyventojų (Jasilionis et al., 2006). Remiantis Lietuvos sveikatos 
rodiklių informacinės sistemos duomenimis, standartizuoti mirtingumo dėl savižudybių rodi-
kliai tarp miesto ir kaimo gyventojų skiriasi beveik du kartus (3 pav.). Tiesa, šis skirtumas 
pastaraisiais metais mažėja. Viena iš galimų prielaidų, paaiškinančių miesto ir kaimo gyventojų 
mirtingumo dėl savižudybių skirtumus, yra išsilavinimo diferenciacija. Kaimo gyventojų išsila-
vinimas Lietuvoje yra žemesnis negu miesto gyventojų, o asmenys, turintys aukštesnį išsilavini-
mą, mažiau linkę į savižudybę. Tai patvirtina Lietuvoje atlikti tyrimai, naudojant individualaus 
lygmens duomenis. Vyrų, turinčių žemesnį nei vidurinį išsilavinimą, mirtingumo dėl savižu-
dybių rodikliai daugiau negu keturis kartus didesni negu turinčių aukštąjį išsilavinimą. Tarp 
moterų šis skirtumas šiek tiek mažesnis ir siekia tris kartus (Jasilionis, Stankūnienė, 2011).

3 pav. Standartizuoti Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl savižudybių rodikliai 
pagal gyvenamąją vietovę, 100 tūkst. gyv., 2013 m.

Šaltinis: Sveikatos rodiklių sistema 2014.
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Šio darbo metu atliktų skaičiavimų rezultatai yra panašūs į anksčiau atliktų tyrimų, ku-
riuose nagrinėjama mirtingumo dėl savižudybių diferenciacija, rezultatus. Vidutinio amžiaus 
vyrų savižudybių geografi nės diferenciacijos analizės rezultatai rodo, kad didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose SMR yra mažesni už šalies vidurkį (4 pav.). Tai patvirtina Domanto Jasilio-
nio su kolegomis atlikti tyrimai, naudojant gyventojų surašymo ir mirčių registro duomenis 
(Jasilionis et al., 2006, Jasilionis, Stankūnienė, 2011). Panaši tendencija pastebėta nagrinėjant 
moterų savižudybių 2000–2004 m. duomenis. Alvydas Navickas su bendraautoriais nagrinėjo 
geografi nę moterų savižudybių diferenciaciją Europos Sąjungoje ir Lietuvos savivaldybėse. 
A. Navicko skaičiavimų rezultatai taip pat parodė, kad moterų savižudybių mirtingumo rodi-
kliai buvo mažiausi didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Navickas et al., 2009). 

4 pav. Vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo dėl savižudybių 
geografi nė diferenciacija 2010–2013 m.

Šaltinis: Higienos institutas 2014, skaičiavimai autoriaus.

Autoriaus atliktų skaičiavimų rezultatai rodo, kad labai dideliais mirtingumo dėl savižudybių 
rodikliais pasižymi šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvos regiono savivaldybės: Rokiškio, Kupiškio, Bir-
žų, Zarasų, Molėtų, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio r. savivaldybės. Šiose savivaldybėse vidutinio 
amžiaus vyrų SMR svyruoja nuo 131 iki 191 savižudybių, tenkančių 100 tūkst. gyventojų. Lie-
tuvos SMR vidurkis tarp vidutinio amžiaus vyrų nagrinėjamu laikotarpiu siekė 88 savižudybes, 
tenkančias 100 tūkst. gyventojų. Kitas Lietuvos regionas, pasižymintis labai dideliais mirtingumo 
dėl savižudybių rodikliais, yra pietų Lietuva. Pavyzdžiui, Varėnos r. savivaldybės SMR siekė 234 
savižudybes, tenkančias 100 tūkst. gyventojų, ir buvo pats didžiausias Lietuvoje. Dideliu mirtin-
gumu pasižymėjo ir kitos pietų Lietuvos savivaldybės: Lazdijų, Marijampolės, Šakių, Prienų r. sa-
vivaldybės. Svarbu pažymėti, kad dėl santykinai mažo atvejų skaičiaus kai kuriose savivaldybėse 
SMR 95 proc. pasikliautinieji intervalai buvo gana dideli (1 lentelė). Vis dėlto beveik trečdalyje 
(18 iš 60) savivaldybių SMR buvo didesni negu Lietuvos vidurkis, o SMR skirtumas nuo Lietuvos 
vidurkio buvo statistiškai reikšmingas.
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1 lentelė. Vidutinio amžiaus vyrų (30–59 metų) standartizuoti 
mirtingumo rodikliai 2010–2013 m., Lietuva 

Nr. Administracinis 
vienetas

Savižudybės
Nr. Administracinis 

vienetas

Savižudybės

SMR
95% pasikl. int.

SMR
95% pasikl. int.

Virš. Apat. Virš. Apat.
1 Druskininkų sav. 93 49 137 32 Tauragės r. sav. 121 84 157
2 Lazdijų r. sav. 148 91 205 33 Mažeikių r. sav. 77 52 102
3 Varėnos r. sav. 234 167 302 34 Plungės r. sav. 68 39 97
4 Prienų r. sav. 137 93 181 35 Telšių r. sav. 95 63 127
5 Jonavos r. sav. 138 100 176 36 Anykščių r. sav. 93 53 132
6 Kėdainių r. sav. 116 83 150 37 Ignalinos r. sav. 126 68 184
7 Kaišiadorių r. sav. 107 70 145 38 Molėtų r. sav. 187 122 252
8 Kauno r. sav. 71 51 90 39 Utenos r. sav. 106 72 140
9 Raseinių r. sav. 117 77 156 40 Zarasų r. sav. 191 119 264
10 Klaipėdos r. sav. 93 65 121 41 Šalčininkų r. sav. 108 69 147
11 Kretingos r. sav. 70 41 98 42 Širvintų r. sav. 63 22 105
12 Neringos sav. 93 65 121 43 Švenčionių r. sav. 50 20 80
13 Palangos m. sav. 51 10 93 44 Trakų r. sav. 97 61 134
14 Šilutės r. sav. 148 104 191 45 Ukmergės r. sav. 106 70 142
15 Skuodo r. sav. 88 47 128 46 Vilniaus r. sav. 68 50 86
16 Marijampolės sav. 127 95 158 47 Kauno m. sav. 59 50 69
17 Šakių r. sav. 151 103 199 48 Šiaulių m. sav. 70 52 87
18 Vilkaviškio r. sav. 122 84 159 49 Panevėžio m. sav. 87 66 108
19 Biržų r. sav. 141 91 192 50 Klaipėdos m. sav. 44 32 55
20 Kupiškio r. sav. 181 113 249 51 Birštono sav. 137 93 181
21 Panevėžio r. sav. 110 74 146 52 Vilniaus m. sav. 45 39 52
22 Pasvalio r. sav. 133 85 181 53 Alytaus m. sav. 86 60 111
23 Rokiškio r. sav. 139 93 185 54 Alytaus r. sav. 105 62 148
24 Akmenės r. sav. 123 70 175 55 Kalvarijos sav. 114 47 181
25 Joniškio r. sav. 185 126 245 56 Kazlų Rūdos sav. 99 38 160
26 Kelmės r. sav. 173 120 226 57 Elektrėnų sav. 87 47 127
27 Pakruojo r. sav. 155 99 210 58 Pagėgių sav. 107 33 181
28 Radviliškio r. sav. 131 91 171 59 Rietavo sav. 158 60 256
29 Šiaulių r. sav. 96 63 128 60 Visagino sav. 72 34 110
30 Jurbarko r. sav. 114 71 157
31 Šilalės r. sav. 142 91 193 - Lietuva 88 84 91

Šaltinis: Higienos institutas 2014, skaičiavimai autoriaus.
Pastaba: statistiškai patikimi skirtumai yra pažymėti paryškintu šriftu.
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Šios demografi nės analizės metu atliktų skaičiavimų rezultatus palyginę su A. Navicko at-
likto moterų savižudybių geografi nės diferenciacijos skaičiavimų rezultatais pastebėsime pana-
šias tendencijas. Abiejų autorių atlikti mirtingumo analizių rezultatai rodo, kad miestuose mir-
tingumas dėl savižudybių yra mažiausias, dideliu mirtingumu išsiskiria šiaurės ir pietų Lietuvos 
regionai (Navickas et al., 2009).

Taigi apibendrinant galima daryti išvadą, kad didesniais mirtingumo rodikliais pasižymi 
tie regionai, kuriuose nėra didelių miestų ir kurie yra labiau nutolę nuo Lietuvos pramo-
ninių, ekonominių ir politinių centrų. Tokios savižudybių diferenciacijos priežastys gali 
būti kompleksinės: pradedant ekonominiais Lietuvos regionų išsivystymo netolygumais 
ir baigiant visuomenės sveikatos problemomis atskiruose šalies regionuose. Kitas svarbus 
aspektas – būtent šiuose regionuose yra daug savivaldybių, kuriose labai mažas gyventojų 
tankumas ir yra įvardytos kaip retai apgyvendintos teritorijos (Daugirdas et al., 2013). Dėl 
nuolat mažėjančio gyventojų tankumo šiose teritorijose kyla daugybė socialinių, demogra-
finių, ekonominių ir politinių problemų (Daugirdas et al., 2013). Viena tokių problemų yra 
dideli savižudybių rodikliai.

Išvados ir diskusija
Per pastarąjį dešimtmetį vidutinio amžiaus vyrų mirtingumas dėl savižudybių Lietuvoje su-

mažėjo, tačiau 2013 m. vėl užfi ksuotas mirtingumo rodiklių didėjimas. Bendrąjį mirtingumo 
dėl savižudybių rodiklį stipriai veikia tam tikros socialinės, demografi nės ir ekonominės gy-
ventojų grupės, pasižyminčios itin dideliais mirtingumo rodikliais. Tai vyrai, kaimo gyventojai, 
bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs, turintys žemesnį išsilavinimą asmenys. Šio demografi nio 
aprašomojo darbo skaičiavimų rezultatai rodo, kad bendriesiems Lietuvos vyrų savižudybių 
rodikliams neigiamą poveikį daro šiaurės rytų Lietuvos regionas ir pietų Lietuva. Mažiausiais 
mirtingumo dėl savižudybių rodikliais pasižymi didieji Lietuvos miestai ir šiaurės vakarų Lie-
tuvos regionas. 

Siekiant sumažinti bendruosius Lietuvos savižudybių rodiklius, prevencinės priemonės ga-
lėtų būti nukreiptos būtent į minėtąsias rizikos grupes ir regionus, kuriuose dideli mirtingumo 
rodikliai. Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį ir į tas savivaldybes, kurių savižudybių rodikliai yra 
mažesni, tačiau jos ribojasi su savivaldybėmis, kuriose dideli mirtingumo rodikliai, pavyzdžiui, 
Alytaus ir Šiaulių r. 
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MALE SUICIDE RATES AND SPATIAL DISTRIBUTION 
IN LITHUANIA

Daumantas STUMBRYS
LSRC Institute of Human Geography and Demography
A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius
E-mail: dstumbrys@gmail.com

Summary. According to the World Health Organization Lithuania has one of the highest 
suicide mortality rates in the world. The data of the suicide rates shows decrease by one 
fourth in the period 2002-2013 in Lithuania. Despite of this positive change we see some 
suicide rate stagnation from the year 2006. 
Lithuania has very high level of socio-economical suicide mortality differentiation. The 
data of Institute of Hygiene and the World Health Organization shows very high mortality 
rates from external causes of death in Lithuania, specifi cally in the middle-age male group. 
Male suicide mortality rates are 5.8 times higher compared to females in the year 2013 in 
Lithuania. The other suicide risk group in Lithuania is rural population. Suicide rates in 
rural areas are twice as high as in urban areas. 
This paper presents geographical middle-age male suicide mortality differentials in 
Lithuanian municipalities. We used mortality data from Lithuanian Causes of Death Register. 
We have calculated middle-aged (30-59 years) male age-standardized suicide mortality 
rates in 60 municipalities in Lithuania 2010-2013. We have used World Health Organization 
European standard population distribution. Causes of death were classifi ed according to 
ICD-10: X60–X84. Calculations were performed using MS Excel and GeoDa. 
The age-standardized suicide rates were above average in 6 municipalities and below average 
in 18 municipalities. The difference of age-standardized suicide rates was statistically 
insignifi cant in 36 municipalities. The results of geographical suicide mortality analysis 
showed very high suicide mortality in northeastern and southern regions of Lithuania. 
Particularly high standardized suicide mortality rates were in Varena municipality. The 
lowest middle-aged male suicide mortality rates were in cities and northwestern Lithuania. 
This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant measure 
(project No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067).

Keywords: geographical mortality differentials, Lithuania, male mortality, suicide.
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Santrauka. Straipsnyje analizuojamos Lietuvos kaimo apgyvenimo kaitos ir kaimo gy-
venviečių sistemos transformacijos regioninės ypatybės 2001–2011 m. Analizė atlikta 
remiantis LR Statistikos departamento pateikiamais 2001 ir 2011 m. visuotinių gyventojų 
ir būstų surašymo duomenimis. Nustatyta, kad gyventojų skaičius mažėjo daugumoje 
gyvenviečių nepriklausomai nuo jų dydžio, tačiau išryškėjo ženklūs regioniniai skirtu-
mai; taip pat nustatyta stiprėjanti veiksnio „centras–periferija“ įtaka. Aplink didžiuosius 
miestus (Vilniaus r., Kauno r. ir Klaipėdos r. savivaldybių teritorijose) gyventojų skaičius 
intensyviai augo apie 40 proc. visų gyvenviečių, o augimo tempai šiose gyvenvietėse 
buvo kelis kartus didesni nei tose gyvenvietėse, kuriose gyventojų mažėjo. Didžiųjų 
miestų kaimynystėje esančiose savivaldybėse (Trakų, Elektrėnų, Jonavos, Kazlų Rūdos, 
Kretingos r.) ir šalia mažesnių miestų (Panevėžio, Marijampolės, Druskininkų, Utenos) 
esančiose savivaldybių teritorijose gyvenviečių augimo/nykimo tempai buvo panašūs, 
tačiau gyventojų skaičius augo tik 20–30 proc. kaimo gyvenviečių ir tai lėmė bendrą 
neigiamą kaimo gyventojų skaičiaus pokytį. Nuošaliose periferinėse savivaldybėse: Pa-
gėgių, Akmenės r., Pakruojo r., Joniškio r., Skuodo r., Radviliškio r. ir kitose vyko ne tik 
spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas daugumoje (>83 proc.) kaimo gyvenviečių, bet 
ir gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai buvo kelis kartus intensyvesni, lemiantys itin 
sparčią periferinių kaimo teritorijų depopuliaciją.

Raktažodžiai: kaimo raida, depopuliacija, periferizacija, gyvenviečių geografi ja, regioninė 
geografi ja.

Įvadas
Pastaraisiais dešimtmečiais vidurio ir rytų Europos šalyse vyksta dideli pokyčiai, susiję su 

gyventojų skaičiaus ir jų teritorinio pasiskirstymo kaita. Lietuva kartu su Latvija ir Estija yra 
vienos iš pirmaujančių pasaulyje pagal gyventojų skaičiaus mažėjimo tempus (Berzins, Zvi-
drins, 2011; Civinskas ir kt., 2011). Neigiamas natūralus prieaugis, urbanizacijos ir emigracijos 
procesai lemia, kad daugiausia gyventojų netenka periferinės kaimiškos teritorijos. 

Lietuvos teritorija pasižymi ženkliais, istoriškai susiklosčiusiais kaimo apgyvenimo regio-
niniais skirtumais: Šiaurės rytų Lietuvai būdingi smulkūs ir maži kaimai bei didesnis jų tankis, 
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Vakarų Lietuvai – stambios kaimo gyvenvietės ir mažesnis kaimo gyvenviečių tankis. Skiria-
si ne tik kaimo teritorijų apgyvenimo sistema, bet ir joje vykstantys procesai. Kaimiškų teri-
torijų transformacijos kryptys skiriasi priklausomai nuo regiono ir nuo padėties centro–peri-
ferijos atžvilgiu. Kaimo gyvenvietės priemiesčiuose transformuojasi į miestiečių gyvenamas 
teritorijas – jose gyventojų daugėja. Rekreaciniuose arealuose senieji kaimai transformuojasi 
į rekreacines gyvenvietes, kuriose didžioji dalis gyventojų atvyksta tik vasarą. Derlingose te-
ritorijose formuojasi intensyvaus žemės ūkio, kuriam reikia mažai darbuotojų, rajonai. Nuo-
šaliose teritorijose kaimo gyvenvietės sparčiai nyksta. Skirtingo dydžio kaimo gyvenvietėse 
taip pat išryškėja tam tikri raidos skirtumai. Straipsnyje analizuojamos kaimiškų teritorijų 
apgyvenimo ir gyvenviečių funkcijų kaitos regioninės tendencijos 2001–2011 m. Straipsnio 
tikslas – atskleisti svarbiausius Lietuvos kaimo apgyvenimo kaitos 2001–2011 m. dėsningu-
mus ir nustatyti šios kaitos regioninius ypatumus.

Tyrimą fi nansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-006/2013).

1. Metodologija
Šiame straipsnyje analizuojamos Lietuvos kaimo apgyvenimo kaita ir kaimo gyvenviečių 

sistemos transformacijos regioninės ypatybės 2001–2011 m. Analizė atlikta remiantis LR Sta-
tistikos departamento pateikiamais 2001 ir 2011 m. visuotinių gyventojų ir būstų surašymo 
duomenimis: „Kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai“ (http://osp.stat.gov.lt/pagrindi-
niai-rezultatai) ir „Gyventojai gyvenamosiose vietovėse“ (http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-sura-
symas). Taip pat naudoti 1989 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenys (1991). Tyrimui 
naudoti statistinės ir lyginamosios analizės, mokslinių šaltinių analizės, kartografi nis ir loginės 
analizės metodai. Šiame straipsnyje terminai „kaimo gyvenvietė“ ir „kaimo gyvenamoji vieto-
vė“ naudojami kaip sinonimai. 

Lyginamajai analizei atlikti ir regioninių pokyčių tendencijoms nustatyti buvo sudaryta visų 
Lietuvos kaimo gyvenviečių duomenų bazė (bendra ir savivaldybių). Lietuvos kaimo apgyve-
nimo pokyčiai analizuoti remiantis gyventojų skaičiaus pokyčiais konkrečiose gyvenvietėse. 
Kaimo gyvenviečių bazės sudarymo ir skaičiavimų pagrindu buvo pasirinktas 2011 m. kaimo 
gyvenviečių skaičius, o 2001 m. kaimo gyvenviečių skaičius buvo koreguotas, nes laikotarpiu 
tarp gyventojų surašymų įvyko tam tikrų administracinių pokyčių: nuo 2001 m. kai kuriose 
savivaldybėse pasikeitė kaimo gyvenviečių skaičius (panaikinti kaimai); kai kurios gyvenvietės 
(Juodupė, Kulautuva, Tyruliai) prarado miesto statusą ir tapo kaimais; kai kuriose savivaldy-
bėse buvo pakeistos kaimų ir seniūnijų ribos; visose savivaldybėse, kuriose buvo kaimo dalys, 
jos panaikintos, prijungiant kaimo dalį prie gretimo kaimo (2001 m. Lietuvoje buvo 688 kaimo 
dalys, iš jų 362 be gyventojų, o likusiose 326 kaimo dalyse gyveno 4693 gyventojai). 

Atliekant 2001 m. kaimo gyvenviečių sąrašo korekciją, tais atvejais, kai kaimo dalis buvo 
prijungta prie gretimo (dažniausiai to paties pavadinimo) kaimo, atitinkamos kaimo dalies 
gyventojų skaičius buvo pridėtas prie to kaimo, prie kurio gyvenvietės dalis buvo prijung-
ta, gyventojų skaičiaus. Skaičiuojant savivaldybės teritorijos, kurioje buvo miesto statuso 
netekusi gyvenvietė, kaimo gyventojų skaičiaus pokytį, šios gyvenvietės 2001 m. skaičiuo-
tos kaip kaimo gyvenvietės (nors realiai tais metais gyvenvietė dar buvo miestas). Keletas 
priemiestinių gyvenviečių ar jų dalių buvo prijungtos prie miestų, todėl į mūsų skaičiavimus 
neįtrauktos (nes apie jas, kaip apie atskiras kaimo gyvenvietes, 2011 m. gyventojų surašymo 
metu nebeteikti duomenys).

Visi išsiskiriantys atvejai (labai didelis gyventojų skaičiaus sumažėjimas ar padidė-
jimas) buvo tikrinami naudojant Registrų centro adresų kartografinę duomenų bazę 
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(http://www.registrucentras.lt/adr_pub/). Tais atvejais, kai šalia esančių gyvenviečių 
(dažniausiai miestelio ir greta esančio to paties pavadinimo kaimo) gyventojų skaičiaus 
pokyčiai kardinaliai skyrėsi (dėl pakeistų gyvenviečių ribų), kad nebūtų iškreipti realiai 
vykę gyventojų kaitos procesai, gyvenvietės buvo sujungtos ir tiek 2001 m., tiek 2011 m. 
skaičiuojamos kaip viena gyvenvietė. Sudėtingais atvejais, kai nepavykdavo nustatyti 
gyvenvietės, buvusios 2001 m. surašymo duomenų bazėje, sąsajų su 2011 m. gyventojų 
surašymo duomenų baze, gyvenvietės duomenys buvo atmetami. 

Dėl minėtų korekcijų gyvenviečių ir gyventojų skaičius mūsų skaičiavimuose šiek tiek ski-
riasi nuo surašymų duomenų. Pagal 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenis Lietu-
voje buvo 20 940 kaimo gyvenviečių, iš kurių 16 739 kaimo gyvenvietės su gyventojais. Mūsų 
sudarytoje bazėje lyginamiesiems skaičiavimams buvo naudoti šie skaičiai: 20 885 gyvenvietės 
(55 gyvenvietėmis mažiau), iš jų – 16 693 kaimo gyvenvietės su gyventojais (46 gyvenvietėmis 
mažiau). Kaimo gyventojų skaičius pagal visuotinio surašymo duomenis 2011 m. buvo 1 012 
218, mūsų skaičiavimuose – 1 011 653 (565 gyventojais mažiau). 

Pagal gyventojų surašymo duomenis 2001 m. Lietuvoje buvo 21 824 kaimo gyvenvietės, 
iš jų – 18 461 kaimo gyvenvietė su gyventojais. Mūsų skaičiavimuose – 20 885 gyvenvietės 
(939 gyvenvietėmis mažiau), iš jų 18 009 kaimo gyvenvietės su gyventojais (452 gyvenvietė-
mis mažiau; susidariusius kaimo gyvenviečių skaičiaus skirtumus esmingai lėmė panaikinta 
gyvenviečių kategorija – kaimo dalys). Kaimo gyventojų skaičius pagal visuotinio surašymo 
duomenis 2001 m. buvo 1 151 874, mūsų skaičiavimuose – 1 152 818 (944 gyventojais 
daugiau). 2001 m. duomenyse didesnis nei surašymo duomenyse kaimo gyventojų skaičius 
atsirado dėl to, kad mūsų skaičiavimuose buvo pridėti ir miesto statuso netekusių gyvenviečių 
duomenys (Juodupės, Kulautuvos, Tyrulių). 

Taigi iš viso lyginamiesiems skaičiavimams buvo sudaryta 20 885 gyvenviečių bazė; iš šių 
gyvenviečių 2 712 buvo negyvenamos ir 2001, ir 2011 m.

Nepaisant šių nedidelių neatitikimų didžioji dalis Lietuvoje esančių kaimo gyvenviečių ir jų 
gyventojų buvo įtraukta į mūsų sudarytą kaimo gyvenviečių duomenų bazę. Atmetus ankščiau 
aprašytus dėl formalių (dažniausia įvykusių administracinių ribų pokyčių) priežasčių atsiradu-
sius neatitikimus, kurie realiai buvo įtraukti į tyrimą, paklaida tarp mūsų skaičiavimų ir gyven-
tojų surašymo duomenų yra statistiškai nereikšminga (gyvenviečių skaičiaus paklaida – <0,3 
proc., gyventojų skaičiaus paklaida – 0,06 proc.) ir neiškreipia tyrimo metu gautų rezultatų.

