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2022 m. sausio - vasario mėn. visose 27 Europos Sąjungos 

valstybėse narėse vykdytas standartinis „Eurobarometro“ tyrimas. 

Ši ataskaita skirta pagrindiniams studijos rezultatams apžvelgti.  

Ataskaitoje Lietuvos piliečių atsakymai į pagrindinius tyrimo 

klausimus yra analizuojami ir lyginami su visų 27 Europos 

Sąjungos valstybių narių piliečių atsakymų vidurkiais. Be to, kai 

kurie nauji duomenys lyginami su ankstesniųjų tyrimų 

duomenimis, analizuojami įvairių socialinių ir demografinių 

respondentų grupių apklausos rezultatai. Tyrimo metu visoje 

Lietuvoje buvo apklausti 1008 respondentai, Lietuvos Respublikos 

piliečiai. 

Respondentai (nuo 15 metų ir vyresni) buvo atrenkami taikant 

tikimybinės atsitiktinės atrankos metodą. Atranka reprezentuoja 

visų Lietuvos piliečių nuomonę. Ji buvo vykdoma personalinio 

interviu būdu respondento namuose naudojant CAPI (Computer 

Assisted Personal Interviews) sistemą 2022 m. sausio 18 – vasario 

14 d. Tyrimo klausimynas ir techninė informacija apie tyrimą 

pridedami kaip šios ataskaitos priedai.  

Apklausa atlikta dar prieš prasidedant Rusijos agresijai Ukrainoje. 

Neabejotina, kad daugelis rezultatų būtų skirtingi, jei apklausa 

būtų atliekama po to.  

Šioje ataskaitoje analizuojami tik trijų visos apklausos temų -  

esamos situacijos bei ateities lūkesčių, pasitikėjimo institucijomis ir 

žiniasklaida bei požiūrio į ES politiką - duomenys. Kitus šios 

apklausos rezultatus galima rasti interneto svetainėje adresu 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/browse/all/series/4961 

. 

 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/browse/all/series/4961
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1. Pasitenkinimas gyvenimu 

Silpstanti COVID-19 pandemija bei po truputį atlaisvinami 

gyvenimo ribojimai lėmė didėjančius pasitenkinimo savo 

gyvenimu rodiklius tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos 

šalyse. Pasitenkinimo gyvenimu rodiklis Lietuvoje palyginti su 2021 

m. padidėjo net 9 procentiniais punktais (toliau p.p.). 2022 m. 

pradžioje 80 proc. Lietuvos piliečių buvo patenkinti savo gyvenimu 

(1 diagrama). Šio rodiklio vidurkis 4 p.p. padidėjo ir visoje ES: 

dabar jis yra 83 proc., kitaip tariant, grįžęs į priešpandeminį lygį. 

Be abejo, reikia dar kartą priminti, kad ši apklausa buvo atlikta iki 

Rusijai pradedant agresiją Ukrainoje.  

Kaip visada daugiausia patenkintų piliečių yra Nyderlanduose (97  

proc.), Danijoje, Airijoje (po 96 proc.), Švedijoje (95 proc.). 

Mažiausiai patenkintų gyvenimu yra Bulgarijoje (54 proc.), 

Graikijoje (56 proc.), Rumunijoje (54 proc.).  

Tiesa, ne visose Europos Sąjungos šalyse pasitenkinimas savo 

gyvenimu per metus pagerėjo. Šis rodiklis sumenko daugiau nei 5 

p.p.  Belgijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Maltoje, Graikijoje, 

Prancūzijoje, Kroatijoje, Slovakijoje. Be Lietuvos, daugiau nei 5 p.p. 

pasitenkinimas savo gyvenimu padidėjo Airijoje, Estijoje, 

Ispanijoje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje.  

 

1 diagrama. Pasitenkinimo savo gyvenimu tendencijos 

 

 

 

2.  Artimiausių 12 mėnesių lūkesčiai 

 

Visiškai priešingas rezultatas stebimas kalbant apie artimiausių 12 

mėnesių lūkesčius. Per metus Lietuvoje manančių, kad artimiausi 

12 mėnesių bus geresni tiek apskritai, tiek šeimos finansiniu 

požiūriu, tiek šalies ekonomikai sumažėjo 9-13 p. p. (2 diagrama).  

