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Trys milijonai. Realybė ar jau tik miražas?

Vlada Stankūnienė

Dar likus savaitei iki 2011 m. visuotinio Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo pabaigos paskelbti tarpiniai rezultatai, skelbiantys, kad jau surašyta 2,7 milijono
Lietuvos gyventojų, prilygo sprogimui: nejaugi mūsų mažiau nei trys milijonai?!
Daug ką tie skaičiai taip šokiravo, kad buvo sunku (ar nenorima) suvokti, kad
surašymas tebevyksta – mes dar skaičiuojami. Lengviau buvo atsidusta, kai baigus surašymą išankstiniai duomenys skelbė – Lietuvoje nuolatinių gyventojų yra
3 milijonai ir 54 tūkstančiai (Statistikos departamentas, 2011a). Trys milijonai yra!
Dar yra. Bet ar ilgam? Tuo pat metu, kai Lietuvoje vyko surašymas, Jungtinių Tautų
(JT) organizacija pagal baigiamuosius visų pasaulio šalių gyventojų prognozių iki
šio amžiaus pabaigos ir paraleliai „Eurostat“ Europos Sąjungos šalių gyventojų
prognozių penkiasdešimčiai metų iki 2060 m. skaičiavimus Lietuvai jau prognozavo „nuosprendį“ – greitai, labai greitai trijų milijonų nebebus. Be to, tarp visų
gyventojų po kelių dešimtmečių beveik kas trečias bus 65 metų ir vyresnis, o kas
dešimtas – 80 metų ir vyresnis.
Naujos gyventojų prognozės
2011 m. gegužės 5 d. JT Ekonominių ir socialinių reikalų departamentas paskelbė
viso pasaulio šalių gyventojų prognozes iki 2100 m. (keletą variantų). Po mėnesio,
2011 m. birželio 8 d., Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“ paskelbė
Europos Sąjungos valstybių narių gyventojų prognozes iki 2060 m. Tai solidžiausios tarptautinės institucijos, kurios kas dvejus metus atlieka prognostinius gyventojų skaičiavimus. Tačiau nesvarbu, kokio solidumo institucijos tai atlieka, – gyventojų prognozės visada yra tikimybinės, ir prognozuojamas gyventojų skaičius
ateityje gali būti realus tik esant tam tikroms sąlygoms. Tai būtina visada prisiminti.
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Iš paskelbtų gyventojų prognozių turėtume įsiklausyti į labiausiai tikėtinų
variantų – JT vidurinio varianto (medium) ir „Eurostat“ konvergencijos varianto
(convergence) – rezultatus. Šioje prognozių apžvalgoje pateikiami šių variantų
duomenys.
Kiek ilgai Lietuvoje dar gyvens daugiau nei trys milijonai?
Tiek JT, tiek ir „Eurostat“ Lietuvai prognozuoja panašų gyventojų skaičiaus kitimą – smarkų mažėjimą. Tik JT gyventojų skaičiaus prognozės yra truputį optimistiškesnės. Pagal JT prognozes po penkiasdešimties metų – 2060-aisiais – Lietuvoje gyvens 2,7 mln., pagal „Eurostat“ – 2,68 mln. žmonių (1 lent.).
Kaip rodo šios prognozės, trijų milijonų Lietuva nebepriskaičiuos apie 2035 m.
Pagal JT skaičiavimus Lietuvos gyventojų skaičius, šio amžiaus devinto dešimtmečio pradžioje nukrisiantis žemiau 2,5 mln. ribos, mažai besikeis, ir 2100 m. gyvens 2,45 mln. žmonių (1 lent.).
Tačiau tiek JT, tiek „Eurostat“ prognozių išeities pozicija – 2010 m., t. y. demografinė ateitis pradėta skaičiuoti nuo gyventojų skaičiaus, kuris buvo 2010 m. sausio
1 d. (nuo paskutinių faktinių duomenų, kurie buvo turimi pradėjus skaičiavimus).
Lietuvoje 2010 m. sausio 1 d. gyveno 3,3 mln. žmonių. Tačiau, kaip rodo statistiniai duomenys, 2010 m. Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 84,5 tūkst. (78,3
tūkst. dėl migracijos ir 6,2 tūkst. dėl natūralios kaitos), ir 2011 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojų skaičius jau buvo 3,24 mln. (Statistikos departamentas, 2011b).
Tai yra vien per vienus metus dėl ypač blogos demografinės situacijos Lietuvos
gyventojų skaičius nuo prognozių atsiliko daugiau nei 60 tūkst. Be to, 2011 m. visuotinis gyventojų ir būstų surašymas, palyginti su statistiniu būdu apskaičiuotu
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1 lentelė. Lietuvos gyventojų
prognozės, mln., metų
pradžiai
Metai

JT vidurinis
(medium)
variantas

„Eurostat“
konvergencijos variantas

20101

3,329

3,329

2035

2,999

2,977

2060

2,705

2,676

2070

2,592

2080

2,508

2090

2,471

2100

2,453

1faktinis skaičius

Šaltiniai: UN, 2011; EUROSTAT, 2011.