2. Bendrieji kaimo apgyvenimo kaitos ypatumai
Tyrimo metu nustatyti šie 2001–2011 m. Lietuvos kaimo gyvenviečių sistemoje (neskai-

čiuojant 2712 gyvenviečių, kurios ir 2001 ir 2011 m. buvo negyvenamos; iš viso skaičiavimai 
atlikti 18 173 gyvenvietėms) įvykę pokyčiai: gyventojų skaičius sumažėjo apie ¾ (73,9 proc.) 
Lietuvos kaimo gyvenviečių; gyventojų skaičius padidėjo 18,5 proc. kaimo gyvenviečių, o 7,5 
proc. kaimo gyvenviečių gyventojų skaičius nepasikeitė. Iš minėto skaičiaus dalis kaimo gy-
venviečių tapo negyvenamos – 1480 gyvenviečių arba 8,1 proc. nuo skaičiuoto gyvenviečių 
skaičiaus. Iš negyvenamų tapo gyvenamomis 164 gyvenvietės arba 0,9 proc. nuo kaimo gyven-
viečių skaičiaus (1 pav.).
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1 pav. Gyventojų skaičiaus kaitos kryptys Lietuvos kaimo
gyvenvietėse 2001–2011 m. 

Šaltinis:  autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai; 
               http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Tose gyvenvietėse, kuriose gyventojų sumažėjo (13,5 tūkst. gyvenviečių su tomis, kurios 
tapo negyvenamos), jų sumažėjo 200,2 tūkst., vidutiniškai po 14,9 vienoje gyvenvietėje, o 
tose gyvenvietėse, kuriose gyventojų skaičius padidėjo (3,4 tūkst. su tomis, kurios iš ne-
gyvenamų tapo gyvenamos) jų padidėjo 58,9 tūkst., vidutiniškai 17,5 vienoje gyvenvietėje. 
Matome, kad gyvenviečių, kurios augo, buvo beveik 4 kartus mažiau, tačiau augimo procesas 
buvo šiek tiek intensyvesnis. Tokie bendrieji dėsningumai, kurie atspindi visos Lietuvos kai-
mo gyvenviečių sistemos raidą.

Mūsų atliktame tyrime buvo išanalizuoti gyventojų skaičiaus pokyčiai, įvykę skirtingo 
dydžio gyvenvietėse. Analizė pagal skirtingo dydžio gyvenvietes turi specifi ką – keičiantis 
gyventojų skaičiui, gyvenvietės „peršoka“ iš vienos kategorijos į kitą. Nustatyta, kad tokių 
„šokinėjančių“ gyvenviečių dalis sudarė 46 proc. visų analizuotų gyvenviečių sąrašo. Su-
prantama, kad mažėjant gyventojų skaičiui, dauguma gyvenviečių perėjo į mažesnio dydžio 
kategoriją (38 proc.), tačiau apie 8 proc. gyvenviečių, dėl gyventojų skaičiaus augimo, „per-
sikėlė“ į kategoriją su didesniu gyventojų skaičiumi. 

Tyrimas parodė, kad iš visų 2001 m. buvusių 1–4 gyventojus turėjusių gyvenviečių 2001–
2011 m. jų išnyko apie trečdalis (34,2 proc.), tačiau bendrai šioje kategorijoje gyventojų skai-
čius mažėjo tik apie 60 proc., o didėjo apie 20 proc. gyvenviečių. Panaši gyvenviečių, kuriose 
gyventojų skaičius augo, dalis fi ksuota ir didesnėse (kategorijos 5–9 ir 10–24 gyventojai) 
bei didžiosiose (kategorijos 100–1999 ir 2000–2999 gyventojai) kaimo gyvenviečių grupėse, 
o didžiausių kaimo gyvenviečių grupėje (kategorijos >3000 gyventojų) augo apie 29 proc. 
gyvenviečių. Vidutinio dydžio ir stambesnių gyvenviečių grupėse (kategorijose 200–499 ir 
500–999 gyventojų) buvo intensyvesni gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai, o gyventojų 
skaičius augo vos 10–11 proc. gyvenviečių (2 pav.).
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2 pav. Pokyčiai, įvykę skirtingo dydžio Lietuvos kaimo gyvenvietėse 
2001–2011 m. pagal 2001 m. gyvenviečių dydžio kategorijas

 Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai; 
               http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Ankstesniuose tyrimuose esame konstatavę (Kriaučiūnas, 2013), kad lygindami gyventojų 
pasiskirstymą skirtingo dydžio gyvenvietėse nuo 1989 m. iki 2011 m. didelių pokyčių nepaste-
bime: visų kategorijų gyvenvietėse tęsiasi bendra Lietuvos kaimiškų teritorijų depopuliacija, 
tačiau kaimo gyventojų pasiskirstymas pagal atskiras gyvenviečių kategorijas yra labai pana-
šus kaip ir sovietmečio pabaigoje. Tai matome ir iš gyventojų pasiskirstymo skirtingo dydžio 
gyvenvietėse diagramos (3 pav.). Panašias tendencijas rodo ir santykinių pokyčių diagrama 
(3 pav.). Tačiau šiuose rezultatuose „pasislepia“ kai kurios, autorių nuomone, gana svarbios 
tendencijos. Buvo pabandyta skaičiuoti, kaip keitėsi gyventojų skaičius skirtingų kategorijų 
gyvenvietėse skirstant jas pagal 2011 m. dydį ir fi ksuojant buvusį konkrečių gyvenviečių dydį 
2001 m. Taip buvo nustatyta, kad pačios mažiausios gyvenvietės (kategorija 1–4 gyventojai) 
2001 m. vidutiniškai buvo dvigubai didesnės, o didžiausios gyvenvietės (kategorijos 2000–
2999 ir >3000 gyventojų) 2001 m. buvo nors ir nežymiai, bet mažesnės – šiose gyvenvietėse 
gyventojų skaičius per dešimtmetį padidėjo. Didžiausiose gyvenvietėse gyvena santykinai ne-
didelė kaimo gyventojų dalis, todėl ši tendencija kol kas neišryškėja, tačiau peršasi išvada, kad 
bendrame depopuliacijos kontekste vyksta gyventojų koncentracija stambiausiose gyvenvietėse 
ir ryškėja šių gyvenviečių vaidmuo. Ši tendencija nelabai pastebima dėl santykinai mažo gyven-
tojų skaičiaus tiek didžiausiose, tiek mažiausiose gyvenvietėse. Tačiau galime prognozuoti, kad 
santykinis gyvenviečių sistemos „stabilumas“ yra laikinas ir artimiausiais metais kaimo apgy-
vendinimo sistemoje turėtų ryškėti didesnių kaimo gyvenviečių vaidmuo. Panašios tendencijos 
yra pastebimos ir kitose šalyse (Antrop, 2004; Brown, Schafft, 2002).
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3 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai (A) ir santykiniai gyventojų skaičiaus po-
kyčiai (B) skirtingo dydžio Lietuvos kaimo gyvenvietėse 2001–2011 m. 

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai; 
              http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Būtina pažymėti, kad nustatyti pokyčiai tiesiogiai susiję su kaimo gyvenviečių sistemos 
teritorine struktūra. Akivaizdu, kad kaimo apgyvenimo struktūros pokyčiai daugeliu atvejų 
yra nulemti istoriškai susiklosčiusių regioninių skirtumų ir padėties erdvinėje sistemoje „cen-
tras–periferija“: visos didžiosios gyvenvietės yra priemiestinės, o apie pusę pačių mažiausių 
gyvenviečių (kategorija 1–4 gyventojai) yra rytų Lietuvoje, kuri pasižymi spartesniais depo-
puliacijos tempais. 

3. Regioniniai kaimo apgyvenimo kaitos ypatumai
Minėjome, kad Lietuvos kaimo gyvenviečių sistemoje 2001–2011 m. gyventojų suma-

žėjo apie ¾ kaimo gyvenviečių. Bendrai Lietuvoje kaimo gyventojų skaičiaus augimo tem-
pai gyvenvietėse, kurios augo, buvo intensyvesni nei gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai 
gyvenvietėse, kuriose gyventojų skaičius mažėjo. Gyventojų skaičius gyvenvietėse, kurios 
augo, padidėjo 36 proc., o gyvenvietėse, kurios mažėjo, gyventojų skaičius sumažėjo 20,5 
proc. (1 lentelė). Bendrus neigiamus gyventojų skaičiaus pokyčius nulėmė tai, kad augančių 
gyvenviečių buvo 4 kartus mažiau.

Mūsų analizė parodė, kad visose savivaldybėse, net ir priemiestinėse, gyventojų skai-
čius mažėjo daugiau kaip 50 proc. kaimo gyvenviečių (4 pav.). Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
rajonų savivaldybių teritorijose gyventojų skaičius mažėjo kiek daugiau nei pusėje kaimo 
gyvenviečių (53–58 proc.). Didžiųjų miestų kaimynystėje esančiose savivaldybėse (Trakų, 
Elektrėnų, Jonavos, Kazlų Rūdos, Kretingos rajonų) ir šalia mažesnių miestų (Panevėžio, 
Marijampolės, Druskininkų, Utenos) esančiose savivaldybių teritorijose gyventojų skaičius 
mažėjo maždaug 60–70 proc. kaimo gyvenviečių, o nuošaliose savivaldybėse kaimo gyven-
tojų mažėjo daugumoje kaimo gyvenviečių (Pakruojo ir Akmenės r. – 85 proc. kaimo gyven-
viečių, Pagėgių sav. – 92 proc. kaimo gyvenviečių).  
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4 pav. Gyventojų skaičiaus kaitos kryptys Lietuvos 
savivaldybių kaimo gyvenvietėse 2001–2011 m. 

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai; 
     http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Nustatyta, kad Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijose gyventojų skai-
čius didėjo tik 36–42 proc. visų gyvenviečių, tačiau augimo tempai šiose gyvenvietėse buvo ke-
lis kartus didesni nei tose gyvenvietėse, kuriose gyventojų mažėjo (1 lentelė). Šis augimo/ma-
žėjimo intensyvumo skirtumas ir lėmė bendrą teigiamą gyventojų skaičiaus pokytį priemiesčių 
teritorijose. Didžiųjų miestų kaimynystėje esančiose savivaldybėse (Trakų, Elektrėnų, Jonavos, 
Kazlų Rūdos, Kretingos rajonų) ir šalia mažesnių miestų (Panevėžio, Marijampolės, Druskinin-
kų, Utenos) esančiose savivaldybių teritorijose augimo tempai gyvenvietėse, kurios augo, šiek 
tiek viršijo arba buvo panašūs į gyventojų skaičiaus mažėjimo tempus gyvenvietėse, kuriose 
gyventojų mažėjo. Neigiamą bendrą kaimo gyventojų skaičiaus pokytį šiose savivaldybėse iš 
esmės lėmė tai, kad gyvenviečių, kuriose gyventojų skaičius augo, buvo kelis kartus mažiau nei 
gyvenviečių, kuriose gyventojų mažėjo (1 lentelė; 4 pav.). 
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1 lentelė. Kaimo apgyvenimo sistemos pokyčiai kai kuriose 
Lietuvos savivaldybėse 2001–2011 m. 

Savivaldybė

Bendras 
kaimo 
gyvento-
jų skai-
čiaus 
pokytis 
(%)

Gyvenvietės, kuriose 
gyventojų skaičius mažėjo

Gyvenvietės, kuriose 
gyventojų skaičius augo

Gy-
ven-
viečių 
skai-
čius

Sumažėjo gyventojų
Gy-
ven-
viečių 
skai-
čius

Padaugėjo gyventojų

skai-
čius %

Viduti-
niškai 
vienoje 
gyven-
vietėje

skai-
čius %

Viduti-
niškai 
vienoje 
gyven-
vietėje

Vilniaus raj. +9,2 529 6228 11,9 11,8 376 13869 49,0 36,9

Kauno raj. +13,2 182 5573 18,0 30,6 144 12452 38,1 86,5

Klaipėdos raj. +19,1 168 2516 14,7 15,0 106 8525 81,5 80,4

Trakų raj. -7,2 268 2636 19,6 9,8 95 1431 39,8 15,1

Kretingos raj. -7,2 120 2649 14,7 22,1 46 1047 25,1 22,8

Panevėžio raj. -9,0 424 5959 18,2 14,1 149 2301 28,2 15,4

Anykščių raj. -22,0 448 5041 26,8 11,3 103 553 24,7 5,4

Varėnos raj. -20,5 238 4253 21,5 17,9 35 102 28,2 2,9

Joniškio raj. -20,3 192 3807 21,6 19,8 20 88 17,1 4,4

Pakruojo -21,1 254 4620 21,9 18,2 26 75 20,6 2,9

Radviliškio raj. -20,6 297 6268 22,6 21,2 38 100 24,5 2,6

Pagėgių -23,2 88 2225 23,9 25,3 6 24 18,5 4,0

Ignalinos raj. -25,2 459 3834 27,0 8,4 75 236 39,1 3,1

Lietuvoje -12,1 13445 200225 20,5 14,9 3371 58957 36,4 17,5

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai; 
             http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Nuošaliose periferinėse savivaldybėse: Pagėgių, Radviliškio r., Pakruojo r., Joniškio r., Va-
rėnos r., Skuodo r., Akmenės r., Šilutės r., Jurbarko r., Lazdijų r., Pasvalio r., Šakių r., Rieta-
vo, Ignalinos r., Švenčionių r., Vilkaviškio r. ir kitose vyko ne tik spartus gyventojų skaičiaus 
mažėjimas daugumoje kaimo gyvenviečių, bet ir gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai buvo 
gerokai intensyvesni. Šiose savivaldybėse gyvenvietės su augančiu gyventojų skaičiumi santy-
kinai sudarė iki keliolikos procentų visų kaimo gyvenviečių, o pats augimas šiose gyvenvietėse 
buvo labai neženklus (vidutiniškai 3–6 gyventojai vienoje gyvenvietėje) ir jis buvo kelis kartus 
mažesnis nei vidutinis gyventojų skaičiaus sumažėjimas (20–30 asmenų vienoje gyvenvietėje) 
tose gyvenvietėse, kuriose gyventojų skaičius mažėjo. Štai Pagėgių savivaldybėje gyventojų 
skaičius augo tik 6 kaimo gyvenvietėse, kuriose gyventojų padaugėjo 24 asmenimis, kitose 
88 šios savivaldybės gyvenvietėse gyventojų sumažėjo 2,2 tūkst., vidutiniškai 25 gyventojais 
vienoje gyvenvietėje (1 lentelė). Suprantama, kad rytų Lietuvoje, kur vyrauja mažesni kaimai, 
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vidutinis gyventojų skaičiaus sumažėjimas vienoje gyvenvietėje buvo mažesnis (tačiau didesnis 
absoliutus gyvenviečių, kuriose gyventojų mažėjo, skaičius). 

  5 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos savivaldybių 
kaimo gyvenvietėse 2001–2011 m. 

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai;
             http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Pagal bendrą kaimo gyventojų pokytį akivaizdžiai matome, kad intensyviausia depopuliacija 
vyksta šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvoje (5 pav.). Ankstesniais metais intensyvesne depopuliacija 
labiausiai pasižymėjo šiaurės rytų Lietuva, o paskutiniaisiais metais depopuliacijos teritorija 
plečiasi į vakarus. Ankstesni tyrimai taip pat parodė, kad depopuliaciją šiaurės rytų Lietuvoje 
pastaraisiais metais lėmė neigiama natūrali kaita, o vakarų Lietuvoje – emigracija (Daugirdas 
ir kt., 2013; Kuliešis, Pareigienė, 2011). Galime prognozuoti tolesnę emigraciją iš vakarų Lie-
tuvos kaimiškų teritorijų dėl darbo vietų trūkumo tiek regiono kaimiškose teritorijose, tiek ir 
savivaldybių centruose. Todėl kaimiškų teritorijų depopuliacijos didėjimas prognozuotinas ir 
vakarų Lietuvoje, kuri iki šiol pasižymėjo santykinai mažesniais depopuliacijos tempais. 
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6 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčio Lietuvos savivaldybių kaimo 
gyvenvietėse 2001–2011 m. santykis (mažėjo/didėjo, %)

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai;
              http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Mažėjant gyventojų skaičiui, nyksta kaimai ir daugėja negyvenamų gyvenviečių (7 pav.). 
Gyvenviečių be gyventojų skaičius Lietuvoje 1989–2011 m. išaugo nuo 2030 iki 4200 (Kriau-
čiūnas, 2013). Šiame tyrime nustatyta, kad 2001–2011 m. gyvenviečių be gyventojų skaičius 
padidėjo 1480 gyvenviečių, kuriose 2001 m. dar gyveno 4098 gyventojai.

Visose savivaldybėse gyvenviečių nykimo tempai laikotarpiu tarp surašymų buvo intensy-
vūs. Bendrai Lietuvoje gyvenviečių be gyventojų 2001–2011 m. išaugo 35 proc.
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7 pav. Gyvenvietės be gyventojų Lietuvos savivaldybių teritorijose 2011 m. 

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal: http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai; 
             http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas)

Istoriškai daugiausia gyvenviečių be gyventojų yra šiaurės rytų Lietuvoje, kurioje mažesni 
ir smulkesni kaimai. Šis regionas iki šiol pasižymi intensyviais gyvenviečių nykimo tempais. 
Tačiau pastaruoju metu sparčiai didėja gyvenviečių be gyventojų ir kituose Lietuvos regionuo-
se. Kai kuriose savivaldybėse – Kėdainių, Biržų, Zarasų rajonų – gyvenvietės be gyventojų jau 
sudaro apie 1/3 visų kaimo gyvenviečių.

Reikia pažymėti, kad gyvenviečių nykimo tema verta atskiro tyrimo, nes gyvenviečių nyki-
mas susijęs ir su administraciniais potvarkiais, kuriais kaimai tiesiog panaikinami ir jų nebelie-
ka sąrašuose. Kaimai administraciniais potvarkiais naikinti tiek sovietmečiu, tiek nepriklauso-
mybės metais. Tad realūs gyvenviečių be gyventojų didėjimo tempai yra didesni.

Apibendrinimas
Kaimo gyvenviečių teritorinės sistemos transformaciją lemia dabartinė ekonominė ūkio 

sankloda ir sovietmečio demografi nio „palikimo“ teritorinė sklaida. Gyventojų veiklos sąsajos 
su kaimui tradicinėmis veiklomis ir teritorija, kurioje gyvena, mažėja. Kaimo gyvenvietė tampa 
tik gyvenamąja, o ne darbo vieta. Mažėjančios galimybės įsidarbinti kaimo vietovėje sukelia 
gyventojų darbo migracijas ir emigraciją, o šie procesai esmingai lemia teritorinį gyventojų 
persiskirstymą. Lietuvos kaimo teritorijose ryškėja centro–periferijos veiksnio svarba, lemianti 
Lietuvos kaimo teritorijų poliarizaciją: šalia miestų kaimo gyvenvietės auga, o periferiniuose 
rajonuose sparčiai mažėja.

Tyrimo metu nustatyti šie 2001–2011 m. Lietuvos kaimo gyvenviečių sistemoje įvykę poky-
čiai: gyventojų skaičius sumažėjo apie ¾ (73,9 proc.) Lietuvos kaimo gyvenviečių; gyventojų 
skaičius padidėjo 18,5 proc. kaimo gyvenviečių, o 7,5 proc. kaimo gyvenviečių gyventojų skai-
čius nepasikeitė. Iš minėto skaičiaus dalis kaimo gyvenviečių tapo negyvenamos – 1480 gyven-
viečių arba 8,1 proc. nuo skaičiuoto gyvenviečių skaičiaus. Iš negyvenamų tapo gyvenamomis 
164 gyvenvietės arba 0,9 proc. nuo kaimo gyvenviečių skaičiaus.
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Bendrai Lietuvoje kaimo gyventojų skaičiaus augimo tempai gyvenvietėse, kurios augo, 
buvo intensyvesni nei gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai gyvenvietėse, kuriose gyventojų 
skaičius mažėjo: gyventojų skaičius gyvenvietėse, kurios augo, padidėjo 36 proc., o gyvenvie-
tėse, kurios mažėjo, gyventojų skaičius sumažėjo 20,5 proc. Bendrą neigiamą kaimo gyventojų 
skaičiaus pokytį nulėmė tai, kad augančių gyvenviečių buvo beveik 4 kartus mažiau.

Gyventojų skaičius mažėjo daugumoje gyvenviečių nepriklausomai nuo jų dydžio, tačiau 
nustatyti ženklūs regioniniai skirtumai. Visose savivaldybėse, net ir priemiestinėse, gyventojų 
skaičius mažėjo daugiau kaip 50 proc. kaimo gyvenviečių. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų 
savivaldybių teritorijose gyventojų skaičius mažėjo kiek daugiau nei pusėje kaimo gyvenviečių 
(53–58 proc.). Tačiau augimo tempai gyvenvietėse, kurios augo, buvo kelis kartus didesni nei 
tose gyvenvietėse, kuriose gyventojų mažėjo. Šis augimo/mažėjimo intensyvumo skirtumas ir 
lėmė bendrą teigiamą gyventojų skaičiaus pokytį priemiesčių teritorijose.

Didžiųjų miestų kaimynystėje esančiose savivaldybėse (Trakų, Elektrėnų, Jonavos, Kaz-
lų Rūdos, Kretingos rajonų) ir šalia mažesnių miestų (Panevėžio, Marijampolės, Druskininkų, 
Utenos) esančiose savivaldybių teritorijose gyventojų skaičius mažėjo maždaug 60–70 proc. 
kaimo gyvenviečių. Šių savivaldybių teritorijose augimo tempai gyvenvietėse, kurios augo, 
šiek tiek viršijo arba buvo panašūs į gyventojų skaičiaus mažėjimo tempus gyvenvietėse, kurio-
se gyventojų mažėjo. Neigiamą bendrą kaimo gyventojų skaičiaus pokytį šiose savivaldybėse 
iš esmės lėmė tai, kad gyvenviečių, kuriose gyventojų skaičius augo, buvo kelis kartus mažiau 
nei gyvenviečių, kuriose gyventojų mažėjo. 

Nuošaliose periferinėse savivaldybėse: Pagėgių, Radviliškio r., Pakruojo r., Joniškio r., Va-
rėnos r., Skuodo r., Akmenės r., Šilutės r., Jurbarko r., Lazdijų r., Pasvalio r., Šakių r., Rieta-
vo, Ignalinos r., Švenčionių r., Vilkaviškio r. ir kitose vyko ne tik spartus gyventojų skaičiaus 
mažėjimas daugumoje kaimo gyvenviečių, bet ir gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai buvo 
gerokai intensyvesni. Šiose savivaldybėse gyvenvietės su augančiu gyventojų skaičiumi santy-
kinai sudarė iki keliolikos procentų visų kaimo gyvenviečių, o pats augimas šiose gyvenvietėse 
buvo labai neženklus (vidutiniškai 3–6 gyventojai vienoje gyvenvietėje) ir jis buvo kelis kartus 
mažesnis nei vidutinis gyventojų skaičiaus sumažėjimas (20–30 asmenų vienoje gyvenvietėje) 
tose gyvenvietėse, kuriose gyventojų skaičius mažėjo. 

Kaimo gyvenviečių teritorinė poliarizacija ir itin spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas 
periferijoje tęsis artimiausiais metais, kol kaimo apgyvenimo ir ūkinio naudojimo sistemos su-
sibalansuos. 

Literatūra
1989 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenys (1991). I tomas, Statistikos departamentas 

prie Lietuvos respublikos vyriausybės, Vilnius.

2001 metų Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenys. Prieiga per internetą: <http://osp.
stat.gov.lt/pagrindiniai-rezultatai>

2011 metų Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenys. Prieiga per internetą:<http://osp.
stat.gov.lt/2011-m.-surasymas>

Antrop M. (2004). Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and 
urban planning 67 (1), p. 9-26. ISSN: 0169-2046.

Berzins A., Zvidrins P. (2011). Depopulation in the Baltic States. Lithuanian Journal of Statistics 
50 (1), p. 39-48. ISSN 2029-7262 online.



90

LIETUVOS GYVENTOJAI XXI A. PRADŽIOJE: SOCIODEMOGRAFINIAI ASPEKTAI

Brown D.L., Schafft K.A. (2002). Population deconcentration in Hungary during the post-
socialist transformation. Journal of rural studies 18 (3), p. 233-244. ISSN: 0743-0167

Civinskas R., Genys D., Kuzmickaite D., Tretjakova V. (2011). The Dynamics of demographic 
decline and its consequences for Lithuania / Viewpoints from liberal perspective. In: Bruil C, 
van Schie P and van de Velde M (eds.) The dynamics of demographic decline. The Hague: 
Oranje/Van Loon, p. 105-115. ISBN/EAN: 978-90-73896-00-0.

Daugirdas V., Burneika D., Kriaučiūnas E., Ribokas G., Stanaitis S., Ubarevičienė R. (2013). 
Lietuvos retai apgyventos teritorijos. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. UDK 
314(474.5).