Tikėtina, kad šį rezultatą lėmė, visų pirma, 2021 m. antroje pusėje 

stipriai padidėjusi infliacija bei tolesnės jos didėjimo prognozės. 

Galbūt,  tai lėmė ir metų pradžioje jau matoma sustiprėjusi 

geopolitinė įtampa. Visoje Europos Sąjungoje piliečių, kurie mano, 

kad gyvenimas apskritai per artimiausius 12 mėnesių bus geresnis, 

yra šiek tiek daugiau nei Lietuvoje (27 proc. Lietuvoje ir 29 proc. 

vidutiniškai ES). Palyginti su 2021 m. šis skaičius vidutiniškai ES 

sumažėjo 3 p.p. Lietuvoje neigiamas pokytis buvo didžiausias 

visoje ES. Po 4-5 p.p. mažiau optimistų yra Belgijoje, Bulgarijoje, 

Prancūzijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, 

Rumunijoje.  

Tačiau yra šalių, kuriose optimizmo per pastaruosius metus šiek 

tiek padaugėjo: kad ateinantys 12 mėnesių bus geresni mano 

6 p.p. daugiau Kipro piliečių, 5 p.p. daugiau slovėnų ir švedų, 

4 p.p. daugiau danų.  
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2 diagrama. Ateities lūkesčių dinamika 

 

 

 

 

3.  Svarbiausios problemos  Lietuvoje  ir Europos Sąjungoje 

Palyginti su 2021 m. gana stipriai pasikeitė ir Europos Sąjungos 

piliečių suvokimas, kokios problemos šiuo metu yra svarbiausios 

jų šalyse. Sveikatos apsaugos svarba per pastaruosius metus 

gerokai sumažėjo, tačiau grįžo su ekonomika ir, visų pirma, kainų 

augimu susijusios problemos. Kylančios kainos yra pagrindinė 

problema tiek Lietuvoje (69 proc. įvardija ją kaip vieną iš trijų 

svarbiausių problemų), tiek visoje ES (vidutiniškai 41 proc.). Jos 

svarba padidėjo daugiau nei dvigubai palyginti su 2021 m. (žr. 1 

lentelę). 

Sveikatos apsauga vis dar lieka svarbi problema vidutiniškai visos 

ES mastu (32 proc. apklaustųjų sako ją esant svarbią), tačiau 

Lietuvoje ją aplenkė ir kitos ekonominės problemos – mokesčiai 

(27 proc.), ekonominė padėtis (21 proc.).  Palyginti su 2021 m. 

gerokai sumažėjo nedarbo problemos svarba tiek Lietuvoje (iki 14 

proc.), tiek vidutiniškai visoje ES (iki 8 proc.). Taip pat mažėjo 

švietimo sistemos, valstybės skolos problemų svarba.  

Tačiau padidėjo kitų problemų svarbos suvokimas. 10 proc. 

Lietuvos piliečių teigia, kad energijos tiekimas yra svarbi problema. 

ES vidurkis yra 11 proc. Abiem atvejais stebimas 7 p.p. pokytis 

palyginti su 2021 m. Jis greičiausiai susijęs su dar iki Rusijos 

agresijos prieš Ukrainą pradžios drastiškai padidėjusia energijos 

išteklių kaina. 

Lietuvoje taip pat nuo 3 proc. iki 9 proc. padaugėjo  piliečių, 

teigiančių, kad imigracija yra svarbi problema. Neabejotina, kad 

šis pokytis susijęs su nelegalių imigrantų krize, prasidėjusia 2021 

m.

