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• LAIKAS. 2021 03 01 – 03 17.

• TIKSLAS. Išsiaiškinti šalies gyventojų nuomonę dėl žmogaus teisių ir lygių galimybių klausimais.

• TIKSLINĖ GRUPĖ. Šalies gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus.

• APKLAUSOS METODAS. CAWI (Computer assisted web interview). CAWI apklausoje respondentui siunčiama nuoroda į apklausą, kurią
respondentas užpildo savarankiškai jam/jai patogiu metu. Nuoroda yra unikali t.y. klausimyno negalima užpildyti kelis kartus.

• IMTIS. Tyrimo metu buvo apklausta 1012 respondentų.

• LOKACIJA. Visa šalies teritorija.

• DUOMENŲ ANALIZĖ. Analizė atlikta SPSS/PC programine įranga. Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai), ir
pasiskirstymai pagal socialines-demografines charakteristikas (Žr. Priedus).

TYRIMO METODIKA
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Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis. Pvz.:
jeigu apklausus 1012 respondentų gavome, kad 42,6 proc. apklaustųjų nuomone, pandemijos metu buvo nepagrįstai (bereikalingai)
suvaržytos žmogaus teisės, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 39,6 proc. ir 45,6 proc.
Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti statistinę paklaidą.

STATISTINĖ PAKLAIDA

%= 3/97 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 40/60 50/50
N=
10 10,6 13,5 18,6 22,1 24,8 26,8 28,4 30,4 31,0
30 6,1 7,8 10,7 12,8 14,3 15,5 16,4 17,5 17,9
50 4,7 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,6 13,9
75 3,9 4,9 6,8 8,1 9,1 9,8 10,4 11,1 11,3
100 3,3 4,3 5,9 7,0 7,8 8,5 9,0 9,6 9,8
150 2,7 3,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,8 8,0
200 2,4 3,0 4,2 4,9 5,5 6,0 6,4 6,8 6,9
300 1,9 2,5 3,4 4,0 4,5 4,9 5,2 5,5 5,7
400 1,7 2,1 2,9 3,5 3,9 4,2 4,5 4,8 4,9
500 1,5 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,3 4,4
600 1,4 1,7 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0
700 1,3 1,6 2,2 2,6 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7
800 1,2 1,5 2,1 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5
1000 1,1 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1
1500 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6
2000 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
2500 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
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SOCIALINĖS-DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS

47

53

0,1

12

19

18

20

20

11

7

33

31

29

20

43

22

15

Vyras

Moteris

Kita

18-25 m.

26-35 m.

36-45 m.

46-55 m.

56-65 m.

66 m. ir daugiau

Pagrindinis, pradinis

Vidurinis, vidurinis su profesine kvalifikacija

Aukštesnysis, specialus vidurinis

Aukštasis arba nebaigtas aukštasis

Iki 300 Eur

301–500 Eur

501–700 Eur

Daugiau nei 700 Eur

50

7

6

5

1

5

15

10

1

44

26

30

85

5

6

1

1

0,2

1

Samdomas darbuotojas

Valstybės tarnautojas

Verslininkas

Besiverčiantis individualia veikla

Ūkininkas

Studentas / moksleivis

Pensininkas

Nedirbantis

Kita: motinystės, vaiko priežiūros atostogos

Didieji miestai

Kitas miestas, rajono centras

Kaimo vietovė

Lietuvių

Rusų

Lenkų

Ukrainiečių

Baltarusių

Romų

Kita
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Jūsų išpažįstama religija:

IŠPAŽĮSTAMA RELIGIJA (PROC.)

N=1012

73

4

3

8

5

7

Romos katalikų

(ortodoksų) Stačiatikių

Evangelikų

Neišpažįstu jokios religijos

Kita

Nesutinku nurodyti
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Jūsų politinės pažiūros:

POLITINĖS PAŽIŪROS (PROC.)

N=1012

22

14

11

4

41

8

Konservatyvios

Liberalios

Socialdemokratiškos

Kitos

Neturiu aiškių politinių pažiūrų

Nesutinku nurodyti



REZULTATAI



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar, jūsų nuomone, pandemijos metu buvo nepagrįstai (bereikalingai) suvaržytos žmogaus teisės?

NUOSTATA DĖL GALIMAI BEREIKALINGO ŽMOGAUS TEISIŲ 
VARŽYMO PANDEMIJOS METU (PROC.)

Nuomonės, kad pandemijos metu buvo
nepagrįstai (bereikalingai) suvaržytos žmogaus
teisės dažniau laikosi moterys, 18-35 m.
respondentai, vidurinio, vidurinio su profesine
kvalifikacija išsimokslinimo grupės atstovai bei
kaimo vietovių gyventojai.

Taip

43%

Ne

54%

Neturiu 

nuomonės

3%

N=1012
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Kokios teisės, jūsų manymu, buvo nepagrįstai (bereikalingai) suvaržytos?

NEPAGRĮSTAI PANDEMIJOS METU SUVARŽYTOS TEISĖS (PROC.) 
spontaniniai atsakymai 

N=431*
*manantys, kad pandemijos metu buvo nepagrįstai 
(bereikalingai) suvaržytos žmogaus teisės

68

14

12

11

10

8

7

4

2

4

2

Judėj imo teisė (apribota judėjimo laisvė šal ies teritorijoje)

Te isė  į  darbą (draudimai dirbti, nuotol ini s darbas)

Pasi rinkimo, apsisprendimo teisė , žodžio laisvė (testavimas, izpl iavimas, vakcinavimas)

Bendravimo tei sė  (su artimaisiai s,  ki tais a smenimis)

Te isė  laisvai kvėpuoti (kaukių dėvėjimas lauke)

Prekybos  / apsipirkimo teisė (pa rduotuvių, kavinių uždarymas)

Te isė  į  sveikatos priežiūrą (apribotas sveikatos paslaugų pr ieinamumas)

Te isė  į  spor tą , aktyvų gyvenimo būdą

Te isė  į  kultūrinį gyvenimą

Ki ta

N/N

*Galimi keli atsakymai; suma viršija 100%
**Pateikti tik dažniausiai paminėti atsakymai.

Judėjimo teisę dažniau įvardijo vyrai ir
mažesnių miestų gyventojai.



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar jaučiate, kad Lietuvoje galima laisvai ir netrukdomai burtis į taikius susirinkimus, pavyzdžiui, protestus, mitingus?

LAISVĖS RINKTIS Į TAIKIUS SUSIBŪRIMUS VERTINIMAS (PROC.)

Nuomonės, kad Lietuvoje galima laisvai ir
netrukdomai burtis į taikius susirinkimus,
pavyzdžiui, protestus, mitingus, dažniau laikosi
aukščiausio išsimokslinimo grupės atstovai ir
didmiesčių gyventojai.

Taip

49%

Ne

44%

Neturiu nuomonės

7%

N=1012
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Dėl Covid-19 pandemijos įvesto karantino metu vieši susibūrimai Lietuvoje yra draudžiami. Ar pritariate tokiam Vyriausybės sprendimui?

VIEŠŲ SUSIBŪRIMŲ PANDEMIJOS METU DRAUDIMO VERTINIMAS 
(PROC.)

Tokiam Vyriausybės sprendimui dažniau
pritaria aukščiausio išsimokslinimo, didžiausių
pajamų grupės atstovai ir miestų gyventojai.

Taip

68%

Ne

28%

Neturiu nuomonės

4%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: LIETUVOJE YRA UŽTIKRINAMA TEISĖ TAIKIAI 
PROTESTUOTI PRIEŠ VALDŽIOS VEIKSMUS IR SPRENDIMUS (PROC.)

Pritarimą teiginiui dažniau išreiškė vyrai.

Sutinku

27%

Greičiau sutinku

35%

Greičiau nesutinku

18%

Nesutinku

15%

Neturiu 

nuomonės

5%

N=1012

Lietuvoje yra užtikrinama teisė taikiai protestuoti prieš valdžios veiksmus ir 
sprendimus.



16

Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: APSAUGOTI VISUOMENĘ NUO NEPATOGUMŲ 
(PAVYZDŽIUI, EISMO RIBOJIMŲ, TRIUKŠMO) YRA SVARBIAU NEI 
GARANTUOTI TAIKIŲ SUSIRINKIMŲ LAISVĘ (PROC.)

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

26%

Greičiau nesutinku

30%

Nesutinku

21%

Neturiu nuomonės

12%

N=1012

Apsaugoti visuomenę nuo nepatogumų (pavyzdžiui, eismo ribojimų, 
triukšmo) yra svarbiau nei garantuoti taikių susirinkimų laisvę.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: POLICIJA LIETUVOJE YRA LINKUSI NAUDOTI 
PERTEKLINĘ JĖGĄ PRIEŠ TAIKIUS PROTESTUOTOJUS (PROC.)

Pritarimą teiginiui („sutinku“) dažniau išreiškė
vyrai, mažesnių pajamų grupės atstovai,
mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai.
Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“) –
žemesnio išsimokslinimo ir mažesnių pajamų
grupės atstovai.

Sutinku

15%

Greičiau sutinku

19%

Greičiau nesutinku

30%

Nesutinku

29%

Neturiu 

nuomonės

7%

N=1012

Policija Lietuvoje yra linkusi naudoti perteklinę jėgą prieš taikius 
protestuotojus.
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Susirinkimų laisvė turėtų būti ribojama, jeigu:

PRITARIMAS SUSIRINKIMŲ LAISVĖS RIBOJIMUI KONKREČIOSE 
SITACIJOSE (PROC.)

Teiginiui, kad susirinkimų laisvė turėtų būti
ribojama, jei susirinkime skatinama smurtauti,
dažniau pritaria moterys, 56 m. ir vyresni
respondentai, didesnių pajamų grupės atstovai
ir didmiesčių gyventojai.

Jei susirinkimu išreiškiamas palaikymas Rusijos
prezidento Vladimiro Putino politikai - 56 m. ir
vyresni respondentai, aukščiausio
išsimokslinimo grupės atstovai ir miestų
gyventojai.

Jei susirinkime naudojami policiją įžeidžiantys
plakatai – dažniau įvardijo mažesnių miestų ir
kaimo vietovių gyventojai.