Kriaučiūnas E. (2013). Lietuvos kaimo gyvenviečių tinklo kaitos ypatumai 1989-2011 metais. 
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje 1 (5), p. 53-60., Šiauliai-Vilnius. ISSN 2029-8846.

Kuliešis G., Pareigienė L. (2011). Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimas. Management 
theory and studies for rural business and infrastructure development 5 (29), p. 116-125. 
ISSN 1822-6760

Registrų centro adresų kartografi nė duomenų bazė. Prieiga per internetą: <http://www.
registrucentras.lt/adr_pub/>



91

LIETUVOS KAIMO APGYVENIMO KAITOS REGIONINĖS YPATYBĖS 2001–2011 METAIS

REGIONAL PECULIARITIES OF CHANGES IN RURAL 
SETTLEMENT’S SYSTEM IN LITHUANIA DURING THE PERIOD 
2001-2011

 
Edis KRIAUČIŪNAS 
LSRC Institute of Human Geography and Demography
Goštauto st. 11, LT-01108 Vilnius
E-mail: edis.geo@gmail.com

Rūta UBAREVIČIENĖ, 
LSRC Institute of Human Geography and Demography
Goštauto st. 11, LT-01108 Vilnius
E-mail: ruta.ubareviciene@gmail.com

Gintarė POCIŪTĖ-SEREIKIENĖ
LSRC Institute of Human Geography and Demography
Goštauto st. 11, LT-01108 Vilnius
E-mail: gintarei.pociutei@gmail.com

Summary. This article pays attentions to the rural population and rural settlement’s system 
regional changes during the period since 2001 till 2011. The analysis is based on the 2001 
and 2011 population and houses census data provided by Statistics Lithuania. The performed 
analysis revealed that the number of population decreased in the majority of settlements 
independently on their size. However, the distinct regional changes could be stressed. 
Besides, it was estimated the increasing infl uence of “centre-periphery” factor. Around 
the biggest cities (in the territories of Vilnius, Kaunas, Klaipeda districts) the number of 
inhabitants was rapidly growing in 40% of the settlements’ and the tempos of growth 
in these settlements have exceeded several times the tempos of decrease of population 
in those settlements where the number of population decreased. In the territories of 
municipalities (Trakai, Elektrėnai, Jonava, Kazlų Rūda, Kretinga districts) that neighbour 
the biggest cities and the municipalities close to smaller Lithuanian cities (Panevėžys, 
Marijampolė, Druskininkai, Utena) the tempos of settlements’ number increase/decrease 
were similar, meanwhile, the number of inhabitants in these municipalities was increasing 
only in 20-30% of rural settlements. Therefore, such situation led to the general negative 
population change. In peripheral municipalities that are located further from bigger cities 
(Pagėgiai, Akmenė dis., Pakruojis dis., Joniškis dis.., Skuodas dis.., Radviliškis dis. and 
others) the rapid depopulation appeared in the majority (>83%) of rural settlements. Also, 
the tempos of depopulation in these municipalities were several times higher. Therefore, 
this situation infl uenced especially fast depopulation in the peripheral rural territories. 
The analysis allows to underline that the increasing importance of the “centre-periphery“ 
factor will further determine the decline of rural settlements in peripheral territories.

Keywords: rural development, depopulation, peripheralisation, settlement geography, 
regional geography.



92

LIETUVOS GYVENTOJAI XXI A. PRADŽIOJE: SOCIODEMOGRAFINIAI ASPEKTAI

LIETUVOS TERITORIJOS APGYVENDINIMO KAITA 
XXI A.: MIESTŲ-REGIONŲ FORMAVIMASIS

Rūta UBAREVIČIENĖ
LSTC Visuomenės geografi jos ir demografi jos institutas
A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius
El. paštas: ruta.ubareviciene@gmail.com

Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos socioerdvinės kaitos tendencijas ir paly-
ginti Lietuvos teritorinės apgyvendinimo organizacijos kaitą su procesais, vykstančiais kitose 
postkomunistinėse Europos šalyse. Pristatoma miesto-regiono koncepcija ir šių regionų reikš-
mė šalių socioerdvinei organizacijai. Empirinėje darbo dalyje analizuojama Lietuvos apgy-
vendinimo struktūros įtaka dabartiniams gyventojų teritorinio pasiskirstymo kaitos ir vidaus 
migracijos procesams, daugiausia dėmesio skiriant didžiųjų šalies miestų regionams. Tyrimui 
naudojami 2001 ir 2011 m. Visuotinių gyventojų surašymų duomenys. 

Raktažodžiai: socioerdvinė kaita, miestų-regionai, vidaus migracija, suburbanizacija, vi-
durio ir rytų Europa.

Įvadas
Politinės, ekonominės ir socialinės transformacijos, prasidėjusios žlugus komunistiniam re-

žimui, sąlygojo didelius socioerdvinius pokyčius vidurio ir rytų Europos šalyse (Enyedi 1998; 
Gentile ir kt. 2012; Hamilton ir kt. 2005; Sailer-Fliege 1999; Sýkora 1999; Smith, Timár, 2010). 
Šie pokyčiai, prisidedant ir globalių veiksnių, tokių kaip didėjanti konkurencija ar technologijų 
pažanga, įtakai, tebesitęsia iki šių dienų ir pasireiškia sparčia, komunistiniu periodu susiforma-
vusios socioerdvinės organizacijos kaita. Vienas iš staiga pasikeitusių sąlygų rezultatų – spartus 
postkomunistinių1 šalių gyventojų skaičiaus mažėjimas ir gyventojų persiskirstymas šių šalių 
viduje (Haase ir kt. 2013a; Hasse ir kt. 2013b; Hospers 2012; Steinführer, Haase, 2007). Ben-
dras regiono socioerdvinės kaitos požymis – miestų-regionų vystymasis, kuris pirmiausia gali 
būti apibūdinamas per intensyvų miesto plėtros, dažniausiai tapatinamos su suburbanizacija, 
procesą (Leetmaa, Tammaru 2007; Nuissl, Rink 2005; Ouředníček 2007; Timár, Váradi, 2001). 
Daugelyje šalių priemiesčiai yra vienintelės teritorijos (su nedidelėmis išimtimis), kuriose gy-
ventojų skaičius pastaraisiais dešimtmečiais didėjo. Turint omenyje, kad komunistiniu perio-
du visuomenės struktūra buvo gana tolygi (socialiniu ir teritoriniu aspektu), spartus gyventojų 
skaičiaus mažėjimas ir tuo pačiu metu intensyvus miestų-regionų augimas, turėjo smarkiai mo-
difi kuoti postsocialistinių šalių teritorinę apgyvendinimo sistemą (Borén, Gentile 2007; Musil 
1993; Smith, Timár, 2010). Tai ne išimtis ir Lietuvoje. 

Pagal gyventojų skaičiaus kaitos rodiklius Lietuva pastaraisiais dešimtmečiais buvo viena iš 
sparčiausiai gyventojų netenkančių šalių pasaulyje (United Nations, 2013). Gyventojų skaičiaus 
kaita yra neatsiejama nuo visos socioerdvinės organizacijos pokyčių. Pastaraisiais metais paste-
bimas didėjantis žiniasklaidos dėmesys su sparčia demografi ne kaita susijusioms problemoms. 
Plačiai aptarinėjami tiek „tuštėjančios“ Lietuvos (15min.lt, 2013; Činkienė 2012; Pečiulytė, 
2013), tiek didžiųjų miestų plėtros klausimai, daugiausia susiję su nevaldomu priemiesčių augi-
mu ar išskirtiniu Vilniaus miesto vystymusi kitų teritorijų sąskaita (Audenienė 2013; Paškaus-
kas 2009; Levickaitė, 2012). Atskiri socioerdvinės kaitos aspektai nagrinėjami ir moksliniuose 

1  Šiame darbe sąvokos postkomunizmas ir postsocializmas naudojamos kaip sinonimai.
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darbuose (pvz., Cirtautas 2013; Burneika, Ubarevičienė 2011; Burneika, Ubarevičienė 2013; 
Daugirdas ir kt. 2013; Ubarevičienė ir kt., 2011).

Šio darbo tikslas – palyginti Lietuvos socioerdvinės organizacijos kaitą su kitose postkomu-
nistinėse Europos šalyse vykstančiais procesais ir nustatyti, kokią įtaką dabartiniams Lietuvos 
gyventojų skaičiaus kaitos teritoriniams dėsningumams turi šalies apgyvendinimo sistema. Šiame 
darbe daroma prielaida, kad sovietmečiu suformuota apgyvendinimo sistema, išsiskirianti santy-
kinai mažu sostinės vaidmeniu ir išplėtotu regioninių centrų tinklu, yra svarbus veiksnys, lemian-
tis gyventojų skaičiaus kaitos teritorinius dėsningumus pastaraisiais dešimtmečiais. Straipsnis 
pradedamas teorine dalimi – miesto-regiono, jo sampratos ir reikšmės pristatymu. Toliau aptaria-
mos postsocialistinių šalių socioerdvinio vystymosi tendencijos ir apgyvendinimo struktūros kaita 
Lietuvoje. Empirinėje dalyje analizuojama Lietuvos gyventojų teritorinio pasiskirstymo kaita ir 
vidaus migracijų ypatumai, susiję su didžiųjų šalies miestų-regionais. Šiame darbe naudojami 
2001 ir 2011 m. Visuotinių gyventojų surašymų duomenys.

Miestų-regionai. Samprata, struktūra, politinė ir ekonominė reikšmė
Spartų postkomunistinių šalių vystymąsi pastaraisiais dešimtmečiais lemia ne tik su struk-

tūrinėmis reformomis susijusios priežastys, bet ir įvairūs išoriniai veiksniai. Tasan-Kok (2004) 
teigia, kad pereinamasis laikotarpis buvusiose komunistinėse šalyse baigėsi ir kad dabartinis šių 
šalių vystymasis turėtų būti vertinamas vien tik iš globalių perspektyvų, kur dominuoja santyki-
nai stabili kapitalistinė aplinka. Visgi dažniausiai pripažįstama, kad socioerdvines transforma-
cijas postkomunistiniame regione sąlygoja įvairūs veiksniai, dėl kurių formuojasi naujos ir dau-
geliu atvejų gana unikalios struktūros (Sýkora, Bouzarovski 2012; Borén, Gentile, 2007). Kita 
vertus, globalizacijos ir didėjančios konkurencijos sąlygomis panašios teritorinės organizacijos 
kaitos tendencijos yra būdingos daugeliui pasaulio šalių. Šią kaitą ir ją sąlygojančius veiksnius 
analizuoja daugybė akademinių studijų (Derudder ir kt. 2003; Etherington, Jones 2009; Gentile 
ir kt. 2012; Marcinńczak 2012; Meijer, 1993). 

Viena ryškiausių teritorinio vystymosi formų, atspindinti tiek politikos, tiek ekonomikos ir 
socialinės aplinkos dabartinius teritorinės struktūros formavimosi ypatumus, – santykinis di-
džiųjų miestų ir jų regionų įtakos augimas (Audirac 2009; Borén, Gentile, 2007; Renski 2008; 
Sýkora, Ouředníček, 2007). Tradiciškai tai traktuojama kaip koncentracijos ar metropolizacijos 
procesas. Kita vertus, literatūroje vis dažniau sutinkama miesto-regiono sąvoka, kuri ne tik at-
spindi erdvinės koncentracijos tendenciją (dažnai suprantamą tik kaip fi zinę vystymosi formą), 
bet apima ir visuomenės teritorinės organizacijos kaitos aspektus (Parr, 2005). Kaip alterna-
tyvos miesto-regionui, literatūroje dažnai yra sutinkamos metropolinės teritorijos, funkcinio 
miesto-regiono ar urbanizuoto regiono sąvokos (Karlsson, Olsson 2006; ESPON, 2013). Pasak 
Parr (2005), miesto-regionas – tai ekstensyvios miesto plėtros formuojamas regionas, apiman-
tis centrinį miestą ir jo hinterlandą (t. y. teritoriją, esančią miesto ekonominės įtakos zonoje). 
Metropolinė teritorija (metropolitan area) arba urbanizuotas regionas (urban region) paprastai 
mažesnis ir didžioji jo gyventojų dalis yra miestiečiai. Dažniausiai šis regionas apima miestą ir 
jį supančius priemiesčius.

Miestų-regionai tapo svarbiu teritorinės-ekonominės organizacijos komponentu jau XIX a. 
Žinoma, nuo to laiko tiek patys miestų-regionai (jų struktūra, dydis, teritorinė organizacija ir kt.), 
tiek jų vaidmuo valstybių ekonomikai ir politikai stipriai pakito. Šiuo metu miesto-regiono termi-
nas plačiai naudojamas akademiniame kontekste ir gali būti sutinkamas politinėje bei ekonomi-
nėje sferose. Kita vertus, plačiai priimto miesto-regiono termino vartojimo apibrėžimo nėra, 
tad ši sąvoka naudojama gana lanksčiai ir dažnai vartojama skirtingo dydžio teritorinėms 
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struktūroms apibūdinti. Miesto-regionas dažniausiai traktuojamas kaip teritorinė sistema, ku-
rios pagrindinis vystymosi faktorius yra centrinis miestas, turintis stiprią įtaką jį supančios 
teritorijos vystymuisi, ir atvirkščiai, paties miesto vystymasis yra priklausomas nuo jį supan-
čio regiono (Jonas, Ward 2007; Harrison, 2010). Bendrąja prasme miestų-regionus sudaro 
du glaudžiai susiję teritoriniai elementai: centrinis miestas ir jį supantis regionas. Anot Parr 
(2005), tarp šių zonų egzistuoja akivaizdi teritorinė tarpusavio priklausomybė, kuri pirmiau-
sia pasireiškia per pasiūlos ir paklausos ryšį. Intensyvūs mainai ir funkcijų pasiskirstymas 
tarp regiono centrinės dalies ir jį supančios teritorijos leidžia miesto-regionui funkcionuoti 
kaip uždarai sistemai ir savarankiškam ekonominiam vienetui. Miestų-regionai paprastai yra 
svarbiausios atviros ekonominės sistemos dalys ir dažnai formuoja nacionalines ar tarpnacio-
nalines ekonomines ašis bei koridorius. Vakarų šalyse dažnai į miestų-regionus žiūrima kaip į 
branduolius, tarpusavyje konkuruojančius globalioje ekonomikoje ir galinčius pritraukti dau-
giausia investicijų (Scott ir kt., 2001).

Pagrindinis vaidmuo miesto-regiono vystymosi procese tenka centriniam miestui, kuriuo 
tampa regioninis ar nacionalinis metropolis, turintis specifi nes funkcijas ar ekonomines veiklas 
(Armen, 1972). Ilgą laiką šio metropolinio miesto ir kartu jo regiono augimas buvo palaikomas 
koncentracijos (žmonių, kapitalo, ekonomikos ir kt.) proceso, kuris pasireiškia per urbanizaciją 
ir aglomeracijų ar klasterių formavimąsi. Ekonominių veiklų polinkis koncentruotis yra aiš-
kinamas klasikinėse ekonomikos ir išdėstymo teorijose, pvz., Weberio, Hotellingo (Dawkins 
2003; McCann, 2001). Tai yra svarbus tyrimo objektas ir šių laikų regioninėse studijose (Qui-
gley 2013; Scott, Storper, 2007). Jei anksčiau žmonės ir daugelis ekonominių veiklų buvo linkę 
telktis išimtinai miesto zonoje, dabar daug kur pastebimi šios zonos dekoncentracijos reiškiniai 
(Brown, Schafft, 2002; Steinführer, Haase 2007; Rappaport, 2003). Kita vertus, koncentracijos 
tendencijos tebesitęsia, tačiau daug kur jos persikėlė į miestus supančias teritorijas, kur šiuo 
metu ir vyksta spartesnis ekonomikos ir gyventojų skaičiaus augimas (kitaip sakant, miesto 
mastu vykstanti dispersija vis tiek nekeičia šalies mastu vykstančios koncentracijos). Bet kuriuo 
atveju, pagrindiniais koncentracijos ir ekonomikos branduoliais išlieka miestų-regionai, kas ir 
suteikia šiai koncepcijai universalumo ir platesnio pritaikymo galimybes, lyginant su, pavyz-
džiui, miestų studijomis. Pasak P. George (Parr, 2005: 560 p.), „jei vakarykščiai regionai kūrė 
miestus, šiandienos miestai kuria regionus“ (If yesterday regions made the cities, today cities 
are making the region’s). Būtent dėl tokių pokyčių turėtų būti persvarstomi valstybių valdymo 
ir regioninio vystymosi klausimai.

Miesto-regionas, kaip, beje, ir bet koks kito tipo regionas, yra apibrėžiamas santykinėmis 
ribomis, kurios dažniausiai yra nustatomos pagal darbo rinkos ar prekybos srautų dydžius. Es-
minis ribos tarp gretimų miestų-regionų nustatymo kriterijus – dominavimas; teritorija bus pri-
skiriama tam regionui, kurio centrinio miesto įtaka bus jaučiama stipriau. Taip pat neapibrėžtas 
yra ir miesto-regiono dydis bei šių regionų skaičius. Tai lems tiek esama situacija (miestų skai-
čius ir jų išsidėstymas), tiek šios „regionalizacijos“ tikslas. Labai retais atvejais miestų-regionų 
ribos sutampa su administracinėmis ribomis. Vienas iš pavyzdžių yra Didžioji Britanija, kurio-
je administracinis suskirstymas paremtas šių regionų ribomis buvo įvestas 1970 m. įvykdžius 
struktūrinę vietos valdžios reorganizaciją, kuria buvo siekiama padidinti šalies erdvinio vysty-
mo efektyvumą (Armen 1972; Deas, Giordano 2003; Harding, 2007). 

Parr (2005) miesto-regionus įvardija kaip labai svarbius ekonomikos elementus, svarbiau-
sius šalies ekonomikos branduolius. Miestų-regionai atlieka tiek ekonomines, tiek politines (re-
guliavimo) funkcijas, bet pirmiausia tai ekonominės teritorijos, stimuliuojančios prekybą, kūry-
bingumą, inovacijas, verslumą. Taip pat tai politinės teritorijos, nes jų viduje gali būti randama 
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autonomiškai išsivysčiusi reguliavimo ir sprendimų priėmimo sistema (Jonas, Ward, 2007). 
Teigiama, kad miestų-regionai yra labiau funkciškai susiję ir labiau integruoti teritoriniai dari-
niai nei valstybės, kuriose jie lokalizuoti. Visa tai rodo miestų-regionų, kaip teritorinių vienetų, 
svarbą ir reikšmę šalių ekonominiame ir politiniame gyvenime. Deja, kaip minėta, labai retais 
atvejais miestų-regionų ribos sutampa su administracinėmis ribomis, kuriomis dažniausiai ir 
vadovaujamasi vykdant teritorinę (ekonominę, socialinę ir kt.) politiką.

Daugelis autorių pripažįsta, kad miestų-regionai tapo svarbiausiais erdviniais vienetais šiuo-
laikinių globalių politinių ir ekonominių procesų metu, todėl valstybių valdymas bei teritorinis 
vystymas galėtų būti racionalesnis ir efektyvesnis, jei būtų paremtas šiais regionais (Purcell 
2007; Harding, 2007; Scott, Stroper, 2003). Taip pat teigiama, kad daugeliu atvejų miestų admi-
nistracinės ribos tampa nebetinkamais vienetais moksliniams tyrimams, kadangi jos neatspindi 
visuminės ekonominės ir socialinės organizacijos, ypač kai kalbama apie apgyvendinimo ar 
darbo rinkos aspektus. Tai skatina atsisakyti tradicinės miesto–kaimo dichtomijos ir pereiti prie 
naujos erdvinės tipologijos, kuri turėtų inkorporuoti miestus ir juos supančius regionus kaip 
aktyvius ir priežastinius elementus ekonomikos augimo ir įvairių politinių sprendimų priėmimo 
procese (Kroll, Kabisch 2012; Scott, Storper, 2003). Būtent miestų-regionai, kaip teritorinės 
sistemos, atspindi ekonomikos ir visuomenės funkcionavimo erdvėje ypatumus. 

Socioerdvinės struktūros kaita postkomunistinėse Europos šalyse
Pastarųjų dešimtmečių socioerdvinės struktūros pokyčiai vidurio ir rytų Europos šalyse yra 

neatsiejami nuo istorinių ir politinių permainų, įvykusių 1989–1991 m. Nuo pat XX a. vidurio 
pagal komandinės ekonomikos modelį vystytose komunistinėse Europos šalyse ilgainiui susi-
formavo specifi nė socioerdvinė struktūra, kuri gerokai skyrėsi nuo kapitalizmo kuriamos terito-
rinės organizacijos. Anot Gentile ir bendraautorių (2012: p. 292), socialistinėse vidurio ir rytų 
Europos šalyse „buvo siekiama panaikinti socialinius, ekonominius ir regioninius skirtumus ir 
nelygybes, atkakliai siekiant visiškos socialinės, ekonominės ir erdvinės homogenizacijos“. Tai 
buvo įgyvendinama reguliuojant ekonomikos resursų pasiskirstymą ir žmonių judėjimą (net 
šalių viduje). Ši politika apėmė miestų augimo koordinavimą, dažnai stengiantis suformuoti 
miestų hierarchiją, kurioje nebūtų ryškiai dominuojančių centrų (Bertaud, Renaud 1997; Eny-
edi 1998; Krišjāne, Bērziņš, 2009). Nors centrinis planavimas buvo įgyvendinamas gana sė-
kmingai, visgi užsibrėžtų tikslų to meto valdžiai pasiekti nepavyko (Bater 1980; Huzinec 1978; 
Musil, 2005). Kai kurie miestai augo daug sparčiau nei buvo tikimasi, nepavyko panaikinti ir 
socialinės nelygybės. Nepaisant to, kad atskirose vidurio ir rytų Europos šalyse komunistinės 
ideologijos principai buvo taikyti skirtingu mastu, šis istorijos periodas paliko žymų įspaudą šių 
šalių socioerdvinei organizacijai. Socialistinis periodas sąlygojo skirtingą nei vakarų Europos 
šalių vystymosi kelią, kuriuo prieš daugiau nei du dešimtmečius pasuko postkomunistinės ša-
lys, patirdamos gana didelių iššūkių. 

Žlugus komunistiniam režimui, vidurio ir rytų Europos šalyse prasidėjo nauja vystymosi fazė, 
kurią paženklino daug politinių, ekonominių, socialinių ir erdvinių transformacijų (Jacobs 2013; 
Musil 1993; Sailer-Fliege 1999; Smith, Timár 2010; Sýkora, 1999). Jas sąlygojo ne tik perėjimas 
nuo komandinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos modelio ar kitos su struktūrinėmis refor-
momis susijusios permainos, tačiau ir bendros pasaulio tendencijos (tokios kaip globalizacija, 
mokslo ir technologijų pažanga, antrasis demografi nis perėjimas), pasiekusios postkomunistines 
šalis griuvus Sovietų Sąjungai. Tai lėmė itin sparčią visuomenės struktūros ir teritorinės sąrangos 
kaitą, kokios neteko patirti vakarų šalims (Hamilton ir kt., 2005; Steinführer, Hasse, 2007).
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Nors dažnai yra teigiama, kad pereinamasis laikotarpis postsocialistinėms šalims buvo sėk-
mingas ir įvyko per gana trumpą laiką, būtina jį įvertinti per socialinę kainą, kuri, panašu, dar 
nėra nustojusi augti. Tai atspindi ir demografi nės tendencijos, visų pirma spartus gyventojų 
skaičiaus mažėjimas, prasidėjęs netrukus po struktūrinių reformų (1 lent.). Prie to prisideda tiek 
neigiama natūrali gyventojų kaita, tiek neigiama neto migracija. Intensyvią emigraciją (dauge-
lyje šalių ji sudaro daugiau nei 70 proc. šios kaitos (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) paskatino 
ekonomikos rececija(-os), prasidėjusi(-ios) staiga pasikeitus ekonominei aplinkai, ir atsivėru-
sios geresnės galimybės (darbo, mokslo, gyvenimo kokybės ir kt.) užsienyje. Postkomunistinį 
Europos regioną galima įvardyti kaip vieną didžiausių imigracijos į vakarų Europą šaltinių. 
Anot Rychtaříková (1999), Sobotka ir kt. (2003), neigiamą natūralią gyventojų kaitą vidurio ir 
rytų Europoje paspartino tuo pačiu metu šias šalis pasiekęs antrasis demografi nis perėjimas (Se-
cond demographic transition). Gyventojų skaičiaus kaita postkomunistiniame regione pastarai-
siais dešimtmečiais buvo tokia sparti, kad kai kurie demografai šį reiškinį įvardijo „demogra-
fi niu šoku“ ar „demografi ne krize“ (Eberstadt 1994; Steinführer, Haase, 2007). Iš kitos pusės, 
literatūroje nėra vieningos nuomonės dėl demografi nių perėjimų išskyrimo (pirmojo, antrojo 
ir kt.) bei atskirų jų fazių įvardijimo (Kanopienė 2008; Rychtaříková, 1999). Įdomu tai, kad 
daugelyje šalių gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai spartėjo nuo pat reformų pradžios; gyven-
tojų skaičiaus „nuostoliai“ buvo gerokai didesni antrajame poreforminiame dešimtmetyje. Tai 
galima paaiškinti didėjančiais emigracijos srautais, ypač suintensyvėjusiais postsocialistinėms 
šalims prisijungus prie ES (Kahanec ir kt. 2010; Thaut, 2008). Prie didėjančios emigracijos 
prisideda mažėjantys politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai bei psichologiniai barjerai 
ir besiplečiantys socialiniai kontaktai užsienyje. Didelė emigracija yra lydima tokių reiškinių 
kaip gyventojų senėjimas ir mažėjantis gimstamumas, kadangi jauni žmonės sudaro didžiąją 
išvykstančiųjų dalį. Tokios tendencijos yra būdingos visoms postsocialistinėms vidurio ir rytų 
Europos šalims; daugelyje jų gyventojų skaičiaus mažėjimas neapsiriboja tik tam tikrais regio-
nais ar miestais, o apima didžiąją šių valstybių dalį. 