 

1 lentelė. Svarbiausios problemos šalyje 

  
Lietuva 

2022 žiema 
Lietuva 

2021 žiema 
ES-27 

2022 žiema 
ES-27* 

2021 žiema 

Kylančios kainos, infliacija  69% 31% 41% 16% 

Mokesčiai 27% 14% 6% 5% 

Ekonominė padėtis  21% 24% 19% 33% 
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Sveikatos apsauga  20% 40% 32% 44% 

Nedarbas 14% 32% 8% 25% 

Energijos tiekimas 10% 3% 11% 4% 

Imigracija 9% 3% 8% 7% 

Švietimo sistema 7% 20% 9% 13% 

Valstybės skola 6% 14% 9% 13% 

Pensijos 5% 9% 9% 7% 

Aplinkosauga, klimatas, energetika 3% 4% 16% 13% 

Nusikalstamumas 1% 2% 7% 6% 

Būstas 1% 1% 9% 6% 

Terorizmas 1% 1% 3% 3% 

KLAUSIMAS: Kokios dvi svarbiausios problemos šiuo metu iškyla Lietuvai? 

*PASTABA: Kitų šalių piliečiams užduodamas klausimas apie jų šalį. 

 

Kylančias kainas kaip svarbią problemą įvardijo 70 ir daugiau 

procentų Čekijos, Estijos piliečių. Daugiau nei 50 proc. apklaustųjų 

šią problemą laiko svarbia Bulgarijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Maltoje, 

Lenkijoje, Slovakijoje. Mažiausiai svarbi ji yra Švedijos ir Ispanijos 

piliečiams (atitinkamai 16 ir 27 proc.). Mažiau nei 35 proc. 

apklaustųjų kylančias kainas minėjo Graikijoje, Italijoje, Kipre, 

Nyderlanduose.  

Nors daugumoje šalių slopstant COVID-19 pandemijai, sveikatos 

apsaugos problemai skiriama vis mažiau dėmesio, ji vis dar ypač 

svarbi yra Graikijos, Bulgarijos, Ispanijos, Vengrijos ir Slovėnijos 

piliečiams (ją paminėjo daugiau nei 40 proc. apklaustųjų). Visiškai 

nesvarbi palyginti su ES vidurkiu ši problema yra Čekijos (12 proc.) 

ir Liuksemburgo (15 proc.) piliečiams.  

 

 

 

 

  



 

10 
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1. Pasitikėjimas institucijomis  

Lietuvos piliečių pasitikėjimas valstybės institucijomis  panašus į 

visos Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimo vidurkius. Labiausiai 

pasitikima policija ir kariuomene. Atitinkamai 78 ir 77 proc. piliečių 

teigė, kad yra linkę pasitikėti šiomis institucijomis (3 diagrama). 

Pasitikėjimas policija palyginti su 2021 m. padidėjo 7 p.p. Šis 

pokytis rodo, kad visuomenė palankiai vertina policijos vaidmenį 

tiek apskritai pandemijos metu, tiek reaguojant į 2021 m. vykusius 

protestus.  

Pagal pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis gerokai lenkiame 

beveik visas ES nares iš Rytų ir Vidurio Europos. Didesnis 

pasitikėjimo lygis tėra Estijoje. Visose kitose šalyse jis šiek tiek arba 

gerokai mažesnis.  

Šioje apklausoje buvo pirmą kartą klausiama apie pasitikėjimą 

šalies medicininiu personalu. Lietuvoje 61 proc., o visoje ES 

vidutiniškai 78 proc. apklaustųjų teigia pasitikį medicininiu 

personalu. Ypač aukštas šis rodiklis yra Danijoje, Suomijoje, 

Švedijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje (visur virš 90 proc.). 

Žemesnis nei 60 proc. jis yra Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, 

Slovėnijoje.  

 

3 diagrama. Pasitikėjimas valstybės institucijomis 

 

 

 

Palyginti su 2021 m. padaugėjo pasitikinčiųjų teisėsaugos sistema, 

viešuoju administravimu bei vietos valdžia. Pasitikėjimas šiomis 

institucijomis padidėjo 7-10 p.p. Įdomu, kad tai įvyko nepaisant 

smukusio pasitikėjimo centrine valdžia. Šis pokytis rodo, kad 

visuomenė jau gana aiškiai skiria politinę valdžią ir valstybės 

aparatą.  

