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LIETUVOS GYVENTOJAI APIE APLINKĄ IR
GYVENAMĄJĮ BŪSTĄ
Lietuvos gyventojų apklausos ataskaita
2014 m. rugsėjis

INFORMACIJA APIE TYRIMĄ

 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės
nuomonės tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai” 2014 metų rugsėjo
10-17 dienomis atliko Lietuvos gyventojų apklausą. Iš viso
apklausti 1100 15 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų, 133
atrankos taškuose.
 Tyrimo rezultatai atspindi 15 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų
nuomonę pagal lytį, amžių, išsimokslinimą bei gyvenvietės tipą.
Rezultatų paklaida tokio dydžio imčiai neviršija plius/minus 3
proc.
 Respondentų atranka: atsitiktinė maršrutinė (pagal gimtadienio
taisyklę)
 Apklausos metodas: asmeninis interviu respondento namuose.
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IŠVADOS
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RESPONDENTŲ GYVENAMO BŪSTO APŽVALGA









Tyrimas parodė, kad beveik šeši iš dešimties (58%) apklaustų namų ūkių Lietuvoje gyvena
daugiabučiuose namuose, keturi iš dešimties (39%) gyvena individualiuose namuose, kiek
daugiau nei vienas procentas (1,4%) nurodė, kad jų šeima / namų ūkis gyvena dalyje namo ar
sujungtuose kotedžuose, o mažiau nei vienas procentas (0,6%) nurodė, kad gyvena
bendrabutyje.
Absoliuti dauguma respondentų (96%) didmiesčiuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir
Panevėžys) nurodė, kad gyvena daugiabučiuose, kad gyvena individualiuose namuose atsakė
3% apklaustųjų, o mažiau nei 1% gyvena bendrabutyje. Respondentai iš kitų rajonų centrų ir
mažesnių miestelių dažniau gyvena daugiabučiuose (du iš trijų – 66%), trys iš dešimties (30%)
atsakė, kad gyvena individualiame name, daugiau nei du procentai (2.5%) gyvena kotedžuose /
dalyje namo ir mažiau nei procentas (0.7%) kitų miestų gyventojų gyvena bendrabutyje.
Didžiausia dalis kaimo gyventojų (93%) gyvena individualiuose namuose, 4% - daugiabučiuose
ir 2% - kotedžuose ar dalyje namo.
Kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustų Lietuvos gyventojų (15 metų ir vyresnių) gyvena būste,
kuriam mažiau nei 20 metų (2010 – 2014 m. statybos – 1%, 2005 – 2009 metų statybos – 3%,
200 – 2004 m. statybos - 3% ir 1995 – 1999 metų statybos būste gyvena 6%). Beveik pusė tokio
amžiaus gyventojų nurodė, kad gyvena būste, kurio amžius siekia nuo 20 iki 40 metų –
ketvirtadalis (24%) gyvena 1985 – 1994 m. statybos būste ir dar ketvirtadalis (23%) gyvena
1974 – 1984 metais pastatytame būste. Trys iš dešimties respondentų nurodė, kad jie gyvena 40
metų ir senesniame būste – penktadalis (20%) gyvena būstuose statytuose 1965 – 1974 metais,
kas dešimtas (10%) iki 1965 metų statyme name (senesniame nei 50 metų būste). Dešimtadalis
(10%) nežinojo kokio senumo būste gyvena ar neatsakė į šį klausimą.
Bendra tendencija – naujesniuose būstuose (statytuose po 2000 metų) kiek dažniau gyvena
respondentai iki 50 metų, turintys didžiausias šeimos pajamas per mėnesį (virš 2500 litų) bei
gyvenantys didmiesčiuose ar kaimo vietovėje. Seniausios statybos būstuose (50 metų ir
senesniuose) dažniau gyvena vyresni nei 50 metų žmonės, gyvenantys mažesniuose miestuose
bei respondentai su mažiausiomis šeimos pajamomis (iki 1500 litų per mėnesį)
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KAIP GYVENTOJAI SUPRANTA SAVOKAS “APLINKA” IR “ŽMOGAUS APLINKA”