gyventojų skaičiumi, dar nepriskaičiavo apie
180 tūkst. Pagal išankstinius surašymo duomenis 2011 m. kovo 1 d. Lietuvoje tebuvo
3,054 mln. gyventojų (Statistikos departamentas, 2011a). Taigi dabartinis gyventojų
skaičius nuo prognostinių skiriasi beveik
ketvirčiu milijono. Toks gyventojų skaičius,
koks šiuo metu yra Lietuvoje, atliekant abu
skaičiavimus buvo prognozuojamas tik po
dvidešimties metų – 2031-aisiais. Tad skaičiuodami labai apytiksliai trijų milijonų turėtume
nepriskaičiuoti beveik dvidešimčia metų anksčiau nei prognozuota. Taigi akivaizdu, kad gyvename paskutinius metus, geriausiu atveju –
dvejus trejus, kai mūsų dar trys milijonai.
Tada kiek mūsų bus po penkiasdešimties metų ir šio šimtmečio pabaigoje? Jeigu išeities
pozicija koreguojama maždaug 250 tūkst., tai
tokiu pat skaičiumi sumažinę ir prognostinį
skaičių gautume, kad po penkiasdešimt metų,
tikėtina, Lietuvoje gyvens tik kiek daugiau nei
2,4 mln., o šio šimtmečio pabaigoje – vos apie
2,2 mln. žmonių.
Ar gali Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimą sustabdyti gimstamumo didėjimas,
mirtingumo ir emigracijos mažėjimas?
Prognostinis gyventojų skaičius priklauso nuo
išeities pozicijos – nuo faktinio gyventojų
skaičiaus ir prielaidų, kaip keisis pagrindiniai demografiniai procesai – gimstamumas, mirtingumas ir migracija. Tiek JT, tiek „Eurostat“ Lietuvos
gyventojų prognostiniams skaičiavimams, palyginti su dabartine situacija, naudojo optimistines
prielaidas (nors jos įvardijamos kaip vidutinės):
1. Prognozuojama, kad gimstamumas Lietuvoje didės: suminis gimstamumo rodiklis po
penkiasdešimties metų bus apie 1,9, šimtmečio
pabaigoje – net viršys 2, t. y. bus sugrįžta prie
kartų kaitą užtikrinančio gimstamumo (dabartiniu metu suminis gimstamumo rodiklis yra
1,55) (Statistikos departamentas, 2011c).
2. Mirtingumas visą prognozuojamą periodą,
nežiūrint jo neigiamų pokyčių per pastarąjį
pusės šimto metų periodą, turėtų mažėti,
ypač vyrų. Prognozuojama, kad vidutinė tikėtina vyrų gyvenimo trukmė per ateinančius
penkiasdešimt metų pailgės daugiau nei 7
metais (būtų beveik 76 metai; čia verta prisiminti, kad per pastaruosius 45 metus vyrų vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė sutrumpėjo), moterų – 5 metais. Pagal JT prognozes šimtmečio
pabaigoje tiek Lietuvos moterų, tiek ir vyrų
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė jau būtų
panaši į Vakarų Europos šalių (dabartiniu metu
vyrų trumpesnė 10, moterų – beveik 5 metais):
vyrų – apie 80, moterų – 87 metus.
3. JT prognozėse dėl migracijos kitimo taip pat
naudotos, atsižvelgiant į mūsų esamą situaciją, optimistinės prielaidos: prognozuojama,
kad emigracija iš Lietuvos greitai „silps“ ir per
ateinančius dvidešimt metų neigiamas migracijos neto laipsniškai mažėdamas sudarys apie
70 tūkst. Vėliau, nuo 2030 m., jau prognozuojamas nulinis migracijos neto, t. y. dėl emigracijos
Lietuvos gyventojų skaičius nebeturėtų mažėti.
Taigi JT ir „Eurostat“ Lietuvai prognozuoja pozityvius demografinius pokyčius: a) gimstamu-
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mas didės ir priartės prie norimo, demografinę
pusiausvyrą užtikrinančio lygio; b) mirtingumas,
ypač vyrų, mažės ir bus artimas Vakarų šalims;
c) emigracija mažės ir taps subalansuota.
Nepaisant optimistinių demografinių procesų
raidos prielaidų Lietuvos gyventojų skaičius toliau sparčiai mažės, ir dar ne vieną dešimtmetį.
Tai rodo, koks didžiulis Lietuvą apėmęs demografinis nuosmukis, kokia demografinei
raidai nepalanki yra aplinka, todėl, siekiant
pasikelti iš šios „duobės“, būtini taiklūs ir situacijai adekvatūs sprendimai.
Taigi, nors prognozuojant daromos galimo
demografinių procesų raidos gerėjimo ar net
nemažo gerėjimo prielaidos, Lietuvos gyventojų skaičius šimtmečio pabaigoje jau nebesieks 2,5 mln., o pakoregavus JT ir „Eurostat“
prognozes pastaraisiais gyventojų skaičiaus
patikslinimais tikėtina, kad gyventojų skaičius
bus net ketvirčiu milijono dar mažesnis.
Lietuvos demografinė ateitis kitų šalių
kontekste
Šios JT ir „Eurostat“ gyventojų prognozės ne tik
Lietuvai, bet ir visoms išsivysčiusioms šalims
prognozuoja demografinės raidos atsigavimą – numato gimstamumo didėjimo, ir net
iki demografinę pusiausvyrą užtikrinančio
lygio (kai suminis gimstamumo rodiklis siekia
2 ir daugiau), galimybes. Tiesa, daugumai šalių
tokia situacija prognozuojama tik šimtmečio
pabaigoje. Taigi keletą dešimtmečių vyravusį
pesimistinį požiūrį dėl galimybių atkurti
išsivysčiusių šalių demografinę pusiausvyrą
pakeitė optimizmas. Tai gera naujiena, nes jau
ne vieną dešimtmetį iš esmės tik labiausiai
išsivysčiusios šalys, dėl sukurtos gerovės patrauklumo pritraukdamos imigrantus, kiekybiškai nemažėjo – gyventojų skaičius dar augo.
Taigi išsivysčiusių šalių demografinė situacija turėtų stabilizuotis. Bent tokios labiausiai
tikėtinų variantų prognozės. Vis dėlto bendras Europos Sąjungos šalių gyventojų skaičius, apie 2040 m. pasieksiantis maksimumą
(526 mln.), pradės mažėti, ir prognozuojama,
kad šimtmečio pabaigoje bus mažiau nei
pusė milijardo (EUROSTAT, 2011; UN, 2011).
Įvairių šalių gyventojų skaičius keisis gana skirtingai (1 pav.). Šalyse, kuriose jau dabar gimstamumas yra artimas kartų kaitai ir, be to, jei
jose dar yra teigiamas imigracijos neto, visą šį
šimtmetį gyventojų skaičius nuolatos didės.
Tuo tarpu Rytų Europos šalims prognozuojama, kad jų gyventojų skaičius mažės ir tik
šimtmečio pabaigoje stabilizuosis (EUROSTAT,
2011; UN, 2011). Prognozuojama, kad per
artimiausių penkiasdešimties metų periodą
Lietuva tarp Europos Sąjungos šalių išsiskirs
vienu didžiausių gyventojų skaičiaus sumažėjimo rodikliu. Labiau turėtų mažėti tik Latvijos ir
Bulgarijos gyventojų skaičius (EUROSTAT, 2011).
Senelių bumas
Lietuvai, kaip ir visoms ES šalims, prognozuojamas spartus gyventojų senėjimas, įvardijamas
net „senelių bumu“ (EUROSTAT, 2011). Sparčiausiai demografinis gyventojų senėjimas LieDE M OG R A FI N I Ų T Y R I M Ų I N S T ITU TAS
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tuvoje vyks trečiame–ketvirtame šio šimtmečio
dešimtmetyje. Vėliau senėjimo tempai lėtės
(Lanzieri, 2011), ir net demografinės senatvės
lygis turėtų pradėti mažėti (UN, 2011). 65 metų
ir vyresnių gyventojų dalis po penkiasdešimties metų Lietuvoje turėtų sudaryti arti trečdalio
(31,2 %) (2 pav.), o 80 metų ir vyresnių – daugiau
nei dešimtadalį (10,8 %) visų gyventojų. Pagal
demografinius gyventojų senatvės rodiklius Lietuva tarp ES šalių išliks vidurio pozicijoje (2 pav.).
„Senosiose“ ES šalyse spartus pagyvenusių ir
senolių dalies didėjimas siejamas su nuolatiniu mirtingumo mažėjimu ir gyvenimo trukmės
ilgėjimu, ilgai trukusiu žemu gimstamumo lygiu ir gausia pokario „vaikų bumo“ karta, kuri
artimiausiu metu papildys senų žmonių gretas.
Tiesa, šių šalių gyventojų senėjimą ilgą laiką
stabdė dideli imigracijos srautai. Lietuvos spartų
gyventojų senėjimą, be žemo gimstamumo,
spartina jaunimo emigracija. Be to, priešingai nei
kitose ES šalyse, Lietuvos mirtingumo pokyčiai ir
lygis gyventojų senėjimą net stabdo.

1 pav. ES šalių gyventojų skaičiaus prieaugis / sumažėjimas 2010–2060 m. (procentais)
Šaltinis: EUROSTAT, 2011.
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2 pav. ES šalių 65 + gyventojų dalis iš bendro gyventojų skaičiaus 2060 m.
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Gyventojų surašymui pasibaigus
Nurimo aistros dėl gyventojų ir būstų surašymo.
Gal dabar ramiau galime pažiūrėti į gyventojų
surašymo rezultatus, o kartu ir mūsų visų
vaidmenį siekiant geriausių rezultatų, kurie yra
labai svarbūs valstybės ūkiniame, socialiniame
ir kultūriniame gyvenime. Visiškai aišku: nuo
to, kiek sėkmingai buvo atliktas surašymas ir
kuo kokybiškesni duomenys apie mus visus
yra gauti, priklauso ir tolesnių ekonominių bei
socialinių sprendimų pagrįstumas.

laukti (numatoma skelbti 2011 m. gruodžio
mėn.), nors mūsų statistikai tarp kitų šalių pasižymi operatyvumu (jie paprastai vieni iš pirmųjų tarp ES šalių paskelbia ataskaitinio laikotarpio duomenis). Latviai, atlikę surašymą tuo
pačiu metu kaip lietuviai, išankstinius duomenis skelbs tik 2012 m. vasarį, po 8 mėn. nuo gyventojų apklausos pabaigos. Galutinius surašymo duomenis Lietuvos statistikos departamentas planuoja skelbti iki 2013 m. birželio mėn.

Pirmieji 2011 m. Lietuvos visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai
Iš Lietuvos statistikos departamento pranešimo spaudai žinome, kad, „išankstiniais e. surašymo ir apklausos duomenimis, surašymo apskaitos momentu (2011 m. kovo 1 d.) Lietuvoje
buvo 3 mln. 53,8 tūkst. nuolatinių gyventojų
(1407,9 tūkst. vyrų ir 1645,9 tūkst. moterų. Tai
sudaro apie 94 % pagal Gyventojų registro
duomenis ir Statistikos departamento metodiką įvertinto Lietuvos gyventojų skaičiaus, kuris
kovo 1 d. sudarė 3234,9 tūkst.“ (Statistikos departamentas, 2011), t. y. 181 tūkst. mažiau,
nei buvo įvertinta iki surašymo. Detalesnių
išankstinių surašymo duomenų dar reikės pa-

Ar valstybiškai ir pilietiškai pažiūrėta į
2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų
surašymą?
Surašymas paprastai yra valstybinės reikšmės
įvykis šalies gyvenime. Bent jau taip iki šiol
suprantama kitose valstybėse. Valstybių patirtis rodo, kad paprastai, organizuojant visuotinį
gyventojų surašymą, didžiulį dėmesį ir visokeriopą paramą tam skiria aukščiausios valstybinės institucijos, vietinė valdžia, televizija, radijas, spauda. Pilietiškai ir atsakingai paprastai į
tai atsiliepia ir šalies gyventojai.
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Vlada Stankūnienė