1 lentelė. Gyventojų skaičiaus kaita (proc.) 
postkomunistinėse Europos šalyse

Valstybė                                                          Kaita, % 1990–2000 
m.

2000–2010 
m.

1990–2010 
m.

Makedonija  2,11  2,44  4,60

Slovėnija -0,71  3,25  2,52

Juodkalnija -0,55  1,45  0,89

Lenkija  0,53 -0,40  0,13

Serbija  5,52 -6,09 -0,91

Rusija -0,94 -2,14 -3,06

Vengrija -1,55 -2,05 -3,57

Rumunija -4,21 -2,35 -6,46
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Valstybė                                                          Kaita, % 1990–2000 
m.

2000–2010 
m.

1990–2010 
m.

Baltarusija -2,71 -4,91 -7,49

Albanija -4,12 -4,68 -8,61

Kroatija -6,64 -3,07 -9,50

Ukraina -5,04 -6,13 -10,86

Bosnija ir Hercegovina -15,29  0,30 -15,04

Bulgarija -9,30 -7,64 -16,23

Lietuva -5,38 -12,29 -17,01

Estija -12,73 -4,95 -17,04

Moldova -5,89 -13,01 -18,13

Latvija -10,98 -11,85 -21,53

PASAULIS  15,16  12,87  29,98

EUROPA  0,81  1,54  2,36

Vakarų Europa  4,27  3,29  7,70

Rytų Europa -2,01 -2,73 -4,69

Šaltinis: United Nations, 2013.

Nors gyventojų skaičius mažėja beveik visose vidurio ir rytų Europos šalyse (daugelyje 
vakarų Europos šalių taip pat, tačiau gerokai mažesniais tempais), šis reiškinys pasižymi aiškia 
geografi ne dimensija šalių viduje. Teritoriškai nevienodi natūralios gyventojų kaitos tempai (są-
lygojami demografi nės struktūros), netolygūs emigraciniai srautai ir vidinės migracijos kryptys 
lemia tam tikrą gyventojų teritorinio pasiskirstymo kaitą. Ekonominiai motyvai ir žmonių gali-
mybė laisvai judėti tapo svarbiausiais faktoriais, lemiančiais gyvenamąją vietą ir kartu visos ap-
gyvendinimo struktūros kaitą. Pastaraisiais dešimtmečiais labiausiai gyventojų skaičius mažėjo 
kaimiškuose regionuose; iš dalies dėl mažėjančio žemės ūkio sektoriaus vaidmens, kuris buvo 
prioritetinė ūkio vystymo kryptis socialistinėse šalyse, ir iš dalies dėl žemės ūkio modernizaci-
jos (Brown, Kulcsar, 2001; Hamilton ir kt., 2005; Leetmaa, Tammaru, 2007; Tammaru, 2001). 
Kita vertus, daugelio miestų, net ir didžiųjų, gyventojų skaičius taip pat mažėjo (Maes ir kt. 
2012; Stryjakiewicz ir kt., 2012). Vienintelės teritorijos, kuriose gyventojų skaičius augo – teri-
torijos, supančios didžiuosius miestus (Borén, Gentile 2007; Brown, Schafft 2002; Nuissl, Rink 
2005; Sýkora, Ouředníček, 2007). Turint omenyje, kad komunistiniu periodu teritorinė visuo-
menės organizacija buvo gana tolygi, intensyvus suburbanizacijos procesas ir tuo pačiu metu 
vykstantis spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas turėjo įtakos visos apgyvendinimo sistemos 
kaitai (Musil 1993; Smith, Timár, 2010). Laisvos rinkos ekonomikos sąlygomis postkomunis-
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tinių šalių teritorinė organizacija ėmė vystytis link modelio, būdingo daugeliui išsivysčiusių 
pasaulio šalių, kur svarbiausias vaidmuo socioerdvinėje organizacijoje tenka miestų-regionams. 
Šių regionų buvimas atsiskleidžia ne tik per suburbanizacijos procesą, bet pasireiškia stipria 
miestų įtaka juos supančiuose platesniuose regionuose. 

Apgyvendinimo struktūros kaita Lietuvoje
Socioerdvinio vystymosi tendencijos Lietuvoje yra panašios į vykstančias kitose vidu-

rio ir rytų Europos valstybėse, kur, kaip jau buvo minėta, miestų-regionų formavimasis yra 
svarbiausias šios kaitos požymis (Cirtautas 2013; Ubarevičienė ir kt., 2011; Ubarevičienė ir 
kt., 2014). Priešingai nei kitos vidurio ir rytų Europos valstybės (dabar priklausančios ES), 
Lietuva, Latvija ir Estija ofi cialiai priklausė Tarybų Sąjungai, todėl komunizmo ideologijos 
bei ekonomikos įgyvendinimas jose buvo nuoseklesnis (Aberg 2005; Borén, Gentile 2007; 
Krišjāne, Bērziņš, 2009). Tai sąlygojo ir sudėtingesnį pereinamąjį laikotarpį Baltijos šalyse. 
Baltijos šalys, buvusios vienu ekonomiškai stipriausių ir pajėgiausių regionų Sovietų Sąjun-
goje, tapo vienu iš silpnesnių Europos Sąjungos periferinių regionų. Nuo reformų pradžios 
jos taip pat išsiskyrė ir vienais iš sparčiausių depopuliacijos tempų pasaulyje (1 lent., Berzins, 
Zvidrins 2011; United Nations, 2013). Kita vertus, galima nuspėti, kad istoriškai susiklostę 
apgyvendinimo sistemų skirtumai Baltijos šalyse lems skirtingas socioerdvinių transformaci-
jų tendencijas pastaraisiais dešimtmečiais.

Viena iš priežasčių, leidžiančių manyti, kad Lietuvoje vykstančios socioerdvinės transformaci-
jos skiriasi nuo vykstančių kitose šalyse, – sovietmečiu įdiegta vieningo apgyvendinimo sistema. 
Aktyviai prisidedant vietos planuotojams, centrinio planavimo principai Lietuvoje buvo įgyven-
dinti didesniu mastu nei kitose komunistinėse Europos šalyse. Apgyvendinimo sistemos vystymas 
buvo paremtas sustiprinta regioninių centrų plėtra ir didžiųjų miestų dominavimo mažinimu (Ba-
ter 1980; Sýkora, Čermák 1998; Šešelgis, 1996). Tai reiškė, kad dalis Lietuvos didžiųjų miestų 
augimo potencialo buvo paskirstyta kitų šalies regionų centrams (Vanagas, Staniūnas, 2000; Vana-
gas ir kt., 2002). Iki sovietmečio pabaigos Lietuvoje buvo suformuota hierarchinė apgyvendinimo 
sistema su gana tolygiai paskirstytais žmonių ir ekonomikos resursais. Šios sistemos skirtumai 
išryškėja palyginus ją su kitų Baltijos šalių miestų sistemomis (1 pav.). 1989 m. Vilniuje gyveno 
15,7 proc. šalies populiacijos ir jis buvo tik 27 proc. didesnis už antrą pagal dydį Lietuvos miestą 
(Lietuvos statistikos departamentas, 2012). Tuo tarpu Latvijos ir Estijos apgyvendinimo sistemos 
buvo mono-centrinės su aiškiai dominuojančiomis sostinėmis. Rygoje gyveno 34,1 proc. gyven-
tojų ir ji buvo 7 kartus didesnė už antrą pagal dydį miestą, o Taline – 30,6 proc. ir tai buvo 4 kar-
tus daugiau nei antrame pagal dydį Estijos mieste (www.citypopulation.de/Europe.html). Kitokia 
Lietuvos situacija sąlygojo ir skirtingą postsovietinių transformacijų pobūdį. Tai atspindi ir miestų 
sistemos pokyčiai: per 1989–2011 m. laikotarpį gyventojų skaičiaus proporcija Rygoje ir Taline 
beveik nepasikeitė (atitinkamai 34,0 proc. ir 30,4 proc., 2011 m.), tačiau Vilniuje gyventojų dalis 
išaugo (17,2 proc., 2011 m.). Be to, atotrūkis tarp didžiųjų miestų sumažėjo Latvijoje ir Estijoje, 
tačiau Lietuvoje padidėjo. Šie duomenys rodo, kad Lietuvos apgyvendinimo sistema vystosi link 
modelio, kuriame dominuojantis vaidmuo tenka sostinei. Šis modelis būdingas beveik visoms 
nedidelėms Europos valstybėms. 



99

LIETUVOS TERITORIJOS APGYVENDINIMO KAITA XXI A.: MIESTŲ-REGIONŲ FORMAVIMASIS

1 pav. Didžiųjų miestų pasiskirstymas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
(iš kairės į dešinę; juoda spalva 1989 m., pilka spalva 2011 m.)

Šaltinis: www.citypopulation.de/Europe.html.

Komunizmo sąlygomis, neegzistuojant realiai rinkos ekonomikai, visuomenėje be ryškių 
socialinių ir ekonominių skirtumų, Lietuvos teritorinė organizacija veikė gana efektyviai ir 
buvo vertinama kaip miestų planuotojų pasiekimas (Vanagas ir kt., 2002). Tačiau perėjimas 
prie rinkos ekonomikos, stiprėjanti vietinė ir tarptautinė konkurencija, globalizacijos procesai 
ir kiti reiškiniai sukėlė nemažai iššūkių paveldėtai teritorinei organizacijai. Tai patvirtina didelė 
emigracija, retai apgyventų teritorijų gausėjimas, intensyvi didžiųjų miestų suburbanizacija, 
socialinė segregacija ir kiti teritoriniai procesai (Daugirdas ir kt. 2013; Gruzevskis, 2004; Uba-
revičienė ir kt., 2015; Thaut, 2008). Būtent su šiais procesais susiję gyventojų skaičiaus kaitos 
teritoriniai aspektai ir bus aptariami kitame skyriuje.

Gyventojų skaičiaus kaita ir vidaus migracija Lietuvoje 2001–2011 m.
Sovietmečiu Lietuvoje suformuota apgyvendinimo sistema neatitiko laisvos rinkos porei-

kių, todėl adaptuojantis prie naujų ekonominių ir politinių sąlygų neišvengiamai turėjo vykti 
jos transformacijos. Dauguma augančių ir naujai susikūrusių ūkio sektorių, generuojančių dau-
giausia darbo vietų, ėmė telktis metropoliniuose miestuose, o periferijai būdingi ūkio sektoriai 
nyko arba mažino darbo jėgos paklausą. Šalies vystymosi pereinamuoju laikotarpiu iššūkiai taip 
pat atsispindi gyventojų skaičiaus kaitos ir jų persiskirstymo šalies viduje tendencijose. Surašy-
mų duomenimis per 1989–2011 m. Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 17,2 proc. (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2012; Civinskas, 2011). Kita vertus, realią gyventojų skaičiaus kaitą 
nustatyti sunku dėl stipriai išaugusio gyventojų mobilumo ir prastai veikiančios gyvenamosios 
vietos deklaravimo sistemos. Kaip ir daugelyje kitų vidurio ir rytų Europos šalių, gyventojų 
skaičius Lietuvoje daug intensyviau mažėjo antrąjį dešimtmetį: 1989–2001 m. gyventojų suma-
žėjo 5,1 proc., o 2001–2011 m. 12,5 proc. Tiek dėl didesnių pokyčių, tiek dėl duomenų analizės 
galimybių toliau šiame straipsnyje yra analizuojamas antrasis nepriklausomybės dešimtmetis.

2 pav. vaizduojama gyventojų skaičiaus kaitos geografi nė sklaida 2001–2011 m. Kartos-
chemoje galima matyti, kad gyventojų skaičius kito labai netolygiai: kai kuriose seniūnijose 
gyventojų skaičius beveik padvigubėjo (+91 proc.), kitose jis sumažėjo beveik du kartus (-41 
proc.). Gyventojų skaičius mažėjo visoje Lietuvoje, išskyrus teritorijas aplink didžiuosius mies-
tus, kur vyko suburbanizacijos procesas, žymiai paspartėjęs po 1990 m. Per 2001–2011 m. 41 
proc. šalies teritorijos prarado daugiau nei 20 proc. gyventojų ir tik 6 proc. teritorijos gyventojų 
skaičius nesumažėjo. Labiausiai gyventojų skaičius mažėjo dėl migracijos, kuri sudarė 77 proc. 
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kaitos (Lietuvos statistikos departamentas, 2012). Gimstamumo lygis Lietuvoje taip pat buvo 
žemas, o natūrali gyventojų skaičiaus kaita viena iš mažiausių Europoje (http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/). Neigiama natūrali gyventojų skaičiaus kaita buvo svarbiausias faktorius ry-
tinėje Lietuvos dalyje, o emigracija buvo reikšmingiausia vakarinėje šalies dalyje (Kuliešis, 
Pareigienė, 2011). Nepaisant to, galima teigti, kad natūralios kaitos įtaka bendrai gyventojų 
skaičiaus kaitai buvo nedidelė, nes nėra pastebimų regioninių depopuliacijos skirtumų. Dides-
nė jaunų gyventojų dalis reiškia didesnį gimstamumą, bet tuo pačiu ir didesnę emigraciją.

2 pav. Gyventojų skaičiaus kaita seniūnijose 2001–2011 m.2 

Šaltinis: autorės skaičiavimai pagal 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymų duomenis.

Atidžiau panagrinėjus kartoschemą galima pastebėti tam tikrus gyventojų skaičiaus kai-
tos teritorinius dėsningumus. Visų pirma, gyventojų skaičius augo seniūnijose šalia trijų 
didžiųjų miestų, didėjant atstumui nuo šių miestų, gyventojų proporcingai mažėjo. Mažes-
nė neigiama gyventojų skaičiaus kaita ir retais atvejais augimas pastebimas aplink daugelį 
savivaldybių centrų. Tai patvirtina prielaidą, kad gyventojų skaičiaus kaitos erdvinę išraiš-
ką lemia apgyvendinimo struktūra, o ypač didžiųjų miestų išsidėstymas. Siekiant tiksliau 
įvertinti ryšį tarp gyventojų skaičiaus kaitos teritorinio pasiskirstymo ir apgyvendinimo 
struktūros (miestų dydžio ir išsidėstymo), buvo panaudotas linijinės regresijos metodas. 
Sudarytas modelis parodė, kokį efektą gyventojų skaičiaus kaitai turi išdėstymo faktorius, 

2  Dėl pasikeitusių kai kurių seniūnijų ribų per nagrinėjamą laikotarpį gyventojų skaičius buvo perskaičiuotas 
pagal gyventojų gyvenamosiose vietovėse skaičių.



101

LIETUVOS TERITORIJOS APGYVENDINIMO KAITA XXI A.: MIESTŲ-REGIONŲ FORMAVIMASIS

t. y. teritorijos geografinė padėtis (2 lent.). Kiekvienai seniūnijai buvo suteikiama kate-
gorija atsižvelgiant į jos geografinę padėtį apgyvendinimo sistemoje3. Tyrimo rezultatai 
rodo, kad padėtis paaiškina 44 proc. (R2 = 0.438) gyventojų skaičiaus kaitos variacijos tarp 
nagrinėjamų teritorinių vienetų (seniūnijų). Žinoma, yra ir daugiau faktorių, turinčių įtakos 
gyventojų skaičiaus kaitai, bet sudarytas modelis, kuris įtraukia tik padėties veiksnį, gali 
paaiškinti 44 proc. šios kaitos. Likę 56 proc. negali būti paaiškinami vien padėties veiks-
niu. Visgi sudaryto modelio rezultatas yra gana geras ir tai reiškia, kad teritorijos padėtis 
apgyvendinimo sistemos atžvilgiu yra labai svarbus faktorius aiškinant gyventojų skaičiaus 
kaitos teritorinius netolygumus. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, kategorija, apimanti teritorijas, esančias aplink didžiuosius 
miestus, yra vienintelė, turinti populiacijos augimą. Sudarytas modelis rodo, kad gyventojų skai-
čius trijuose didžiuosiuose miestuose mažėjo, tačiau tai vyko mažesniu mastu nei vidutiniškai 
Lietuvoje. Teritorijose, esančiose aplink kitus didžiuosius miestus (apskričių centrus + Visaginas 
ir Mažeikiai), gyventojų skaičius sumažėjo, tačiau šis mažėjimas buvo ne toks didelis kaip pačiuo-
se miestuose. Teritorijos, esančios aplink likusius savivaldybių centrus, patyrė didesnį gyventojų 
skaičiaus mažėjimą nei miestai. Ir, žinoma, labiausiai gyventojų mažėjo kaimo seniūnijose, esan-
čiose atokiau nuo miestų. Šie rezultatai rodo, kad miesto dydis ir atstumas iki miesto yra svarbūs 
faktoriai siekiant paaiškinti gyventojų skaičiaus kaitos teritorinius ypatumus. Tyrimo, kuriame 
buvo tiriama daugiau teritorinių charakteristikų, rezultatai parodė, kad darbingo amžiaus gyven-
tojų dalis, namų ūkių struktūra, dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje dalis ir užsienio investicijos 
taip pat prisideda aiškinant gyventojų kaitos teritorinius netolygumus Lietuvoje (Ubarevičienė 
ir kt., 2014). Visgi minėtas tyrimas parodė, kad svarbiausiu faktoriumi išlieka teritorijos padėtis 
apgyvendinimo sistemoje.

2 lentelė. Linijinės regresijos modelis gyventojų kaitai (proc.) seniūnijose (N = 548)

Modelis
B β

Išdėstymo faktorius (ref = kaimo teritorijos)
3 didieji miestai 13.540 0.225***
Teritorijos, supančios tris didžiuosius miestus < 15 km atstumu 31.617 0.690***
Kiti miestai (savivaldybių centrai) 5.999 0.123***
Teritorijos, supančios apskričių centrus < 15 km atstumu 9.479 0.188***
Teritorijos, supančios likusius savivaldybių centrus < 15 km atstumu 3.885 0.128***

Constant -20.715
R2 0.438
F(df), signifi cance 541(5), 0.000
Residual sum of squares (total 108 810) 61 152
* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01.

3  Naudotos šios kategorijos: 1) seniūnijos, priklausančios trims didiesiems miestams, 2) seniūnijos, supančios 
tris didžiuosius miestus < 15 km atstumu, 3) kiti miestai – savivaldybių centrai, 4) seniūnijos, supančios 
apskričių centrus < 15 km atstumu (+ Visaginas ir Mažeikiai), 5) seniūnijos, supančios likusius savivaldybių 
centrus < 15 km atstumu, 6) likusios seniūnijos. Atliekant pirminę duomenų analizę pastebėta, kad apskričių 
ir savivaldybių centrai pasižymėjo panašia gyventojų skaičiaus kaita, todėl šie miestai priskirti tai pačiai kate-
gorijai. Kita vertus, seniūnijos, supančios šiuos miestus, pasižymėjo skirtingais gyventojų kaitos tempais.
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Didžiausią įtaką apgyvendinimo struktūros transformacijoms Lietuvoje turi didelė mi-
gracija iš šalies. Paradoksalu, kad ekstremalus gyventojų skaičiaus mažėjimas šalyje iš 
dalies ir yra lemiamas pačios apgyvendinimo sistemos, kuri buvo suformuota sovietiniu 
periodu. Regionų vystymo skatinimas ir svarbus žemės ūkio sektoriaus vaidmuo lėmė pla-
čiai išvystytą mažų ir vidutinio dydžio miestų ir gyvenviečių tinklą. Būtent šios teritorijos 
dabar praranda daugiausia gyventojų, kurių dalis galbūt būtų įsikūrę didžiuosiuose mies-
tuose, iš kurių emigracija pastaraisiais dešimtmečiais buvo mažesnė dėl didesnių galimybių 
čia susirasti gerai apmokamą darbą. Kita vertus, tai tik prielaidos, kurias sunku patikrinti 
empiriškai. Be to, griežtų išvadų neleidžia daryti ir faktas, kad kitose Baltijos šalyse, tu-
rinčiose svarbų sostinių vaidmenį jų apgyvendinimo sistemose, gyventojų skaičius mažėjo 
panašiais tempais kaip ir Lietuvoje. Iš kitos pusės, didelę emigrantų iš Estijos ir Latvijos 
dalį sudarė rusakalbių repatriacija.

Be emigracijos, svarbią reikšmę apgyvendinimo struktūros kaitai turi vidaus migracijos 
kryptys. Kaip rodo bendros postkomunistinio regiono vystymosi tendencijos, kartoschema (2 
pav.) ir statistinės analizės rezultatai, gyventojų skaičiaus augimas daugiausia vyksta teritori-
jose aplink didžiuosius miestus. 3–5 lentelėse pateikti duomenys rodo, iš kokių Lietuvos vie-
tovių atvyksta ir didžiųjų miestų priemiesčiuose4 įsikuria nauji gyventojai. Į šiuos duomenis 
yra įtraukti tik tie gyventojai, kurie keitė gyvenamąją vietovę per vienus metus iki surašymo 
(2010 m. kovo 1 d. – 2011 m. kovo 1 d.). Nors duomenys atspindi tik vienų metų migracijos 
tendencijas, dėl pakankamai didelės imties jie atskleidžia bendras vidaus migracijos tenden-
cijas5. Lentelėse pateikti duomenys rodo, kad didžiąją naujakurių dalį priemiesčiuose sudaro 
iš greta esančių miestų atvykę gyventojai. Iš 3485 Vilniaus priemiesčių naujakurių 1969 arba 
56,5 proc. persikraustė iš Vilniaus. Kauno ir Klaipėdos priemiesčiuose iš šių miestų atvykusių 
naujų gyventojų dalis yra mažesnė ir sudaro atitinkamai 43 ir 34 proc. Visuose priemiesčiuose 
nemažą naujakurių dalį sudaro gyventojai, atvykę iš kaimo vietovių, kitų miestų ir užsienio. 
Šie duomenys taip pat leidžia daryti išvadą, kad nauji Vilniaus priemiesčių gyventojai naujam 
būstui santykinai dažniau užsidirba sostinėje, o nauji Kauno ir Klaipėdos priemiesčių gyven-
tojai dažniau pajamas gauna užsienyje arba Vilniuje. Tai patvirtina ir surenkamo gyventojų 
pajamų mokesčio perskirstymo teritorinė sklaida, kuri atskleidžia paslėptas darbo migracijas; 
didelė dalis mokesčio, surenkamo Vilniuje, yra perskirstoma tiek aplinkinėms, tiek labai nu-
tolusioms savivaldybėms. Šie duomenys rodo, kad Vilniaus miestas yra pagrindinė aplinkinių 
savivaldybių (Trakų, Šalčininkų, Vilniaus r. sav.) gyventojų darbo vieta, kurioje sutelkta tiek 
pat ar net daugiau darbo vietų nei pačiose minėtose savivaldybėse. Kaune ir Klaipėdoje tai 
vyksta gerokai mažesniu mastu (Burneika, Ubarevičienė, 2013). Daugiau kaip ¾ Vilniaus ra-
jono savivaldybei tenkančio GPM yra uždirbama Vilniaus mieste, o Kauno rajono gyventojai 
Kauno mieste uždirba tik apie pusę savo pajamų (Valstybinė mokesčių inspekcija, 2014).