71

56

51

18

14

10

20

28

36

70

73

77

9

16

13

12

13

13

Susirinkime skatinama smurtauti prieš visuomenės mažumos

grupę

Susirinkimu išreiškiamas palaikymas Rusijos prezidento

Vladimiro Putino politikai

Susirinkime naudojami policiją įžeidžiantys plakatai

Susirinkime pasisakoma už religinių, nacionalinių, rasinių ir kitų

mažumos grupių teises

Susirinkime reiškiamos idėjos prieštarauja krikščionių tikėjimo

nuostatoms

Susirinkime išreiškiamos nepopuliarios politinės idėjos

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012



19

Dalyvaučiau taikiame susirinkime, jeigu:

NORAS DALYVAUTI KONKREČIOS TEMATIKOS SUSIRINKIME (PROC.)

Susirinkime, jei problema paliestų asmeniškai,
dažniau dalyvautų vyrai.
Jei susirinkimu būtų siekiama spręsti Lietuvos
politinę, socialinę arba ekonominę problemą –
vyrai, mažesnių miestų ir rajono centrų
gyventojai.

75

64

33

27

16

23

48

53

9

13

19

20

Susirinkime keliama problema paliestų mane asmeniškai

Susirinkimu būtų siekiama spręsti Lietuvos politinę, socialinę

arba ekonominę problemą

Susirinkimu būtų atkreipiamas dėmesys į nacionalinių, etninių,

religinių ar kitų mažumos grupių teises

Susirinkimu būtų siekiama atkreipti dėmesį į problemas

užsienio šalyse arba pasaulyje

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar jaučiate, kad Lietuvoje galima laisvai reikšti savo mintis bei nuomonę be cenzūros ir valstybės institucijų įsikišimo?

GALIMYBĖS LIETUVOJE LAISVAI REIKŠTI SAVO MINTIS IR 
NUOMONĘ VERTINIMAS (PROC.)

Jaučiantys, kad Lietuvoje galima laisvai reikšti
savo mintis bei nuomonę be cenzūros ir
valstybės institucijų įsikišimo, dažniau įvardijo
vyrai, aukščiausio išsimokslinimo ir didesnių
pajamų grupės atstovai bei miestų gyventojai.

Taip

48%Ne

44%

Neturiu 

nuomonės

8%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: LIETUVOJE YRA UŽTIKRINAMA TEISĖ LAISVAI 
KRITIKUOTI VALDŽIOS PAREIGŪNŲ BEI ĮSTAIGŲ DARBĄ  (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria vyrai, aukščiausio
išsimokslinimo ir didžiausių pajamų grupės
atstovai.

Sutinku

20%

Greičiau sutinku

33%

Greičiau 

nesutinku

25%

Nesutinku

19%

Neturiu 

nuomonės

3%

N=1012

Lietuvoje yra užtikrinama teisė laisvai kritikuoti valdžios pareigūnų bei įstaigų 
darbą.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VIEŠAI REIŠKIAMA NUOMONĖ IR IDĖJOS TURĖTŲ 
NEPRIEŠTARAUTI VISUOMENĖS DAUGUMOS NUOMONEI IR VERTYBĖMS 
(PROC.)

Sutinku

12%

Greičiau sutinku

22%

Greičiau nesutinku

27%

Nesutinku

31%

Neturiu 

nuomonės

8%

N=1012

Viešai reiškiama nuomonė ir idėjos turėtų neprieštarauti visuomenės 
daugumos nuomonei ir vertybėms.



24

Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: ŽINIASKLAIDA LIETUVOJE STENGIASI 
PATEIKTI NAUJIENAS TIKSLIAI IR NEŠALIŠKAI (PROC.)

Nuosaikesnį pritarimą teiginiui dažniau išreiškė
vyrai, 45-55 m. respondentai.

Sutinku

6%

Greičiau sutinku

28%

Greičiau nesutinku

31%

Nesutinku

31%

Neturiu 

nuomonės

4%

N=1012

Žiniasklaida Lietuvoje stengiasi pateikti naujienas tiksliai ir nešališkai.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: ŽINIASKLAIDOJE IR INTERNETE SKLEIDŽIAMOS 
MELAGINGOS NAUJIENOS IR NETIKRI FAKTAI KELIA GRĖSMĘ 
DEMOKRATIJAI (PROC.)

Pritarimą teiginiui („sutinku”) dažniau išreiškė
vyrai, žemiausių pajamų grupės atstovai.
Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“) –
didmiesčių gyventojai.

Sutinku

34%

Greičiau sutinku

39%

Greičiau nesutinku

14%

Nesutinku

7%

Neturiu nuomonės

6%

N=1012

Žiniasklaidoje ir internete skleidžiamos melagingos naujienos ir netikri faktai 
kelia grėsmę demokratijai.
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Žodžio laisvė turėtų būti ribojama, jeigu asmuo:

PRITARIMAS ŽODŽIO LAISVĖS RIBOJIMAMS KONKREČIOSE  
SITUACIJOSE (PROC.)

Teiginiui, kad žodžio laisvė turėtų būti
ribojama, jeigu asmuo skatina smurtą ar fizinį
susidorojimą, dažniau pritaria 46 m. ir vyresni
respondentai, aukštesnio išsimokslinimo grupės
atstovai.
Jei skatina neapykantą imigrantams – vyriausi
(66 m. ir daugiau) respondentai, didžiausių
pajamų grupės atstovai ir miestų gyventojai.

89

75

68

65

61

49

40

5

16

21

22

25

35

44

6

9

11

13

14

16

16

Skatina smurtą ir fizinį susidorojimą su kitu asmeniu

arba žmonių grupe

Skatina neapykantą imigrantams

Viešai šaiposi iš religinių simbolių

Viešai niekina svarbias Lietuvos istorines asmenybes

Pasisako prieš demokratinę Lietuvos santvarką

Savo žodžiais gali išprovokuoti didelio masto protestą

Viešai įžeidžia Seimo narį arba Ministrą Pirmininką

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar jums pakanka informacijos, kokius duomenis apie jus ir jūsų veiksmus internete renka Google, Facebook, prekybos tinklai ir kitos privačios
bendrovės?

INFORMACIJOS PAKANKAMUMAS APIE SUKAUPTUS ASMENS 
DUOMENIS INTERNETE (PROC.)

Informacijos labiau pakanka nei nepakanka
dažniau vyrams.

Visiškai pakanka

11%

Labiau pakanka 

nei nepakanka 

28%

Labiau 

nepakanka, nei 

pakanka

30%

Visiškai 

nepakanka

26%

Neturiu 

nuomonės

5%

N=1012
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Kiek, jūsų nuomone, galite kontroliuoti, kokius duomenis apie jus renka Google, Facebook, prekybos tinklai ir kitos privačios bendrovės?

SAVO ASMENS DUOMENŲ KONTROLĖS LYGMENS SUVOKIMAS 
(PROC.)

Nuomonės, kad gali kontroliuoti iš dalies,
dažniau laikosi moterys, 18-35 m.
respondentai, didžiausių pajamų grupės
atstovai.

Galiu visiškai 

kontroliuoti

4%

Galiu kontroliuoti 

iš dalies

33%

Beveik negaliu 

kontroliuoti

34%

Negaliu 

kontroliuoti

24%

Neturiu nuomonės

5%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktu teiginiu.

TEIGINIO VERTINIMAS: NAUDA, KURIĄ GAUNU DĖL BENDROVIŲ RENKAMOS 
INFORMACIJOS APIE MANE (PAVYZDŽIUI, MAN PRITAIKYTI PASIŪLYMAI), YRA 
DIDESNĖ, NEI GRĖSMĖS PRIVATUMUI (PROC.)

Sutinku

5%

Greičiau sutinku

25%

Greičiau nesutinku

35%

Nesutinku

23%

Neturiu 

nuomonės

12%

N=1012

Nauda, kurią gaunu dėl bendrovių renkamos informacijos apie mane 
(pavyzdžiui, man pritaikyti pasiūlymai), yra didesnė, nei grėsmės privatumui.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktu teiginiu.

INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ RENKAMUS 
DUOMENIS PAKANKAMUMAS (PROC.)

Informacijos labiau pakanka nei nepakanka
moterims, kaimo vietovių gyventojams.

Visiškai 

pakanka

5%

Labiau pakanka nei 

nepakanka

18%

Labiau nepakanka nei 

pakanka

33%

Visiškai 

nepakanka

40%

Neturiu 

nuomonės

4%

N=1012

Ar jums pakanka informacijos apie tai, kokius duomenis apie jus renka 
valstybės institucijos? 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktu teiginiu.

TEIGINIO VERTINIMAS: VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ VYKDOMO INFORMACIJOS 
APIE ASMENIS RINKIMO NAUDA (PAVYZDŽIUI, SIEKIANT NUSTATYTI TEISĖS 
PAŽEIDĖJUS) YRA DIDESNĖ, NEI RIZIKOS PRIVATUMUI (PROC.)

Pritarimą teiginiui („greičiau sutinku“) dažniau
išreiškė moterys.

Sutinku

13%

Greičiau sutinku

37%

Greičiau nesutinku

25%

Nesutinku

13%

Neturiu 

nuomonės

12%

N=1012

Ar sutinkate, kad valstybės institucijų vykdomo informacijos apie asmenis 
rinkimo nauda (pavyzdžiui, siekiant nustatyti teisės pažeidėjus) yra didesnė, 
nei rizikos privatumui?
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Ar pritartumėte, kad Lietuvoje būtų plečiamas informacijos apie asmenis rinkimas toliau išvardintais tikslais:

PRITARIMAS IŠPLĖSTINIAM ASMENS DUOMENŲ RINKIMUI 
TIKSLINĖSE SITUACIJOSE (PROC.)

Informacijos apie asmenis rinkimui, siekiant
nustatyti ir šalinti grėsmes Lietuvos
nacionaliniam saugumui, dažniau pritartų
vyriausio amžiaus (66 m. ir daugiau)
respondentai.

75

72

50

15

18

35

10

10

15

Siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ir juos išaiškinti

Siekiant nustatyti ir šalinti grėsmes Lietuvos nacionaliniam

saugumui

Siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012
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Kaip vertinate toliau išvardintų priemonių poveikį jūsų privatumui?

TIKSLINIŲ PRIEMONIŲ POVEIKIO ASMENS PRIVATUMUI VERTINIMAS 
(PROC.)