Lietuvoje viskas vyko kažkaip kitaip. Tai buvo
lyg tik Statistikos departamentui svarbus įvykis
ir didžiulis iššūkis. Tiesa, pirmasis Gyventojų ir
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būstų surašymo etapas – elektroninis surašymas – pademonstravo didelį gyventojų aktyvumą ir pilietinę brandą. Elektroniniu būdu
susirašė net trečdalis Lietuvos gyventojų. Tai
reikėtų vertinti kaip sėkmingą naujo surašymo
metodo išbandymą. Tuo tarpu žiniasklaida ir jos
elitas ne kartą viešai suabejojo dėl surašymo
reikalingumo ar svarbos. Nelabai buvo jaučiamas ir valstybinių institucijų palaikymas.
Vertinant tokią valstybės institucijų ir žiniasklaidos poziciją pirmiausia norisi prisiminti
istoriją. Juk Lietuva pasaulyje buvo tarp šalių
pradininkių, kuriose dar XVIII amžiuje buvo
pradėti visuotiniai gyventojų surašymai. Pirmas visuotinis gyventojų surašymas Lietuvos teritorijoje vyko dar Lietuvos Didžiojoje
kunigaikštystėje 1790 m. Ar dabar taip pat
siekiama paversti Lietuvą pradininke, tik jau paneigiant surašymo būtinumą ir svarbą?
Gyventojų surašymas: ar tai vien nacionalinis reikalas?
Nuo praėjusio šimtmečio antros pusės ir ypač
pabaigos greitai kinta gyventojų surašymų organizacija. Vykstant valstybių integraciniams
procesams, gyventojų surašymai peržengė
nacionalinės svarbos ribas. Tai jau nėra vien
vidinis kiekvienos valstybės reikalas. Siekiant
tarptautinių tikslų ir bendradarbiavimo Jungtinių Tautų Organizacija rengia gyventojų surašymų rekomendacijas, numato pagrindines
visas valstybes dominančias surašymų temas
(klausimus), kurias būtina įtraukti į surašymo
lapą, ir siūlo nepagrindines temas, kurias šalys
pasirenka atsižvelgdamos į savo nacionalinius
poreikius. Žinoma, valstybės į surašymo lapą gali
įtraukti ir specifinių klausimų, aktualių vien joms,
tačiau rekomenduojama klausimų skaičių riboti.
Išplėtus duomenų rinkimą apie būstą kaip labai
svarbų gyvenimo kokybės požymį, gyventojų
surašymai vykdomi kartu su būstų surašymais.
Bendru sutarimu valstybės surašymus vykdo
panašiu metu. Dabartiniu metu pasaulio šalyse
vyksta vadinamasis 2010 metų surašymas
(t. y. įvairioms valstybėms rekomenduojama
surašymą surengti artimu šiems metams laiku).
1 lentelė. Registrų naudojimas surašant Šiaurės Europos šalių gyventojus ir būstus
Registrai

Danija

Norvegija

Švedija

pirmą
kartą
naudotas
surašymo
metu

registras
įkurtas

pirmą
kartą
naudotas
surašymo
metu

registras
įkurtas

pirmą
kartą
naudotas
surašymo
metu

registras
įkurtas

pirmą
kartą
naudotas
surašymo
metu

Gyventojų

1968
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Įmonių
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1980
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Būstų

1977

1981
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1985

2001

2011

2008

2011

Išsilavinimo

1971
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1990

Užimtumo

1979
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1987
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1985
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Šeimų

1968
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Namų ūkių
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1975
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2011

2011

Pajamų

1970
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1969
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2008 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl gyventojų ir būstų surašymų
nustatė, kad, siekiant duomenų palyginamumo ir rengiamų apžvalgų patikimumo, visos
Europos Sąjungos valstybių narių surašymų
duomenys turi būti priskirti 2011 metams.
Siekiant surašymo rezultatų kokybės ir palyginamumo rengiamos tarpvalstybinės konsultacijos, skleidžiama gera patirtis. Gyventojų surašymų duomenys tampa svarbia tolesnio tarptautinio bendradarbiavimo plėtros prielaida.
Surašymų metodai
Kritikuojančiųjų surašymo būtinybę gretose
dažnai pasigirsdavo nuomonių, esą yra šalių,
kurios surašymų neatlieka, tačiau turi būtiną
informaciją apie gyventojus. Pasak jų, atlikdama surašymą Lietuva žengia atsilikusiųjų keliu
ir neefektyviai naudoja lėšas.
Iš tiesų keliose šalyse taikomi itin modernūs
metodai, tačiau Lietuva jų taikyti dar negali dėl
objektyvių priežasčių. Moderniausias informacijos gavimo metodas – įvairių administracinių
registrų mikroduomenų jungimas per asmens
kodą. Deja, tai daryti gali tik labai mažai šalių.
Informacijos gavimas registrų jungimo metodu
gerokai pigesnis, procedūra daug operatyvesnė
ir prireikus ją galima atlikti kur kas dažniau.
Tačiau, norint naudoti registrų jungimo metodą,
reikia registrus turėti ir turėti aktualizuotus (pakankamos kokybės, nuolat atnaujinamus). Čia
kalbama ne vien apie gyventojų registrą, kurį
turi ir Lietuva, bet apie visą administracinių
įrašų pagrindu sukurtų registrų komplektą:
išsilavinimo, užimtumo, šeimos, pajamų, būsto,
namų ūkio sąlygų, įmonių ir pan. Tik turėdamos
kokybiškų šių registrų komplektą (kai kurie iš jų
sukurti prieš pusšimtį metų), Šiaurės Europos
šalys, anksčiausiai Danija ir Suomija, 2011 m. –
Norvegija ir Švedija, vietoj tradicinio gyventojų
ir būstų surašymo metodo pradėjo taikyti
registrų jungimą (1 lent.). Deja, tokių palankių
gerokai pigesnio gyventojų surašymo sąlygų
Lietuvai (kaip ir daugumai kitų Europos Sąjungos šalių) dar reikės palaukti.
Tačiau čia vertėtų pabrėžti, kad registrų jungimo metodas vis dėlto teikia siauresnę informaciją, ir todėl Šiaurės Europos šalys, apibendrindamos savo patirtį, akcentuoja nuolat
kylančią dilemą: „visą laiką tenka balansuoti
tarp norimos kokybės / apimties ir praktinės,
ekonominės realybės“ (Register based, 2007).
Kai kuriose šalyse taikomi kombinuoti / mišrūs metodai (pradėti taikyti Vokietijoje, Prancūzijoje), kai trūkstami registrai papildomi
atrankinėmis apklausomis. Šiuo atveju nors
procedūra ir kiek pigesnė, tačiau vėlgi nukenčia duomenų apimtis, palyginamumas ir patikimumas. Kai kurie duomenys gaunami ne
apie visus šalies gyventojus, informacija apie
šeimas, išsilavinimą apytikslė, gana sudėtinga
jungti įvairių tipų informaciją ir pan.
Apie 2010 metus vykdant surašymus pradėtos taikyti ir modernios technologijos. Viena iš
jų – elektroninis (arba internetinis) surašymas,
papildantis tradiciniu būdu atliekamą apklausą.
DE M OG R A FI N I Ų T Y R I M Ų I N S T ITU TAS
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Šiuo surašymo modernizavimo keliu pasuko ir
Lietuva, pagal susirašiusių elektroniniu būdu
mastą – labai sėkmingai. Tačiau, kaip pabrėžiama įvairiuose tarptautiniuose gyventojų surašymo kokybės vertinimo dokumentuose, naujų technologijų taikymas visada susijęs su nesklandumais, o pirminiame diegimo etape – ir
su papildomomis išlaidomis. Kai kurių nesklandumų (techninių trikdžių elektroninio surašymo
metu) nepavyko išvengti ir Lietuvai. Tačiau
surašymo kaina Lietuvoje yra gerokai mažesnė
(planuota vienam gyventojui – apie 9 Lt) nei
panašiu būdu surašymą vykdančioje Latvijoje
ir ypač Estijoje, o vertinant tai, kad trečdalis Lietuvos gyventojų susirašė elektroniniu būdu,
faktinė kaina turėtų būti dar mažesnė. Gal
vertėtų paminėti ir tai, kad estai ir čia žengė
gerokai toliau modernumo, deja, branginančio
surašymą, linkme – jie elektroniniu būdu nesusirašiusiųjų apklausai numatė naudoti ne
popierinį surašymo lapą, o nešiojamąjį kompiuterį, be to, surašinėtojus aprūpino GPS imtuvais. Operatyviau, moderniau, patikimiau, bet
kur kas brangiau.
Kam reikalingi gyventojų surašymai?
Deja, iki šiol dar gan dažnas žmogus surašymą
supranta supaprastintai – tik kaip būdą gauti
duomenų apie gyventojų skaičių, t. y. suskaičiuoti, kiek mūsų yra arba, kaip šiuo metu Lietuvoje, – kiek mūsų nebėra, t. y. kiek per pastaruosius dešimt metų emigravo. Nors tai labai
svarbi gyventojų surašymų funkcija, tačiau ji
tėra viena iš daugelio.
Didžiausia gyventojų ir būstų surašymo svarba
ta, kad jis teikia išsamią informaciją apie tai, kokie mes esame, kaip gyvename. Be demografinių gyventojų duomenų (sudėtį pagal amžių,
lytį, šeiminį statusą, profesiją), gyventojų surašymai teikia labai plačią informaciją ir apie demografinę elgseną (migraciją, šeimos kūrimą,
vaikų gimimus), socialinį aktyvumą (išsilavinimą, užimtumą ir pan.), etnokultūrinį statusą
(tautybę, tikybą ir pan.), namų ūkio sudėtį,
pajamų šaltinius, teritorinį pasiskirstymą. Be to,
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pastaruoju metu gyventojų surašymą atliekant
kartu su būstų surašymu – ir informaciją apie
vieną svarbiausių gyvenimo kokybės aspektų –
būstą. Tai leidžia konkrečiu – surašymo datos – momentu susidaryti labai išsamų šalies
gyventojų socialinį demografinį portretą, kuris
būtinas sprendžiant šiandienos uždavinius ir
projektuojant ateitį. Tai visų valstybės gyvenimo sričių atspirties taškas. Gyventojas yra ir
kūrėjas, ir vartotojas. Mes esame įvairūs, įvairūs
yra ir mūsų poreikiai bei galimybės, ir tai labai
priklauso nuo mūsų išsilavinimo, profesijos, gyvenamosios vietovės, nuo to, kokia yra mūsų
šeima, kiek turime vaikų, kokiame būste gyvename ir pan. Todėl surašymo duomenys, teikiantys tokią informaciją, yra ekonominės, socialinės,
kultūrinės veiklos, sprendimų priėmimo pagrindas (bent jau privalėtų taip būti), ir ne tik
visos šalies mastu, bet ir kiekviename mieste ir
kaime. Tai ypač svarbu šiuo metu, kai iš esmės
keičiasi santykis tarp visuomenės kuriančiosios
ir vartojančiosios dalies, pirmiausia dėl spartaus
pagyvenusių žmonių gausėjimo, ir tai lemia
specifinius visuomenės poreikius, į kuriuos būtina atsižvelgti vykdant viešąją politiką. Taigi gyventojų surašymų metu gauta informacija yra
labai svarbi tikrai ne vien pažintine, gyventojus charakterizuojančia prasme, bet ypač
šalies kasdienės veiklos ir strateginės plėtros
požiūriu.
Negalima pamiršti ir surašymo informacijos
svarbos įvairių statistinių rodiklių skaičiavimui,
kitų surašymų (pvz., žemės ūkio) ir įvairių
statistinių, sociologinių tyrimų vykdymui bei
atrankinėms viešosios nuomonės apklausoms,
besiremiančioms šiais duomenimis.
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Mirtingumas nuo vėžio ir jo mažinimo galimybės