4  Šio tyrimo atveju priemiesčiams buvo priskirtos už miesto ribų esančios teritorijos maždaug 35 km spinduliu 
nuo miesto centro. Todėl dalis priemiesčių, esančių miesto ribose, į šį tyrimą nepatenka.

5  Pagal surašymo duomenis, per tiriamus metus iš viso gyvenamąją vietovę pakeitė 69 392 gyventojai (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2011).
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3 lentelė. Vilniaus priemiesčių naujakuriai
pagal ankstesnę gyvenamąją vietą

Gyvenę 
Vilniuje

Gyvenę
Kaune

Gyvenę
Klaipėdoje

Gyvenę 
kitame mieste

Gyvenę
kaime

Gyvenę 
užsienyje Iš viso

1969 72 21 320 652 451 3485

56,5% 2,1% 0,6% 9,2% 18,7% 12,9% 100,0%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2011.

4 lentelė. Kauno priemiesčių naujakuriai
pagal ankstesnę gyvenamąją vietą 

Gyvenę 
Vilniuje

Gyvenę
Kaune

Gyvenę
Klaipėdoje

Gyvenę 
kitame mieste

Gyvenę
kaime

Gyvenę 
užsienyje Iš viso

434 2368 58 745 1090 790 5485

7,9% 43,2% 1,1% 13,6% 19,9% 14,4% 100,0%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2011.

5 lentelė. Klaipėdos priemiesčių naujakuriai 
pagal ankstesnę gyvenamąją vietą

Gyvenę 
Vilniuje

Gyvenę 
Kaune

Gyvenę 
Klaipėdoje

Gyvenę 
kitame mieste

Gyvenę 
kaime

Gyvenę 
užsienyje Iš viso

328 152 1110 541 529 619 3279

10,0% 4,6% 33,9% 16,5% 16,1% 18,9% 100,0%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2011.

Daugiausia priemiesčiai auga dėl miesto plėtros proceso, todėl didžiąją naujų gyventojų dalį 
sudaro žmonės, turintys kasdienių ryšių su miestu (dažniausiai darbo ar mokymosi tikslais). 
Kita vertus, 3 pav. iliustruoja, kad migracija iš trijų didžiųjų Lietuvos miestų neapsiriboja tik 
priemiesčių zona. Gana nemažai yra ir tolimų vidaus migracijų, tačiau ir čia išlieka akivaizdus 
padėties faktorius (atstumo vaidmuo). Dalis vilniečių, be Vilniaus priemiesčių, koncentruojasi 
Rytų Lietuvos regione. Kauno suburbanizacija (už miesto administracinių ribų) buvo intensy-
viausia iš trijų miestų, tačiau kauniečių geografi nė sklaida yra gana plati ir apima visą centrinę 
Lietuvos dalį. Klaipėdos suburbanizacijos juosta yra siauriausia ir jos gyventojai mažiausiai 
linkę į tolimas vidaus migracijas. 

6 lentelėje pateikiami atvykstančių ir išvykstančių gyventi iš didžiųjų Lietuvos miestų gy-
ventojų skaičių duomenys. Matyti, kad gyventojų neto migracija visuose miestuose yra neigia-
ma. Šis santykis didžiausias Kaune, Klaipėdoje atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų santykis yra 
beveik toks pat. 
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3 pav. Migracija iš didžiųjų Lietuvos miestų

Šaltinis: 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymas.

6 lentelė. Išvykusieji ir atvykusieji gyventi
į didžiuosius Lietuvos miestus 

Vilnius Kaunas Klaipėda

Išvyko 12574 8084 3335

Atvyko 8912 4847 3215

Neto (%) -29,1 -40,0 -3,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2011.

Nors didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų skaičius mažėja, santykinis jų dydis Lietuvoje 
auga (ypač Vilniaus) dėl sparčiau mažėjančio kitų vietovių gyventojų skaičiaus ir dėl vidaus 
migracijos krypčių, kurios yra palankesnės didiesiems miestams. Dėl to įdomu pažiūrėti, kokios 
yra vyraujančios priešingos migracijos kryptys, t. y. iš kur atvyksta nauji šių miestų gyventojai. 
Duomenys, pateikti 7–9 lentelėse, rodo, kad didžiausią dalį visuose miestuose sudarė atvykusie-
ji iš užsienio ir kitų miestų. Iš kaimo vietovių daugiausia gyventojų atvyko į Kauną. Įdomu tai, 
kad Kauno ir ypač Klaipėdos gyventojų struktūroje nemažą dalį sudarė naujakuriai iš Vilniaus, 
o pačiame Vilniuje naujakurių iš šių miestų santykinė dalis buvo nedidelė. Tai ypač akivaizdu 
Vilniaus ir Klaipėdos atveju: Vilniaus mieste naujakuriai iš Klaipėdos sudarė 3,5 proc., o Klai-
pėdoje vilniečiai sudarė 18,4 proc. 

7 lentelė. Vilniaus miesto naujakuriai pagal ankstesnę
gyvenamąją vietą 

Gyvenę 
Kaune

Gyvenę 
Klaipėdoje

Gyvenę 
kitame mieste

Gyvenę 
kaime

Gyvenę 
užsienyje Iš viso

714 307 2586 1713 3537 8857

8,1% 3,5% 29,2% 19,3% 39,9% 100,0%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2011.
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8 lentelė. Kauno miesto naujakuriai pagal ankstesnę gyvenamąją vietą 

Gyvenę 
Vilniuje

Gyvenę 
Klaipėdoje

Gyvenę 
kitame mieste

Gyvenę 
kaime

Gyvenę 
užsienyje Iš viso

578 121 1129 1160 1859 4847

11,9% 2,5% 23,3% 23,9% 38,4% 100,0%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2011.

9 lentelė. Klaipėdos miesto naujakuriai pagal ankstesnę gyvenamąją vietą 

Gyvenę 
Vilniuje

Gyvenę 
Kaune

Gyvenę 
kitame mieste

Gyvenę 
kaime

Gyvenę 
užsienyje Iš viso

593 192 659 520 1251 3215

18,4% 6,0% 20,5% 16,2% 38,9% 100,0%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2011.

Išvados ir diskusija
Sparti didžiųjų miestų plėtra, jų santykinės reikšmės didėjimas apgyvendinimo struktūroje ir 

ekonominės įtakos stiprėjimas nacionaliniu mastu tapo pagrindiniais postkomunistinių šalių so-
cioerdvinės kaitos požymiais. Pastaraisiais dešimtmečiais vykstanti apgyvendinimo struktūros 
kaita rodo, kad postkomunistinėse šalyse formuojasi teritorinė organizacija, kurioje ima vyrauti 
didžiųjų miestų-regionai. Lygiagrečiai metropolizacijos procesui, vidurio ir rytų Europos šalyse 
vyksta sparti depopuliacija. Tai ne išimtis ir Lietuvoje. Šiame darbe buvo siekiama atsakyti į 
klausimą, ar Lietuvos apgyvendinimo sistemos ypatumai lemia intensyvesnes ir aiškia teritori-
ne dimensija pasižyminčias socioerdvines transformacijas.

Šio darbo tikslas buvo nustatyti, kokią įtaką dabartiniams Lietuvos gyventojų skaičiaus kai-
tos teritoriniams dėsningumams turi sovietmečiu suformuota apgyvendinimo sistema. Lietuvą 
galima laikyti didelio eksperimento, apimančio urbanistinį vystymą ir populiacijos perskirs-
tymą, pavyzdžiu. Komunistinio režimo ir komandinės ekonomikos sąlygomis buvo siekiama 
tolygiai paskirstyti šalies gyventojus. Tai buvo įgyvendinama ribojant didžiųjų miestų augimą ir 
skatinant gyventojus įsikurti regioniniuose centruose ar kaimo teritorijose. Lietuvoje ši politika 
buvo vykdoma nuosekliau nei kitose komunistinėse vidurio ir rytų Europos šalyse. Žlugus So-
vietų Sąjungai ir ėmus veikti rinkos jėgoms padidėjo žmonių mobilumo galimybės. Be didelės 
emigracijos, apėmusios visą šalį, teritorinėje apgyvendinimo struktūroje ėmė ryškėti miestų-re-
gionai, kurių formavimąsi lėmė gyventojų vidaus migracija į didžiuosius miestus ir intensyvus 
priemiesčių augimas. Dėl to įvyko dideli visuomenės teritorinės organizacijos pokyčiai, kurie 
atsispindi ir Lietuvos miestų sistemos hierarchijos kaitoje.

Tyrimo rezultatai parodė, kad specifi nė Lietuvos apgyvendinimo sistema, ypač didžiųjų 
miestų išsidėstymas, turi lemiamos įtakos gyventojų skaičiaus kaitos teritoriniams dėsningu-
mams. Sudaryto linijinės regresijos modelio rezultatai parodė, kad miesto dydis ir atstumas iki 
miesto yra svarbūs faktoriai aiškinant gyventojų skaičiaus kaitos teritorinius ypatumus. Tyrime 
analizuotos vidaus migracijos kryptys iš ir į didžiuosius Lietuvos miestus ir jų priemiestines 
zonas iliustruoja miestų-regionų formavimosi procesą. Rezultatai parodė, kad didžiausią naujų 
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priemiesčių gyventojų dalį sudaro iš greta esančių didžiųjų miestų atsikraustę gyventojai, taip 
pat gyventojai, atvykę iš kaimo vietovių, kitų miestų ir užsienio. Didžiausią naujų gyventojų 
miestuose dalį sudarė atvykusieji iš užsienio ir kitų miestų. Rezultatai taip pat atskleidė, kad 
tolimos (už priemiestinės zonos) vidaus migracijos iš didžiųjų Lietuvos miestų yra gana regio-
ninės. Silpniausia regionine įtaka pasižymi Klaipėda, o stipriausia – Vilnius. 

Visuomenės teritorinės organizacijos kaita, taip pat ir apgyvendinimo sistemos kaita yra 
natūralus procesas, kuris vyksta prisitaikant prie naujų sąlygų, šiuo atveju pereinant iš komandi-
nės prie rinkos ekonomikos. Vykstančius pokyčius lemia tiek žmonės, tiek ekonominės veiklos, 
kurios pasirenka palankesnes vietas. Tokiu atveju sistema nuolat vystosi link optimalesnės or-
ganizacijos. Lietuvos apgyvendinimo sistema pastaraisiais dešimtmečiais vystosi link modelio, 
būdingo daugeliui kapitalistinių valstybių. Vis didesnę įtaką šalies apgyvendinimo sistemoje 
turi didieji šalies miestai ir jų regionai, ypač Vilnius. Tikėtina, kad socioerdvinės šalies transfor-
macijos ir toliau tęsis ta pačia kryptimi, t. y. stiprės metropolizacijos tendencijos. Esant tokiai 
situacijai būtų paranku šalies administracinį suskirstymą ir valdymą adaptuoti prie besikeičian-
čios teritorinės organizacijos. Miestų-regionų, kaip atskirų administracinių vienetų, išskyrimas 
galėtų būti pagrindas strateginių sprendimų priėmimui, koordinavimui, administracijai, valdy-
mui, duomenų rinkimui ir jų analizei.

Norint geriau suprasti vykstančias socioerdvines transformacijas ir prognozuoti jų eigą atei-
tyje, reikalingi išsamesni tyrimai, kurie suteiktų daugiau informacijos apie žmonių motyvus 
pasirenkant gyvenamąją vietą ir atskleistų, kokio tipo migracijos būdingos tam tikras demogra-
fi nes ir socioekonomines charakteristikas turintiems žmonėms. Siekiant atskleisti priežastinius 
ryšius tarp socioerdvinės kaitos ir migracijos procesų, turėtų būti naudojami asmens (mikro) 
lygio duomenys.
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THE CHANGE OF THE SETTLEMENT STRUCTURE 
IN THE XXI CENTURY LITHUANIA: CITY-REGIONS FORMATION
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Summary. This paper investigates socio-spatial changes of the Lithuanian territorial 
organization and seeks to compare their trends with the processes taking place in other post-
communist European countries. In addition, the concept of city-region and the role of such 
regions on the socio-spatial organization of the neo-liberal societies are being presented. 
The aim of this paper is to determine the impact of the Lithuanian settlement system on 
the contemporary patterns of population change and fl ows of internal migration. This study 
uses Lithuanian Census data from the years 1989, 2001 and 2011. It was found that the 
signifi cant changes in the territorial organization of the society occurred since the restoration 
of Lithuanian independence in 1990, which even refl ect on the shift in the hierarchy of 
urban system. The results of the research show that the specifi c urban system of Lithuania, 
especially the position of the main cities, is an important factor in explaining spatial pattern 
of population change. It was found out that the largest number of new residents in the main 
cities (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) consist of arrivals from abroad (returning emigrants) and 
other Lithuanian cities. Meanwhile, the majority of the new residents in the suburban zones 
of the main cities consist of arrivals from the cities they surround as well as residents from 
rural areas, other cities and from abroad. Some differences between different cities and their 
suburbs were indicated. The results also revealed that the distant internal migration (beyond 
the zones of suburbanization) from the major Lithuanian cities have clear regional patterns. 
Klaipėda has the weakest regional impact, while Vilnius has the strongest. It can be argued 
that the main city-regions, especially the Vilnius city-region, have an increasing role on the 
socio-spatial structure of the country. It is likely that the socio-spatial transformation of the 
country will continue in the same direction, where metropolisation trends prevail. 

Keywords: socio-spatial transformation, city-regions, internal migration, suburbanization, 
Central and Eastern Europe
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Santrauka. Straipsnyje pateikiama mano vadovautų tyrimų medžiaga. Daugiausia remia-
masi 1993 ir 2013 m. vilniečių apklausos duomenimis. Per dvidešimt metų Vilniaus gyven-
tojų tautinė sudėtis smarkiai pakito. Išaugus lietuvių skaičiui ir jų procentui, kitos tautinės 
bendruomenės mažėjo tiek skaičiumi, tiek procentine gyventojų dalimi. Antra vertus, lenkų 
skaičius ir procentinė dalis viršijo rusų skaičių. Per ketvirtį amžiaus, praėjusį nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, įvykę pokyčiai lėmė ir lenkų bendruomenės Lietuvoje brendi-
mą. Lietuvos lenkai daug didesnį dėmesį skiria savo gimtajai kalbai  ir valstybinės kalbos 
vartojimui. Ypač tai pasakytina apie jaunimą. Tyrimų duomenys rodo, kad dauguma lenkų 
įvardija save Lietuvos lenkais, t. y. lenkais, kuriems Lietuva yra tėvynė, kurie yra lojalūs 
Lietuvos piliečiai.

Raktažodžiai: Lietuvos lenkai, socialinis portretas, tapatumas.

Įvadas
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, sociologams atsivėrė galimybės tyrinėti tautines bendri-

jas. Sovietiniais laikais tai buvo vadinamojo mokslinio komunizmo atstovų duona (G. Zimano, 
V. Lazutkos ir kitų darbai), kai šlovinamas tarybinių tautų suklestėjimas ir suartėjimas, galų 
gale joms susiliejant į vieningą tarybinę liaudį. Tik etnografai, etnologai ir šiek tiek istorikai, 
neliesdami tautinio tapatumo klausimų, galėjo moksliniais pagrindais tyrinėti tautinių bendrijų 
kultūrinę problematiką. Sociologams, siekiant neideologizuotai atskleisti visą tautinės temati-
kos gamą, tokios galimybės susidarė tik po 1990 m. kovo vienuoliktosios. Šiuose tyrimuose 
teko dalyvauti ir man.  

Šiame straipsnyje dėmesys bus skiriamas lenkų tautinei bendruomenei, nes būtent ši tau-
tinė mažuma susilaukia ypatingo politikų ir žiniasklaidos dėmesio, jos problemos vertinamos 
prieštaringai. Lenkų tautinę bendruomenę įvardyti mažuma vargu ar yra tikslu, nes Vilniaus 
krašte būtent lenkai sudaro gyventojų daugumą. Apskritai, mano manymu, plačiai naudojama 
sąvoka „tautinė mažuma“ emociškai neša neigiamą krūvį ir primena „vyresniojo brolio“ klišę 
sovietinėje ideologijoje. Be to, negi Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius airius, italus 
ar meksikiečius pavadinsi tautinėmis mažumomis?

 Dauguma Lietuvoje gyvenančių lenkų yra gimę Lietuvoje, tačiau neretai prisimenama, kad 
kelis šimtmečius Lenkija ir Lietuva sudarė bendrą valstybę, kurioje dominavo lenkiškoji dvasia. 
XX a. pradžioje, subyrėjus Rusijos imperijai, Juzefas Klemensas Pilsudskis, Gabrielius Naru-
tavičius ir kiti, kurių lietuviškosios ir lenkiškosios giminės šaknys buvo persipynusios (gente 
lituanus, natione polonus – lietuvių kilmės, lenkų tautybės), siekė atkurti bendrą valstybę. J. K. 
Pilsudskis Vilniaus krašto užėmimą būtent taip ir traktavo. Ne veltui testamente jis įpareigojo 
savo širdį palaidoti Vilniuje. Ir dabar jo širdies kapas yra puikiai prižiūrimas ir gausiai lanko-
mas. Taigi savęs tapatinimas su Lietuva ar Lenkija nėra vien mokslinio susidomėjimo objektas, 
bet šalies valstybingumo savivokos problema, reikalaujanti  nemažo dėmesio.

Negalima užmiršti ir kitos ideologijos nuomonės, kad Vilniaus kraštas yra specifi nis. Dar 
Dainuojančios revoliucijos laikais buvo bandoma Vilniaus kraštą vėl atplėšti nuo Lietuvos ir 
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Lietuvos bei Baltarusijos teritorijos dalyje kurti lenkų autonomiją. V. Putinui skaldant Ukrai-
ną, kai kurių politikierių galvose vėl atgijo idėja dėl Ukrainos dalies (Lvovas, Ivano Fran-
kovskas) priskyrimo Lenkijai. O kur Lwow, ten ir Wilno. Tiesa, V. Putinas labiau deklaruoja 
siekį „apginti“ rusus, kur jie begyventų. Lietuvoje tokiu objektu ypač galėtų būti Visagino, 
Vilniaus ar Klaipėdos rusai. Lenkų savimonės jaukimas taip pat priimtinas metodas silpninant 
Lietuvos valstybingumą, tuo labiau kad Lietuva yra viena aktyviausių „putinizmo“ grėsmės 
pasauliui skelbėja. „Skaldyk ir valdyk“ – amžiais patikrinta galios paskirstymo formulė. 

Taigi kas gi yra Lietuvos lenkai? Apibūdinimui pasitelksime socialinio portreto sąvoką, kuri, 
mano nuomone, gali pilniau ir visapusiškiau atskleisti šią tautinę bendruomenę. Siekiant paro-
dyti lenkų bendruomenės Lietuvoje dinamiką, trumpai priminsime kai kuriuos istorinius faktus 
ir pateiksime gyventojų surašymų duomenis. Aišku, viename straipsnyje nėra galimybių aprėpti 
visko, todėl dėmesį sutelksime į pagrindinius Lietuvos lenkų socialinio portreto bruožus. Bus 
remiamasi mano vadovautų ar dalyvautų tyrimų duomenimis. Išskirsime Nacionalinės mokslo 
programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ Lietuvos mokslo tarybos fi nansuojamą 
projektą „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“ (LMT 
VAT -56/2012). Bus prisiminti ir kitų tyrimų rezultatai*. 

1989 m. gegužės ir birželio mėnesiais buvo atliktas tarpnacionalinio bendravimo tyrimas 
(A. Matulionis. Vilnius ir vilniečiai. – Lietuva ir Sąjūdis. V., Filosofi jos, sociologijos ir teisės 
institutas, 1990, p. 99–108). Pagal rinkėjų sąrašus buvo atrinktas kiekvienas 280-asis Vilniaus 
gyventojas. Iš viso buvo apklausta 1016 vilniečių: 55 proc. lietuvių, 19 proc. rusų, 16 proc. 
lenkų, 6 proc. baltarusių, 4 proc. lenkų. Tyrimas pagal įvairus požymius (lyties, amžiaus, išsi-
mokslinimo, įvairių socialinių grupių, šeiminę padėtį) buvo reprezentatyvus.

1. Socialinio portreto sąvoka
Socialinio portreto sąvoka sociologijoje menkai vartojama. Jos nerasi pagrindiniuose so-

ciologijos žodynuose. Tačiau, mano nuomone, ji gali būti taikytina apibendrintam individo ar 
socialinės grupės apibūdinimui. Žodžio „portretas“ prasmė yra įvardijama kaip „žmogaus ta-
pybinis, fotografi nis, skulptūrinis ar kitoks atvaizdas, paveikslas“ (Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas/Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954, p. 608). Taigi 
žodžio esmė yra „atvaizdas“, reiškiantis, visų pirma, žmogaus išorės atvaizdavimą. Antra 
vertus, portreto vertė didėja, jei jame atsispindi žmogaus vidinis pasaulis, jo dvasinė, emocinė 
būsena. Žodžio prasmė neapribojama tik tapybiniu, fotografi niu ar skulptūriniu atvaizdavimu, 
bet suteikiama galimybė ir kitaip atspindėti asmenybę. Taigi žmogaus atvaizdavimas galimas 
ir rašytine forma, atskleidžiant tiek išorinius, tiek vidinius asmenybinius bruožus. Todėl sąvoka 

*   Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ Lietuvos mokslo tarybos fi nan-
suojamas projektas „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“ (LMT 
VAT -56/2012). Projektas vykdomas 2012–2014 m. Vadovas – Arvydas Virgilijus Matulionis, atlikėjai Vida 
Kasparavičienė, Eugenija Krukauskienė, Lidija Kublickienė, Gražina Maniukaitė, Eduardas Kęstutis Svi-
klas, Inija Trinkūnienė, Anelė Vosyliūtė, Viktorija Žilinskaitė-Vytienė. 

  Keletas pagrindinių štrichų apie tyrimų imtis: 1993 m. buvo apklausta 1 tūkst. vilniečių. 60 proc. apklaustų-
jų sudarė lietuviai, 17 proc. – rusai, 13 proc. – lenkai, likusieji – kitų tautybių vilniečiai. Tyrime tautinių gru-
pių dalys tiksliai atitiko Lietuvos sostinės gyventojų tautinę sudėtį. 2013 m. buvo apklausta 517 vilniečių, iš 
kurių 63 proc. buvo lietuviai, 10 proc. – rusai, 20 proc. – lenkai. Apklaustųjų imtis taip pat iš esmės atitiko 
tautinių grupių proporcijas – 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis Vilniuje gyveno 62 proc. 
lietuvių, 11 proc. rusų ir 16 proc. lenkų. Plačiau apie šį ir kitus mūsų atliktus tyrimus: Vilniečių kultūrinio 
tapatumo raiškos profi liai/ Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2013.
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„socialinis portretas“ yra visai priimtina būtent žmogaus socialinių charakteristikų visuminiam 
atvaizdavimui. Pabrėžiu, kad būtent integraliam asmenybės socialiniam apibūdinimui, apimant 
tiek jo socialines ir demografi nes charakteristikas, tiek vertybinius vaizdinius – orientacijas ir 
nuostatas. Viena iš svarbiausių žmogaus „socialinio portreto“ charakteristikų gali būti ir „soci-
alinis statusas“, nurodantis jo socialinę padėtį visuomenėje. 

Mano nuomone, „socialinio portreto“ sąvoka labai tinka ir socialinės grupės atvaizdavimui: 
integraliam jos apibūdinimui, apimant įvairius grupės socialinius bruožus. Tai leistų atspindėti 
tiek socialinės grupės identifi kaciją visuomenėje, tiek jos socialines, kultūrines, ekonomines, 
politines ir kitas pažiūras. Pagal amžiaus, užsiėmimo, tautybės ir kitus panašaus lygio požymius 
galima išskirti tokias socialines grupes (kategorijas) kaip tautinės bendruomenės, studentija, 
namų šeimininkės, vaikai, nusikaltėliai ir pan. 

Taigi tautinės bendruomenės socialinis portretas leidžia integruotai atskleisti tiek jos identi-
fi kaciją visuomenėje, tiek apibūdinti jos socialinių charakteristikų visuminį vaizdą. Visa tai gali 
būti svarbu formuojant socialinę politiką. 

Socialinės grupės socialinio portreto rodiklių sistemos sudarymas yra kitas svarbus modelio 
kūrimo aspektas. 

Kaip ir tapant žmogaus portretą, apibūdinant tautinę bendruomenę būtina pradėti nuo išorinio 
vaizdo. Socialinės grupės atžvilgiu tai reiškia socialinių ir demografi nių charakteristikų – bendro-
jo skaitlingumo, lyties, amžiaus, tautybės, miesto/kaimo ir kitų rodiklių – pateikimą. Tam naudo-
jama statistinių duomenų analizė.