Nuomonės, kad mobiliojo ryšio ir interneto
teikėjo vykdomas duomenų apie naudojimąsi
paslaugomis rinkimas turi didelį poveikį
privatumui, dažniau laikosi miestų gyventojai.
Nuomonės, kad privačių bendrovių vykdomas
duomenų apie veiksmus internete rinkimas turi
didelį poveikį privatumui, dažniau laikosi vyrai,
18-35 m. respondentai, žemiausio
išsimokslinimo grupės atstovai.

43

39

37

32

38

29

40

42

40

45

34

38

10

10

15

16

14

28

7

9

8

7

14

5

Mobiliojo ryšio ir interneto teikėjo vykdomas duomenų apie jūsų

naudojimąsi paslaugomis rinkimas

Privačių bendrovių vykdomas duomenų apie jūsų veiksmus

internete rinkimas

Valstybės institucijų vykdomas duomenų apie jus rinkimas

Prekybos įmonių vykdomas duomenų apie jūsų pirkinius rinkimas

Darbdavio vykdomas stebėjimas (jei jis vykdomas)

Vaizdo stebėjimas viešose vietose

Turi didelį poveikį Turi nedidelį poveikį Neturi poveikio Neturiu nuomonės

N=1012



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar jaučiate, kad moterys ir vyrai Lietuvoje turi lygias teises?

LYGIŲ TEISIŲ TARP LYČIŲ VERTINIMAS (PROC.)

Jaučiantys, kad Lietuvoje moterys ir vyrai turi
lygias teises, dažniau įvardijo vyrai, aukštesnio
išsimokslinimo grupės atstovai.

Taip

51%

Ne

44%

Neturiu nuomonės

5%

N=1012
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Ar manote, kad moterys Lietuvoje turi vienodas galimybes su vyrais kilti profesinės karjeros laiptais?

LYGIŲ GALIMYBIŲ TARP LYČIŲ KILTI KARJEROS LAIPTAIS 
VERTINIMAS (PROC.)

Manantys, kad moterys Lietuvoje turi vienodas
galimybes su vyrais kilti profesinės karjeros
laiptais dažniau įvardijo vyrai.

Taip

54%

Ne

42%

Neturiu nuomonės

4%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VYRAI YRA GERESNI POLITINIAI LYDERIAI 
NEI MOTERYS (PROC.)

Pritarimą teiginiui („sutinku“) dažniau įvardijo
vyrai.
Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“) –
vyriausi (66 m. ir daugiau) respondentai.

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

14%

Greičiau nesutinku

28%

Nesutinku

37%

Neturiu nuomonės

10%

N=1012

Vyrai yra geresni politiniai lyderiai nei moterys.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PROFESINĖJE SRITYJE MOTERYS YRA LINKUSIOS 
RINKTIS DARBUS, KURIE NEREIKALAUJA DAUG ATSAKOMYBĖS (PROC.)

Nuosaikesnį pritarimą teiginiui („greičiau
sutinku“) dažniau įvardijo mažesnių miestų ir
kaimo vietovių gyventojai.

Sutinku

4%

Greičiau sutinku

17%

Greičiau nesutinku

33%

Nesutinku

37%

Neturiu nuomonės

9%

N=1012

Profesinėje srityje moterys yra linkusios rinktis darbus, kurie nereikalauja daug 
atsakomybės.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: NAMŲ RUOŠOS DARBUS MOTERIS IR 
VYRAS ŠEIMOJE TURĖTŲ DALINTIS PO LYGIAI (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („sutinku“) moterys,
aukščiausio išsimokslinimo grupės atstovai.
Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“)
dažniau išreiškė aukštesnio išsimokslinimo
grupės atstovai.

Sutinku

51%

Greičiau sutinku

31%

Greičiau nesutinku

9%

Nesutinku

5%

Neturiu nuomonės

4%

N=1012

Namų ruošos darbus moteris ir vyras šeimoje turėtų dalintis po lygiai. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PRIIMANT ŠEIMAI SVARBIUS SPRENDIMUS, 
VYRO ŽODIS TURĖTŲ BŪTI PASKUTINIS (PROC.)

Sutinku

4%
Greičiau sutinku

9%

Greičiau nesutinku

26%

Nesutinku

54%

Neturiu nuomonės

7%

N=1012

Priimant šeimai svarbius sprendimus, vyro žodis turėtų būti paskutinis.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: SAUGOTIS LYTINIŲ SANTYKIŲ METU 
PIRMIAUSIA YRA MOTERS, O NE VYRO PAREIGA (PROC.)

Sutinku

4% Greičiau sutinku

7%

Greičiau nesutinku

20%

Nesutinku

62%

Neturiu 

nuomonės

7%

N=1012

Saugotis lytinių santykių metu pirmiausia yra moters, o ne vyro pareiga.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TYRIMO VERTINIMAS: MOTERIS TURI TEISĘ PASIRINKTI, AR JI 
NORI NUTRAUKTI NĖŠTUMĄ (PROC.)

Pritarimą („sutinku“) teiginiui dažniau išreiškė
moterys.

Sutinku

48%

Greičiau sutinku

22%

Greičiau 

nesutinku

12%

Nesutinku

11%

Neturiu 

nuomonės

7%

N=1012

Moteris turi teisę pasirinkti, ar ji nori nutraukti nėštumą.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VERKTI KITŲ ŽMONIŲ AKIVAIZDOJE 
YRA NEVYRIŠKA (PROC.)

Pritarimą teiginiui dažniau išreiškė vyrai.

Sutinku

8%
Greičiau sutinku

11%

Greičiau nesutinku

21%

Nesutinku

52%

Neturiu nuomonės

8%

N=1012

Verkti kitų žmonių akivaizdoje yra nevyriška.
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Nurodykite, kurios iš žemiau pateiktų charakteristikų yra svarbesnės moterims, o kurios – vyrams.

VERTINAMŲ CHARAKTERISTIKŲ SVARBOS SKIRTINGOMS LYTIMS 
SUVOKIMAS (PROC.)

17

16

13

8

6

4

4

3

2

2

6

4

6

15

18

21

71

78

72

82

85

78

69

69

4

1

5

3

1

1

4

3

6

3

4

3

2

2

5

4

Turėti vaikų

Būti rūpestingai (-am)

Būti fiziškai patraukliai (-iam)

Turėti aukštąjį išsilavinimą

Būti gerbiamai (-am)

Turėti gerai apmokamą darbą

Būti sportiškai (-am)

Užimti aukštas pareigas

Svarbiau moterims Svarbiau vyrams Vienodai svarbu abiem Nesvarbu nei moterims, nei vyrams Nežinau

N=1012



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar manote, kad Lietuvoje moterys, nukentėjusios nuo smurto, gauna pakankamą emocinę, psichologinę ir teisinę pagalbą?

NUO SMURTO NUKENTĖJUSIOMS MOTERIMS SKIRIAMOS 
PAGALBOS PAKANKAMUMAS (PROC.)

Nuomonės, kad moterys, nukentėjusios nuo
smurto, gauna pakankamą emocinę,
psichologinę ir teisinę pagalbą dažniau laikosi
vyrai, mažesnių miestų ir kaimo vietovių
gyventojai.

Taip

26%

Ne

50%

Neturiu 

nuomonės

24%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE YRA 
ASMENINIS ŠEIMOS REIKALAS, TODĖL SU JUO SUSIJUSIOS 
PROBLEMOS TURĖTŲ BŪTI SPRENDŽIAMOS PRIVAČIAI (PROC.)

Pritarimą teiginiui dažniau išreiškė vyrai.

Sutinku

10%

Greičiau sutinku

12%

Greičiau nesutinku

28%

Nesutinku

45%

Neturiu 

nuomonės

5%

N=1012

Smurtas artimoje aplinkoje yra asmeninis šeimos reikalas, todėl su juo 
susijusios problemos turėtų būti sprendžiamos privačiai. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: POLICIJA NETURĖTŲ RIMTAI REAGUOTI Į 
IŠKVIETIMUS DĖL SMURTO Į NAMUS, KURIUOSE JAU NE KARTĄ 
LANKĖSI (PROC.)

Sutinku

7% Greičiau sutinku

7%

Greičiau nesutinku

19%

Nesutinku

63%

Neturiu 

nuomonės

4%

N=1012

Policija neturėtų rimtai reaguoti į iškvietimus dėl smurto  į namus, kuriuose jau 
ne kartą lankėsi.



50

Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: MOTERIS, KURI NENUTRAUKIA SANTYKIŲ SU 
SMURTAUJANČIU VYRU, YRA PATI KALTA DĖL BESITĘSIANČIO SMURTO (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („sutinku“) vyrai,
žemiausio išsimokslinimo ir mažiausių pajamų
grupės atstovai.

Sutinku

15%

Greičiau sutinku

32%

Greičiau nesutinku

20%

Nesutinku

27%

Neturiu 

nuomonės

6%

N=1012

Moteris, kuri nenutraukia santykių su smurtaujančiu vyru, yra pati kalta dėl 
besitęsiančio smurto.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: MOTERIS NEPRIVALO MYLĖTIS SU 
SAVO PARTNERIU, JEIGU TO NENORI (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („sutinku“) moterys.

Sutinku

63%
Greičiau sutinku

17%

Greičiau nesutinku

8%

Nesutinku

6%

Neturiu nuomonės

6%

N=1012

Moteris neprivalo mylėtis su savo partneriu, jeigu to nenori.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VYRO PERSEKIOJIMAS (NUOLATINIS SEKIMAS, 
NEPAGEIDAUJAMAS ĮKYRUS SKAMBINIMAS, BANDYMAS SUSISIEKTI KITAIS 
BŪDAIS) MOTERIAI GALI BŪTI NEMALONUS, TAČIAU NETURĖTŲ BŪTI 
BAUDŽIAMAS ĮSTATYMU (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („greičiau sutinku“)
vyrai.

Sutinku

10%

Greičiau sutinku

15%

Greičiau nesutinku

27%

Nesutinku

40%

Neturiu nuomonės

8%

N=1012

Vyro persekiojimas (nuolatinis sekimas, nepageidaujamas įkyrus skambinimas, 
bandymas susisiekti kitais būdais) moteriai gali būti nemalonus, tačiau 
neturėtų būti baudžiamas įstatymu. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VYRAI YRA DAŽNAI NEPAGRĮSTAI 
APKALTINAMI SEKSUALINIU PRIEKABIAVIMU (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria vyrai.