Respondentams buvo pateikta spalvota kortelė su 4 nuotraukomis ir reikėjo nurodyti kuriose, jų
nuomone, yra vaizduojama “aplinka” (respondentai galėjo nurodyti norimą skaičių atsakymų –
vieną, kelis ar visus). Buvo pateiktos tokios nuotraukos: A vaizdas – “parkas”, kur nėra pastatų, B
vaizdas – “sodyba prie vandens” (nedidelis namas kaime ir daug gamtos aplinkui), C vaizdas –
“aikštė mieste” (aikštė ar skveras mieste, su paminklu, medžiais ir pastatais aplink aikštę) ir D
vaizdas – “daugiaaukščiai miesto centre” (tik aukšti šiuolaikiniai pastatai ir nuotraukoje nėra
jokios gamtos). Tyrimas parodė, kad Lietuvos gyventojai sąvoką “aplinka” labiausiai sieja su
gamtos vaizdais – kuo daugiau gamtos (A ir B nuotrauka) tuo didesnė dalis tuos vaizdus priskiria
“aplinkai”, o kur daugiausiai šiuolaikinių pastatų be medžių, be žolės ar kitų augalų, tai dauguma
respondentų tokio vaizdo nesieja su gamta (C nuotrauka – kad tai aplinka mano tik kas
ketvirtas). Reikia pažymėti, kad tik 4% apklaustų gyventojų neatsakė į šį klausimą
(neapsisprendė, kurį iš vaizdų galima sieti su sąvoka “aplinka”)



A nuotrauka (parkas) – trys ketvirtadaliai (75%) Lietuvos gyventojų (15 metų ir vyresnių) sutiko su nuomone,
kad čia vaizduojama “aplinka”. Šį vaidą su aplinka kiek dažniau sieja didmiesčių gyventojai (81%), o santykinai
rečiau tokį vaizdą aplinkai priskiria respondentai gyvenantys kaime (70%).
B nuotrauka (sodyba prie vandens) – pusė (52%) apklaustų gyventojų priskiria šį vaizdą “aplinkai”. Kad
pavaizduota sodyba prie vandens yra aplinka kiek dažniau nurodė jaunesni nei 50 metų žmonės (54%),
didmiesčių gyventojai (59%), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (59%) ir su didžiausiomis šeimos
pajamomis (virš 2500 litų per mėnesį), vadovai (59%) bei besimokantis jaunimas (55%). Mažiau už kitus šį
vaizdą “aplinkai” priskiria gyvenantys kaime (45%), respondentai su nebaigtu viduriniu išsilavinimu (47%) bei su
mažiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį – iki 1500 litų per mėnesį (38%).
C nuotrauka (aikštė mieste) – mažiau nei pusė (45%) gyventojų priskiria šį vaizdą “aplinkai”. Su tokia nuomone
kiek dažniau sutiko jaunesni nei 50 metų žmonės, miestų gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu bei
su didžiausiomis šeimos pajamomis, specialistai ir tarnautojai. Mažiau už kitus šį vaizdą “aplinkai” priskiria
gyvenantys kaime bei respondentai su mažiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį.
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KAIP GYVENTOJAI SUPRANTA SAVOKAS “APLINKA” IR “ŽMOGAUS APLINKA”