Giedrė Smailytė

Mirtingumo nuo vėžio kitimas Lietuvos epidemiologinio perėjimo specifikos kontekste. Epidemiologinis perėjimas, vykęs po Antrojo pasaulinio karo, Vidurio ir Rytų Europos šalyse,
tarp jų ir Lietuvoje, prasidėjo gerokai vėliau ir
vyko lėčiau nei Vakarų Europos ir ypač Šiaurės
Europos šalyse. Mažėjant mirtingumui nuo infekcinių ligų, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos bei vėžys tapo dažniausiomis mirties priežastimis. Vidurio ir Rytų Europoje toks mirties
priežasčių modelis buvo pasiektas XX a. septintame dešimtmetyje (Zatonski, Didkowska,
2008). Mirtys nuo vėžio Lietuvoje, kaip ir kitose
Europos šalyse, šiuo metu sudaro apie 18 %
visų mirčių ir užima antrą vietą po širdies ir
kraujotakos sistemos ligų.
Bendra lyginamoji situacija. Mirtingumo nuo
vėžio dinamika Lietuvoje yra stabilesnė, o gyDEMOGRAF INIŲ TY RI MŲ I NS TI TUTAS

ventojų mirtingumo rodikliai nuo šios mirties
priežasties iki XX a. devinto dešimtmečio buvo
mažesni nei penkiolikoje ES šalių senbuvių
(1 pav.). 1990–2009 m. Lietuvos gyventojų
mirtingumo nuo vėžio rodikliai išliko to paties
lygio (išskyrus nedidelius svyravimus), o penkiolikoje ES šalių senbuvių (ES-15) nuosekliai
mažėjo jau nuo devinto dešimtmečio vidurio
(moterų – net anksčiau). 2008 m. Lietuvos
vyrų ir moterų mirtingumo nuo vėžio rodikliai
buvo atitinkamai apie 30 ir 10 % didesni nei
penkiolikoje ES šalių senbuvių, o palyginti su
12 naujųjų ES šalių (ES-12) vidurkiu – šie skirtumai buvo nedideli.
Vėžio lokalizacijos ir kontrolės galimybės. Mirtingumas nuo vėžio yra tiesiogiai susijęs su sergamumu. Kita vertus, mirtingumo nuo vėžio
lygis ir modelis priklauso ir nuo demografinės,
55
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sumažinti 15 %. Pasiektas 10 % vyrų ir 8 %
moterų mirtingumo sumažėjimas (Boyle,
d’Onofrio ir kt., 2003).
Šiuo metu plačiai pripažįstama, kad įtaką sergamumui vėžiu daro gyvensenos veiksniai, kaip
antai rūkymas, alkoholio vartojimas, profesinių
ir aplinkos kancerogenų poveikis, seksualinė
elgsena, antsvoris, mityba ir fizinis aktyvumas,
kartu su demografiniais pokyčiais (ypač populiacijos senėjimu) (Boyle, Autier ir kt., 2003).

1 pav. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje ir ES šalyse 1970–2008 m.
(ES-12 – narės nuo 2004 arba 2007 m.; ES-15 – narės iki 2004 m.)
Šaltinis: WHO Health for All Database (http://www.euro.who.int/hfadb).

Vėžio kontrolės priemonių taikymo efektyvumą
atspindi mirtingumo nuo vėžio rodikliai. Pirminė profilaktika apima rizikos veiksnių susirgti
vėžiu eliminavimą. Iš jų minėtinas tabako vartojimo ribojimas, profesinio rizikos veiksnių
poveikio mažinimas, žalingų mitybos įpročių atsisakymas. Kadangi vėžio etiologijoje
vienas reikšmingiausių veiksnių yra gyvensena, daugelio susirgimų vėžiu, o kartu ir mirčių
nuo jo gali būti išvengta taikant pirminės profilaktikos priemones.
Lyginamoji analizė parodė, kad vyrų mirtingumas nuo plaučių vėžio ES-15 pradėjo
mažėti aštuntame dešimtmetyje (2 pav.), o
ES-12, taip pat ir Lietuvoje, – nuo paskutinio
XX a. dešimtmečio. Moterų mirtingumas nuo
plaučių vėžio jau keletą dešimtmečių didėja
visose ES šalyse, o Lietuvoje mirtingumo lygis
jau ne vieną dešimtmetį nekinta ir yra mažesnis už mirtingumą kitose ES šalyse.

2 pav. Mirtingumas nuo plaučių piktybinių navikų Lietuvoje ir ES šalyse
1970–2008 m. (ES-12 – narės nuo 2004 arba 2007 m.; ES-15 – narės
iki 2004 m.)
Šaltinis: WHO Health for All Database (http://www.euro.who.int/hfadb).

socialinės, ekonominės aplinkos bei sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir kokybės.
Mirtingumo nuo vėžio pokyčiams įtaką daro
visų lygių vėžio kontrolės priemonių poveikis: visuomenės sveikatos švietimo ir ankstyvos diagnostikos metodų gerinimas, naujų
efektyvesnių gydymo metodų taikymas.
Vakarų šalys turi ilgametę vėžio kontrolės
priemonių taikymo praktiką. Jų patirtis rodo,
kad įvairių lygių profilaktikos priemonių įgyvendinimas leidžia gerokai sumažinti mirtingumą nuo kai kurių lokalizacijų vėžio. PSO
ekspertų duomenimis, efektyviai vykdant vėžio profilaktiką, anksti jį diagnozavus ir tinkamai gydant, sergamumą piktybiniais navikais
galima sumažinti 25 %, o mirtingumą nuo jų –
50 %. Europos vėžio ekspertų komiteto paskelbtoje Europos kovos su vėžiu kodekso
1994 m. redakcijoje iškeltas tikslas dvylikoje
ES šalių iki 2000 m. mirtingumą nuo vėžio
66

Priemonės, kuriomis siekiama nustatyti ankstyvų stadijų vėžį, priklauso prie antrinės profilaktikos. Iš priemonių, kurios pripažintos kaip efektyvios mažinant mirtingumą nuo piktybinių
navikų, minėtinos gimdos kaklelio, krūties ir
storosios žarnos vėžio profilaktinės patikros.
Teigiamos įtakos turėjo ES šalyse vykdytos
atrankinės gyventojų sveikatos būklės patikros
programos: gimdos kaklelio patologijos patikra
ir laiku pradėtas ikinavikinių pakitimų gydymas leido sergamumą gimdos kaklelio vėžiu
sumažinti iki 30–70 %; atrankinė krūties vėžio
patikra, kuri užtikrina ankstyvą jo diagnostiką,
leido mirtingumą nuo krūties vėžio sumažinti
iki 30 %.
Mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų
ES-15, kuriose sergamumo lygis gerokai didesnis nei ES-12, per pastaruosius du dešimtmečius reikšmingai sumažėjo (3 pav.), ES-12 nuo
devinto dešimtmečio būdingas nežymus mirtingumo mažėjimas, o mirtingumas Lietuvoje
vertintinas kaip stabilus.
Mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio labai
skirtingas tarp ES šalių – ES-12 pasižymi kelis kartus didesniais mirtingumo rodikliais nei ES-15.
Lietuvoje mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio yra vienas didžiausių Europoje (3 pav.).
Dabartinės mirtingumo nuo kai kurių lokalizacijų vėžio kitimo tendencijos Lietuvoje ir jų palyginimas su kitomis Europos
šalimis rodo didelius mirtingumo nuo vėžio
mažinimo rezervus mūsų šalyje. Vakarų Europos šalių patirtis rodo, kad mirtingumą
DE M OG R A FI N I Ų T Y R I M Ų I N S T ITU TAS
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nuo kai kurių lokalizacijų vėžio labai leidžia
sumažinti profilaktikos priemonės. Siekiant
sumažinti mirtingumą nuo vėžio Lietuvoje
reikėtų pasinaudoti sukaupta patirtimi ir daugiau dėmesio skirti visų lygių profilaktikos
priemonėms įgyvendinti bei stiprinti, geriau
koordinuoti dabar įgyvendinamas.
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3 pav. Mirtingumas nuo krūties ir gimdos kaklelio piktybinių navikų Lietuvoje ir
ES šalyse 1970–2008 m. (ES-12 – narės nuo 2004 arba 2007 m.; ES-15 – narės
iki 2004 m.)
Šaltinis: WHO Health for All Database (http://www.euro.who.int/hfadb).