Sutinku

13%

Greičiau sutinku

25%

Greičiau nesutinku

27%

Nesutinku

20%

Neturiu 

nuomonės

15%

N=1012

Vyrai yra dažnai nepagrįstai apkaltinami seksualiniu priekabiavimu.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: BŪNA SITUACIJŲ, KURIOSE MOTERIS 
YRA PATI KALTA DĖL IŠPRIEVARTAVIMO (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria vyrai, žemiausio
išsimokslinimo grupės atstovai.

Sutinku

15%

Greičiau sutinku

22%

Greičiau 

nesutinku

19%

Nesutinku

33%

Neturiu 

nuomonės

11%

N=1012

Būna situacijų, kuriose moteris yra pati kalta dėl išprievartavimo. 
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Vyro smurtas prieš moterį gali būti pateisinamas, jeigu:

VYRO SMURTO PRIEŠ MOTERĮ PATEISINIMAS PAGAL PATEIKTAS 
SITUACIJAS (PROC.)

Nuomonės, kad vyro smurtas prieš moterį gali
būti pateisinamas, jeigu moteris pripažįsta
turėjusi lytinių santykių su kitu asmeniu dažniau
laikosi vyrai.
Nuomonės, kad vyro smurtas prieš moterį gali
būti pateisinamas, jeigu moteris atvirai flirtuoja
su kitais vyrais partnerio akivaizdoje dažniau
laikosi vyrai, 66 m. ir vyresni respondentai,
žemiausio išsimokslinimo grupės atstovai.

9

8

7

7

3

3

3

82

84

86

86

91

92

90

9

8

7

7

6

5

7

Moteris prisipažįsta turėjusi lytinių santykių su kitu asmeniu

Moteris atvirai flirtuoja su kitais vyrais partnerio akivaizdoje

Smurtavęs vyras po įvykio moters nuoširdžiai atsiprašo

Įvykio metu moteris buvo girta

Moteris nutraukia arba bando nutraukti santykius su partneriu

Moteris kategoriškai nesutinka su partnerio nuomone

Įvykio metu vyras buvo girtas

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOS SU NUO NUSIKALTIMŲ 
NUKENTĖJUSIAIS ASMENIMIS ELGIASI PAGARBIAI IR PROFESIONALIAI (PROC.)

Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“)
teiginiui dažniau išreiškė didmiesčių gyventojai.

Sutinku

8%

Greičiau sutinku

36%

Greičiau nesutinku

23%

Nesutinku

7%

Neturiu nuomonės

26%

N=1012

Teisėsaugos institucijos su nuo nusikaltimų nukentėjusiais asmenimis elgiasi 
pagarbiai ir profesionaliai. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: NUO NUSIKALTIMŲ NUKENTĖJĘ ASMENYS TURI 
PAGRINDO PASITIKĖTI TEISINGUMO SISTEMA (PROC.)

Sutinku

10%

Greičiau sutinku

43%

Greičiau nesutinku

23%

Nesutinku

8%

Neturiu 

nuomonės

16%

N=1012

Nuo nusikaltimų nukentėję asmenys turi pagrindo pasitikėti teisingumo 
sistema.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: MAN PAKANKA INFORMACIJOS APIE TAI, KOKIĄ 
PAGALBĄ GALĖČIAU GAUTI, JEI NUKENTĖČIAU NUO NUSIKALTIMO (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („greičiau sutinku“)
moterys.

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

36%

Greičiau nesutinku

30%

Nesutinku

16%

Neturiu nuomonės

7%

N=1012

Man pakanka informacijos apie tai, kokią pagalbą galėčiau gauti, jei 
nukentėčiau nuo nusikaltimo.



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar jaučiate, kad Lietuvoje žmonės su negalia gali lygiavertiškai su visais dalyvauti ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame Lietuvos
gyvenime?

ŽMONIŲ SU NEGALIA LYGIAVERTIŠKUMO VERTINIMAS (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria vyrai, žemiausio
išsimokslinimo grupės atstovai ir kaimo vietovių
gyventojai.

Taip

27%

Ne

60%

Neturiu nuomonės

13%

N=1012
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Kaip manote, ar aplinka Lietuvoje, pavyzdžiui, gatvės, pastatai, yra tinkamai pritaikyti žmonių su negalia poreikiams?

APLINKOS PRITAIKOMUMO  ŽMONĖMS SU NEGALIA 
VERTINIMAS (PROC.)

Nuomonės, kad aplinka Lietuvoje tinkamai
pritaikyta žmonių su negalia poreikiams
dažniau laikosi vyrai, 18-25 m. respondentai.

Taip

16%

Ne

77%

Neturiu nuomonės

7%

N=1012
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Jausčiausi patogiai, jeigu kaimynystėje gyventų žmogus:

SKIRTINGŲ NEGALIOS FORMŲ PRIIMTINUMO VERTINIMAS (PROC.)

Jaustųsi patogiai jei kaimynystėje gyventų
žmogus su regos ar klausos negalia, su fizine
negalia dažniau moterys, aukštesnio
išsimokslinimo ir didesnių pajamų grupės
atstovai.

82

81

60

59

32

7

7

20

23

46

11

12

20

18

22

Su regos arba klausos negalia

Su fizine negalia

Su autizmo spektro sunkumais

Su intelekto negalia

Su psichikos sveikatos sutrikimais

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: LIETUVOS VALSTYBĖ PAKANKAMAI RŪPINASI 
ŽMONIŲ SU NEGALIA INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ (PROC.)

Sutinku

5%

Greičiau sutinku

29%

Greičiau nesutinku

41%

Nesutinku

16%

Neturiu nuomonės

9%

N=1012

Lietuvos valstybė pakankamai rūpinasi žmonių su negalia integracija į 
visuomenę.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: LIETUVOJE RETAI PAMATYSI ŽMONES SU NEGALIA 
VIEŠOSE VIETOSE (PAVYZDŽIUI, GATVĖJE, PARDUOTUVĖSE) (PROC.)

Sutinku

14%

Greičiau sutinku

39%
Greičiau nesutinku

32%

Nesutinku

11%

Neturiu nuomonės

4%

N=1012

Lietuvoje retai pamatysi žmones su negalia viešose vietose (pavyzdžiui, 
gatvėje, parduotuvėse).

Teiginiui greičiau pritaria mažesnių pajamų
grupės atstovai.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VAIKAI SU ĮVAIRIOMIS NEGALIOMIS TURI MOKYTIS 
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE KARTU SU KITAIS VAIKAIS (PROC.)

Sutinku

18%

Greičiau sutinku

33%

Greičiau nesutinku

28%

Nesutinku

9%

Neturiu nuomonės

12%

N=1012

Vaikai su įvairiomis negaliomis turi mokytis bendrojo lavinimo mokyklose kartu 
su kitais vaikais.

Teiginiui greičiau pritaria mažesnių ir vidutinių
pajamų grupės atstovai.



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar žinote, kas yra LGBT?

TRUMPINIO LGBT ŽINOMUMAS (PROC.)

Žinantys LGBT dažniau įvardijo aukščiausio
išsimokslinimo ir didžiausių pajamų grupės
atstovai ir didmiesčių gyventojai.

Taip

78%

Ne

13%

Nesu įsitikinęs (-usi) 

9%

N=1012



69

Ar manote, kad LGBT bendruomenės nariams gyventi Lietuvoje yra saugu?

LGBT BENDRUOMENĖS NARIŲ SAUGUMO LIETUVOJE 
VERTINIMAS (PROC.)

Nuomonės, kad LGBT bendruomenės nariams
gyventi Lietuvoje yra saugu dažniau laikosi
vyrai, 36 m. ir vyresni respondentai,
aukštesniojo, specialaus vidurinio
išsimokslinimo ir mažesnių pajamų grupės
atstovai.

Taip

46%

Ne

33%

Neturiu 

nuomonės

21%

N=1012
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Ar manote, kad LGBT bendruomenės nariai turi tokias pačias teises kaip ir kiti Lietuvos piliečiai?

LGBT BENDRUOMENĖS NARIŲ LYGIATEISIŠKUMO SUVOKIMAS (PROC.)

Nuomonės, kad LGBT bendruomenės nariai
turi tokias pačias teises kaip ir kiti Lietuvos
piliečiai dažniau laikosi vyrai.

Taip

59%Ne

29%

Neturiu nuomonės

12%

N=1012
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Ar pritariate, kad Lietuvoje turėtų būti įteisinta partnerystė tarp tos pačios lyties asmenų?

PARTNERYSTĖS TARP TOS PAČIOS LYTIES ASMENŲ ĮTEISINIMO 
VERTINIMAS (PROC.)

Nuostatai, kad Lietuvoje turėtų būti įteisinta
partnerystė tarp tos pačios lyties asmenų
dažniau pritaria 18-35 m. respondentai,
didžiausių pajamų grupės atstovai ir didmiesčių
gyventojai.

Taip

37%

Ne

45%

Neturiu 

nuomonės

18%

N=1012



72

Ar pritariate, jog tos pačios lyties asmenys turėtų teisę susituokti?

SANTUOKOS TARP TOS PAČIOS LYTIES ASMENŲ ĮTEISINIMO 
VERTINIMAS (PROC.)

Nuostatai, jog tos pačios lyties asmenys turėtų
teisę susituokt dažniau pritaria moterys, 18-35
m. respondentai, aukščiausio išsimokslinimo ir
didžiausių pajamų grupės atstovai ir didmiesčių
gyventojai.

Taip

27%

Ne

57%

Neturiu nuomonės

16%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: HOMOSEKSUALIOS POROS TURI TEISĘ 
AUGINTI VAIKUS (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („sutinku“) 18-35 m.
respondentai, didesnių pajamų grupės atstovai
ir didmiesčių gyventojai.

Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“)
dažniau įvardijo aukščiausio išsimokslinimo ir
didesnių pajamų grupės atstovai ir didmiesčių
gyventojai.

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

12%

Greičiau nesutinku

17%
Nesutinku

53%

Neturiu 

nuomonės

7%

N=1012

Homoseksualios poros turi teisę auginti vaikus.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VAIKAI MOKYKLOSE TURĖTŲ BŪTI SUPAŽINDINAMI 
SU LYČIŲ IR SEKSUALINIŲ ORIENTACIJŲ ĮVAIROVE (PROC.)

