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BALTIJOS TYRIMAI_____________  Anketos Nr. maršrutiniame lape _______ 

Šermukšnių 6A, Vilnius 

Tel.: (5) 212 01 04 

 

 

TĖVAI IR VAIKAI, VYRAI IR MOTERYS  

ŠEIMOJE IR VISUOMENĖJE 

2006 m. 
 

PRISISTATYMAS:  

 

Laba diena. Aš atlieku apklausą pagal Jungtinių Tautų projektą. Apklausa atliekama daugiau kaip 20-yje 

pasaulio šalių. Apklausos tikslas yra ištirti kaip žmonės apsisprendžia kurti šeimą, susilaukti vaikų, kokie 

yra jaunimo ir vyresnių kartų santykiai, su kokiomis problemomis susiduria šeimos ir kaip jas spręsti.  

 

Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje šalyje, bus apklausta 10 tūkst. žmonių. Jus, kaip ir kitus apklausos 

dalyvius, atrinkome atsitiktiniu būdu. Jūsų atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems statistiniams 

skaičiavimams kartu su kitų 10 tūkst. žmonių atsakymais.  

 

Labai svarbu, kad Jūs atsakytumėte į visus klausimus, nes tik įvertinus Lietuvos žmonių nuomonę galima 

kurti veiksmingą socialinę ir paramos šeimai politiką. Mums labai svarbu žinoti, kaip laikui bėgant 

keičiasi įvairūs dalykai, todėl po kurio laiko mes norėtume jus apklausti dar kartą. Ar jūs 

neprieštarautumėte, kad po kurio laiko mes vėl kreiptumėmės į jus su anketa? 

 

 

INTERVIUOTOJUI: Įrašykite interviu pradžios datą ir laiką. 

 

001.  Interviu pradėtas (metai, mėnuo, diena) _______ m.  ___________________ mėn.  ______ d. 

 

  Interviu pradžia: _______val. _______  min. 

 

Jeigu įmanoma, būtų geriau, jei šį interviu galėtume atlikti be kitų žmonių.  

Jeigu kas nors neaišku, prašome klausti.   

 

 INTERVIUOTOJUI: Jei interviu pradedamas esant kitiems žmonėms, parašykite kas jie – sutuoktinis, 

vaikas ar pan. 

 

002.   Kiti asmenys, esantys interviu metu (parašyti): ____________________________________ 

 

 

PIRMIAUSIA REIKĖS UŽPILDYTI NAMŲ ŪKIO SCHEMĄ, ESANČIĄ 3 PSL.   

2 PUSLAPYJE YRA KLAUSIMAI, O VIETA, KUR REIKIA PAŽYMĖTI, YRA 

NAMŲ ŪKIO SCHEMOJE. PRAŠOME ATIDŽIAI SEKTI INSTRUKCIJAS IR 

NUORODAS (RODYKLES) 
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1.   NAMŲ ŪKIS 
 

Namų ūkio sudėtis 
 

101. Pirmiausia norėčiau jūsų paklausti apie visus asmenis, gyvenančius šiame namų ūkyje. Kas jie? 

Kad būtų lengviau sekti jūsų atsakymus, prašyčiau pasakyti jų vardus ar bent pirmąsias vardo 

raides ir kokie giminystės ryšiai jus sieja.  
 

INTERVIUOTOJUI: Respondentas (toliau rašoma R) turėtų išvardinti namų ūkio narius pats. Jei 

respondentas nenori sakyti savo partnerio(-ės), vaikų ar kitų namų ūkio narių vardų, paaiškinti, kad vardai 

surašomi dėl aiškumo (kad būtų lengviau bendrauti) ir jie nebus naudojami.  
 

101 KORTELĖ: Giminystės ryšys Respondento(-ės) atžvilgiu. Įrašyti atsakymus į Namų ūkio schemą.  
 

102   a. Ar yra kitų namų ūkio narių, kurie paprastai čia gyvena, bet šiuo metu yra išvykę (verslo 

reikalais, yra kitame mieste universitete, pensionate, ligoninėje ar kur kitur)? 
  

  1 – taip  2 – ne  103 
 

 b.  Prašau pasakyti jų vardus ir kokie giminystės ryšiai jus sieja. Įrašyti vardus ir giminystės 

pobūdį į Namų ūkio schemą, pažymėti varnele skiltyje „Laikinai išvykę“. 

 

103. Respondento lytis.  Namų ūkio schemoje eilutėje „R“ pažymėkite  respondento lytį. 
 

104.    a. Dabar norėčiau užduoti jums keletą klausimų apie jus patį. Kiek jums metų? Įrašyti amžių 
 

           b. Kelintais metais ir kurį mėnesį jūs gimėte? Į Namų ūkio schemą įrašyti gimimo metus ir mėnesį 
 

108. Kokia šiuo metu yra jūsų pagrindinė veikla? Iš kortelės pasirinkite jums labiausiai tinkantį 

atsakymą.  TIK VIENAS ATSAKYMAS. 108 KORTELĖ. Veikla. Įrašyti veiklos KODĄ į Namų ūkio 

schemą. 
 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti,  ar Respondentas(-ė) gyvena vienas(-a)? Žiūrėti į Namų ūkio schemą. 
 