Ketiname turėti vis mažiau vaikų
Ketinimai turėti vaikų yra perspektyvinis, nors ir
įvairių aplinkybių nemažai koreguojamas rodiklis. Kaip rodo tyrimai, prokreaciniai ketinimai
dažniausiai koreguojami mažėjimo linkme. Nors
ketinimus vertinantys rodikliai yra labai apytiksliai, ši informacija vertinga siekiant numatyti
bendrą gimstamumo kitimo kryptį ateityje ir
pagrindžiant šeimos politikos formavimo idėjas.
Kiek norima turėti vaikų?
Kiek šeimos turi vaikų, suskaičiuoja einamoji
statistika, gyventojų surašymai, įvairūs tyrimai, o kiek nori turėti – tik atrankiniai sociodemografiniai tyrimai (apklausos). Lietuvoje
jau daugiau nei dvidešimt metų įvairių tyrimų
metu fiksuojamas norimas vaikų skaičius. Kaip
rodo tyrimų rezultatai, per pastaruosius du
dešimtmečius norimas vaikų skaičius šeimoje
labai sumažėjo ir jau penketą metų yra mažesnis už 2. Vidutinis norimas vaikų skaičius
mažėjo nuo 2,8 1988 m. iki 2,3 – 2001 m., 1,9 –
2006 m., 1,81 – 2009 m. ir net 1,75 – 2010 m.,
rodo įvairiais metais Demografinių tyrimų
instituto atliktų tyrimų duomenys. Vidutinis norimas vaikų skaičius yra tik perspektyvinis rodiklis, vertinantis šeimų ketinimus,
kuriuos gyvenimas paprastai koreguoja ir
dažniausiai mažėjimo linkme. Norisi tikėti,
kad pastarųjų tyrimų (2009 m. – Kartų ir lyčių
tyrimas ir 2010 m. – Gyventojų politikos poreikių
tyrimas) prokreacinius ketinimus mažino laikinieji veiksniai, susiję su ekonomine krize, ir
kad mūsų šeimos nėra taip labai nutolusios
nuo ketinimų turėti du ar ir daugiau vaikų.
Ar ketinama artimiausiu metu turėti vaikų?
Jau 2006 m. Kartų ir lyčių tyrimo metu buvo fiksuota, kad į klausimą „Ar jūs ketinate susilaukti
vaiko / dar vaikų per artimiausius trejus metus?“
pozityviai atsakė labai nedidelė tiek neturinčių, tiek ir turinčių vieną vaiką reproduktyvaus
amžiaus respondentų dalis. Pirmą vaiką per
artimiausius trejus metus dažniausiai ketino
DEMOGRAF INIŲ TY RI MŲ I NS TI TUTAS
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turėti moterys, artėjančios prie 30 metų amžiaus, ir 32–36 metų vyrai (atitinkamai 18 ir 14 %)
(Lietuvos, 2009: 145–147).

„Kartų ir lyčių tyrimas“ (KLT) – logitiudinis, panelinis, reprezentatyvus tyrimas, koordinuojamas JT EEK, atliekamas daugiau nei 20 šalių. Lietuvoje
KLT pirmoji banga atlikta 2006 m.,
apklausta 10 tūkst. respondentų,
antroji banga – 2009 m, apklausta
8 tūkst. respondentų. Tyrimo koordinatorius Lietuvoje – Demografinių
tyrimų institutas.

2009 m. atlikto Kartų ir lyčių tyrimo antros
bangos rezultatai dar labiau pesimistiniai.
Jie, matyt, „pažymėti“ dar ir ekonominės krizės sunkumų bei ateities neapibrėžtumo. Per
artimiausius trejus metus vaikų ketina turėti
mažiau nei 9 % (7 % vyrų ir 11 % moterų)
20–44 metų amžiaus vaikų neturinčių respondentų. Kiek dažniau vaikų ketina turėti
moterys, kurios tyrimo metu buvo 25–39 metų
(14 %), dažniausiai tos, kurioms jau pradėjo tiksėti „biologinis laikrodis“ – 35–39 metų
(daugiau nei 15 %) (1 lent.).

1 lentelė. Prokreaciniai ketinimai per artimiausius trejus metus
turėti vaiką (dar vaikų) (procentais)
Gimimo
metai

Amžius
metais

Vaikų neturinčių asmenų
prokreaciniai ketinimai
Tikrai
taip

Tikrai
ne

Tikriausiai
taip, tikriausiai ne

Vieną vaiką (biologinį)
turinčių asmenų prokreaciniai
ketinimai
Tikrai
taip

Tikrai
ne

Tikriausiai
taip, tikriausiai ne

Vyrai
1965–1969

40–44

0,0

40,5

59,5

0,0

69,0

31,0

1970–1974

35–39

5,8

40,4

53,8

3,8

22,5

73,8

1975–1979

30–34

11,0

14,7

74,3

12,6

18,4

68,9

1980–1984

25–29

12,1

17,9

70,0

9,2

9,2

81,5

1985–1989

20–24

2,7

39,5

57,9

...

...

...

1990-1992

18-19

1,0

63,9

35,1

...

...

...

1965–1969

40–44

4,3

52,2

43,5

0,0

81,8

18,2

1970–1974

35–39

15,2

39,4

45,5

2,9

44,1

52,9

1975–1979

30–34

12,9

9,4

77,6

9,0

30,3

60,7

1980–1984

25–29

14,8

18,3

67,0

14,3

17,3

68,4

1985–1989

20–24

8,9

23,8

67,3

2,9

20,6

76,5

1990-1992

18-19

1,5

59,2

39,3

...

...

...

Moterys

Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.
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Gyventojų politikos poreikių tyrimas – longitiudinis reprezentatyvus tyrimas, atliktas 2010 m.,
apklausta 1 tūkst. 18-49 m. Lietuvos
gyventojų. Tyrimo koordinatorius –
Demografinių tyrimų institutas.

Prokreaciniai ketinimai tarp 20–44 metų amžiaus
respondentų, turinčių vieną vaiką, sulaukti daugiau vaikų artimiausių trejų metų laikotarpiu
nors yra ir labai maži, tačiau nedaug skiriasi nuo
ketinančiųjų sulaukti pirmo vaiko – 7 %. Turintys
daugiau nei vieną vaiką prokreacinių ketinimų
beveik neišsako (tarp jų turėti dar vaikų ketina
mažiau nei vienas procentas).
Labai dažnai išsakoma neapibrėžta nuostata
dėl vaiko turėjimo per artimiausius metus. Tarp
vyrų, kurie 2009 m. tyrimo metu buvo 20–44,
ir moterų, kurios buvo 20–34 metų, nuo 54 iki
78 % respondentų dėl savo prokreacinių ketinimų buvo neapsisprendę (atsakymai „tikriausiai
taip, tikriausiai ne“). Didelė neapsisprendusiųjų
(neturinčių nuomonės) dalis užfiksuota ir kituose Lietuvoje atliktuose tyrimuose (Stankūnienė
ir kt., 2003: 61–71). Galbūt tai galima sieti su
sparčiais elgsenos ir vertybių pokyčiais ar netikrumu ir nežinia dėl ateities? Gal tai susiję ir
su dideliais jaunimo migracijos srautais, cirkuliacine migracija?
Nuo ko gali priklausyti prokreacinių ketinimų išsipildymas?
Žiūrint iš konkuruojančių preferencijų perspektyvos, deklaruojami prokreaciniai ketinimai
priklauso nuo konkrečių to meto ir numanomų

ateities aplinkybių (Bongaarts, 2001). Pagal
atsakymus į klausimą „Kaip Jūsų sprendimas
turėti ar neturėti vaiką / dar vaikų per artimiausius trejus metus priklausytų nuo toliau išvardytų dalykų?“ galima vertinti, kaip įvairios socialinės-ekonominės (finansinė padėtis, darbas, būstas, šeimos politikos priemonės),
sveikatos, partnerystės aplinkybės gali veikti
mūsų šeimų prokreacinius planus ir numatomus sprendimus.
Tarp svarbiausių aplinkybių, nuo kurių gali
priklausyti ketinamų turėti vaikų susilaukimas
per artimiausius trejus metus, 2009 ir 2010 m.
tyrimų metu respondentai nurodė finansinę
padėtį ir tinkamo partnerio(-ės) turėjimą. Finansinę padėtį atitinkamai pagal metus nurodė 66 ir 61 %, tinkamo partnerio turėjimą – 71 ir 76 % 20–39 metų amžiaus respondentų (2006 m. tyrimo metu – 58 ir 62 %).
Literatūra
Bongaarts J. (2001). Fertility and reproductive preferences in
post-transitional societies. Global Fertility Transition. Population and Development Review 27: 260-281.
Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. 2009. Ats.
red. V. Stankūnienė, A.Maslauskaitė. Vilnius: Socialinių
tyrimų institutas.
Stankūnienė V., Jonkarytė A., Mikulionienė S., Mitrikas A. A.,
Maslauskaitė A. 2003. Šeimos revoliucija: iššūkiai šeimos
politikai. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas.