Teiginiui, kad vaikai mokyklose turėtų būti
supažindinami su lyčių ir seksualinių orientacijų
įvairove dažniau pritaria („sutinku”) moterys,
18-35 m. respondentai ir didmiesčių gyventojai.
Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“)
dažniau išreiškė moterys, 56-65 m.
respondentai, vidutinių pajamų grupės atstovai.

Sutinku

21%

Greičiau sutinku

30%
Greičiau nesutinku

17%

Nesutinku

27%

Neturiu 

nuomonės

5%

N=1012

Vaikai mokyklose turėtų būti supažindinami su lyčių ir seksualinių orientacijų 
įvairove.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: JAUSČIAUSI PATOGIAI, JEIGU MANO TIESIOGINĖ 
VADOVĖ DARBE BŪTŲ HOMOSEKSUALI MOTERIS (PROC.)

Pritarimą teiginiui („sutinku“) dažniau išreiškė
moterys, 18-35 m. respondentai, aukščiausio
išsimokslinimo, didžiausių pajamų grupės
atstovai bei didmiesčių gyventojai.

Sutinku

33%

Greičiau sutinku

21%

Greičiau nesutinku

14%

Nesutinku

17%

Neturiu nuomonės

15%

N=1012

Jausčiausi patogiai, jeigu mano tiesioginė vadovė darbe būtų homoseksuali 
moteris.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: JAUSČIAUSI PATOGIAI, JEIGU MANO TIESIOGINIS 
VADOVAS DARBE BŪTŲ HOMOSEKSUALUS VYRAS (PROC.)

Pritarimą teiginiui („sutinku“) dažniau išreiškė
moterys, 18-35 m. respondentai, aukščiausio
išsimokslinimo, didžiausių pajamų grupės
atstovai bei didmiesčių gyventojai.

Sutinku

33%

Greičiau sutinku

20%
Greičiau nesutinku

14%

Nesutinku

20%

Neturiu nuomonės

13%

N=1012

Jausčiausi patogiai, jeigu mano tiesioginis vadovas darbe būtų homoseksualus 
vyras.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: JAUSČIAUSI PATOGIAI, JEIGU MANO 
TIESIOGINIS VADOVAS DARBE BŪTŲ TRANSLYTIS ASMUO (PROC.)

Pritarimą teiginiui („sutinku“) dažniau išreiškė
moterys, 18-25 m. respondentai, didžiausių
pajamų grupės atstovai bei didmiesčių
gyventojai.

Sutinku

29%

Greičiau sutinku

16%

Greičiau nesutinku

16%

Nesutinku

26%

Neturiu 

nuomonės

13%

N=1012

Jausčiausi patogiai, jeigu mano tiesioginis vadovas darbe būtų translytis
asmuo.



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar jaučiate, kad Lietuva yra svetinga šalis imigrantams ir pabėgėliams?

LIETUVOS SVETINGUMO IMIGRANTAMS IR PABĖGĖLIAMS 
VERTINIMAS (PROC.)

Jaučiantys, kad Lietuva svetinga imigrantams ir
pabėgėliams dažniau įvardijo vyrai.

Taip

47%

Ne

35%

Neturiu 

nuomonės

18%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PABĖGĖLIAI IR IMIGRANTAI YRA 
NAUDINGI LIETUVOS EKONOMINIAM GYVENIMUI (PROC.)

Teiginiui pritariantys („sutinku”) dažniau įvardijo
žemiausio išsimokslinimo grupės atstovai ir
didmiesčių gyventojai.
Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“)
įvardijo aukščiausio išsimokslinimo grupės
atstovai.

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

28%

Greičiau nesutinku

28%

Nesutinku

22%

Neturiu 

nuomonės

11%

N=1012

Pabėgėliai ir imigrantai yra naudingi Lietuvos ekonominiam gyvenimui.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PABĖGĖLIAI IR IMIGRANTAI PRATURTINA 
LIETUVOS KULTŪRINĮ GYVENIMĄ (PROC.)

Nuosaikesnį pritarimą teiginiui („greičiau
sutinku“) dažniau įvardijo didesnių pajamų
grupės atstovai ir didmiesčių gyventojai.

Sutinku

10%

Greičiau sutinku

28%

Greičiau nesutinku

26%

Nesutinku

18%

Neturiu 

nuomonės

18%

N=1012

Pabėgėliai ir imigrantai praturtina Lietuvos kultūrinį gyvenimą.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PABĖGĖLIAI IR IMIGRANTAI GALI 
PADIDINTI NUSIKALSTAMUMĄ LIETUVOJE (PROC.)

Tvirtą pritarimą („sutinku“) teiginiui dažniau
įvardijo vyrai, mažesnių miestų ir kaimo
vietovių gyventojai.

Sutinku

22%

Greičiau sutinku

37%

Greičiau nesutinku

25%

Nesutinku

6%

Neturiu nuomonės

10%

N=1012

Pabėgėliai ir imigrantai gali padidinti nusikalstamumą Lietuvoje.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: MUSULMONĖS MOTERYS TURI TEISĘ VIEŠOSE VIETOSE 
NEŠIOTI HIDŽABĄ, PLAUKUS DENGIANTĮ MUSULMONIŠKĄ GALVOS 
APDANGALĄ (PROC.)

Pritarimą teiginiui („sutinku“) dažniau išreiškė
18-25 m. respondentai.
Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“)
teiginiui dažniau išreiškė moterys ir didmiesčių
gyventojai.

Sutinku

15%

Greičiau sutinku

23%

Greičiau nesutinku

22%

Nesutinku

28%

Neturiu nuomonės

12%

N=1012

Musulmonės moterys turi teisę viešose vietose nešioti hidžabą, plaukus 
dengiantį musulmonišką galvos apdangalą. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: LIETUVOS VALSTYBĖ DARO PAKANKAMAI, KAD 
INTEGRUOTŲ Į LIETUVĄ ATVYKSTANČIUS IMIGRANTUS IR PABĖGĖLIUS (PROC.)

Sutinku

9%

Greičiau sutinku

32%

Greičiau nesutinku

29%

Nesutinku

10%

Neturiu 

nuomonės

20%

N=1012

Lietuvos valstybė daro pakankamai, kad integruotų į Lietuvą atvykstančius 
imigrantus ir pabėgėlius.
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Ar sutiktumėte, kad Lietuva priimtų:

SKRITINGŲ MIGRANTŲ GRUPIŲ PRIIMTINUMO VERTINIMAS (PROC.)

Apskritai pritarimą priimti atskiras migrantų
grupes dažniau išreiškė aukščiausio
išsimokslinimo ir didžiausių pajamų grupės
atstovai bei didmiesčių gyventojai.

68

63

63

52

46

40

16

21

20

28

34

38

16

16

17

20

20

22

Krikščionių tikėjimo pabėgėlius, bėgančius nuo karo

Pabėgėlius, bėgančius nuo politinio persekiojimo

Pabėgėlius, bėgančius nuo Baltarusijos režimo

persekiojimo

Darbo migrantus iš ne Europos Sąjungos šalių

Pabėgėlius, bėgančius nuo klimato kaitos sukeltų

padarinių

Musulmonų tikėjimo pabėgėlius, bėgančius nuo karo

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Kaip manote, ar vaikas, atsižvelgiant į jo brandą, turi turėti tokias pačias teises kaip ir suaugęs žmogus?

NUOSTATOS DĖL TŲ PAČIŲ TEISIŲ SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS 
(ATSIŽVELGIANT Į VAIKO BRANDĄ) (PROC.)

Nuomonės, kad vaikas, atsižvelgiant į jo
brandą, turi turėti tokias pačias teises kaip ir
suaugęs žmogus dažniau laikosi miestų
gyventojai.

Taip

44%

Ne

34%

Neturiu nuomonės

22%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: TĖVAI TURI TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA 
NAUDOTI FIZINES BAUSMES PRIEŠ VAIKĄ (PROC.)

Teiginiui greičiau pritaria vyrai.

Sutinku

5%

Greičiau sutinku

13%

Greičiau nesutinku

24%

Nesutinku

54%

Neturiu nuomonės

4%

N=1012

Tėvai turi teisę savo nuožiūra naudoti fizines bausmes prieš vaiką.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VAIKAI LIETUVOJE GERIAU IŠMANO 
SAVO TEISES NEI PAREIGAS (PROC.)

Sutinku

40%

Greičiau sutinku

39%

Greičiau nesutinku

12%

Nesutinku

7%

Neturiu nuomonės

2%

N=1012

Vaikai Lietuvoje geriau išmano savo teises nei pareigas.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA TURĖTŲ ATSKIRTI 
VAIKĄ NUO TĖVŲ, JEIGU TĖVAI PRIEŠ JĮ SMURTAUJA PROC.)

Nuosaikesnį pritarimą („greičiau sutinku“)
dažniau išreiškė moterys, 66 m. ir vyresni
respondentai ir miestų gyventojai.

Sutinku

22%

Greičiau sutinku

39%

Greičiau nesutinku

20%

Nesutinku

8%

Neturiu nuomonės

11%

N=1012

Vaiko teisių apsaugos tarnyba turėtų atskirti vaiką nuo tėvų, jeigu tėvai prieš jį 
smurtauja. 
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Imčiausi veiksmų, įsikiščiau arba paskambinčiau Vaiko teisių apsaugos tarnybai, jeigu:

TIKIMYBĖS IMTIS VEIKSMŲ PAGAL MODELIUOJAMAS 
SITUACIJAS VERTINIMAS (PROC.)

Imtųsi veiksmų arba skambintų vaiko teisių
apsaugos tarnybai jei pamatytų mušamą vaiką
dažniau moterys, 36-55 m. respondentai,
aukščiausio išsimokslinimo ir didžiausių pajamų
grupės atstovai.
Jei išgirstų konflikto garsus, išsigandusio vaiko
riksmus ir verkimą kaimynų bute – moterys.

67

61

55

52

16

22

26

29

17

17

19

19

Pamatyčiau viešoje vietoje mušamą vaiką

Išgirsčiau konflikto garsus, išsigandusio vaiko

riksmus ir verkimą kaimynų bute

Pamatyčiau viešoje vietoje žeminamą ir

įžeidinėjamą vaiką

Pastebėčiau mėlynes ar nubrozdinimus ant

pažįstamo vaiko veido ar kūno

Taip Ne Neturiu nuomonės

N=1012



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Ar jaučiate, kad Lietuvoje valstybė pakankamai rūpinasi visų gyventojų psichologine gerove?