Vidinėms socialinės grupės charakteristikoms atskleisti naudotini sociologinių tyrimų duo-
menys. Tautinės bendruomenės identifi kacijai visuomenėje ypač svarbus yra jos santykis su 
valstybe, kurioje ji yra. Pagrindinis klausimas yra išsiaiškinti, kaip tautinės bendruomenės at-
stovai save identifi kuoja valstybėje: ar jie laiko save tos valstybės piliečiais; ar ji yra sava; ar 
jie yra tos valstybės patriotai, t. y. jaučia pareigą ir atsakomybę; ar jie yra solidarūs kitoms 
tautinėms bendruomenėms? Visa tai konkretizuojasi tėvynės, kalbos, vertybių, normų, tradicijų, 
kultūros paveldo sampratomis, t. y. integraliais dvasiniais valstybės pamatais. 

Ne mažiau svarbus tautinės bendruomenės tautinio savitumo išlaikymas ir puoselėjimas. 
Būtent savitų, tai bendruomenei būdingų bruožų išsaugojimas ir parodo tautinės bendruomenės 
išskirtinumą visuomenėje. Antra vertus, tai praturtina ir visą visuomenę. Pavyzdžiui, Vilniaus 
krašto verbos yra neatsiejama Lietuvos kultūrinio paveldo dalis. 

Taigi nagrinėjant lenkų tautinės bendruomenės identifi kaciją ypač svarbu apibūdinti jos vie-
tą valstybėje: Lietuvos lenkai ar lenkai Lietuvoje?

2. Lenkai Lietuvoje: istorinis pjūvis
Lietuvą ir Lenkiją sieja ilga kultūrinių, politinių, ekonominių, socialinių ryšių istorija. Iš 

pradžių tai buvo dviejų kaimyninių valstybių – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos 
karalystės – santykiai, vėliau, po Krėvos (1385) ir Liublino (1569) unijų, bendros šalies gyvavi-
mas. XV šimtmetyje bendra valstybė buvo valdoma paritetiniais pagrindais. Vilnius ir Krokuva 
buvo svarbiausi valstybės centrai. Vilnius visuomet buvo daugiatautis miestas, kuriame lenkai 
sudarė didelę tautinę bendruomenę. Lenkai taip pat sudarė didelę Vilniaus krašto gyventojų dalį. 
Po Liublino unijos Lenkijos vaidmuo ypač sustiprėjo, lenkų kalba tapo dominuojančia. Lietu-
vos polonizavimui didelę įtaką darė Katalikų bažnyčia, nes lenkų kalba tapo pagrindine religine 
kalba. Po XVIII a. šimtmečio pabaigoje Lietuvos – Lenkijos valstybės žlugimo ir padalijimo 
didžiosios dalies Rusijos imperijai ir tam tikros dalies Prūsijai bei Austrijai, tautinę priepaudą 
ypač pajuto lietuviai: po 1832 m. sukilimo buvo uždarytas Vilniaus universitetas, uždrausta 
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lietuvių spauda. Rusijos pralaimėjimas Pirmajame pasauliniame kare sudarė prielaidas Lietuvos 
ir Lenkijos valstybingumo atkūrimui. Tačiau lietuvių ir lenkų siekiai išsiskyrė. Lietuviai, prisi-
mindami polonizavimo nuoskaudas, 1918 m. deklaravo Lietuvą kaip suverenią nepriklausomą 
valstybę. J. Pilsudskis, siekdamas atkurti bendrą Lenkijos – Lietuvos valstybę, okupavo Vilnių 
ir didelę dalį Vilniaus krašto. Lenkai to nelaikė okupacija, o istorinių sienų atkūrimu. Vilnius, 
kaip ir Lvovas, jiems vėl tapo svarbiais polonizacijos centrais Lenkijos valstybės pakraščiuose. 
Vilnius buvo vienu iš Lenkijos provincijos miestų, kuriame lenkai sudarė gyventojų daugumą 
(daugiau kaip 80 proc.). 1939 m. Vilnius buvo „grąžintas“ Lietuvai, tačiau netrukus visa Lie-
tuva inkorporuota į Sovietų Sąjungą. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Vilnių ir Vilniaus 
kraštą užplūdo pabėgėliai iš Lenkijos. Surgailio duomenimis, 1939–1940 m. į Vilnių atsikraustė 
21,7 tūkst. lenkų pabėgėlių (...). Antrojo pasaulinio karo metais lenkų „Armija Krajova“ (jos 
pagrindą sudarė kadriniai kariškiai, pasitraukę į Lietuvą po Lenkijos pralaimėjimo Vokietijai) 
kovojo ne tik su okupantais, bet su lietuviais, nes ir po karo matė Vilnių Lenkijos sudėtyje. 
Antrasis pasaulinis karas ne tik sumažino Vilniaus gyventojų skaičių (1941 m. buvo 270 tūkst. 
gyventojų, o 1944 m. tik 110 tūkst.), bet ir pakeitė gyventojų sudėtį. 

 Pokario metais lenkų sudėtis Vilniuje iš esmės pasikeitė. Dalis vietinių lenkų žuvo, 
buvo išvežti darbams į Vokietiją, bet, kaip minėta, didžiausią poveikį turėjo Vilniaus lenkų 
repatriacija į Lenkiją. Kaip pažymi Liudas Truska, „1944 m. rugsėjo 22 d. Liubline Lietu-
vos SSR Liaudies komisarų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvilas ir Lenkijos Tautinio 
išsivadavimo komiteto (Lenkijos komunistinės vyriausybės) pirmininkas Edwardas Osób-
ka-Morawskis pasirašė susitarimą dėl lietuvių evakavimo iš Lenkijos teritorijos ir Lenkijos 
piliečių evakavimo iš Lietuvos SSR teritorijos. Faktiškai evakuacija arba repatriacija buvo 
vienpusė – iš LSSR į Lenkiją. Pagal susitarimą galėjo išvykti visi lenkai ir žydai, kurie 
buvo Lenkijos piliečiai iki 1939 m. rugsėjo 17 d. ir gyveno Vilniaus, Trakų, Švenčionių, 
Zarasų, Alytaus bei kitose Lietuvos apskrityse“ (L. Truska. Istorijos puslapiai. Ilgas ke-
lias į Vilnių. Antra dalis. Kultūros barai, V, 2010, prieiga per: ttp://www.technologijos.
lt/p/spausdinti?name=S-14071). „Evakuacija yra savanoriška, ir todėl prievarta negali būti 
taikoma nei tiesioginė, nei netiesioginė“, – skelbė susitarimo 1 str. (Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai., V., 1998, p. 162–169). Evakuaciją buvo numatyta baigti iki 1945 m. balandžio 
1 d., tačiau vėliau ji buvo keletą kartų pratęsta ir baigėsi tik 1948 m. Kaip pažymi L. Trus-
ka, „Lenkų antisovietinio pogrindžio požiūris į repatriaciją nebuvo vienareikšmis. Pasak 
Vitalijos Stravinskienės, iš pradžių, kol buvo vilčių, kad Lenkija turės prieškarines sienas, 
gyventojai buvo raginami pasilikti. Vėliau, blėstant viltims dėl Vilniaus priklausomybės ir 
stiprėjant NKVD – NKGB represijoms (1944–1945 m. buvo suimta per 12 tūkst. lenkų), 
požiūris keitėsi (L. Truska, cit. op.). Lenkijos valdžios patikslintais duomenimis (įskai-
čiuoti ir tie, kurie atvyko nelegaliai), 1945−1948 m. iš Vilniaus į Lenkiją atvyko 96,1 tūkst. 
lenkų (Przemiany narodowościowe nakresach Wschodnich II Rzeczpospolitej 1931–1948. 
Toruń, 2004, s. 347).

Būtina pabrėžti, kad Vilnių paliko labiau apsišvietę lenkai – Stepono Batoro universiteto dės-
tytojai, gydytojai, mokytojai, tarnautojai, darbininkija. Jų vietą Vilniuje iš dalies užpildė Vilniaus 
krašto lenkai, nes miesto atstatymui, atsikuriančiai pramonei reikėjo darbo jėgos. Daugiausia tai 
buvo buvę valstiečiai. Jų išsilavinimo lygis nebuvo aukštas. Neretai jų lenkų kalba skyrėsi nuo 
Lenkijos lenkų kalbos. Dalis gyventojų kalbėjo kalbų mišiniu, įvardindami save čiabuviais – tu-
teišiais. Vykdant projektą  „ENRI-East: tautos, gyvenančios paribyje“, vienas informantas prisi-
pažino: „Iki karo mano šeima buvo lenkai. Kalbėjome lenkiškai, ėjau į bažnyčią, lenkų mokyklą. 
Užėjus rusams, buvau užrašytas rusu, bet prasidėjo karas, užėjo vokiečiai. Po karo mus prijungė 
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prie Baltarusijos ir užrašė baltarusiais, nors baltarusiškai nemoku. Išvažiavau į Vilnių į geležin-
keliečių mokyklą. Ten mokiausi rusiškai, dainavau rusų dainas. Taip ir likau Vilniuje. Lietuviškai 
nekalbu, nors suprantu, su anūke susikalbu rusiškai, nors ji eina į lietuvių mokyklą. Taigi kas aš, 
tikriausiai vilnietis?“ Taigi Vilniaus areale, kuris apėmė ir dalį Baltarusijos žemių, iki Antrojo pa-
saulinio karo priklausiusių Lenkijai, daliai gyventojų sunku buvo tapatintis su kuria nors tautybe. 
Žinoma, tie, kurie giminystės ryšiais buvo susiję su lenkais, gyvenančiais Lenkijoje, labiau akcen-
tavo savo lenkiškumą. Jonas Rudokas pažymi, kad „per visą netrumpą 1944–1989 m. laikotarpį 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonai taip ir liko savotiškas rezervatas, atsilikęs ir izoliuotas nuo Lietuvos 
visuomeninio kultūrinio gyvenimo. Tą lėmė ne tik mišri šio krašto gyventojų sudėtis, bet ir spe-
cifi nė Maskvos politika Lietuvos lenkų atžvilgiu – pagal jos komandą 1950–1955 m. čia buvo 
panaikintos beveik visos lietuviškos, vietoj jų įkuriant lenkiškas“ (Jonas Rudokas. Kas ir kodėl 
kūrė autonomiją Vilniaus krašte 1989–1992 m. Prieiga internete: http://www.propatria.lt/2013/08/
jonas-rudokas-kas-ir-kodėl-kurehtml.) Tačiau lenkai, siekdami geresnio vaikų parengimo, labiau 
leido vaikus į rusų kalba mokomas mokyklas. Taigi, nors Vilniaus krašte buvo lenkiškų mokyklų, 
spauda, meno kolektyvų, valdančioji ideologija kreipė visus į „tarybinio žmogaus“ formavimą 
rusų tautos pagrindu. 

Šia dvilype lenkiškumo – tarybiškumo situacija buvo pasinaudota Lietuvai siekiant atkurti 
savo nepriklausomybę. Lenkiškasis „Jedinstvo“ organizacijos sparnas „Jednost“, vadovau-
jamas Aniceto Brodavskio, Leono Jankelevičiaus ir kitų veikėjų, iškėlė lenkų autonomijos 
idėją, siekiant ypatingo „Vilniaus lenkų nacionalinio teritorinio krašto“ statuso. Krašto, kuris 
apimtų ir dalį Baltarusijos, tuo pačiu likdamas SSSR sudėtyje. Negalima užmiršti, kad 1990 m. 
kovo vienuoliktąją tik keli Aukščiausiosios Tarybos deputatai susilaikė (prieš balsuoti pabijojo) 
priimant Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tai buvo tie, kurie vėliau sudarė lenkų frakciją. 
1990 m. spalio 6 d. Eišiškėse Vilniaus, Šalčininkų rajonų, taip pat kai kurių Trakų, Švenčionių 
ir Širvintų rajonų apylinkių atstovai paskelbė įkuriantys Lenkų nacionalinį teritorinį kraštą Lie-
tuvos sudėtyje, t. y. valstybę valstybėje. Taigi Vilniaus lenkai buvo veikiami įvairių politinių 
manipuliacijų. Antra vertus, negalima nepaminėti tų lenkų, kurie rėmė Lietuvos nepriklauso-
mybės idėją. Visų pirma tai Česlovas Okinčicas, Romualdas Rudzys ir Medardas Čobotas, 
Kovo Vienuoliktosios Akto signatarai, mokslininkas Zygmund Mackevič – Lietuvos Sąjūdžio 
seimo narys, vėliau Lietuvos Seimo narys.

1990 m. kovo vienuoliktąją buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Pradėjo kurtis nepriklausomos valstybės 
institucijos, priimami būtini įstatymai. SSSR centrinė valdžia į tai atsakė ekonomine blokada. Lie-
tuvoje tebebuvo SSSR kariuomenė, tebeveikė TSKP padalinys, kai kurios represinės struktūros. 
Aktyviai veikė jau minėta „Jedinstvo“ organizacija. Pasinaudodami sunkia materialine padėtimi, 
atsiradusia ekonominės blokados metu, jie provokavo rusakalbių gyventojų neramumus. Šių įvy-
kių viršūnė buvo 1991 m. sausio 12–13 d. kruvinas bandymas nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Jis 
nepavyko tik dėl Lietuvos žmonių pasipriešinimo. Bet iki pat 1991 m. rugpjūčio pučo pralaimėji-
mo Maskvoje Lietuvos valstybingumui tebebuvo realus pavojus. Vakarų šalys (išskyrus Islandiją, 
kuri 1991 m. vasario 11 d. pripažino de jure Lietuvos Respubliką) nenorėjo gadinti savo santykių 
su SSSR ir tik po pučo pakeitė savo nuostatas ir pripažino Lietuvos Respubliką. 

Ypatingos reikšmės Lietuvai turėjo 1993 m. rugpjūčio 31 d. buvusios SSSR kariuomenės 
išvedimas. Lietuva pirmoji iš buvusių SSSR respublikų, o taip pat ir iš taip vadinamo Varšuvos 
sandraugos bloko šalių tapo laisva nuo užsienio kariuomenės.

1993 m. ypatingos reikšmės Lietuvos pripažinimui turėjo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas 
į Lietuvą. Lankydamasis Vilniaus Dominikonų bažnyčioje, popiežius kreipėsi į savo tautiečius, 
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pavadindamas juos litvinais lenkų kilmės. Žinoma, tai buvo labiau politinis žingsnis, tačiau tai 
sumažino Vilniaus lenkų veikėjų nacionalistinius siekius.

Tautinėms bendruomenėms, kaip ir visiems Lietuvos gyventojams, lemiamą poveikį turėjo 
esminiai sisteminiai ir struktūriniai visų valstybinio gyvenimo sričių pokyčiai. Prasidėjo trans-
formacijos laikotarpis iš pseudosocialistinės į demokratinę, pilietinę visuomenę. Tai buvo ne 
tik perėjimas į laisvąją rinką, neišvengus laukinio kapitalizmo laikotarpio, bet ir skausmingas 
žmonių mentaliteto keitimasis, pereinant nuo išlaikytinio prie aktyvaus veikėjo psichologijos. 
Daugelis žmonių, ypač vyresnio amžiaus, nebuvo tam pasiruošę nei materialiai, nei dvasiškai. 
Privatizavus stambiąsias Vilniaus gamyklas ir sužlugdžius gamybą, darbo neteko didelė dalis 
rusų, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių. Tai didino jų nostalgiją praėjusiems laikams, skatino ne-
pasitenkinimą Lietuvos valdžia.

Antra vertus, Lietuvos valdžios politika tautinių bendruomenių atžvilgiu buvo tolia-
regiška ir pagrįsta tolerancija. 1989 m. lapkričio 3–4 d. 14-ojoje Lietuvos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos sesijoje beveik vienbalsiai buvo pritarta Lietuvos TSR Pilietybės įstatymo 
projektui (parengtas komisijos, vadovaujant teisingumo ministrui Pranui Kūriui). Pilietybės 
įstatyme buvo įrašyta, kad teisė į Lietuvos pilietybę suteikiama ne tik Lietuvos Respublikos 
piliečiams ir jų palikuonims, bet ir visiems asmenims, apsigyvenusiems Lietuvoje po 1940 
m. birželio 15-osios, jeigu jie čia turi nuolatinį darbą arba nuolatinį legalų pragyvenimo 
šaltinį (Valstybės žinios: 1989, Nr.34–485). Šis įstatymas galiojo iki 1991 m. lapkričio 
10 d. 1991 m. gruodžio 5 d. Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymą Nr. I-2072 (įsigaliojo 1991 m. gruodžio 31 d., galiojo iki 2002 rugsėjo 1 d.), kurio 
pirmajame straipsnyje buvo pažymėta: „Lietuvos Respublikos piliečiai yra: 1) asmenys, iki 
1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie 
neįgijo kitos valstybės pilietybės; 2) asmenys, 1919 m. sausio 9 d. – 1940 m. birželio 15 d. 
nuolat gyvenę dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, 
jeigu jie šio įstatymo įsigaliojimo dieną nuolat gyvena Lietuvoje ir nėra kitos valstybės pi-
liečiai; 3) asmenys, iki 1991 m. lapkričio 4 d. įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę pagal 
Pilietybės įstatymą, galiojusį iki šio įstatymo priėmimo; 4) asmenys, kurie įgyvendino teisę 
į Lietuvos Respublikos pilietybę ar atstatė Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstaty-
mą; 5) kiti asmenys, kurie įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą. Lietuvos 
Respublikos pilietis vienu metu negali būti kitos valstybės piliečiu, išskyrus šiame įstatyme 
numatytus atvejus“ (Valstybės žinios: 1991-12-31 Nr.36–977).

Labai svarbus kitataučių apsisprendimui buvo 1989 m. lapkričio 23 d. priimtas „Lietu-
vos Tarybų Socialistinės Respublikos tautinių mažumų įstatymas“, kuris galiojo ir Lietuvos 
Respublikoje iki 2004 m. gruodžio 31 d. Jame buvo deklaruota, kad „Lietuvos TSR visiems 
savo piliečiams, nepriklausomai nuo jų tautybės, garantuoja lygias politines, ekonomines ir 
socialines teises bei laisves, pripažįsta tautinį identiškumą, kultūros tęstinumą, skatina tautinę 
savimonę bei jos saviraišką. Visų tautybių Respublikos gyventojai privalo laikytis Lietuvos 
TSR Konstitucijos ir įstatymų, saugoti jos valstybinį suverenitetą ir teritorinį vientisumą, pri-
sidėti prie nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės kūrimo, gerbti valstybinę kalbą, 
kultūrą, tradicijas ir papročius“ (Valstybės Žinios, 1989, Nr.34–485). Taigi šiame įstatyme 
buvo labai aiškiai akcentuotos tiek piliečių teisės, tiek pareigos. Tautinių mažumų įstatymas 
buvo ilgą laiką gyvybingas ir Lietuvos Respublikoje, neabejotinai pasitarnavęs sėkmingai 
tautinių bendruomenių Lietuvoje raidai.

1994 m. Lietuva ir Lenkija pasirašė draugiško bendradarbiavimo ir geros kaimynystės 
sutartį, kuri dėjo pagrindus abipusiam tautų supratimui. Didelės reikšmės turėjo Lietuvos 
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ir Lenkijos Respublikų Prezidentų Algirdo Mykolo Brazausko ir Aleksandro Kvasnevs-
kio, o vėliau ir Valdo Adamkaus ir Aleksandro Kvasnevskio draugiški ryšiai bei abipusis 
supratimas. Tačiau tam tikros jėgos nebuvo tuo suinteresuotos ir kurstė Lietuvos lenkų 
nepasitikėjimą Lietuvos valdžia. Tuo labiau kad Vilniaus kraštas savo ekonomine ir kul-
tūrine raida tebeatsiliko nuo kitų Lietuvos regionų. Bedarbių skaičius buvo didesnis negu 
kitose apskrityse. Vilniaus kraštas atsiliko ir su žemės grąžinimu. Žinoma, tai iš dalies 
lėmė sunkumai, iškilę dėl „rėžinių“ kaimų dominavimo, tačiau ir dėl valdžios aplaidumo, 
prieštaros tarp Vilniaus miesto plėtimosi poreikių ir vietos gyventojų interesų. Vilniuje 
veikiančios Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės kaltino viena kitą. Apskritai 
kalbant, dviejų savivaldybių buvimas ekonomiškai, socialiai ir kultūriškai susietoje teri-
torijoje yra menkai pasiteisinantis, nes didžioji dalis Vilniaus rajono kaimo gyventojų tiek 
darbą, tiek paslaugas (pavyzdžiui, Vilniaus rajono poliklinika yra pačiame mieste) gauna 
Vilniuje, o nemenka Vilniaus miesto gyventojų dalis gyvena jau rajono teritorijoje. Tačiau 
Didžiojo Vilniaus idėjai priešinasi tiek kai kurių partijų įtakingi politikai, tiek Vilniaus 
krašte turinti absoliučią valdžią Lenkų rinkimų akcija. Taigi politiniai interesai nusveria 
gyventojų problemų sprendimo galimybes. Negalima nepaminėti ir Lenkų rinkimų akcijos 
lyderio, europarlamentaro Voldemaro Tomaševskio nuolatinių skundų Europarlamente dėl 
„skriaudžiamų“ lenkų padėties. 

Ypač eskaluojamas pavardžių ir vietovių pavadinimų rašymo tik lietuviškais rašmenimis 
klausimas. Mano nuomone, tai gana nesunkiai išsprendžiama problema, tačiau negalima pai-
nioti kalbos ir politikos dalykų. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, vals-
tybinė kalba yra lietuvių, todėl ir užrašai dokumentuose ar iškabose turi būti lietuvių kalba. 
Tuo labiau kad visos identifi kavimo sistemos Lietuvoje (bankinės, registrinės ir pan.) remiasi 
lietuviškais rašmenimis. Antra vertus, asmenybės saviidentifi kacijai pase ar piliečio kortelėje 
galimas užrašas ir asmens tautybės kalba: kinų, arabų rašmenimis, kirilica, su W raide ir dar 
kaip nors. Akivaizdu, kad, pavyzdžiui, lenkų kalba dėstomoje mokykloje greta lietuviškojo 
turi būti ir tautinis užrašas. Kiek kebliau yra su teritoriniais pavadinimais. Čia be valstybinės 
kalbos reikalavimo turi būti ir aiškumo reikalavimas. Pavyzdžiui, kaip bus surastas adresatas, 
jei jame bus nurodyta: Soleczniki, ul Kamienova, d. 3. Nežinantis krašto istorijos ir nemokan-
tis lenkų kalbos vargiai supras, kad tai Šalčininkai, Akmenų gatvė, namas Nr. 3. Taigi ofi cia-
lūs vietovių ir gatvių pavadinimai ir jų iškabos galimos tik valstybine kalba. Tačiau kodėl len-
kų tankiai gyvenamose vietovėse negalima pastatyti atskirų specialių stulpelių, kur vietovės 
ar gatvės pavadinimai būtų užrašyti lenkų kalba? Kiek plačiau paanalizuota ši problema dėl 
to, kad tokius klausimus reikia neatidėliotinai spręsti, nepažeidžiant nei Lietuvos įstatymų, 
nei žmogaus teisių, nes tai tampa politikavimo objektu, o dėmesį reikia telkti aktualiausioms 
socialinėms, ekonominėms ir kultūrinėms problemoms spręsti.

3. Lietuvos lenkų socialiniai ir demografi niai rodikliai
Pagal tautybę Lietuva yra homogeninė šalis: titulinė nacija – lietuviai – XX a. antroje 

pusėje sudarė apie 80 proc. ir daugiau: 1959 m. – 79,32 proc., 1970 m. – 80,13 proc., 
1979 m. – 79,97 proc., 1989 m. – 79,58 proc., 2001 m. – 83,45 proc., 2011 m. – 84,16 proc. 
Ilgą laiką lenkai pagal skaitlingumą buvo trečia tautinė bendruomenė. Dvi jau nepriklausomoje 
Lietuvoje atliktos visuotinės gyventojų apklausos rodo, kad lenkai užima antrą vietą po lietuvių 
(žr. 2.1 paveikslą).
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2.1 pav. Pagrindinių tautinių mažumų procentinės dalys Lietuvoje

Šaltinis: Lietuvos gyventojų surašymo duomenys.

Tačiau, kaip ir kitų tautinių grupių, lenkų skaičius mažėja (žr. 2.1 lentelę).