Kontraceptinė elgsena Lietuvoje ir kitose šalyse
Vaida Tretjakova

Moderniomis kontraceptinėmis
priemonėmis laikomos: sterilizacija,
gimdinės priemonės ir hormoninė kontracepcija (Frejka, 2008). Prezervatyvas
taip pat dažnai priskiriamas prie modernių priemonių, bet dėl mažesnio efektyvumo ir dvejopo poveikio (saugo ne tik
nuo nėštumo, bet ir nuo lytiniu būdu
plintančių ligų) analizuojamas atskirai.
Tradicinėmis priemonėmis laikomas
nutrauktas lytinis aktas ir kalendorinis
saugių dienų skaičiavimo metodas.

Neplanuoti nėštumai turi didesnę tikimybę
baigtis abortu, o tai kelia grėsmę moterų, kūdikių ir visuomenės sveikatai. Nenaudojančios
kontraceptinių priemonių poros patiria neplanuoto nėštumo riziką. Vienos poros į tokią
padėtį patenka nenaudodamos jokių kontraceptinių priemonių, kitos – naudodamos mažiau efektyvias / patikimas priemones. Kartų ir
lyčių tyrimas suteikė galimybę pažvelgti į kontracepcijos naudojimą Lietuvoje ir palyginti jį
su kitomis šalimis.

1 pav. Bendras kontraceptinių priemonių naudojimo lygis (reprodukcinio1
amžiaus moterys, turinčios kartu arba atskirai gyvenantį sutuoktinį /
partnerį 2) (procentais)
Šaltiniai: Kartų ir lyčių tyrimas (2006), Kartų ir lyčių tyrimų įvairiose šalyse (Norvegija (2007), Estija (2004/2005), Prancūzija
(2005), Vokietija (2005), Austrija (2008/2009), Rusija (2004), Bulgarija (2004/2005) ir Rumunija (2005)) duomenų archyvas
(GGP Data Archive). Duomenys apie Šveicariją (1994/1995), Didžiąją Britaniją (be Šiaurės Airijos, 2005/2006), Moldovą (2005),
Portugaliją (2005/2006), Ukrainą (1999) (ištekėjusios reproduktyvaus amžiaus moterys) – iš Jungtinių Tautų leidinio World Contraceptive Use 2007.
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Demografijoje kontraceptinė elgsena dažniausiai apibūdinama šiais rodikliais: skaičiuojamas
bendras kontracepcijos naudojimo lygis ir
nustatoma naudojamų kontraceptinių priemonių struktūra. Informacija apie tai gaunama tik tyrimų metu. Galimybę pažvelgti į
kontraceptinės elgsenos situaciją Lietuvoje ir
palyginti ją su kitomis šalimis suteikia Kartų ir
lyčių tyrimas.
Kontracepcijos naudojimo lygis. Kontraceptines
priemones naudoja apie 73 % 18–49 metų
amžiaus Lietuvos moterų, turinčių sutuoktinį/
partnerį. Pagal šį rodiklį Lietuva artimesnė buvusioms Rytų bloko šalims – Estijai, Rumunijai,
Bulgarijai (1 pav.). Vakarų ir Šiaurės Europos
šalyse – Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Prancūzijoje – bendras kontracepcijos naudojimo lygis yra aukštesnis, viršijantis 80 %.
Žemiausias kontraceptinių priemonių naudojimo lygis iš lyginamų šalių užfiksuotas
Ukrainoje, Moldovoje, Portugalijoje – šiose
šalyse jis nesiekia 70 %.
Populiariausios kontraceptinės priemonės
Nors šiuo metu Lietuvoje populiariausios modernios kontraceptinės priemones, ne mažiau
svarbios tebėra ir tradicinės (2 pav.). Tuo tarpu
Šiaurės ir Vakarų Europos šalyse tradicinių
priemonių naudojimo lygis yra minimalus, dažnai net artimas nuliui. Lietuva šiuo kontracep1 Reproduktyvaus / vaisingo amžiaus moterimis laikomos 18–49 metų
amžiaus moterys.
2 Išimtį sudaro Prancūzija, kurioje klausimai apie kontraceptinę elgseną

buvo užduodami ir vienišiams.
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tinės elgsenos aspektu taip pat panašesnė į buvusias Rytų bloko šalis, ypač Rusiją.
Šalims, kuriose yra aukšti tradicinių kontraceptinių priemonių naudojimo rodikliai, paprastai būdingi ir aukšti abortų rodikliai. Tai
patvirtina ir situacija buvusiose Rytų bloko
šalyse, kuriose fiksuojami aukšti abortų rodikliai
(Sedgh et al., 2007).
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1 pav. Naudojamų kontraceptinių priemonių struktūra (visos priemonės =100 % 3,
reproduktyvaus amžiaus moterų, turinčių kartu arba atskirai gyvenantį
sutuoktinį/ partnerį, atsakymai)
Šaltiniai: Kartų ir lyčių tyrimas, 2006. Kartų ir lyčių tyrimo duomenų archyvas.

Santuoka Lietuvoje: tarp lūkesčių ir realybės

Aušra Maslauskaitė

Mūsų kultūroje šeima tapatinama su santuoka, tačiau šeimas kuriantys asmenys vis
dažniau pasirenka galimybę santuoką nukelti
į neapibrėžtą ateitį. Tad atotrūkis tarp siekių ir
realybės didėja, o šeiminis gyvenimas Lietuvoje
įgauna vis daugiau formų.
Kaip rodo 2010 m. atlikto Gyventojų politikos
poreikių tyrimo rezultatai, galvodami apie šeimą
Lietuvos gyventojai sieja ją su santuoka. 69,4 %
18–49 metų respondentų, paklaustų apie gyvenimo kartu formą, kuriai jie teiktų pirmenybę,
nurodė santuoką (1 lent.). Kiek mažiau nei ketvirtadalis teigė, kad pirmenybę atiduotų gyvenimui
kartu su partneriu(-e) ketinant susituokti. Taigi
absoliuti dauguma, t. y. 93,1 %, santuoką suvokia
kaip vienintelę priimtiniausią šeimos formą, nors
kelius į santuoką įsivaizduoja skirtingai. Alternatyvios gyvenimo kartu formos – neperauganti
į santuoką kohabitacija ar gyvenimas kartu, bet
atskirai (kai partnerius sieja artimi romantiniai
intymūs ryšiai, bet gyvenama atskiruose namų
ūkiuose) – Lietuvos gyventojams yra nepatrauklios, ir tik labai maža dalis yra įsitikinę, kad norėtų
gyventi būtent taip. Įsitikinimai dėl santuokos
kaip prioritetinės šeimos organizavimo formos
yra ne tik dominuojantys, bet ir stabilūs, beveik nesikeitę per praėjusį dešimtmetį. 2001 m.
atliktame tyrime gyventojų nuomonės beveik
nesiskyrė nuo fiksuotos praėjusiais metais.

už gyvenimą santuokoje pasisako maždaug kas
antras, o tarp vyresnių – jau maždaug aštuoni
iš dešimties (1 pav.). Tačiau kuo jaunesni respondentai, tuo dažniau prioritetas teikiamas
kohabitacijai, kuri baigtųsi santuoka.
Suprantama, kad dažniausiai prioritetas teikiamas tam, kas realiai jau yra pasirinkta. Absoliuti
dauguma santuokoje gyvenančių vyrų ir moterų
pirmenybę teikia santuokai (apie 90 % kiekvienoje grupėje). Atitinkamai apie 60 % gyvenančių kohabitacijoje vyrų ir moterų mano, kad
geriausia gyventi kartu ketinant susituokti.
Taigi, nepaisant šių amžiaus ir realaus partnerystės statuso variacijų, akivaizdu, kad Lietuvos
gyventojai vertybiniu požiūriu šeimą sieja su
santuoka. Lietuvos šeimos politikos kūrėjai ir

1 lentelė. Partnerystės formos
prioritetai, 18–49 metų
gyventojai, 2001 ir 2010 m.
(procentais)
2001

2010

70

69,4

Gyvenimas kartu su
partneriu(-e) ketinant susituokti

18,3

23,7

Gyvenimas kartu su
partneriu(-e) neturint
ketinimų susituokti

4,7

3,0

Intymūs santykiai
gyvenant atskirai

3,3

1,9

Gyvenimas vienišam

2,4

2,0

Įteisinta santuoka

Šaltinis: IPPAS, 2001; Gyventojų politikos poreikių
tyrimas, 2010.

Santuokos prioritetas teikiamas visose amžiaus
grupėse, nors ją palaikančių dalis reikšmingai
skiriasi. Tarp jaunesnių (iki 30 metų) gyventojų
3 Kartų ir lyčių tyrimo metodika numatė galimybę respondentams
išvardyti visas apklausos metu naudotas kontraceptines priemones.
Todėl, siekiant pristatyti tolygų naudojamų kontraceptinių priemonių
pasiskirstymą, visa atsakymų aibė prilyginta 100 % (visos nurodytos
priemonės = 100 %), taigi šiuo atveju analizuotas ne porų pasiskirstymas (kiek procentų porų naudoja konkrečią priemonę), o dažniausiai
nurodomos populiariausios kontraceptinės priemonės.