VALSTYBĖS RŪPESČIO GYVENTOJŲ PSICHOLOGINE GEROVE 
VERTINIMAS (PROC.)

Nuomonės, kad Lietuvoje valstybė pakankamai
rūpinasi visų gyventojų psichologine gerove
dažniau laikosi vyrai.

Taip

14%

Ne

72%

Neturiu nuomonės

14%

N=1012
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Kaip manote, ar Lietuvoje pakankamai užtikrinamos pagalbos galimybės psichologinių problemų atveju?

PAGALBOS GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMO VERTINIMAS (PROC.)

Nuomonės, kad Lietuvoje pakankamai
užtikrinamos pagalbos galimybės psichologinių
problemų atveju dažniau laikosi vyrai.

Taip

19%

Ne

61%

Neturiu nuomonės

20%

N=1012
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PSICHIKOS SVEIKATOS SUNKUMŲ TURINTYS ŽMONĖS 
LIETUVOJE GALI LAISVAI VIEŠAI KALBĖTI APIE SAVO IŠGYVENIMUS (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („greičiau sutinku“) 46
m. ir vyresni respondentai.

Sutinku

12%

Greičiau sutinku

29%

Greičiau nesutinku

35%

Nesutinku

13%

Neturiu nuomonės

11%

N=1012

Psichikos sveikatos sunkumų turintys žmonės Lietuvoje gali laisvai viešai 
kalbėti apie savo išgyvenimus. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: ŽMONĖS NETURĖTŲ BŪTI GYDOMI PRIEVARTA 
UŽDARANT JUOS Į PSICHIATRIJOS LIGONINES (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria vyrai.

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

27%

Greičiau nesutinku

31%

Nesutinku

15%

Neturiu nuomonės

16%

N=1012

Žmonės neturėtų būti gydomi prievarta uždarant juos į psichiatrijos ligonines. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: DIDŽIOJI DALIS VISUOMENĖS LIETUVOJE 
NEIGIAMAI VERTINA PSICHIKOS SVEIKATOS SUNKUMŲ TURINČIUS 
ŽMONES (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („greičiau sutinku“)
aukščiausio išsimokslinimo ir didesnių pajamų
grupės atstovai ir mažesnių miestų bei kaimo
vietovių gyventojai.

Sutinku

27%

Greičiau sutinku

48%

Greičiau nesutinku

13%

Nesutinku

4%

Neturiu nuomonės

8%

N=1012

Didžioji dalis visuomenės Lietuvoje neigiamai vertina psichikos sveikatos 
sunkumų turinčius žmones. 
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PSICHIKOS SVEIKATOS SUNKUMŲ TURINTYS 
ŽMONĖS, KELIANTYS REALIĄ GRĖSMĘ SAU ARBA APLINKINIAMS, TURI 
BŪTI GYDOMI PRIVERSTINAI (PROC.)

Sutinku

41%

Greičiau sutinku

34%

Greičiau nesutinku

13%

Nesutinku

4%

Neturiu nuomonės

8%

N=1012

Psichikos sveikatos sunkumų turintys žmonės, keliantys realią grėsmę sau arba 
aplinkiniams, turi būti gydomi priverstinai.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: PSICHIKOS SVEIKATOS SUNKUMŲ TURINTYS 
ŽMONĖS YRA NEPROGNOZUOJAMI IR PAVOJINGI (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria („greičiau sutinku“) 56
m. ir vyresni respondentai

Sutinku

20%

Greičiau sutinku

35%
Greičiau nesutinku

24%

Nesutinku

9%

Neturiu nuomonės

12%

N=1012

Psichikos sveikatos sunkumų turintys žmonės yra neprognozuojami ir 
pavojingi.



Pandemija. Susirinkimų laisvė. Saviraiškos laisvė. Privatumas ir duomenų apsauga. 
Lyčių lygybė. Smurtas prieš moteris. Nukentėjusiųjų teisės. 

Žmonių su negalia teisės. LGBT. Migrantai ir pabėgėliai. Vaiko teisės. 
Psichikos sveikata ir žmogaus teisės. Nuteistųjų teisės.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: DAŽNESNIS LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS 
SKYRIMAS PADEDA GERIAU APSAUGOTI VISUOMENĘ NUO NUSIKALTIMŲ  
(PROC.)

Sutinku

20%

Greičiau sutinku

30%
Greičiau nesutinku

28%

Nesutinku

12%

Neturiu 

nuomonės

10%

N=1012

Dažnesnis laisvės atėmimo bausmės skyrimas padeda geriau apsaugoti 
visuomenę nuo nusikaltimų.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: LIETUVOJE TURĖTŲ BŪTI STATOMA 
DAUGIAU ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ (PROC.)

Teiginiui dažniau pritaria vyrai, žemiausio
išsimokslinimo grupės atstovai ir mažesnių
miestų bei kaimo vietovių gyventojai.

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

16%

Greičiau nesutinku

36%

Nesutinku

19%

Neturiu nuomonės

18%

N=1012

Lietuvoje turėtų būti statoma daugiau įkalinimo įstaigų.
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Nurodykite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

TEIGINIO VERTINIMAS: NET IR SUNKIUS NUSIKALTIMUS 
PADARĘ ASMENYS GALI PASITAISYTI (PROC.)

Sutinku

11%

Greičiau sutinku

31%

Greičiau nesutinku

30%

Nesutinku

16%

Neturiu nuomonės

12%

N=1012

Net ir sunkius nusikaltimus padarę asmenys gali pasitaisyti.



APIBENDRINIMAS
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Pandemija.
• 43 proc. apklaustųjų mano, kad pandemijos metu buvo nepagrįstai (bereikalingai) suvaržytos žmogaus teisės. 54 proc. laikos

priešingos pozicijos.

• 68 proc. manančių, kad pandemijos metu buvo nepagrįstai (bereikalingai) suvaržytos žmogaus teisės, įvardijo judėjimo teisę (apribota
judėjimo laisvė šalies teritorijoje). 14 proc. – įvardijo teisę į darbą (draudimai dirbti, nuotolinis darbas). 12 proc. – pasirinkimo,
apsisprendimo teisę, žodžio laisvę (testavimas, izoliavimas, vakcinavimas).

Susirinkimų laisvė.
• Pusė apklaustųjų (49 proc.) įvardijo jaučiantys, kad Lietuvoje galima laisvai ir netrukdomai burtis į taikius susirinkimus, pavyzdžiui,

protestus, mitingus. 44 proc. mano priešingai.

• 68 proc. tyrimo dalyvių pritaria Vyriausybės sprendimui, karantino metu uždrausti viešus susibūrimus Lietuvoje. 28 proc. šiam
sprendimui nepritaria.

• 62 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad Lietuvoje yra užtikrinama teisė taikiai protestuoti prieš valdžios veiksmus ir sprendimus: 27
proc. – „sutinka“, 35 proc. – „greičiau sutinka“. Trečdalis (33 proc.) – teiginiui nepritaria.

• 37 proc. apklaustų šalies gyventojų pritaria teiginiui, kad apsaugoti visuomenę nuo nepatogumų (pavyzdžiui, eismo ribojimų,
triukšmo) yra svarbiau nei garantuoti taikių susirinkimų laisvę: 11 proc. – „sutinka“, 26 proc. – „greičiau sutinka“. 51 proc. – teiginiui
nepritaria.
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• 34 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, jog policija Lietuvoje yra linkusi naudoti perteklinę jėgą prieš taikius protestuotojus: 15 proc. –
„sutinka“, 19 proc. – „greičiau sutinka“. 59 proc. – teiginiui nepritaria.

• Dauguma (71 proc.) tyrimo dalyvių pritarimą susirinkimų laisvės ribojimui išreiškė, jei susirinkime skatinama smurtauti prieš visuomenės
mažumos grupę. 56 proc. mano, kad susirinkimai turėtų būti ribojami jei susirinkimu išreiškiamas palaikymas Rusijos prezidento
Vladimiro Putino politikai. Dar 51 proc. mano, kad susirinkimai turėtų būti ribojami jei juose naudojami policija įžeidžiantys plakatai.
Rečiausiai manoma, kad susirinkimai turėtų būti ribojami jei susirinkime išreiškiamos nepopuliarios politinės idėjos (10 proc.).

• 75 proc. lietuvių dalyvautų susirinkime, jei keliama problema paliestų juos asmeniškai. 64 proc. dalyvautų jei susirinkime būtų siekiama
spręsti Lietuvos politinę, socialinę arba ekonominę problemą.

Saviraiškos laisvė.
• Pusė (48 proc.) apklaustųjų įvardijo jaučiantys, kad Lietuvoje galima laisvai reikšti savo mintis bei nuomonę be cenzūros ir valstybės

institucijų įsikišimo. 44 proc. laikosi priešingos nuomonės.

• 53 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad Lietuvoje yra užtikrinama teisė laisvai kritikuoti valdžios pareigūnų bei įstaigų darbą: 20 proc.
– „sutinka“, 33 proc. – „greičiau sutinka“. 44 proc. laikosi priešingos nuostatos.

• Trečdalis (34 proc.) lietuvių pritaria teiginiui, kad viešai reiškiama nuomonė ir idėjos turėtų neprieštarauti visuomenės daugumos
nuomonei ir vertybėms: 12 proc. – „sutinka“, 22 proc. – „greičiau sutinka“. 58 proc. laikosi priešingos nuomonės.
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• 34 proc. tyrimo dalyvių sutinka su teiginiu, kad žiniasklaida Lietuvoje stengiasi pateikti naujienas tiksliai ir nešališkai: 6 proc. – „sutinka“,
28 proc. – „greičiau sutinka“. 62 proc. laikosi priešingos nuomonės.

• Dauguma (73 proc.) apklaustųjų nurodė pritariantys teiginiui, kad žiniasklaidoje ir internete skleidžiamos melagingos naujienos ir
netikri faktai kelia grėsmę demokratijai: 34 proc. – „sutinka“, 39 proc. – „greičiau sutinka“. 21 proc. teiginiui nepritaria.