D nuotrauka (daugiaaukščiai miesto centre) – kiek daugiau nei ketvirtadalis (27%) šalies gyventojų (nuo 15
metų ir vyresnių) priskiria šį vaizdą “aplinkai”. Šį vaizdą su aplinka kiek dažniau sieja didmiesčių gyventojai
(34%), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (34%) ir su didžiausiomis šeimos pajamomis (39%), bedarbiai ir
namų šeimininkės (32%). Mažiau už kitus šį vaizdą “aplinkai” priskiria gyvenantys kaime (19%) bei vadovai
(18%).
Pateikus tą pačią spalvotą kortelę su nuotraukomis (A, B, C ir D) buvo prašoma pasakyti, kuriose iš jų
vaizduojama “žmogaus aplinka”. Analizuojant respondentų atsakymus matyti, kad vertinimų tendencija yra
panaši – su žmogaus aplinka mažiau siejama (paminėjo vienas iš keturių) ta nuotrauka, kur nėra ar beveik
nematyti pastatų ir kitų žmonių veiklos pėdsakų. Tai, kad santykinai didžiausia dalis (šeši iš dešimties) Lietuvos
gyventojų su “žmogaus aplinka” sieja sodybos vaizdą prie vandens, galima paaiškinti (daryti prielaidą), kad šis
vaizdas priimtiniausias (labiausiai patinka) respondentams. Neturėjo nuomonės šiuo klausimu vėl nedidelė dalis
respondentų (tik 3%).
B nuotrauka (sodyba prie vandens) – didžiausia dalis (61%) apklaustų gyventojų priskiria šį vaizdą “žmogaus
aplinkai”. Kad pavaizduota sodyba prie vandens yra siejama su žmogaus aplinka dažniau nurodė didmiesčių
gyventojai bei respondentai su aukštuoju išsilavinimu.
D nuotrauka (daugiaaukščiai miesto centre) – kiek daugiau nei pusė (52%) šalies gyventojų (nuo 15 metų ir
vyresnių) sieja šį vaizdą su sąvoka “žmogaus aplinkai”. Su tuo dažniau sutinka didmiesčių gyventojai (64%),
respondentai su aukštuoju išsilavinimu (65%) ir su didžiausiomis šeimos pajamomis (61%), specialistai ir
tarnautojai (60%). Mažiau už kitus šį vaizdą “žmogaus aplinkai” priskiria gyvenantys kaime (40%) bei
respondentai su mažiausiomis šeimos pajamomis – iki 1500 litų per mėnesį (39%).
C nuotrauka (aikštė mieste) – mažiau nei pusė (48%) gyventojų priskiria šį vaizdą “žmogaus aplinkai”. Su tokia
nuomone dažniau sutiko gyvenantys didmiesčiuos (60%), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (53%) bei su
didžiausiomis šeimos pajamomis (52%). Mažiau už kitus šį vaizdą “aplinkai” priskiria gyvenantys kaime.
A nuotrauka (parkas) – tik ketvirtadalis (24%) Lietuvos gyventojų (15 metų ir vyresnių) mano, kad šioje
nuotraukoje vaizduojama “žmogaus aplinka”. Šį vaidą su žmogaus aplinka kiek dažniau sieja vyrai, vyresni nei
50 metų žmonės, darbininkai ir ūkininkai bei respondentai su didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį (virš
2500 litų), o santykinai rečiau tokį vaizdą žmogaus aplinkai priskiria apklausti studentai ir moksleiviai bei vadovai.
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KIEK GYVENTOJAMS SVARBI JŲ GYVENAMOJI APLINKA IR GYVENAMOJO BŪSTO ARCHITEKTŪRA