DEMOGRAF INIŲ TY RI MŲ I NS TI TUTAS

1 pav. Partnerystės formos prioritetai pagal amžiaus grupes, 18–49 metų
gyventojai, 2010 m. (procentais)
Šaltinis: IPPAS, 2001; Gyventojų politikos poreikių tyrimas, 2010.
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Tarptautinis gyventojų politikos
poreikių tyrimas (IPPAS) – reprezentatyvus tyrimas, sudėtinė tarptautinio mokslo projekto „DIALOG“
dalis, Lietuvoje atliktas 2001 m.,
apklausta 1 tūkst. respondentų.
Tyrimo koordinatorius Lietuvoje –
Demografinių tyrimų institutas.

formuotojai, suskubę sutapatinti šeimą su
santuoka, čia galėtų lengviau atsikvėpti ir
pasidžiaugti, jog priimta ideologinė kryptis
atitinka visuomenės lūkesčius. Tikrai taip, bet
ar ji atitinka realybę? Ar už šių deklaruojamų
vertybių neslypi vis didėjantis atotrūkis tarp
turimų santuokinių ketinimų ir realių sprendimų, kurie suteikia tiek niuansų ir įvairovės
šeiminio gyvenimo realybei? Ar nėra taip, kad
santuokai išliekant perspektyvinių ketinimų
horizonte šių ketinimų realizacija vis didesnės
dalies šeimą kuriančių žmonių nukeliama į
neapibrėžtą „kažkada galbūt“ ateitį?
Atsakymus į šiuos klausimus iš dalies galima
rasti pažvelgus į 2006 m. ir 2009 m. atlikto Kartų
ir lyčių tyrimo rezultatus. Šis tyrimas vertino ne
žmonių vaizdinius, nuomones ir įsitikinimus, o
gyvenimo eigoje padarytus šeiminio gyvenimo
sprendimus, kitaip tariant partnerystės formavimo realybę.
Tyrimo rezultatai rodo, kad šeima Lietuvoje kuriama dažniausiai ne susituokiant, bet pradedant gyventi kartu. Maždaug aštuonios iš
dešimties partnerysčių prasideda nuo gyvenimo kartu nesusituokus, ir jau daugiau nei
dešimtmetis šis šeimos kūrimo modelis Lietuvoje yra vyraujantis (2 pav.). Taigi dabartinio

jaunimo tėvams šeimos ir santuokos kūrimas
buvo įvykis, o jaunimui tai yra procesas. Tėvų
kartai santuoka ir šeimos pradžia dažniausiai
buvo laike sutampantys įvykiai, jaunimui šie
įvykiai išsiskiria.
Nors Lietuvai vis dar būdingas kohabitacijos
kaip santuokos preliudo, įžangos į santuoką
modelis, kai pradedama gyventi kartu turint ketinimų tuoktis, tyrimas leido užfiksuoti
reikšmingus kohabitacijos vaidmens pokyčius.
Panašu, kad ketinimai tuoktis vis dažniau
nukeliami į neapibrėžtą ateitį. Apie tai galima
spręsti pažvelgus į kohabitacijos peraugimo į
santuoką bei iširimo pokyčius.
Lietuvoje vis mažesnė kohabitacijų dalis per
apibrėžtą laikotarpį užsibaigia santuoka. Antai iš visų kohabitacijų, kurios buvo pirmosios partnerystės, sudarytų 1990–1994 m., per
trejus metus į santuoką peraugo 66 % (kitos
arba vis dar tęsėsi, arba iširo, arba vienas iš
partnerių mirė), o sudarytų 2000–2004 m. –
tik apie 34 %, taigi beveik du kartus mažiau.
Vadinasi, Lietuvoje gyvenimas kartu nesusituokus ilgėja, santuokiniai ketinimai perkeliami vis toliau į perspektyvinę ateitį, pamažu
plinta ir įsitvirtina kohabitacijos kaip ilgalaikės
partnerystės modelis.
Kita vertus, vis daugiau kohabitacijų išyra. Iš
1990–1994 m. periodu sudarytų kohabitacijų
per trejus metus iširo 20 %, o iš sudarytų
2000–2004 – apie 56 %. Tai gali būti ženklas,
kad vis dažniau pradedama gyventi kartu neturint ketinimų tuoktis, plinta kohabitacijos
kaip romantinių santykių modelis. Kita vertus, gali būti, kad toks reikšmingai išaugęs
kohabitacijų iširimo rodiklis susijęs su kitais
veiksniais, pavyzdžiui, migracija.

2 pav. Pirmų partnerysčių, pradėtų kaip santuoka arba kohabitacija, dalis pagal
partnerystės sudarymo kalendorinius metus (procentais)
Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2006.

Taigi akivaizdu, kad šeimos formavimas tampa
vis ilgesniu procesu. Ketinimai susituokti kaip
galimybė nepaneigiami, tačiau vis dažniau
nukeliami į „kažkada galbūt“ ateities horizontą.
O šeiminiai gyvenimai gyvenami šiandien ir
dabar. Vargu, ar įstatymai, viešųjų ryšių kampanijos padės šį horizontą priartinti.

Skyrybos Lietuvoje: dažnos ar retos?
Aušra Maslauskaitė

Skyrybų tema diskutuojant apie šeimą ir šeimos
politiką – viena karščiausių. Dauguma diskusijų
prasideda nuo pastangų atsakyti į klausimą,
kaip dažnai Lietuvos šeimos išyra. Atsakymai į
šį klausimą neretai būna klaidingi, o diskusija
nukrypsta aklavietės link. Kokie demografiniai
rodikliai leidžia vertinti skyrybų lygį ir ar teisingai šiuos rodiklius interpretuojame?
Šiuolaikinėje visuomenėje kiekviena santuoka
gali nutrūkti neišsipildžius jungtuvių priesaikos
žodžiams „visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu“.
Skyrybos yra dabarties šeimos realybė, suformuota nūdienai būdingų kultūrinių, teisinių,
socialinių bei ekonominių sąlygų, todėl šis reiškinys, nors ir skirtingu mastu, būdingas visoms
modernioms išsivysčiusioms visuomenėms.
10
10

Pripažįstant negatyvias didžiosios dalies skyrybų pasekmes visoms į jas įtrauktoms pusėms
bei visuomenei, į skyrybas žvelgiama kaip į vieną iš svarbiausių indikatorių, leidžiančių vertinti šeimų būklę ir gerovę. Todėl suprantama,
kad diskusijose apie šeimą ar šeimos politikos
kryptis skyrybų tema dažniausiai suskamba
kaip viena svarbiausių. Ją eksploatuoja politikai, žiniasklaida, mokslas ir plačioji visuomenė.
Aptariant skyrybas pirmiausia būtina žinoti, kiek
jos yra paplitusios, kaip dažnai įvyksta. Tačiau į
šį iš pirmo žvilgsnio paprastą klausimą dažnai
atsakoma klaidingai, o dėl to neretai diskusijos
ir įklimpsta. Todėl, manytume, tikslinga apžvelgti įvairius demografinius skyrybų rodiklius ir
kiek įvairiapusiškiau vertinti skyrybas Lietuvoje.
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Dažniausiai viešumoje girdimas skyrybų
lygio vertinimas skamba maždaug taip:
„Lietuvoje 100 santuokų tenka 45 skyrybos, vadinasi, iš 100 susituokusių neišsiskirs
tik maždaug 55 poros“. Prieš kelerius metus šio tipo vertinimai skambėjo dar labiau
pesimistiškai – teigta, kad iš 100 santuokų išyra apie 60. Remtasi statistikų skelbiamu
ištuokų skaičiaus 100 santuokų rodikliu, kuris
2009 m. buvo 45,1, o štai 2004 m. – 57,5, 2001aisiais – net 69,9 (Demografijos, 2010 : 64).
Deja, tenka pripažinti, kad interpretatoriai iš
esmės klaidingai supranta šį rodiklį ir dažnai
nepagrįstai kelia visuomenėje moralinę
paniką. Šis rodiklis parodo tik santykį tarp
atitinkamais metais registruotų ištuokų
ir santuokų. Vadinasi, santykį tarp dviejų
skirtingų populiacijų – išsiskyrusių, kurių
santuokos buvo sudarytos įvairiais periodais
praeityje, ir susituokusių „dabar“, t. y. atitinkamais metais. Taigi šis rodiklis tikrai nerodo,
kiek santuokų, sudarytų skirtingais praeities
periodais, iširo atitinkamais metais. Jis greičiau
jau atskleidžia, kaip aktyviai registruojami civiliniai ištuokos ir santuokos įvykiai. Dar daugiau, jis priklausomas nuo santuokų skaičiaus.
Net ir esant tam pačiam skyrybų skaičiui,
bet mažėjant santuokų – rodiklis didės. Taigi
naudotis šiuo rodikliu siekiant įvertinti, kaip
dažnai išyra santuokos, nederėtų.

2,7 iki 3, ES užima lyderės pozicijas. Mažiausias
jis Airijoje, Italijoje, Slovėnijoje, Graikijoje, kur
neviršija 1,2, o Maltoje – 0.