• Absoliuti dauguma (89 proc.) apklaustųjų mano, kad žodžio laisvė turi būti ribojama, jeigu asmuo skatina smurtą ir fizinį susidorojimą
su kitu asmeniu arba žmonių grupe. 75 proc. mano, kad žodžio laisvė turi būti ribojama, jei asmuo skatina neapykantą imigrantams.
Dar 68 proc. – jei asmuo viešai šaiposi iš religinių simbolių.

Privatumas ir duomenų apsauga.
• 39 proc. apklaustųjų pakanka informacijos, apie tai kokius duomenis apie juos ir jų veiksmus internete renka Google, Facebook,

prekybos tinklai ir kitos privačios bendrovės: 11 proc. visiškai pakanka, 28 proc. – labiau pakanka nei nepakanka. 56 proc. – informacijos
nepakanka.

• 37 proc. lietuvių mano, kad gali kontroliuoti, kokius duomenis apie juos renka Google, Facebook, prekybos tinklai ir kitos privačios
bendrovės: 4 proc. – gali visiškai kontroliuoti, 33 proc. – iš dalies. 58 proc. mano, kad negali kontroliuoti.

• 30 proc. apklaustųjų sutinka su teiginiu, kad gaunama nauda dėl bendrovių renkamos informacijos apie juos (pavyzdžiui, pritaikyti
pasiūlymai), yra didesnė, nei grėsmės privatumui: 5 proc. – „sutinka“, 25 proc. – „greičiau sutinka“. 58 proc. laikosi priešingos
nuomonės.
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• 23 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad informacijos apie tai, kokius duomenis apie juos renka valstybės institucijos pakanka: 5 proc. –
visiškai pakanka, 18 proc. labiau pakanka nei nepakanka. 73 proc. apklaustųjų laikosi priešingos nuomonės.

• Teiginiui, kad valstybės institucijų vykdomo informacijos apie asmenis rinkimo nauda (pavyzdžiui, siekiant nustatyti teisės pažeidėjus)
yra didesnė, nei rizikos privatumui pritaria pusė (50 proc.) apklaustųjų: 13 proc. – „sutinka“, 37 proc. – „greičiau sutinka“. 38 proc. šiam
teiginiui nepritaria.

• 75 proc. apklaustųjų pritartų kad Lietuvoje būtų plečiamas informacijos apie asmenis rinkimas siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ir
juos išaiškinti. Dar 72 proc. informacijos rinkimui pritartų, siekiant nustatyti ir šalinti grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

• Vertinant tikslinių priemonių poveikį asmens privatumui, respondentų nuomone, mobiliojo ryšio ir interneto teikėjo vykdomas
duomenų apie jų naudojimąsi paslaugomis ir rinkimas turi didžiausią poveikį (43 proc. mano, kad turi didelį poveikį, 40 proc. – turi
nedidelį poveikį). Antroje vietoje – privačių bendrovių vykdomas duomenų apie jų veiksmus internete rinkimas (39 proc. mano, kad turi
didelį poveikį, 42 proc. – turi nedidelį poveikį). Trečioje – Valstybės institucijų vykdomas duomenų rinkimas (37 proc. – turi didelį
poveikį, 40 proc. – nedidelį) ir prekybos įmonių vykdomas duomenų rinkimas (32 proc. – turi didelį poveikį, 45 proc. – turi nedidelį
poveikį).

Lyčių lygybė.
• Pusė (51 proc.) apklaustųjų teigia jaučiantys, kad moterys ir vyrai Lietuvoje turi lygias teises. 44 proc. mano priešingai.
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• 54 proc. šalies gyventojų nuomone, moterys Lietuvoje turi vienodas galimybes su vyrais kilti profesinės karjeros laiptais. 42 proc. laikosi
priešingos nuomonės.

• Ketvirtadalis (25 proc.) apklaustųjų pritaria teiginiui, kad vyrai yra geresni politiniai lyderiai nei moterys: 11 proc. – „sutinka“, 14 proc. –
„greičiau sutinka“. 65 proc. nesutinka su šiuo teiginiu.

• 21 proc. šalies gyventojų pritaria teiginiui, kad profesinėje srityje moterys yra linkusios rinktis darbus, kurie nereikalauja daug
atsakomybės: 4 proc. – „sutinka“, 17 proc. – „greičiau sutinka“. 70 proc. apklaustųjų šiam teiginiui nepritaria.

• Dauguma (82 proc.) apklaustųjų pritaria teiginiui, kad namų ruošos darbus moteris ir vyras šeimoje turėtų dalintis po lygiai: 51 proc. –
„sutinka“, 31 proc. – „greičiau sutinka“. 14 proc. mano priešingai.

• 13 proc. apklaustųjų mano, kad priimant šeimai svarbius sprendimus, vyro žodis turėtų būti paskutinis: 4 proc. – „sutinka“, 9 proc. – „
greičiau nesutinka“. Šiam teiginiui nepritaria 80 proc. šalies gyventojų.

• Vienas iš dešimties (11 proc.) lietuvių pritaria teiginiui, kad saugotis lytinių santykių metu pirmiausia yra moters, o ne vyro pareiga: 4
proc. – „sutinka“ su teiginiu, 7 proc. – „greičiau sutinka“. 82 proc. laikosi priešingos nuomonės.

• 70 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad moteris turi teisę pasirinkti, ar ji nori nutraukti nėštumą: 48 proc. – „sutinka“, 22 proc. –
„greičiau sutinka“. 23 proc. šiai nuostatai nepritaria.

• 19 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad verkti kitų žmonių akivaizdoje yra nevyriška: 8 proc. – „sutinka“, 11 proc. – „greičiau sutinka“.
73 proc. – teiginiui nepritaria.
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• Vertinant charakteristikų svarbos skirtingoms lytims suvokimą, moterims svarbiau turėti vaikų (17 proc.), būti rūpestingoms (16 proc.) ir
būti fiziškai patrauklioms (13 proc.). Vyrams svarbiau užimti aukštas pareigas (21 proc.), būti sportiškiems (18 proc.) ir turėti gerai
apmokamą darbą (15 proc.).

Smurtas prieš moteris.
• Ketvirtadalis (26 proc.) apklaustųjų mano, kad Lietuvoje moterys, nukentėjusios nuo smurto, gauna pakankamą emocinę, psichologinę

ir teisinę pagalbą. 50 proc. mano, kad negauna.

• 22 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad smurtas artimoje aplinkoje yra asmeninis šeimos reikalas, todėl su juo susijusios problemos
turėtų būti sprendžiamos privačiai: 10 proc. – „sutinka“, 12 proc. – „greičiau sutinka“. 73 proc. su teiginiu nesutinka.

• 14 proc. šalies gyventojų pritaria teiginiui, kad policija neturėtų rimtai reaguoti į iškvietimus dėl smurto į namus, kuriuose jau ne kartą
lankėsi: 7 proc. – „sutinka“, dar 7 proc. – „greičiau sutinka“. Dauguma (82 proc.) šiam teiginiui nepritaria.

• Dėl moters pasirinkimo toliau gyventi su smurtaujančiu vyru visuomenė neturi vieningos nuomonės. Beveik pusė (47 proc.) šalies
gyventojų pritaria teiginiui, kad moteris, kuri nenutraukia santykių su smurtaujančiu vyru, yra pati kalta dėl besitęsiančio smurto: 15
proc. – „sutinka“, 32 proc. – „greičiau sutinka“. Tokia pat dalis – 47 proc. teiginiui nepritaria.

• Dauguma (80 proc.) apklaustųjų pritaria teiginiui, jog moteris neprivalo mylėtis su savo partneriu, jeigu to nenori: 63 proc. – „sutinka“,
17 proc. – „greičiau sutinka“. 14 proc. laikosi priešingos nuomonės.
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• Ketvirtadalis (25 proc.) apklaustųjų mano, kad vyro persekiojimas (nuolatinis sekimas, nepageidaujamas įkyrus skambinimas, bandymas
susisiekti kitais būdais) moteriai gali būti nemalonus, tačiau neturėtų būti baudžiamas įstatymu: 10 proc. – „sutinka“, 15 proc. – „greičiau
sutinka“. Teiginiui nepritaria 67 proc. apklaustųjų.

• 38 proc. šalies gyventojų pritaria teiginiui, kad vyrai yra dažnai nepagrįstai apkaltinami seksualiniu priekabiavimu. 47 proc. nepritaria.

• 37 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad būna situacijų, kuriose moteris yra pati kalta dėl išprievartavimo: 15 proc. – „sutinka“, 22 proc.
– „greičiau sutinku“. Pusė (52 proc.) apklaustųjų nesutinka.

• Vienas iš 10 apklaustųjų (9 proc.) mano, kad vyro smurtas prieš moterį gali būti pateisinamas, jeigu moteris pripažįsta turėjusi lytinių
santykių su kitu asmeniu. 82 proc. laikosi priešingos nuomonės. 8 proc. mano, kad vyro smurtas prieš moterį gali būti pateisinamas,
jeigu moteris atvirai flirtuoja su kitais vyrais partnerio akivaizdoje.

Nukentėjusiųjų teisės.
• 44 proc. lietuvių pritaria teiginiui, kad teisėsaugos institucijos su nuo nusikaltimų nukentėjusiais asmenimis elgiasi pagarbiai ir

profesionaliai: 8 proc. – „sutinka“, 36 proc. – „greičiau sutinka“. 30 proc. teiginiui nepritaria.

• Pusė (53 proc.) apklaustųjų pritaria teiginiui, kad nuo nusikaltimų nukentėję asmenys turi pagrindo pasitikėti teisingumo sistema: 10
proc. – „sutinka“, 43 proc. – „greičiau sutinka“. 31 proc. – nesutinka.

• 47 proc. apklaustųjų teigia, kad jiems pakanka informacijos apie tai, kokią pagalbą galėtų gauti, jei nukentėtų nuo nusikaltimo: 11 proc.
– „sutinka“, 36 proc. – „greičiau sutinka“. 46 proc. – teiginiui nepritaria.
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Žmonių su negalia teisės.
• 27 proc. apklaustųjų įvardijo jaučiantys, kad Lietuvoje žmonės su negalia gali lygiavertiškai su visais dalyvauti ekonominiame,

socialiniame ir kultūriniame Lietuvos gyvenime. 60 proc. mano priešingai.