Absoliuti dauguma (devyni iš dešimties - 91%) Lietuvos gyventojų (nuo 15 metų ir vyresnių) nurodė, kad
jiems yra svarbu, kokioje aplinkoje jie gyvena (36% atsakė kad labai svarbu ir 55% - greičiau svarbu), o kad
tai nesvarbu mano tik 7% apklaustų gyventojų (1% visiškai nesvarbu ir 6% greičiau nesvarbu). 2% respondentų
neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Kad gyvenamoji aplinka jiems yra labai svarbi dažniau nurodė jaunimas iki 30 metų (43%) ir 30 – 49 metų
žmonės (39%), didmiesčių gyventojai (44%), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (50%) ir su didžiausiomis
šeimos pajamomis – virš 2500 litų per mėnesį (47%), vadovai (53%) , specialistai ir tarnautojai (48%), apklausti
studentai ir moksleiviai (45%), respondentai gyvenantys daugiabučiuose (40% iš jų atsakė, kad jiems labai
svarbu, kokioje aplinkoje jie gyvena ir dar 53% atsakė, kad tai greičiau svarbu). Pažymėtina, kad respondentai,
gyvenantys naujesnės statybos būstuose (pastatytuose po 1995 metų) dažniau už kitus pažymėjo, kad jiems
labai svarbi jų gyvenamoji aplinka (48% labai svarbi 37% greičiau svarbi), tuo tarpu gyvenantiems senesniuose
nei 1995 metų statybos būstuose jų gyvenamoji aplinka yra bendrai svarbi, bet jie dažniau nurodė atsakymus
“greičiau svarbi” (35% labai svarbi ir 57% greičiau svarbi).
Dauguma (septyni iš dešimties - 72%) apklaustų Lietuvos gyventojų (nuo 15 metų ir vyresnių) atsakė, kad
jiems yra svarbi jų gyvenamojo būsto architektūra (14% labai svarbi ir 58% greičiau svarbi), o kad tai jiems
nesvarbu nurodė kas ketvirtas (24%) respondentas (3% jų būsto architektūra visiškai nesvarbi ir 21% greičiau
nesvarbi). 4% respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Gyvenamojo būsto architektūra daugiau svarbi jaunesniems nei 50 metų žmonėms, miestų gyventojams,
respondentams su aukštesniu nei vidurinis išsilavinimu ir su didžiausiomis šeimos pajamomis (virš 2500 litų per
mėnesį), vadovams bei specialistams ir tarnautojams, gyvenantiems daugiabučiuose (16% labai svarbi ir 63%
greičiau svarbi). Respondentai, gyvenantys naujesnės statybos būstuose (pastatytuose po 1995 metų) dažniau
už kitus nurodė, kad jiems jų gyvenamojo būsto architektūra yra labai svarbi (28% labai svarbi ir 47% greičiau
svarbi), tuo tarpu gyvenantiems senesniuose nei 1995 metų statybos būstuose jų gyvenamojo būsto architektūra
vėl gi bendrai svarbi, bet jie dažniau nurodė atsakymus “greičiau svarbi” bei “greičiau nesvarbi” (13% labai
svarbi, 59% greičiau svarbi, 21% greičiau nesvarbi ir 2 % visiškai nesvarbi).
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KIEK GYVENTOJAMS SVARBŪS KITI JUOS SUPANTYS STATINAI IR AR SVARBU, KAIP JŲ BŪSTO
ARCHITEKTŪRĄ VERTINA KITI ŽMONĖS









Didesnei daliai (kas antram - 50%) Lietuvos gyventojų (nuo 15 metų ir vyresnių) yra svarbu,
kaip jų architektūrą vertina kiti žmonės (9% atsakė kad tai jiems labai svarbu ir 41% - greičiau
svarbu), o kad tai nesvarbu mano 44% apklaustų gyventojų (11% visiškai nesvarbu ir 33%
greičiau nesvarbu). 6% respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Kad kitų žmonių nuomonė apie jų gyvenamojo būsto architektūrą jiems yra svarbi kiek dažniau
nurodė vyrai, jaunesni nei 50 metų žmonės, miestų gyventojai, respondentai su didžiausiomis
šeimos pajamomis (virš 2500 litų per mėnesį), respondentai gyvenantys daugiabučiuose (10%
labai svarbu ir 48% greičiau svarbu). Kitų žmonių vertinimais apie respondentų būsto
architektūrą kiek mažiau rūpi gyvenantiems kaime, pensininkams bei tiems, kurių šeimos
pajamos per mėnesį mažiausios (iki 1500 litų), gyvenantiems individualiuose namuose bei
senesniuose nei 1974 metų statybos namuose..
Dauguma (šeši iš dešimties - 63%) apklaustų Lietuvos gyventojų (nuo 15 metų ir vyresnių)
atsakė, kad jiems yra svarbi kitų juos supančių statinių (11% labai svarbi ir 52% greičiau
svarbi), o kad tai jiems nesvarbu kaip atrodo aplinkiniai namai nurodė trečdalis (32%)
respondentų (5% visiškai nesvarbi ir 27% greičiau nesvarbi). 5% respondentų neturėjo
nuomonės šiuo klausimu.
Kitų statinių architektūra kiek daugiau svarbi jaunesniems nei 50 metų žmonėms, miestų
gyventojams (ypač gyvenantiems didmiesčiuose), respondentams su didžiausiomis šeimos
pajamomis (virš 2500 litų per mėnesį), vadovams, specialistams ir tarnautojams bei
besimokančiam jaunimui, gyvenantiems daugiabučiuose (14% labai svarbi ir 60% greičiau
svarbi). Respondentai, gyvenantys naujesnės statybos būstuose (pastatytuose po 1995 metų)
dažniau už kitus nurodė, kad jiems yra labai svarbi kitų juos supančių namų architektūra (20%
labai svarbi ir 46% greičiau svarbi), tuo tarpu gyvenantiems senesniuose nei 1995 metų statybos
būstuose kitų aplinkinių namų išvaizda kiek dažniau “greičiau nesvarbi” (27% nurodė, kad
greičiau nesvarbi).
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AR ŠIUOLAIKINĖSE STATYBOSE LIETUVOJE YRA ATSIŽVELGIAMA Į ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS
INTERESUS