Lietuvoje tradiciškai mažiausiai pasitikima partijomis ir parlamentu 

(atitinkamai 11 ir 14 proc.). Per metus pasitikėjimas šiomis 

institucijomis gana stipriai sumažėjo. Šis pokytis yra gana natūralus 

po 2020 m. pabaigoje vykusių rinkimų ir naujos vyriausybės 

suformavimo. Pasitikėjimas vyriausybe taip pat sumažėjo: 17 p.p. 

per pastaruosius metus.  
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2.  Pasitikėjimas žiniasklaida  

Labiausiai patikimi informacijos šaltiniai tiek Lietuvos piliečių, tiek 

ir visų europiečių manymu, yra radijas ir televizija: Lietuvoje jais 

pasitiki atitinkamai 46 ir 45 proc. apklaustųjų, o visoje ES 

vidutiniškai – 49 ir 56 proc. (žr. diagramą Nr. 4). Taip pat daug 

piliečių pasitiki spauda (Lietuvoje pasitiki 37 proc., o ES vidutiniškai 

– 49 proc. apklaustųjų). Pasitikėjimas visomis žiniasklaidos 

priemonėmis Lietuvoje palyginti su 2021 m. gerokai sumažėjo: 

televizija - 12 p.p., radiju – 20 p.p., spauda – 14 p.p.. Net 

pasitikėjimas internetu bei socialiniais tinklais internete sumenko 

palyginti su 2021 m. Galima sakyti, kad visa žiniasklaida Lietuvoje 

išgyvena pasitikėjimo krizę. Ir jei dar neseniai pasitikėjimas 

įvairiomis priemonėmis buvo panašus į ES vidurkį, tai šiais metais 

jis jau gerokai mažesnis. Šią pasitikėjimo krizę neabejotinai sukėlė 

pastaruoju metu kylančios abejonės dėl žiniasklaidos gebėjimo 

objektyviai pateikti informaciją visuomenei svarbiais klausimais.    

 

4 diagrama. Pasitikėjimas žiniasklaidos priemonėmis 

 

 

 

Europos Sąjungoje vidutiniškai pasitikėjimas įvairiomis 

žiniasklaidos priemonėmis liko iš esmės nepakitęs  palyginti su 

2021 m. Tačiau be Lietuvos buvo ir kitų šalių, kuriose pasitikėjimas 

žiniasklaida sumažėjo. Daugiau nei 5 p.p. pasitikėjimas daugeliu 

žiniasklaidos priemonių sumenko Belgijoje, Airijoje, Latvijoje, 

Nyderlanduose, Suomijoje, Švedijoje.  

 

3.  Požiūris į melagingos informacijos sklaidą  

 

9 iš 10 apklaustųjų Lietuvos piliečių mano, kad melagingos žinios 

ar informcija yra problema demokratijai (žr. lentelę Nr. 2). Tai 

5 p.p. daugiau nei buvo taip manančių prieš metus. Tokios 

melagingos informacijos skleidimas yra problema - Lietuvoje taip 

mano net 80 proc. apklaustųjų.  Viena iš COVID – 19 pandemijos 

ir jos valdymui pasitelktų priemonių (karantino, skiepijimo) 

pasekmių buvo suintensyvėjęs melagingos informacijos srautas 

įvairiuose informacijos kanaluose. Tokios informacijos gausa 
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prisidėjo prie kai kurių visuomenės grupių radikalizacijos ir 

bandymo protestuoti prieš valdžios veiksmus neleistinomis 

priemonėmis. Matyt šį reiškinį ir atspindi visuomenės nuomonė 

apie melagingos informacijos pavojų demokratijai.  

 

Šiek tiek mažiau apklaustųjų teigia, kad jiems nesunku atpažinti 

melagingą informaciją, o taip pat tai, kad jie dažnai susiduria su 

tokia informacija. Šie procentai irgi truputį sumažėjo palyginti su 

2021 m. Tai gali rodyti, kad tokia informacija yra pateikiama vis 

subtiliau, išmaniau, ir ją darosi sunkiau pastebėti. Galbūt tai ir 

didėjančio nepasitikėjimo tradicine žiniasklaida, kuri tokią 

melagingą informaciją paprastai atskleidžia, pasekmė.  