2.1 lentelė. Lietuvos tautinių grupių raida

1959 1970 1979 1989 2001 2011

Iš viso 2 711 445 3 128 236 3 391 490 3 674 802 3 483 972 3 043 629

Lietuviai 2 150 767 2 506 751 2 712 233 2 924 251 2 907 293 2 561 314

Lenkai 230 107 2 40 203 247 022 257 994 234 989 200 317

Rusai 231 014 267 989 303 493 344 455 219 789 176 913

Baltarusiai 30 256 45 412 57 584 63 169 42 866 36 227

Šaltinis: Lietuvos gyventojų surašymo duomenys.

2011 m. lenkų palyginti su 2001 m. sumažėjo daugiau kaip 34,6 tūkst. Tačiau mažėjimo 
tempai yra mažesni negu rusų ar baltarusių.

Kokia lenkų padėtis pagal apskritis? Absoliuti dauguma lenkų gyvena Vilniaus apskrityje: 
186 192 (92,95 proc.) ir tik 69  Tauragės (0,03 proc.).  

Didžiausias lenkų skaičius buvo keturiasdešimtmečių (40–49 metų) amžiaus grupėje, ma-
žiausias – pačių vyriausiųjų (žr. 2.2 lentelę).
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2.2 lentelė. 2011 m. lenkai pagal tautybę, amžiaus grupes ir lytį

Iš viso 0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80+

Iš  viso
100%

200 317
100%

14 822
   7.4   

21 232
10.6

26 513
13.2

27 693
13.8

32 011
16.0

29 471
14.7

2 1760
10.9

18 284
9.1

8 531
4.3

Vyrai
100%

89 683
44,77

7 615
51,4
8.5

10 938
51.5
12.2

13 344
50.3
14.9

13 297
48,0
14.8

14 978
46.8
16.7

13 094
44.4
14.6

8 570
39.4
9.6

5 834
31.9
6.5

2 013
23.6
2.2

Mo-
terys
100%

110 634
55,23

7 207
48.6
6.5

10 294
48.5
9.3

13 169
49.7
11.9

14 396
52,0
13.0

17 033
53.2
15.4

16 377
55.6
14.8

13 190
60.6
11.9

12 450
68.1
11.3

6 518
76.4
5.6

Šaltinis: 2011 m. Lietuvos Respublikos gyventojų surašymo duomenys.

Daugiau yra berniukų, paauglių ir jaunų vyrų, o tarp trisdešimtmečių daugiau yra moterų. 
Ypač didelis atotrūkis tarp lenkių ir lenkų yra vyriausiųjų amžiaus grupėse.

Palyginus duomenis matyti, kad lietuvių buvo santykinai daugiau jauniausiųjų grupėje, ypač 
berniukų (10,8 proc., lenkų – 8,5 proc.), paauglių (14,6 proc., lenkų – 12,2 proc.), o šešiasde-
šimtmečių ir septyniasdešimtmečių vyrų ir moterų lietuvių mažiau už lenkus. Pačių seniausiųjų 
tiek lenkų, tiek lietuvių procentas buvo vienodas. Taigi ligos, nesveikas gyvenimo būdas, nepri-
tekliai lietuvius alino net labiau negu lenkus.

2011 m. Lietuvos gyventojų surašyme galima buvo nurodyti vieną ar dvi gimtąsias kalbas. 
77 proc. lenkų nurodė lenkų kalbą, 10,1 proc. –  rusų kalbą, o 8,8 proc. – lietuvių kalbą. 2,5 
proc. lenkų nurodė ir antrąją gimtąją kalbą: lietuvių arba rusų. 

Mieste gyvena 117 506 lenkai (58,66 proc.). Iš mieste gyvenančiųjų santykinai didesnę dalį 
sudaro keturiasdešimtmečiai (16,2 proc.). Didžiąją mieste gyvenančiųjų dalį sudaro vilniečiai, 
todėl verta kiek plačiau pakalbėti apie Vilniuje gyvenančius lenkus. 

Didžiausias lenkų skaičius sostinėje buvo Vilniaus okupacijos metais (žr. 2.3 lentelę).

2.3 lentelė. Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis 1897–2011 m. (tūkstančiais)

1897 1916 1931-
12-9

1941-
I-1

1944-
11-30

1951-
12-1 1959 1970 1979 1989 2001 2011

Lietuviai 3,2 2,6 1,6 75,9 8,0 55,3 79,4 159,2 225,1 291,5 313,4 338,9

Rusai 31 2,0 7,4 9,7 8,9 33,3 69,4 91,0 105,6 116,6 75,9 64,0

Lenkai 47,8 70,5 128,6 136,9 85,0 21,1 47,2 68,3 85,6 108,2 101,4 88,4

Iš viso 154,5 140,8 195,1 270 106,6 179 236,1 372,1 475,8 576,7 542,3 535,6

Šaltinis: Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 4, V., 1988, p. 566. 1989 m. visuotinio gyventojų surašymo 
duomenys, t. 1, V., 1991; Kiek mūsų ir kokie mes? 2001 m. gyventojų surašymo duomenys. V., Statistikos 
departamentas, 2004; 2011 m. Lietuvos Respublikos gyventojų surašymo duomenys. Vilnius: Lietuvos 
Statistikos departamentas, 2013 p. 162–163.
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Nors 1939 m. Vilnius buvo grąžintas Lietuvai ir dalis lenkų buvo išvykę iš miesto, prasi-
dėjęs Antrasis pasaulinis karas atplukdė naujas lenkų pabėgėlių bangas. Kaip minėta, pokarinė 
lenkų repatriacija į Lenkiją sumažino vilniečių lenkų skaičių: jų liko du kartus mažiau nei XIX 
šimtmečio pabaigoje. Sovietiniais laikais atlikti visuotiniai gyventojų surašymai rodo, kad paly-
ginus su pokariu lenkų skaičius Vilniuje išaugo penkis kartus. Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimas vėl pakeitė demografi nę situaciją: šalis tapo atvira, padidėjo emigracija. Grafi nė išraiška 
aiškiai parodo tautinių grupių proporcijų kitimą (žr. 2.2 paveikslą).

 2.2 pav. Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis 1897–1989 m. (procentais)
 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos gyventojų surašymo duomenys.

Prieš nepriklausomybės atkūrimą lietuviai jau sudarė daugiau kaip pusę Vilniaus gyventojų, 
taigi kitataučių procentas buvo kiek sumažėjęs, tačiau lenkai sudarė gana pastovią penktadalio 
dalį. 1989 m. gyventojų surašymo duomenimis rusų ir lenkų tautinės mažumos Vilniuje savo 
skaičiumi beveik susilygino. Dabar lenkai sudaro šeštadalį Vilniaus gyventojų ir lenkia rusus.

Taigi išeities taškas mūsų analizei jau apibrėžtas. Toliau apibūdinsime apklaustų vilniečių 
sėslumo laipsnį ir nustatysime, iš kur yra kilę atvykusieji. Lygindami 1993 ir 2013 m. tyrimų 
duomenis,  išryškinsime šių procesų ir reiškinių dinamikos tendencijas.

1993 m. tyrime trečdalis apklaustų vilniečių buvo gimę Vilniuje. Lenkai sudarė 18 proc. Dau-
giau kaip ketvirtadalis (27 proc.) apklaustų lenkų nurodė, kad jų tėvai gimė Vilniuje. Labai pana-
šus pasiskirstymas buvo ir 1989 m. atliktame tyrime. Toks sėslumo lygis beveik tiksliai atitinka 
1989 m. gyventojų surašyme fi ksuotas tautinių grupių proporcijas. 1993 m. du trečdaliai apklaustų 
vilniečių buvo atvykėliai. Atvykusių lenkų skaičius buvo santykinai didesnis negu lietuvių. 1940–
1949 m. lenkai sudarė 6 proc. atvykusiųjų, 1950–1959 m. – 7 proc., 1960–1969 m. – 9 proc., 
1970–1979 m. – 11 proc., 1980–1989 m. – 11 proc. Daugumos šių respondentų tėvai gimė kitose 
Lietuvos vietovėse (maždaug kas antro lenko). Trečdalis atvykusių lenkų atsikėlė iš kitų Lietuvos 
vietovių. Tačiau daugumos tėvai atvyko į Vilnių iš Vilniaus krašto, nes, kaip minėta, didžioji lenkų 
dalis (ypač inteligentijos) grįžo į Lenkiją. Atvykusieji iš Lietuvos santykinai buvo daugiausia iš 



123

LIETUVOS LENKŲ SOCIALINIO PORTRETO BRUOŽAI

Vilniaus krašto: po keturis procentus iš Šalčininkų ir Vilniaus rajonų. Ketvirtadalį respondentų 
galima įvardyti sėsliais vilniečiais, nes jų tėvai (abu ar vienas iš tėvų) taip pat gimė Vilniuje. 

Kas ketvirtas lenkas pasitenkino bendrojo lavinimo mokyklos atestatu. 8 proc. apklaustų 
lenkų buvo su pradiniu ar nebaigtu viduriniu išsimokslinimu (lietuvių – 2 proc. apklaustųjų). 
Anksčiau lenkai labiau orientuodavosi į „viduriuką“ – specialų vidurinį ar vidurinį mokslą, 
dabar kas penktas apklaustas lenkas (tiksliau būtų nurodyti lenkė, nes aukštojo mokslo labiau 
siekia merginos) turėjo magistro diplomą.

2013 m. beveik 2/3 apklaustų lenkų buvo gimę Vilniuje (žr. 2.3 paveikslą).                                                                                   

2.3 pav. Vilnius – gimtoji vilniečių vieta (procentais)

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.

Per dvidešimtmetį Vilniuje gimusių lenkų dalis padidėjo net 22 proc. Didėja vilniečių skai-
čius, kurių jau bent kelios kartos yra gimusios Vilniuje (žr. 2.4 paveikslą).

                                                                                                                               
2.4 pav.Vilniečiai, kurie patys ir jų tėvai 

(tėvas, motina ar abu tėvai) yra gimę Vilniuje (procentais)

 

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.
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Kaip matyti, net daugiau kaip pusės apklaustųjų lenkų jau bent dvi kartos yra gimusios 
Vilniuje.

2013 m. tyrime atvykusiųjų į Vilnių skaičius buvo mažesnis negu 1993 m. Lenkų srautas 
buvo sumažėjęs ir, kaip minėta, Vilniuje gyvena pokario metais atvykę lenkai ir jų vaikai, kurie 
gimė jau Vilniuje. Žinoma, tai nereiškia, kad Vilniaus krašto lenkai nesusiję su Vilniumi: dau-
gelis jų sostinėje dirba, apsiperka, gydosi (Vilniaus rajono poliklinika yra Vilniuje), sprendžia 
įvairius klausimus (Vilniaus rajono savivaldybė yra Vilniuje).

4. „Litwa – ojczyzna moja“ (Adomas Mickevičius)
Pakartotiniai tyrimai, išryškinant pokyčius, sudaro galimybę palyginti. Pirmiausia pateiksi-

me duomenis, kaip kito Vilniaus lenkų požiūris į tėvynę Lietuvą (žr. 3.1 paveikslą).
                                    

     3.1 pav. Tėvynė Lietuva (procentais nuo tautinės grupės)

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.

Tendencija akivaizdi – per dvidešimt metų save su Lietuva identifi kuojančių lenkų skaičius 
padidėjo: 8 iš 10 lenkų į atvirą klausimą „Kas Jūsų Tėvynė?“ atsakė „Lietuva“. 

Pokyčių matyti ir vertinant identifi kacijos rodiklius (žr. 3.1 lentelę).  

3.1 lentelė. Identifi kacija su… (procentais)

1993 m.
lietuviai

2013 m. 
lietuviai

1993 m.
rusai

2013 m.
rusai

1993 m. 
lenkai

2013 m.
lenkai

Lietuvių tauta 97 95 31 55 36 75

Toje teritorijoje gyvenančiaisiais 72 65 93 77 92 91

Ta pačia kultūra, papročiais 
pasižyminčiaisiais 81 83 51 52 80 71

Ta pačia kalba kalbančiaisiais 90 84 48 78 57 76

To paties tikėjimo žmonėmis 71 62 39 41 93 79

To paties istorinio likimo žmonėmis 80 63 89 66 81 80

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.
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Kadangi šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas lenkų požiūriui į Lietuvą, svarbu 
pažymėti, kad per dvidešimt metų, praėjusių nuo ankstesnio tyrimo, daug didesnis procentas 
apklaustų lenkų tapatinasi su lietuvių tauta. Būtina pabrėžti, kad ir prieš dvidešimt metų, ir da-
bar net 9 iš 10 apklaustų lenkų identifi kuojasi su Vilniaus krašte gyvenančiaisiais. Vilnija yra jų 
lenkiškosios bendruomenės pagrindas. Tai rodo kokybinio tyrimo, papildžiusio 2013 m. kieky-
binį tyrimą, apklausto 52 metų lenko (turinčio magistro išsimokslinimą) atsakymai, kuris savo 
tėvyne laiko Vilniaus miestą.  Vietiniai lenkai nuo gyvenančių Lenkijoje skiriasi tarme, kultūra, 
papročiais. Jie pasižymi labai žema kultūra, nežino savo šaknų, istorijos, neišsilavinę, lengvai 
pasiduoda emocijoms, ne faktams. Kita informantė, 38 metų vilnietė žydė, gana kritiškai kal-
bėdama apie lenkus, taip pat nurodo, kad Vilnijos lenkams trūksta elementarių žinių: „Ypač jų 
stinga jų vadui“ (A. M. – turimas galvoje V. Tomaševskis).

Apklaustiems Vilniaus lenkams, be jau minėto pokyčio požiūryje į lietuvių tautą, būdin-
gas ryškus lenkų kalbos svarbos akcentavimas ir mažėjantis tapatinimasis su to paties tikėjimo 
žmonėmis. Tam įtakos turi sekuliarizacijos procesai ir religijos prieinamumas (seniau tikėjimas 
buvo vienas iš pasipriešinimo komunistiniam režimui būdų ir telkė lenkų tautą). Nurodančių, 
kad jų tėvynė Lenkija, iš viso nebeliko, 1993 m. buvo 2 proc.

Lyginant su 1993 m. duomenimis, visų vilniečių lokalinis tapatumas sumenko, padaugėjo 
kitakalbių, besitapatinančių su tėvyne Lietuva (žr. 3.2 lentelę). 

3.2 lentelė. Vilniečių, besitapatinančių su skirtingomis 
gimtosiomis kalbomis, tėvynės suvokimas

(procentai nuo atsakiusiųjų skaičiaus)

 
Tėvynė

Gimtoji kalba 
lietuvių

1993        2013

Gimtoji kalba 
rusų 

1993             2013

Gimtoji kalba
lenkų 

1993              2013

Visi 
vilniečiai

1993              2013

Lietuva 95  92 38 70 58 86 73 88
Vilnius 2 3 23 11 21  7   9   5
Gimimo vieta 
arba tėvų namai 1 4 17   1 15  4  8   3

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.
Kaip matome, 2013 m. apklaustieji, kurie nurodė, kad jų gimtoji kalba yra lenkų, dažniau 

negu 1993 m. identifi kuoja savo tėvynę su Lietuva, o ne su Vilniumi. 
Antra vertus, pasikeitė požiūris į Lietuvos laisvę ir valstybingumą (žr. 3.3 lentelę). 

3.3 lentelė. Vilniečių požiūris į  Lietuvos laisvę, valstybingumą  
(procentai nuo atsakiusiųjų skaičiaus)

Lietuviai
1993      2013

Rusai
 1993      2013

Lenkai 
 1993      2013

Visi vilniečiai
1993     2013

Rūpestis valstybingumo 
reikalais neturi 
pabloginti gyvenimo 

39 52 84 83 73 86 55 65

Tėvynės laisvė, 
valstybingumas svarbiau 
už galimus sunkumus  

61 48 16 17 27  14 45 35

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.
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Per dvidešimtmetį labiausiai sumažėjo lenkų, teigiančių, kad gali pasiaukoti tėvynei.
Apie vilniečių požiūrį į Lietuvą galime spręsti iš atsakymų į klausimą, ar jie švenčia vals-

tybines šventes: Vasario šešioliktąją, Kovo vienuoliktąją ir Liepos šeštąją. Šis klausimas buvo 
užduotas 2013 m. vykusio vilniečių tyrimo metu (žr. 3.2 paveikslą).       

                                                                            
3.2 pav. Lietuvos valstybinių švenčių šventimas (procentais)

 
 

Šaltinis: 2013 m. vilniečių tyrimas.

Daugiausia Lietuvos valstybines šventes švenčia lietuviai ir lenkai, mažiau rusai. 
Kaip rodo 2013 m. vilniečių tyrimo duomenys, skiriasi lietuvių, lenkų ir rusų požiūris į 

atstatomus Lietuvos valdovų rūmus Vilniuje (žr. 3.3 paveikslą).     

3.3 pav. Ką simbolizuoja atstatomi valdovų rūmai Vilniuje? (procentais)

Šaltinis: 2013 m. vilniečių tyrimas.
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Valdovų rūmus Vilniuje kaip Lietuvos valstybingumo simbolį dažniau akcentavo apklaus-
tieji lenkai. Tačiau jiems mažiau priimtinas rūmų kaip LDK galybės įvaizdis, kaip, beje, ir lie-
tuviams. Antra vertus, Valdovų rūmų Vilniuje vertinimus galėjo paveikti ir ne visuomet palanki 
žiniasklaidos nuomonė.

Atsakymui į klausimą „Kuris įvardinimas yra tikslesnis: „Lietuvos lenkai“ ar „Lenkai Lie-
tuvoje“? yra svarbus „lenkų kortos“ vertinimas. Žinoma, tai labiausiai politizuotas klausimas, 
bet jis reikšmingas požiūriui į Lietuvą nustatyti (žr. 3.4 paveikslą).

3.4 pav. Kaip Jūs vertinate „lenkų kortą“, kurią siūlo Lenkijos 
valstybė Lietuvos piliečiams? (procentais)

Šaltinis: 2013 m. vilniečių tyrimas.

Kaip matome, nuomonės gerokai išsiskyrė: dauguma lietuvių yra kritiškai nusiteikę „lenkų 
kortos“ atžvilgiu, pusė (keli apklaustieji lenkai tai patvirtino, įtraukdami savo vertinimą į „Kita“ 
poziciją) apklaustų lenkų jau turi, o kiti nori ją turėti. Antra vertus, beveik kas trečias apklaustas 
lenkas vertino „lenkų kortą“ neigiamai. Žinoma, kiekviena valstybė turi rūpintis savo tautie-
čiais, gyvenančiais už jos ribų. Pastaruoju metu tai akcentuoja ir Lietuvos vyriausybė. Tačiau 
toks dėmesys neturi skatinti kišimosi į kitos valstybės savo piliečių identiteto formavimo reika-
lus. Jau minėto ENRI-East tyrimo metu vienam iš šio straipsnio autorių teko lankytis lenkų kal-
ba mokomoje mokykloje. Vyko ketvirtokų mokslo metų pabaigtuvės. Mokytoja, tėvai ir vaikai 
sugiedojo Lenkijos himną. Paklausus, ar moka Lietuvos himną, ketvirtokai atsakė, kad dar ne, 
nes jo bus mokomasi aukštesnėje klasėje. Žinoma, lenkų tautinio identiteto ugdymas yra negin-
čytinos svarbos dalykas, tačiau ne tėvynės perkėlimo sąskaita. Sukoreliavus tautybę, turėjimą 
ar neturėjimą „lenkų kortos“ ir tėvynės sampratą matyti, kad 4 iš 10 apklaustų lenkų, laikančių 
savo tėvyne Lietuvą, turi ar nori turėti „lenkų kortą“, maždaug trečdalis yra prieš „lenkų kortą“, 
o dar trečdaliui tai nėra svarbu arba apie tai negalvoja. Taigi vienareikšmio vertinimo nėra.

Lenkų požiūris į kultūrinį tapatinimąsi su savo tauta pagal jos kalbos mokėjimo laipsnį pa-
kito ryškiausiai (žr. 3.4 lentelę).
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3.4 lentelė. Įvairių tautybių vilniečių požiūris į kultūrinį tapatinimąsi su savo tauta 
pagal savos kalbos mokėjimo laipsnį (procentai nuo atsakiusiųjų skaičiaus)

Lietuviai
1993      2013

Rusai 
1993     2013

Lenkai 
1993     2013

Visi vilniečiai
1993      2013

Pakanka  tapatintis 
su savo tauta, 
kalba nesvarbu

2   6 17 10  16 10 9 7

Tapatinantis reikia 
mokėti kalbėti savo 
tautos kalba

15 18 25 23 27 15 19 18

Tapatinantis reikia 
mokėti rašyti ta kalba 83 76 58   67 57  75 72 75

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.

1993 m. kas ketvirtas apklaustas vilnietis lenkas manė, kad pakanka tik kalbėti lenkiškai, 
o kas šeštas, kad pakanka tik teigti, kad jis lenkas, o kalba nesvarbu. 2013 m. taip manančiųjų 
ženkliai sumažėjo. Net trys ketvirtadaliai apklaustų lenkų (tiek pat ir lietuvių) teigė, kad tapati-
nantis su lenkų tauta nepakanka vien kalbėti, bet reikia mokėti rašyti lenkiškai.

Požiūris į šnekamąją vietinių lenkų vilniečių kalbą taip pat pasikeitė (žr. 3.5 lentelę).

3.5 lentelė. Įvairių tautybių vilniečių požiūris į kalbą, kuria kalba 
vietiniai lenkai (procentai nuo atsakiusiųjų skaičiaus)

Lietuviai
1993        2013

Rusai 
1993       2013

Lenkai 
1993       2013

Visi vilniečiai
1993        2013

Tai ta pati kalba, kuria 
kalba lenkai Lenkijoje 3   8 2 6  12 10  4  8

Tai lenkų ir baltarusių 
kalbų mišinys 51 34 50 28 28 22 47 31

Tai baltarusių 
kalbos tarmė 7  4 10   4 3   1  7   5

Tai lenkų ir rusų 
kalbų mišinys 17 25 11 14 7 4 14 18

Tai lenkų kalbos 
tarmė, kuria kalba 
dalis Lietuvos ir 
Lenkijos gyventojų

14 15 22 28 47 60 21 26

Kita (sunku nusakyti, 
daugelio kalbų 
mišinys ir pan.)

8 14 5 20 3  4  7 12

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.
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Požiūris į lenkų kalbą tapo palankesnis, daugiau vilniečių mano, kad tai lenkų kalbos tarmė, 
nes lenkai geriau moka lenkų kalbą. Per dvidešimt metų padaugėjo ir pačių lenkų, kurie mano, 
kad tai lenkų kalbos tarmė (1993 m. mažiau pusės, 2013 m. – 6 iš 10 apklaustų lenkų). Tačiau 
kas penktas lenkas mano, kad vilnietiška lenkų kalba tėra tik lenkų ir baltarusių kalbų mišinys. 
Tik kas dešimtas lenkas teigia, kad vilnietiška lenkų kalba nesiskiria nuo lenkų kalbos Lenkijo-
je. Eugenija Krukauskienė atkreipia dėmesį į Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz) nuomonę, kuris 
vilniečių kasdienėje kalboje įžvelgė kultūrino tapatumo skirtumus ir jų raidą Vilniaus mieste 
grindė slavų ir lietuvių kalbų sankirta: „Caro istorikai uoliai skelbė dokumentus, liudijančius, 
kad miestas nuo seno buvęs rytų slavų, jei ne apskritai rusiškas, tačiau jiems koją pakišo atgi-
musi lietuvybė ir lietuvių nacionalizmas. Čionykštė tarmė, vadinama „paprastąja“, kaip ir bal-
tarusių bei lenkų kalbos, būdamos slaviškos, rusėja, o neslaviška lietuvių kalba yra tapusi tvirta 
užkarda“ (Milosz Cz. 2012. Vilnius: Aidai. p. 205–206).

Kas penktas apklaustasis, įvardinęs save lenku, tapatinasi su lietuvių tauta (žr. 3.6 lentelę).

3.6 lentelė. Įvairių tautybių vilniečių tapatinimasis (kurios tautos atstovu save 
laiko) su savo ir kitomis tautomis (procentai nuo atsakiusiųjų skaičiaus)

Lietuviai
1993         2013

Rusai 
1993        2013

Lenkai 
1993       2013

Visi vilniečiai
1993        2013

Tapatinasi
 su lietuvių tauta 99,6  97 7 19  9 20 62  68

Tapatinasi
su rusų tauta 0,2    1 87 72 2   4 18  10

Tapatinasi 
su lenkų tauta 0   0,3 1  2 83 73 12  15

Tapatinasi
su baltarusių tauta 0  0,3 0  0 0   0  3   1

Tapatinasi 
su vietiniais 0  0,3 1  0 2  0 1    1

Tapatinasi 
su kitomis tautomis 0,2     1 4 7 4  3 4    5

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.