Apklausa parodė, kad pusė (50%) Lietuvos gyventojų (nuo 15 metų ir vyresnių)
sutinka su teiginiu, kad šiuolaikinėse statybose Lietuvoje yra atsižvelgiama į
žmogaus ir visuomenės interesus (8% su tokiu teiginiu visiškai sutiko ir 42%
greičiau sutiko), o su šiuo teiginiu nesutiko (t.y. šiuolaikinėse statybose
neatsižvelgiama į žmonių ir visuomenės interesus) trečdalis (33%) respondentų (8%
visiškai nesutiko ir 25% greičiau nesutiko). Šeštadalis (17%) respondentų neturėjo
nuomonės šiuo klausimu.
Kad šiuolaikinės statybose Lietuvoje yra atsižvelgiama į žmogaus bei visuomenės
interesus kiek dažniau nurodė jaunesni nei 50 metų žmonės, didmiesčių gyventojai,
respondentai su aukštuoju išsilavinimu bei su didžiausiomis šeimos pajamomis per
mėnesį, studentai ir moksleiviai, gyvenantys daugiabučiuose, o su šia nuomone
dažniau buvo linkę nesutikti gyvenantys senos statybos būstuose (40 metų ir
senesniuose) – su tokiu teiginiu nesutiko 40% ir 40% sutiko (teigiami ir neigiami
vertinimai pasidalino po lygiai).
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Visi apklaustieji (%)
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PASAKYKITE APIE KIEKVIENĄ IŠ ŠIŲ DALYKŲ, AR JUMS VISIŠKAI NESVARBU, GREIČIAU
NESVARBU, GREIČIAU SVARBU AR LABAI SVARBU, KAD KITI JUS SUPANTYS PASTATAI ... ?

Visi apklaustieji (%)
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Visi apklaustieji (%)

ĮSIVAIZDUOKITE SITUACIJĄ, KAD JŪS DABAR TURITE GALIMYBĘ ĮSIGYTI SAU BUTĄ VIENAME IŠ
KORTELĖJE C10 PAVAIZDUOTŲ PASTATŲ. KURIAME IŠ ŠIŲ PASTATŲ JŪS PASIRINKTUMĖTE SAU BUTĄ?
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ĮSIVAIZDUOKITE SITUACIJĄ, KAD JŪS DABAR TURITE GALIMYBĘ ĮSIGYTI SAU BUTĄ VIENAME
IŠ KORTELĖJE C10 PAVAIZDUOTŲ PASTATŲ. KURIAME IŠ ŠIŲ PASTATŲ JŪS PASIRINKTUMĖTE
SAU BUTĄ?