 

2 lentelė. Požiūris į melagingos informacijos sklaidą  
LT ES-27 

2022 2021 2022 2021 

Dažnai susiduriate su žiniomis ar informacija, kuri, jūsų 

nuomone, klaidingai atspindi realybę arba netgi yra melaginga 
71% 79% 70% 71% 

Jums lengva atpažinti žinias ar informaciją, kuri, jūsų nuomone, 

klaidingai atspindi realybę arba netgi yra melaginga 
65% 78% 62% 65% 

Žinių ar informacijos, kuri, jūsų nuomone, klaidingai atspindi 

realybę arba netgi yra melaginga, egzistavimas Lietuvoje yra 

problema 

80% 81% 76% 78% 

Žinių ar informacijos, kuri, jūsų nuomone, klaidingai atspindi 

realybę arba netgi yra melaginga, egzistavimas, yra problema 

demokratijai apskritai 

89% 84% 81% 82% 

 

Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai yra mažiau piliečių, kurie 

mano melagingą informaciją keliant pavojų demokratijai, mato ją 

kaip šalies problemą  bei ją lengvai atpažįsta.  Daugiau nei 90 

proc. apklaustųjų piliečių mano, kad melaginga informacija yra 

demokratijos procesų problema Graikijoje, Čekijoje, Kipre, 

Maltoje. Mažiau nei 70 proc. taip galvojančių yra  Austrijoje ir 

Rumunijoje. Daugiau nei 80 proc. apklaustųjų Čekijoje, Airijoje, 

Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kipre, Vengrijoje, Maltoje 

mano, kad jie su melaginga informacija susiduria labai dažnai. Tik 

Suomijoje, Vokietijoje, Danijoje ir Bulgarijoje taip galvojančių yra 

mažiau nei 60 proc. Taigi, galima teigti, kad Europos Sąjungos 

piliečiai pripažįsta, kad melaginga informacija yra tapusi visuotine 

problema.   
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1. Požiūris į Europos Sąjungą  

Palyginti su 2021 m. žiema Europos Sąjungos įvaizdis mūsų šalyje 

suprastėjo 8 p. p. Šiuo metu 49 proc. Lietuvos piliečių teigia, kad 

ES įvaizdis yra teigiamas (5 diagrama). ES įvaizdis visoje Europoje 

vidutiniškai per metus taip pat truputį suprastėjo: sakančių, kad ES 

įvaizdis yra teigiamas, sumažėjo nuo 46  iki 44 proc.   

Daugiau nei Lietuvoje teigiamą ES įvaizdį turinčių yra Danijoje (50 

proc.), Airijoje (71 proc.), Portugalijoje (62 proc.) bei Lenkijoje (53 

proc.). Ypač prastas ES įvaizdis yra Graikijoje (32 proc.), 

Prancūzijoje (36 proc.), Slovakijoje (35 proc.) ir Austrijoje (34 

proc.).  

 

5 diagrama. Europos Sąjungos įvaizdis 

 

 

Tikėjimas Europos Sąjungos perspektyva gerokai sumažėjo. 

Atsakydami į klausimą apie tai, ar reikalai joje klostosi tinkama 

linkme, tik 31 proc. Lietuvos piliečių atsakė teigiamai – tai net 

43 p.p. mažiau nei prieš 3 metus. Europos Sąjungoje vidutiniškai 

taip galvojančių nuo 2019 m. sumažėjo nuo 58 proc. iki 37 proc.  

 

2.  Požiūris į tolesnę ES plėtrą  

 

Šiuo metu Lietuvoje 68 proc. piliečių pritartų tolesnei Europos 

Sąjungos plėtrai (žr. diagramą Nr. 6). Tai 10 p.p. mažiau nei 

2021 m., tačiau pora procentinių punktų daugiau nei 2018 m. Dar 

kartą reikia pabrėžti, kad ši apklausa buvo vykdoma iki 

prasidedant Rusijos agresijai Ukrainoje. Taip pat klausime nebuvo 

nurodyta, apie kokių konkrečių šalių priėmimą į ES yra kalbama. 