• Nuomonės, kad aplinka Lietuvoje, pavyzdžiui, gatvės, pastatai, yra tinkamai pritaikyti žmonių su negalia poreikiams laikosi 16 proc.
apklaustųjų. 77 proc. apklaustųjų mano, kad aplinka nėra tinkamai pritaikyta.

• Mažiausiai nepatogumų keltų kaimynystėje gyvenantis žmogus su regos ar klausos negalia (82 proc. jaustųsi patogiai) ir fizine negalia
(81 proc. jaustųsi patogiai). Mažiausiai priimtinas kaimynas - su psichikos sveikatos sutrikimais (32 proc. apklaustųjų jaustųsi patogiai
gyvendami šalia tokio asmens).

• 34 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad Lietuvos valstybė pakankamai rūpinasi žmonių su negalia integracija į visuomenę: 5 proc. –
„sutinka“, 29 proc. – „greičiau nesutinka“. 57 proc. respondentų mano priešingai.

• Pusė (53 proc.) šalies gyventojų pritaria teiginiui, kad Lietuvoje retai pamatysi žmones su negalia viešose vietose (pavyzdžiui, gatvėje,
parduotuvėse): 14 proc. – „sutinka“ su teiginiu, 39 proc. – „greičiau sutinka“. 43 proc. nesutinka su teiginiu.

• Pusė (51 proc.) apklaustųjų pritaria teiginiui, kad vaikai su įvairiomis negaliomis turi mokytis bendrojo lavinimo mokyklose kartu su
kitais vaikais: 18 proc. – „sutinka“, 33 proc. – „greičiau sutinka“. 37 proc. – teiginiui nepritaria.

LGBT.
• 78 proc. apklaustųjų įvardijo žinantys, kas yra LGBT. 13 proc. nežino, dar 9 proc. nėra įsitikinę.
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• 46 proc. lietuvių mano, kad LGBT bendruomenės nariams gyventi Lietuvoje yra saugu. Trečdalis (33 proc.) mano priešingai.

• 59 proc. apklaustųjų mano, kad LGBT bendruomenės nariai turi tokias pačias teises kaip ir kiti Lietuvos piliečiai. 29 proc. mano
priešingai.

• 37 proc. šalies gyventojų pritaria, kad Lietuvoje turėtų būti įteisinta partnerystė tarp tos pačios lyties asmenų. 45 proc. partnerystės
tarp tos pačios lyties asmenų įteisinimui nepritaria.

• 27 proc. apklaustųjų pritaria, kad tos pačios lyties asmenys turėtų teisę susituokti. 57 proc. – nepritaria.

• 23 proc. apklaustųjų sutinka su teiginiu, kad homoseksualios poros turi teisę auginti vaikus: 11 proc. – „sutinka”, 12 proc. – „greičiau
sutinka”. Dauguma šalies gyventojų (70 proc.) šiam teiginiui nepritaria.

• Pusė (51 proc.) Lietuvių pritaria teiginiui, kad vaikai mokyklose turėtų būti supažindinami su lyčių ir seksualinių orientacijų įvairove: 21
proc. – „sutinka“, 30 proc. – „greičiau sutinka“. 44 proc. apklaustųjų teiginiui nepritaria.

• 54 proc. apklaustųjų jaustųsi patogiai, jeigu jų tiesioginė vadovė darbe būtų homoseksuali moteris: 33 proc. „sutinka“ su teiginiu, 21
proc. – „greičiau sutinka“. 31 proc. laikosi priešingos nuomonės.

• 53 proc. lietuvių jaustųsi patogiai, jeigu jų tiesioginis vadovas darbe būtų homoseksualus vyras: 33 proc. „sutinka“ su teiginiu, 20 proc.
– „greičiau sutinka“. 34 proc. šiam teiginiui nepritaria.

• 45 proc. apklaustųjų jaustųsi patogiai, jeigu jų tiesioginis vadovas darbe būtų translytis asmuo: 29 proc. – „sutinka“, 16 proc. „greičiau
sutinka“. 42 proc. nesutinka su teiginiu.
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Migrantai ir pabėgėliai.
• 47 proc. apklaustųjų įvardijo jaučiantys, kad Lietuva yra svetinga šalis imigrantams ir pabėgėliams. 35 proc. mano priešingai.

• 39 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad pabėgėliai ir imigrantai yra naudingi Lietuvos ekonominiam gyvenimui: 11 proc. – „sutinka“,
28 proc. – „greičiau sutinka“. 50 proc. teiginiui nepritaria.

• 38 proc. lietuvių pritaria teiginiui, kad pabėgėliai ir imigrantai praturtina Lietuvos kultūrinį gyvenimą: 10 proc. – „sutinka“, 28 proc.
„greičiau sutinka“. 44 proc. – teiginiui nepritaria.

• Daugiau nei pusė (59 proc.) respondentų pritaria teiginiui, kad pabėgėliai ir imigrantai gali padidinti nusikalstamumą Lietuvoje: 22
proc. „sutinka“, 37 proc. – „greičiau sutinka“. 31 proc. teiginiui nepritaria.

• 38 proc. apklaustųjų mano, kad musulmonės moterys turi teisę viešose vietose nešioti hidžabą, plaukus dengiantį musulmonišką
galvos apdangalą: 15 proc. – „sutinka“, 23 proc. – „greičiau sutinka“. 50 proc. – laikosi priešingos nuostatos.

• 41 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad Lietuvos valstybė daro pakankamai, kad integruotų į Lietuvą atvykstančius imigrantus ir
pabėgėlius: 9 proc. – „sutinka“, 32 proc. – „greičiau sutinka“. 39 proc. šiam teiginiui nepritaria.

• Vertinant skirtingų migrantų grupių priimtinumą, lietuviai palankiausiai vertina krikščionių tikėjimo pabėgėlius, bėgančius nuo karo (68
proc. sutiktų priimti į Lietuvą), pabėgėlius, bėgančius nuo politinio persekiojimo (63 proc.) ir pabėgėlius, bėgančius nuo Baltarusijos
režimo persekiojimo (63 proc.). Mažiausiai palankiai vertinami musulmonų tikėjimo pabėgėliai, bėgantys nuo karo (40 proc. sutiktų
priimti).
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Vaiko teisės.
• 44 proc. apklaustųjų mano, kad vaikas, atsižvelgiant į jo brandą, turi turėti tokias pačias teises kaip ir suaugęs žmogus. 34 proc. laikosi

priešingos nuostatos.

• 18 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad tėvai turi teisę savo nuožiūra naudoti fizines bausmes prieš vaiką: 5 proc. – „sutinka“, 13 proc.
– „greičiau sutinka“. 78 proc. nesutinka.

• Dauguma (79 proc.) apklaustųjų pritaria teiginiui, kad vaikai Lietuvoje geriau išmano savo teises nei pareigas: 40 proc. – „sutinka“, 39
proc. – „greičiau sutinka“.

• 61 proc. respondentų pritaria teiginiui, kad vaiko teisių apsaugos tarnyba turėtų atskirti vaiką nuo tėvų, jeigu tėvai prieš jį smurtauja: 22
proc. „sutinka“, 39 proc. – „greičiau sutinka“. 28 proc. – su teiginiu nesutinka.

• 67 proc. lietuvių imtųsi veiksmų, įsikištų arba paskambintų Vaiko teisių apsaugos tarnybai, jeigu pamatytų viešoje vietoje mušamą
vaiką. 61 proc. – jei išgirstų konflikto garsus, išsigandusio vaiko riksmus ir verkimą kaimynu bute.
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Psichikos sveikata ir žmogaus teisės.
• 14 proc. respondentų įvardijo jaučiantys, kad Lietuvoje valstybė pakankamai rūpinasi visų gyventojų psichologine gerove. Dauguma

(72 proc.) mano priešingai.

• Penktadalis (19 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvoje pakankamai užtikrinamos pagalbos galimybės psichologinių problemų
atveju. 61 proc. laikosi priešingos nuomonės.

• 41 proc. apklaustųjų pritaria teiginiui, kad psichikos sveikatos sunkumų turintys žmonės Lietuvoje gali laisvai viešai kalbėti apie savo
išgyvenimus: 12 proc. – „sutinka“, 29 proc. – „greičiau sutinka“. 48 proc. laikosi priešingos nuomonės.

• 38 proc. apklaustųjų mano, kad žmonės neturėtų būti gydomi prievarta uždarant juos į psichiatrijos ligonines: 11 proc. – „sutinka“, 27
proc. – „greičiau sutinka“. 46 proc. su teiginiu nesutinka.

• Dauguma (75 proc.) šalies gyventojų pritaria teiginiui, kad didžioji dalis visuomenės Lietuvoje neigiamai vertina psichikos sveikatos
sunkumų turinčius žmones: 27 proc. – „sutinka“, 48 proc. – „greičiau nesutinka“. 17 proc. teiginiui nepritaria.

• Dar 75 proc. pritaria teiginiui, kad psichikos sveikatos sunkumų turintys žmonės, keliantys realią grėsmę sau arba aplinkiniams, turi būti
gydomi priverstinai: 41 proc. – „sutinka“, 34 proc. – „greičiau sutinka“. 17 proc. teiginiui nepritaria.

• Daugiau nei pusė (55 proc.) šalies gyventojų mano, kad psichikos sveikatos sunkumų turintys žmonės yra neprognozuojami ir
pavojingi: 20 proc. – „sutinka“, 35 proc. – „greičiau sutinka“. Trečdalis (33 proc.) šiam teiginiui nepritaria.
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Nuteistųjų teisės.
• Pusė (50 proc.) respondentų pritaria teiginiui, kad dažnesnis laisvės atėmimo bausmės skyrimas padeda geriau apsaugoti visuomenę

nuo nusikaltimų: 20 proc. – „sutinku“, 30 proc. – „greičiau sutinku“. 40 proc. – nesutinka.

• 27 proc. apklaustųjų mano, kad Lietuvoje turėtų būti statoma daugiau įkalinimo įstaigų: 11 proc. – „sutinka“, 16 proc. – „greičiau
sutinka“. 55 proc. – laikosi priešingos nuostatos.

• 42 proc. apklaustųjų mano, kad net ir sunkius nusikaltimus padarę asmenys gali pasitaisyti: 11 proc. –„sutinka“, 31 proc. – „greičiau
sutinka“.
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