Kitas populiarus rodiklis – ištuokų skaičius
1000 gyventojų, kitaip dar vadinamas grubiuoju (crude) skyrybų rodikliu. Tai vienas plačiausiai naudojamų rodiklių, o didžiausias jo
pranašumas, regis, yra tas, kad jis leidžia vertinti bendriausias skyrybų tendencijas. Lietuvoje
pagal šį rodiklį 2009 m. 1000 gyventojų teko
2,8 skyrybų (1 pav.). Šis rodiklis labai staigiai
išaugo tarp 1965 ir 1970 m., kai LSSR, kaip ir kitose SSRS respublikose, keitėsi teisinė skyrybų
reglamentavimo tvarka. Vėliau beveik nesikeitęs šis rodiklis išliko stabilus iki sovietmečio
pabaigos, labai smarkiai išaugo XX a. dešimto
dešimtmečio pradžioje, o apie 1994–1995 m.
pasiekė sovietinio periodo lygį.

Lietuvos statistikos departamentas jau daugelį
metų skelbia suminį ištuokų rodiklį, kuris kol kas
Lietuvoje susilaukia nepelnytai mažai dėmesio. Būtent šis rodiklis leidžia įvertinti skyrybų
tikimybę darant prielaidą, kad santuokų trukmės tendencijos nesikeis. Šis rodiklis yra indeksas, skaičiuojamas nuo visų atitinkamais metais
įvykusių skyrybų, ir dažniausiai žvelgiama 40
metų į praeitį (po 40 santuokos metų skyrybų
tikimybė labai sumažėja). Pavyzdžiui, 2009 m.
šis rodiklis skaičiuojamas taip: prie santykio
tarp 1970 m. registruotų, bet 2009 m. iširusių
santuokų ir visų 1970 m. registruotų santuokų
pridedamas santykis tarp 1971 m. registruotų,
bet 2009 m. iširusių santuokų ir visų 1971 m.
registruotų santuokų ir t. t.

Grubusis skyrybų rodiklis, nurodantis miesto
gyventojų skyrybas, visada buvo aukštesnis nei
nurodantis skyrybas kaime, tačiau žvelgiant
į 1 pav. susidarytų įspūdis, kad Lietuvoje pastaruoju metu fiksuojama reikšminga tendencija – skyrybų lygis mieste ir kaime suvienodėjo.
Tačiau čia ir atsiskleidžia šio rodiklio ribotumai.
Jis jautrus gyventojų struktūros pokyčiams
(Siegel, Swanson, 2004). Juk pagal šį rodiklį
skyrybos skaičiuojamos įtraukiant visą populiaciją – ir vaikus, ir vienišus pagyvenusius žmones, kuriems nėra rizikos patirti ištuoką. Net jei
skyrybų tendencijos išlieka nepakitusios, bet
kinta gyventojų sudėtis pagal amžių, lytį ir kitus
požymius ar kinta gyventojų skaičius, keičiasi ir
rodiklio reikšmė. Tikėtina, kad būtent tai vyksta
ir stebint šio rodiklio dinamiką Lietuvos kaime.
Grubusis skyrybų rodiklis nėra geras ir norint
lyginti įvairių šalių situaciją. Antai pagal šį rodiklį
2009 m. Lietuva, kaip skelbia „Eurostat“, kartu su
Belgija, Čekija, Danija, kuriose jis svyruoja nuo
DEMOGRAF INIŲ TY RI MŲ I NS TI TUTAS

Tačiau šio rodiklio dydis įvairiose šalyse priklauso ne vien nuo jau minėtų struktūrinių veiksnių,
bet ir nuo šeimos transformacijos etapo (kiek
yra paplitęs gyvenimas kartu be santuokos,
kokiame amžiuje kuriamos šeimos, kokia yra
niekada nesituokusiųjų dalis). Kuo didesnę
suagusiųjų dalį sudaro nesusituokę ar kuo daugiau gyvena kohabitacijoje, tuo mažesnis bus
grubusis skyrybų rodikis. Jei nesituokiama, tai ir
neišsituokiama. Ir kuo vėliau tuokiamasi, tuo šis
skyrybų rodiklis yra mažesnis. Lietuvoje tuokiamasi anksčiausiai, taigi santuokų rodikliai iki šiol
yra vieni iš aukščiausių ES.
Grubusis skyrybų rodiklis įvairiose šalyse priklauso ir nuo skyrybų įstatymų. Nemaža šalių,
kuriose skyrybos galimos tik sutuoktiniams atskirai nugyvenus tam tikrą laiką (Marriage and
divorce, 2010). Kai kurios šalys, numatančios po
ištuokų tolesnį šeimos narių išlaikymą (įskaitant ir buvusią sutuoktinę), realias sutuoktinių
skyrybas paverčia latentinėmis. Maltoje iki šiol
oficialios skyrybos apskritai draudžiamos (šiuo
metu skyrybų įstatymas, kuriam 2011 m. gegužės mėnesį pritarė referendumas, dar tik svarstomas parlamente), tad ir šis skyrybų rodiklis
nulinis.

1 pav. Skyrybų skaičius 1000 gyventojų, 1955–2009 m.
Šaltinis: Demografijos metraštis, 2010.
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2009 m. Lietuvoje suminis ištuokų rodiklis
buvo 0,39, vadinasi, galime teigti, kad esant
toms pačioms santuokų trukmės tendencijoms, iširs 39 % santuokų. Šis rodiklis nuo 1970
iki 1980 m. staigiai augo ir pakilo nuo 22 iki
32 %. Kitą dešimtmetį jis buvo stabilus, tačiau
labai šoktelėjo 1991 m., vėliau pasiekė sovietiniam periodui būdingą lygį, o nuo 1995 m.
vėl nuosekliai augo ir 2007 m. siekė 48 %. Pastaraisiais metais jis šiek tiek mažėja ir grįžta į
2000 m. lygį.

2 pav. Suminis skyrybų rodiklis, 1970–2009 m. (procentais)
Šaltinis: Population Statistics 2006, Demografijos metraštis, 2010.

3 pav. Pirmos santuokos, pasibaigusios skyrybomis, pagal santuokos sudarymo
metus ir santuokos trukmę (kumuliaciniai procentai)
Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2006 m.
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Įdomu tai, kad, tarpusavyje lygindami grubųjį
ir suminį skyrybų rodiklį, pamatysime iš esmės
skirtingą skyrybų dinamiką per pastaruosius
du dešimtmečius. Pagal grubųjį rodiklį bendras
skyrybų skaičius nuo 1995 m. beveik nesikeitė,
o suminis skyrybų rodiklis rodo, kad skyrybų
tikimybė tuo pačiu periodu augo.
Dar vienas būdas vertinti skyrybų lygį – nustatyti, kokia dalis kiekvienos santuokinės
kohortos (santuokos, sudarytos tam tikrais
me-tais ar periodu) santuokų baigėsi skyrybomis. Dažnai skaičiuojamas kaupiamasis
skyrybų, įvykusių po tam tikro metų skaičiaus,
procentas. O šiems skaičiavimams naudojami
atrankinių tyrimų duomenys. Lietuvoje pirmą
kartą atlikti tokią analizę suteikė galimybę
Kartų ir lyčių tyrimas. Atliekant analizę nagrinėtos tik tos pirmosios santuokos, kurios prasidėjo ne nuo kohabitacijos (toks santuokos
kūrimo būdas buvo dominuojantis iki 1990 m.).
Rezultatai rodo, jog 20-ojo santuokos jubiliejaus nesulaukė skirtinga dalis įvairiais dešimtmečiais sudarytų santuokų. Kuo jaunesnė
santuokinė kohorta, tuo pasiekiamas vis aukštesnis skyrybų lygis. Antai iš santuokų, sudarytų
XX a. septintą ir aštuntą dešimtmetį, 20-ojo
santuokos jubiliejaus nesulaukė atitinkamai 9
ir 14 % santuokų, o iš devintame dešimtmetyje sukurtų – 23 %, t. y. beveik kas ketvirta santuoka. Labai tikėtina, jog dar didesnė dalis
minėto jubiliejaus nesulauks iš 1990–1999 m.
sukurtų santuokų, nes jų skyrybų lygis vos po
12 santuokos metų jau yra pasiekęs 20 % ribą.
Žvelgiant į XX a. antroje pusėje sukurtas pirmas
santuokas akivaizdu, kad būtent 1980–1989 m.
sukurtos santuokos per pirmuosius dvidešimt
gyvavimo metų ir anksčiau, ir gausiau nei sudarytos ankstesniais periodais baigiasi skyrybomis. Ši santuokinė kohorta pakeitė buvusį
nuosaikesnį skyrybų dalies augimo modelį,
būdingą anksčiau sukurtoms santuokoms. Labai tikėtina, kad šis modelis įgaus dar didesnį
augimo tempą santuokų, sudarytų paskutinį
XX a. dešimtmetį, istorijose.
Taigi ko moko ši skyrybų rodiklių mozaika?
Pirmiausia, matyt, tai, kad vertinant skyrybų
lygį ir raidą būtina atidžiau domėtis, kaip
sudaromi konkretūs / įvairūs rodikliai ir kokius sudėtingo skyrybų proceso aspektus jie
atskleidžia.
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