Visoje Europos Sąjungoje šis rodiklis lieka iš esmės stabilus. 

Pritariančiųjų tolesnei plėtrai yra gerokai mažiau – tik 47 proc. 

Tiesa, šis rodiklis yra net 4 p.p. didesnis nei 2018 m.  
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6 diagrama. Požiūris į tolesnę Europos Sąjungos plėtrą 

 

Daugiau nei Lietuvoje pritariančių tolesnei plėtrai yra Kroatijoje, 

Ispanijoje, Vengrijoje. Tačiau Austrijoje, Prancūzijoje taip 

galvojančių piliečių yra mažiau nei 30 proc. Vokietijoje, 

Nyderlanduose, Suomijoje pritariančių tolesnei plėtrai yra vos apie 

trečdalį piliečių. Bendra tendencija yra tokia, kad senųjų ES 

valstybių narių piliečiai tolesnei plėtrai pritaria mažiau nei naujųjų 

ES narių piliečiai.    

 

3.  Požiūris į įvairias ES politikas  

 

Beveik 9 iš 10 apklaustų Lietuvos piliečių pritaria bendrai Europos 

Sąjungos gynybos ir saugumo politikai (žr. diagramą Nr. 7). 

Truputį mažiau (83 proc.) piliečių pritartų bendrai ES užsienio 

politikai. Mažiausia pritariančių Lietuvos piliečių yra bendrai ES 

migracijos politikai (71 proc.). Beje, šis rodiklis vienintelis sumažėjo 

5 p.p. palyginti su 2021 m. atlikta apklausa. Šis pokytis greičiausiai 

susijęs su nelegalių migrantų iš Baltarusijos krize. Jos metu ne kartą 

viešoje erdvėje buvo reiškiama nuomonė, kad Lietuvai reikalinga 

griežtesnė nei šiuo metu galiojanti ES migracijos politika. Kita 

vertus, buvo kalbama ir apie bendros ES migracijos politikos 

peržiūros galimybes. Bet kuriuo atveju, absoliuti dauguma 

Lietuvos piliečių tokiai politikai vis tik pritartų.  

 

7 diagrama. Požiūris į įvairias Europos Sąjungos politikas 
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Visoje ES vidutiniškai pritariančių bendrai ES migracijos politikai 

yra tiek pat, kiek ir Lietuvoje. Daugiau nei 80 proc. piliečių tokiai 

politikai pritartų Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kipre, 

Nyderlanduose. Mažiausia pritariančių yra Slovakijoje (vos 40 

proc.).  

Tiek bendrai ES užsienio politikai, tiek bendrai ES gynybos ir 

saugumo politikai vidutiniškai visoje Europos Sąjungoje yra 

mažiau nei Lietuvoje. Bendrai užsienio politikai pritaria vidutiniškai 

71 proc., o bendrai saugumo ir gynybos politikai – 77 proc. piliečių. 

Bendrai užsienio politikai pritartų daugiau nei 80 proc. Vokietijos,  

Airijos, Ispanijos, Kipro piliečių. Mažiausiai (mažiau nei 50 proc.) 

pritariančių yra Švedijoje ir Danijoje. Tik truputį daugiau 

pritariančių yra Prancūzijoje ir Suomijoje. Daugiau nei Lietuvoje 

pritariančių bendrai ES saugumo ir gynybos politikai tėra Kipre (95 

proc.). Daugiau nei 85 proc. pritariančių yra Belgijoje, Čekijoje, 

Estijoje, Liuksemburge. Mažiau nei 70 proc. apklaustųjų tokiai 

bendrai politikai pritaria Švedijoje, Bulgarijoje, Danijoje, 

Prancūzijoje, Austrijoje. Tikėtina, kad paramos šioms bendroms 

politikoms skaičius gana stipriai paveiks karas Ukrainoje.  

 

 

 

 

 

 

 