Visi apklaustieji (%)
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PASAKYKITE, KODĖL JŪS PASIRINKTUMĖTE BUTĄ BŪTENT ŠIAME PASTATE? NURODYKITE
SVARBIAUSIUS PASIRINKIMO MOTYVUS.

E NUOTRAUKA

Pasirinkę E nuotrauką
respondentai, N=337 (%)

35
PASAKYKITE, KODĖL JŪS PASIRINKTUMĖTE BUTĄ BŪTENT ŠIAME PASTATE? NURODYKITE
SVARBIAUSIUS PASIRINKIMO MOTYVUS.

F NUOTRAUKA

Pasirinkę F nuotrauką
respondentai, N=236 (%)
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PASAKYKITE, KODĖL JŪS PASIRINKTUMĖTE BUTĄ BŪTENT ŠIAME PASTATE? NURODYKITE
SVARBIAUSIUS PASIRINKIMO MOTYVUS.

G NUOTRAUKA

Pasirinkę G nuotrauką
respondentai, N=101 (%)
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PASAKYKITE, KODĖL JŪS PASIRINKTUMĖTE BUTĄ BŪTENT ŠIAME PASTATE? NURODYKITE
SVARBIAUSIUS PASIRINKIMO MOTYVUS.

Pasirinkę H nuotrauką
respondentai, N=226 (%)

H NUOTRAUKA
Modernus, šiuolaikiškas
Tiesiog labiausiai patinka
Naujas namas / naujos statybos
Taupus, šiltas
Saugus, patikimas
Patogus
Neaukštas
Tokiame name būtų erdvūs/ patogūs butai
Patinka namo dizainas, architektūrinis sprendimas
Jaukus, mielas
Graži / tvarkinga aplinka
Mažesnis, mažiau kaimynų
Išskirtinis, originalus, ryškus
Ekologiškas, yra žalia zona, švarus oras
Įprastas, neišskirtinis
Renovuotas namas
Kokybiškas, geros medžiagos
Paprastas, kuklus - nemėgsta prabangos
Yra balkonai/ dideli, erdvūs balkonai
Daug erdvės aplink namą
Kita
Nežino / neatsakė

0%

36%
32%
28%
23%
8%
8%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
5%
7%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

38
PASAKYKITE, KODĖL JŪS PASIRINKTUMĖTE BUTĄ BŪTENT ŠIAME PASTATE? NURODYKITE
SVARBIAUSIUS PASIRINKIMO MOTYVUS.

Pasirinkę J nuotrauką
respondentai, N=88 (%)

J NUOTRAUKA
Įprastas, neišskirtinis

38%
25%

Renovuotas namas
Tiesiog labiausiai patinka

21%
15%

Saugus, patikimas
Taupus, šiltas

13%

Paprastas, kuklus - nemėgsta prabangos

13%

Patogus

12%

Modernus, šiuolaikiškas

4%

Graži / tvarkinga aplinka

4%

Mažesnis, mažiau kaimynų

4%

Kokybiškas, geros medžiagos

4%

Jaukus, mielas

3%

Daug šviesos - dideli langai

2%

Didelis namas, daug butų - nori gyventi didmiestyje

2%

Kita
Nežino / neatsakė

7%
3%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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KOKIO TIPO BŪSTE JŪS GYVENATE ?

Visi apklaustieji (%)
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KOKIO TIPO BŪSTE JŪS GYVENATE ?

Visi apklaustieji (%)
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KIEK METŲ BŪSTUI, KURIAME JŪS GYVENATE ? JEI TIKSLIAI NEŽINOTE, NURODYKITE MAŽDAUG,
KURIS INTERVALAS IŠ ŽEMIAU PATEIKTŲ TINKA.

Visi apklaustieji (%)

42
KIEK METŲ BŪSTUI, KURIAME JŪS GYVENATE ? JEI TIKSLIAI NEŽINOTE, NURODYKITE
MAŽDAUG, KURIS INTERVALAS IŠ ŽEMIAU PATEIKTŲ TINKA.

Visi apklaustieji (%)