Prieš dvidešimt metų tokių buvo tik kas vienuoliktas. Žinoma, daugumą apklaustųjų (beveik trys 
ketvirtadaliai) sudaro tie lenkai, kurie ne tik save įvardino lenkais, bet ir tapatinasi su lenkų tauta. 

Jau minėta, kad sovietmečiu lenkai neretai teikė pranašumą mokyklai, kurioje buvo dėstoma 
rusų kalba. Kokia padėtis dabar? (žr. 3.7 lentelę).
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3.7 lentelė. Įvairių dėstomų kalbų mokyklų vilniečių 
gimtoji kalba (procentai nuo atsakiusiųjų skaičiaus)

Mokėsi 
lietuvių 

mokykloje
1993      2013

Mokėsi rusų 
mokykloje 

1993     2013

Mokė-
si lenkų 

mokykloje 
1993     2013

Mokėsi 
kitoje 

mokykloje
1993     2013

Visi vilniečiai
1993      2013

Gimtoji kalba 
lietuvių 97  96   3  8,5  2 8,5 16 22 57 66

Gimtoji kalba
rusų   1  1 71 61 3 4,3 11 22 23 15,7

Gimtoji kalba 
lenkų 1  1 15 25,6 90 87,2 27 0 12 14,6

Gimtoji kalba 
baltarusių 0 0   2  1 2 0 25 22  2  1

Gimtoji kalba 
vietinė 0 1  0 1 0 0 5 11 1 1

Gimtoji kalba kita 1  1  9 3 3 0 16 22  5 2

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.

Kaip rodo 1993 m. ir 2013 m. tyrimų duomenys, daugiau yra besitapatinančių su gimtąja 
lenkų kalba vilniečių negu besimokančių lenkų mokyklose. Dalis vilniečių lenkų kalba vadina 
kelių kalbų mišinį. Jiems be paruošiamųjų kursų būtų sunku mokytis lenkų kalba dėstomoje 
mokykloje. Todėl 2013 m. jie dažniau negu 1993 m. pasirinko rusų kalba dėstomas mokyklas. 
Į lietuvių kalba dėstomas mokyklas lenkai nesiorientuoja. 

Kolegė E. Krukauskienė anketose pateikė klausimus respondentams, kad nurodytų savo tau-
tos rašytojus (Eugenija Krukauskienė „Religinio bei simbolinio vilniečių kultūrinio tapatumo 
raiška ir raida“/ Vilniečių kultūrinis tapatumas: 1993–2013 metai. 2014. - Vilnius: LSTC, p. 
36–73), Lenkai tiek 1993 m.,  tiek 2013 m. dažniausiai nurodė A. Mickevičių. 1993 m. tai nu-
rodė 4 iš 10 apklaustų Vilniaus lenkų (41 proc.), o 2013 m. jau tik ketvirtadalis (26 proc.). 1993 
m. dar buvo populiarus H. Sinkevičius (25 proc.), tačiau 2013 m. jį nurodė tik 4 proc. 1993 m. 
po 3 proc. respondentų lenkų dar įrašė B. Prusą ir J. Kraševskį, o 2013 m. – T. D. Mostovičių 
(3 proc.), S. Lemą (3 proc.) ir Č. Milošą (2 proc.). Akivaizdu, kad tai susiję su mokymo progra-
momis, knygų leidyba ir autorių sukaktimis. Žinoma, tai susiję ir su rašytojų biografi jomis ir jų 
kūrybos sąsajomis su Lietuva. Juk A. Mickevičius gyveno Vilniuje, jo personažai (pavyzdžiui, 
Gražina, Konradas Valenrodas ir kiti) yra lietuviai. Č. Milošui Lietuva taip pat yra tėvynė. 

Kaip pažymi E. Krukauskienė, „Mitologizuotos gamtos poveikį simboliniam kultūriniam tapa-
tumui įžvelgėme vilniečių mylimiausiose pasakose, ypač simbolių gausioje pasakoje ,,Eglė – žalčių 
karalienė“  (Eugenija Krukauskienė, cit. op., p. 55–56). Tačiau ne tik lietuviams vilniečiams ši pasaka 
gražiausia. Tapatindamiesi su Lietuvos kultūra, trečdalis vilniečių rusų, penktadalis lenkų, šeštadalis 
baltarusių nurodo ją kaip gražiausią savo tautos pasaką. Kultūriškai sava kai kuriems nelietuviams 
vilniečiams ir pasaka „Jūratė ir Kastytis“, kurioje daug baltiškų simbolių (ją nurodo vienas iš dešim-
ties lenkų). Lietuviai vilniečiai dažniau minėjo šią pasaką 2013 m. tyrime, nes Lietuva vis dažniau 
įvardijama jūrine valstybe. Socialinis gyvenimas koreguoja tiriamųjų kultūrines nuostatas, 
po 20 m. vilniečiai lenkai savo kultūrinį tapatumą grindžia literatūrine pasaka „Bolekas ir 
Liolekas“, be to, šiuos herojus galima sutikti ekranizuotose animacinėse versijose pagal lenkų 
rašytojo Liudviko Cichy kūrybą. Apskritai lenkams vilniečiams labiau patiko ir patinka lite-
ratūriniai pasakų variantai, pavyzdžiui, Pelenės (Kapciušek) lenkiškas variantas ar lenkų poeto ir 
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rašytojo Boguslavo Michaleko pasaka „Lech, Čech i Rus“ apie tris legendinius brolius, Lenki-
jos, Čekijos ir Rusijos įkūrėjus. 1993 m. kas vienuoliktas lenkas išskyrė „Kopciušek“, 2 proc. 
„Lech, Čech i Rus“. 2013 m. „Lech, Čech i Rus“ nurodė 1 proc. lenkų, o kiek daugiau „Bolek i 
Lolek“ (4 proc.) ir „Janačeko nuotykius“ (3 proc.).

Vilniečiai lenkai dažniau negu kitos tautinės grupės priskiria save slavų kultūrinės tradicijos 
arealui. Jie savo kultūrinį paveldą kildina iš Vilniaus ir Lietuvos kultūrai būdingų ženklų. Kele-
tas vilniečių nurodo, kad Vilnių įkūrė lenkai. Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Steponas Batoras vertinamas kaip įkūręs Vilniaus universitetą. Tiek 1993 m., tiek 2013 m. nu-
rodoma, kad Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas sukaupė 
didžiules meno kolekcijas Vilniaus žemutinės pilies rūmuose. Rusijos okupacijos laikotarpiu 
(nors tyrime jis ir nebuvo išskirtas) labiausiai vertinami A. Mickevičiaus nuopelnai. 

Inija Trinkūnienė pateikia 2004 m. mūsų daryto Lietuvos gyventojų tyrimo duomenis apie 
kultūrinės tradicijos išsaugojimą (Inija Trinkūnienė „Vilniečių etnokultūrinė raiška: nuostatos 
ir raida/ Vilniečių kultūrinis tapatumas: 1993–2013 metai“. 2014. - Vilnius: LSTC: p. 74–106). 
Vilniečiams labiausiai rūpi tradicinių švenčių šventimas (žr. 3.5 paveikslą).

3.5 pav. Lietuvos gyventojų nuostatos prisidėti prie tradicijos išsaugojimo ir 
tautybė 2004 m. (proc. pasirinkusiųjų teigiamus atsakymų variantus)

Šaltinis: 2004 metų Lietuvos gyventojų tyrimo duomenys. Plačiau apie tyrimą: A. V. Matulionis, V. Kaspa-
ravičienė, E. Kocai, E. Krukauskienė, D. Liutikas, G. Maniukaitė, A. Novelskaitė, I. Trinkūnienė, A. Vosyliūtė, 
V. Žilinskaitė. Lietuvos socialinė struktūra. – Vilnius: Firidas, 2005.
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Lietuvos lenkams Velykos, Kalėdos ir Užgavėnės yra tokios pat tradicinės kaip ir lietuviams. 
2/3 lenkų renkasi tradicinius lietuviškus vardus. Apie pusę apklaustųjų lenkų klausosi lietuvių 
liaudies muzikos, švenčia vestuves pagal lietuviškus papročius. Ketvirtadalis lenkų renka vai-
kams lietuviškus vardus, patys dainuoja lietuviškas dainas, šoka lietuvių liaudies šokius.

Kaip rodo įvairūs tyrimai, XXI a. dainavimas šeimoje nebėra toks populiarus Lietuvoje, ta-
čiau tai nereiškia, kad jis nebėra reikšmingas. Tai rodo įvairių žanrų muzikinių kolektyvų gausa, 
ilgametes tradicijas turintys chorai („Liepaitės“, „Ąžuoliukas“, „Dagilėlis“ ir kiti), grandiozinės 
Dainų šventės. Negalima nepaminėti ir lenkiškųjų kolektyvų Vilniaus krašte („Vilija“ ir kiti). 
Kas penktas vilnietis lietuvis nurodė dainuojantis per šventes ir masinius žmonių sambūrius, 
tarp lenkų buvo tik 4 proc.

 Vilniečių buvo prašyta užrašyti po tris mėgstamiausias liaudies dainas (žr. 3.6 paveikslą). 

3.6 pav. Vilniečių mėgstamų liaudies dainų kiekis (proc.)

Šaltinis: 1993 ir 2013 m. vilniečių tyrimai.

Lietuvių ir rusų (ypač) dainuojamoji tradicija skurdo, lenkų išliko panašiame lygyje, nors ir 
žemesniame negu lietuvių, bet aukštesniame nei rusų. Bendras nurodžiusių mėgstamas liaudies 
dainas procentas sumažėjo nuo 60 proc. iki 50 proc. 

Tiek 1993, tiek 2013 m. vilniečiams buvo užduotas klausimas: „Jei esate nelietuvis, 
kurias lietuvių liaudies dainas mokate? Parašykite trijų mėgstamiausių dainų pirmąsias ei-
lutes“. Į jį atsakė net pusė apklaustų lenkų, rusų tik penktadalis. Net 4 iš 10 lenkų nurodė 
„Ant kalno mūrai“. Kaip pažymi I. Trinkūnienė, „Ant kalno mūrai“ – daina, skambėjusi 
atgimimo metais ir jungusi į vieną būrį stovėjusius prie parlamento, savo aktualumo ne-
praranda iki šiol. Kas suteikia šiai dainai išskirtinumo ir kodėl ji tokia populiari? Kai kurių 
etnologų nuomone, tai vėlyva daina, kurios melodija ir turinio pagrindinė linija kildinama 
iš lenkiškosios „Ant kalno mūrai, joja mozūrai“. Etnologė Gražina Kadžytė mano, kad ši 
daina atkeliavo iš bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės laikų ir yra apie Mozūrijos krašto 
raitelius (Pileckas L. (2008). Vilniaus nacionalistų lūpose – dainos iš Lenkijos. Lietuvos 
rytas. Prieiga per internetą: (http://www.lrytas.lt/-12055053231203995392-vilniaus-nacio-
nalistulupose-dainos-is-lenkijos-video.htm). 

1993 m. visų tautinių grupių respondentai prie mėgstamiausių dainų priskyrė populiarias 
liaudies dainas (žr. 3.7 paveikslą).



133

LIETUVOS LENKŲ SOCIALINIO PORTRETO BRUOŽAI

3.7 pav. Vilniečių mėgstamos dainos 1993 m. (proc.)

Šaltinis: 1993 m. vilniečių tyrimas.

Lenkai išskyrė lenkų liaudies dainas, iš kurių dažniausiai minėtos „Cicha voda bžegi rvie“, 
„Hey hey sokoly“, „O muj rozmarinie“. Šiai dainų grupei priskirtini ir lenkiški maršai, šlageriai, 
tautinės dainos. 

5. 1989 m. vilniečių tyrimas
1989 m. buvo paskutiniai Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą metai. M. Gorbačiovo 

siekis išgelbėti sovietų imperiją nepavyko: garsioji „perestroika“ buksavo, o Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo aiškiai apsisprendusios atkurti nepriklausomybę. Todėl manau, kad tikslinga pri-
minti, kokios tuomet buvo Lietuvos lenkų nuostatos. 1989 m. vienas svarbiausių klausimų buvo 
gyventojų požiūris į Lietuvos suverenitetą (žr. 4.1 paveikslą).

4.1 pav. Pertvarkos tikslas Lietuvoje (procentais)

Šaltinis: 1989 m. Lietuvos gyventojų tyrimas. Plačiau žiūrėkite: Lietuva ir Sąjūdis.V., Filosofi jos, 
sociologijos ir teisės institutas, 1990. Dalis apklaustųjų svarbiausiu nurodė abu tikslus.
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Lietuviai pasisakė už Lietuvos suverenumą, ketvirtadalis apklaustų lenkų akcentavo mate-
rialinių sąlygų gerinimą.

 Iš esmės skyrėsi ir paties suvereniteto samprata (žr. 4.1 lentelę).

4.1 lentelė. Suvereniteto samprata (procentais)

Visi Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai

Nepriklausoma Lietuva 37 60 7 12 10

Nepriklausoma socialistinė 
respublika 15 16 8 20 14

Nepriklausoma respublika
TSRS konfederacijoje 14 13 15 17 12

Nepriklausoma respublika 
TSRS federacijoje 22 11 41 25 43

Tarybinė socialistinė respublika 
(kaip tuomet) 12 0,2 29 26 21

Šaltinis: 1989 m. Lietuvos gyventojų tyrimas.

Priminsime, kad apklausa vyko dar gerokai iki nepriklausomybės atkūrimo, todėl vilniečiams 
nebuvo lengva apsispręsti. Tačiau lietuvių ir tautinių bendruomenių atstovų suvereniteto sam-
pratos akivaizdžiai skyrėsi. Iš apklaustųjų tik vienas lietuvis nesiekė jokių permainų respublikos 
statuse, taip manančių lenkų buvo ketvirtadalis, nepriklausomos socialistinės Lietuvos labiau sie-
kė lenkai. Net trys ketvirtadaliai apklaustųjų lietuvių įsivaizdavo Lietuvą visai nepriklausomą 
valstybę (didžioji jų dalis nebematė ir socializmo prasmės), lenkų – trečdalis. Taip manančių buvo 
daugiau nei rusų. Matyt, tam turėjo reikšmės, kad Lenkija buvo santykinai nepriklausoma valsty-
bė, nors ir pseudosocialistinė ir susaistyta Varšuvos sandraugos saitais. Net ir toks pavyzdys jiems 
buvo pranašesnis už „broliškų tautų sąjungą, suvienytą didžiosios Rusijos“.

Vilniečių buvo klausiama, kiek jie galvoja laukti pertvarkos rezultatų (žr. 4.2 lentelę).

4.2 lentelė. Kiek laiko galvojama laukti pertvarkos rezultatų? (procentais)

Visi Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai

Daugiau nebegali 25 24 27 29 18

1–2 metus 22 22 19 24 21

3–4 metus 7 7 8 6 7

Ne daugiau 5 metų 13 13 13 11 14

Gali ilgai 33 34 33 30 40

Šaltinis: 1989 m. Lietuvos gyventojų tyrimas.

Lenkų, nebegalinčių daugiau laukti ar sutinkančių tik trumpai laukti pertvarkos rezultatų, 
buvo daugiau kaip pusė. Dalis lietuvių pasiryžę ilgiau laukti, kad tik būtų pasiekta Lietuvos 
nepriklausomybė, kitataučiai labiau tikėjosi iš „perestroikos“ greitesnės ekonominės gerovės.

1989 m. buvo numatytas TSKP plenumas nacionaliniais klausimais, todėl vilniečių klausė-
me, kokios plenumo galimybės (žr. 4.3 lentelę).
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4.3 lentelė. Ar TSKP plenumas nacionaliniu klausimu padės 
spręsti tautinius klausimus Lietuvoje? (procentais)

Visi Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai
Taip 10 5 16 16 15
Iš dalies 33 26 45 38 48
Netikiu, kad padės 16 15 19 18 9
Patiems reikia spręsti 41 54 20 28 28

Šaltinis: 1989 m. Lietuvos gyventojų tyrimas.

Kardinalios pagalbos nelabai tikėjosi ir lenkai. Net santykinai daugiau lenkų netikėjo, kad 
padės. 

Vilniečiai buvo klausiami ir apie tautinių problemų sprendimo sėkmę pačioje Lietuvoje 
(žr. 4.4 lentelę).

4.4 lentelė. Teigiamas tautinių klausimų sprendimo vertinimas (procentais)

Visi Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai

Vyriausybė žengė svarbius žingsnius 73 79 70 60 66
Aktyviai sprendžia tautinius 
klausimus Sąjūdis 78 95 47 46 47

Sėkmingai veikia rusų, lenkų, žydų 
ir kitų kultūrinės bendrijos 51 52 39 57 47

Šaltinis: 1989 m. Lietuvos gyventojų tyrimas.

Daug mažiau lenkų (mažiau kaip pusė) nei lietuvių (kaip ir kitų kitataučių) teigiamai vertino 
Sąjūdžio veiklą. Lenkai mažiau teigiamai vertino Lietuvos vyriausybės pastangas, tuo metu jie 
labiau akcentavo savo kultūrinės bendrijos reikšmę sprendžiant tautinius klausimus.

Kaip minėta, 1989 m. buvo priimami svarbūs įstatymai, tiesiogiai lietę Lietuvos valstybingumo 
klausimus ir tautines mažumas, todėl apklausoje jiems buvo skirtas svarbus dėmesys (žr. 4.5 lentelę). 

4.5 lentelė. 1989 m. gegužės 18 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
sesijos dokumentų teigiamas vertinimas (procentais)

Visi Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai

Pataisos Konstitucijoje dėl 
LTSR nuosavybės (11 straipsnis) 92 99 72 87 86

Pataisos Konstitucijoje dėl 
pilietybės (31 straipsnis) 84 98 57 70 52

Pataisos Konstitucijoje dėl piliečių 
teisių gynimo (37 straipsnis) 94 99 82 88 83

Pataisos Konstitucijoje dėl respublikos 
įstatymų prioriteto (70 straipsnis) 80 99 68 79 64

Deklaracija apie Lietuvos 
valstybinį suverenitetą 88 99 66 74 76

Molotovo–Ribentropo pakto pasmerkimas 91 98 76 89 71

Šaltinis: 1989 m. Lietuvos gyventojų tyrimas.
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Dauguma apklaustųjų vilniečių teigiamai įvertino visus nutarimus, deklaraciją ir Molotovo–
Ribentropo pakto pasmerkimą. Būtina pažymėti, kad dauguma apklaustų lenkų taip pat teigia-
mai vertino šiuos dokumentus. Priminsime, kad pusė lenkų gimę Vilniuje, todėl geriau suvokė, 
kad šie nutarimai gina ir jų interesus. 

Sovietiniais laikais ideologai dažnai vartojo „liaudies“ sąvoką, „įkaldami“ ją į žmonių gal-
vas, todėl ir klausimas apie tai, ką įvardintume Lietuvos piliečiu, buvo suformuluotas remiantis 
šia sąvoka (žr. 4.6 lentelę).

4.6 lentelė. Lietuvos liaudies samprata (procentais)

Visi Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai
Visi Lietuvos gyventojai 44 21 80 57 86
Gimę Lietuvoje 41 53 20 41 10
Tik lietuviai 9 16 0,5 1 2
Kita 6 10 0 1 2

Šaltinis: 1989 m. Lietuvos gyventojų tyrimas.

Dauguma lenkų buvo gimę Lietuvoje, todėl 4 iš 10 apklaustųjų lenkų teikė pranašumą gi-
musiems Lietuvoje, taigi sutiko su tam tikru cenzu. 1989 m. buvo priimtas pilietybės įstatymas, 
kuris buvo ypač palankus kitataučiams: pilietybę galėjo gauti ne tik gimę Lietuvoje, bet ir kiti 
gyventojai. 

Baigdami šio tyrimo rezultatų analizę galime matyti, kokie jautrūs apsisprendimo klausimai 
buvo vilniečiams 1989 m. Tiek lietuviams, troškusiems Lietuvos nepriklausomybės, tiek lenkams ir 
kitiems iš esmės turėjo pasikeisti dešimtmečiais formuoti ideologiniai „štampai “. Tiek vieni, tiek kiti 
stovėjo ties nežinomybės slenksčiu, tik vieni su viltimi, kiti su nepasitikėjimu ir net baime. O mums, 
sociologams, susidarė istorinė galimybė fi ksuoti žmonių nuostatas lemtingo lūžio metu. 

Apibendrinimai
Per ketvirtį amžiaus, praėjusį nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, įvykę pokyčiai 

lėmė ir lenkų bendruomenės Lietuvoje brendimą. Kaip rodo mūsų tyrimų duomenys, galima 
konstatuoti, kad dauguma lenkų įvardija save Lietuvos lenkais, t. y. lenkais, kuriems Lietuva 
yra tėvynė, kurie yra lojalūs Lietuvos piliečiai.

Lietuvos lenkų bendruomenės socialiniam portretui yra būdingas lietuvių tautai reikšmingų 
vertybių, normų ir simbolių įsisavinimas. Jaunoji karta gerai integruota lietuvių visuomenėje. 

Svarbu ir tai, kad Lietuvos lenkai išlaiko lenkiškąjį savitumą, tradicijų laikimąsi ir taip pra-
turtina Lietuvos kultūrinį gyvenimą.

Lietuvos lenkai didelį dėmesį skiria savo gimtajai kalbai, kartu ir valstybinės kalbos varto-
jimui. Ypač tai pasakytina apie jaunimą. 

Per dvidešimt metų, praėjusių nuo 1993 m. vilniečių tyrimo, pakito Vilniaus gyventojų tautinė 
sudėtis. Išaugus lietuvių skaičiui ir jų procentui, tautinės mažumos mažėjo tiek skaičiumi, tiek 
procentine gyventojų dalimi. Antra vertus, lenkų skaičius ir procentinė dalis viršijo rusų skaičių.

Tačiau negalima teigti, kad visi Lietuvoje gyvenantys lenkai nėra veikiami politinių jėgų 
politikavimo. Kai kurių Lietuvos lenkų politikų siekiai perorientuoti jaunimą į Lenkijos kaip 
tikrosios tėvynės sampratą menkina gimtosios žemės reikšmę, skatina migracines nuostatas. 
Tenka konstatuoti vis didėjančią dezorganizuojančią tokių veikėjų veiklą lenkų kalba mokomo-
siose mokyklose, o tai tiesiogiai kenkia Lietuvos piliečių ugdymui.
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FEATURES OF SOCIAL PORTRAIT OF LITHUANIAN 
POLES

Arvydas Virgilijus MATULIONIS
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Summary. The article contains the researches, conducted under the leadership of author, 
material. The article mainly refers to the survey data from Vilnius of 1993 and 2013. During 
the twenty years since the survey in Vilnius in 1993, the ethnic composition of population 
of Vilnius has signifi cantly changed.
The number of Lithuanians increased and the number and percentage of other ethnic com-
munities of all population decreased. On the other hand, the number of Poles exceeded the 
number of Russians in all population. During the last quarter of a century since Lithuania 
regained its independence, the changes that have occurred has infl uence on the maturation 
of the Polish community in Lithuania. Lithuanian Poles pay more attention to the use of 
their native language along with the state language, especially the young generation of 
Poles. Research data shows that the majority of Poles named themselves as the Lithuanian 
Poles, i.e. Poles, who homeland is Lithuania and who are loyal citizens of Lithuania.

Keywords: Lithuanian Poles, social portrait, identity. 
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Lietuvos socialinė raida – tai Lietuvos socialinių tyrimų centro tęstinis recenzuojamas mokslo 
leidinys, skirtas aktualių socialinių problemų Lietuvoje vertinimui ir jų sprendimų paieškai. Lei-
dinys tęsia Socialinių tyrimų instituto 2004 m. pradėtą leidinių, kuriuose analizuojama Lietuvos 
socialinė raida įstojus į ES, ciklą. Čia publikuojami originaliais mokslinių tyrimų rezultatais pa-
grįsti empiriniai ir teoriniai moksliniai straipsniai, nagrinėjantys įvairių reiškinių įtaką šalies so-
cialinei ir ekonominei raidai. Leidinys leidžiamas kartą per metus. Trečiasis Lietuvos socialinės 
raidos numeris skirtas naujausiems sociodemografi niams Lietuvos raidos ypatumams atskleisti. 
Daugumoje straipsnių, remiantis 2011 metų visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo ir kitais 
statistiniais duomenimis, analizuojami demografi niai Lietuvos teritorijos raidos aspektai. Čia 
taip pat pristatomos gyventojų sociologinių tyrimų metu nustatytos kintančios šalies gyventojų  
nuostatos įvairiais klausimais ir jas veikiantys veiksniai.  