Jei gyvena vienas/viena  105 kl. kitame puslapyje  Jei gyvena ne vienas(-a)  109 kl. ↓         
 

Dabar norėčiau paklausti  apie asmenis, kurie gyvena kartu su jumis šiame namų ūkyje.  

INTERVIUOTOJUI: 109 ir 110 klausti apie kiekvieną namų ūkio narį ir atsakymus įrašyti į Namų ūkio 

schemą. 
 

109.  Dabar pažymėsiu, kad [vardas] yra vyras/moteris. 
 

110.  a. Kiek jai/jam metų? 

         b. Kuriais metais ir mėnesį ji/jis gimė?  
 

INTERVIUOTOJUI: 111 klausti apie kiekvieną namų ūkio narį, kuriam 14 ir daugiau metų. Žiūrėti į Namų 

ūkio schemą amžiui nustatyti. 
 

111.  Kokia šiuo metu [vardas] pagrindinė veikla? Iš kortelės pasirinkite labiausiai tinkantį atsakymą.  

108 KORTELĖ. Veiklos kodą iš kortelės įrašyti į Namų ūkio schemą. 
 

INTERVIUOTOJUI: 112 klausti apie kiekvieną ne biologinį vaiką namų ūkyje (kodai 4-6 giminystės ryšiuose 

su Respondentu(-e)). 
 

112. Kada (metai ir mėnuo) jūs ir [vardas] pirmą kartą pradėjote gyventi tame pačiame namų ūkyje? 

 Įrašyti į Namų ūkio schemą. 
 

113. a. Ar jūsų namų ūkyje yra asmenų, kurių gebėjimai savarankiškai atlikti kasdienę veiklą yra 

riboti dėl fizinių ar protinių sveikatos sutrikimų ar neįgalumo? INTERVIUOTOJUI: Registruoti 

teigiamą atsakymą, jeigu Respondentas sako, kad negali atlikti kokį nors su asmens priežūra susijusį 

veiksmą (atsikelti, nusiprausti, apsirengti, pavalgyti, judėti ir pan.) arba negali savarankiškai pasigaminti 

maisto, tvarkyti namų, naudotis telefonu, vartoti vaistus, vesti pinigų apskaitą ir pan. 
  

 1 – taip   2 – ne   105 (3 psl) 
 

b. Kas yra tie asmenys?   Pažymėti (varnele) skiltyje „Negalia“ Namų ūkio schemoje. 
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Namų ūkio schema 
Paaiškinimas: R – respondentas/respondentė 

P – partneris (-ė)/sutuoktinis (-ė) 

   101 102 
103/ 
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R 1 
 

R  
1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. 
   

P 2 
 

  
1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. 
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1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. m.            mėn. 
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1. Vyras  

2. Moteris 
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1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. 
   

11 
 

  
1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. 
   

12 
 

  
1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. 
   

13 
 

  
1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. 
   

14 
 

  
1. Vyras  

2. Moteris 
 

m.         mėn. 
   

 

Kortelė 101: Giminystės ryšys R atžvilgiu  Kortelė 108: Veikla. 
1 – sutuoktinis(-ė) ar partneris(-ė)  

2 – biologinis vaikas nuo dabartinio 

   (-ės) sutuoktinio(-ės) ar partnerio(-ės)  

3 – biologinis vaikas nuo buvusio(-ios)  

      sutuoktinio(-ės) ar partnerio(-ės)  

4 – posūnis/ podukra 

5 – įvaikis 

6 – globotinis(-ė) 

71 – biologinis(-ė) tėvas/ motina   

72 - įtėvis/ įmotė  

81 – patėvis/ pamotė  

82 - globėjas(-a)  

91 – dabartinio(-ės) sutuoktinio(-ės)  

       ar partnerio(-ės) biologinis(-ė)  

       tėvas/ motina  

92 - dabartinio(-ės) sutuoktinio(-ės) ar  

       partnerio(-ės) įtėvis/ įmotė 

 

101 - dabartinio(-ės) sutuoktinio(-ės) ar  

         partnerio(-ės) patėvis/pamotė  

102 - dabartinio(-ės) sutuoktinio(-ės) ar  

        partnerio(-ės) globėjas(-a) 

111 – anūkas(-ė)  

112 -  proanūkis(-ė)  (R arba R  

         sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės)) 

121 – senelis(-ė)  

122 - prosenelis(-ė) (R arba  

          R partnerio(-ės)) 

13 – brolis arba sesuo 

14 – sutuoktinio(-ės) ar partnerio(-ės)   

         brolis arba sesuo 

15 – vaiko sutuoktinis(-ė) ar partneris(-ė)  

16 – kitas R giminaitis(-ė) 

17 – kitas sutuoktinio(-ės) ar partnerio 

        (-ės) giminaitis(-ė) 

18 – ne giminaitis  

                                                 
1
 Visi namių ūkio nariai, kurių kodai “Giminystės ryšys R atžvilgiu” yra 2-6, turėtų būti įrašyti į eilutes skiltyje “Vaikai”. 

11 – samdomas(-a) darbuotojas(-a) 

12 – savarankiškai dirbantis(-i), neturintis nuolatinių  

samdomų darbuotojų 

13 – darbdavys(ė) savininkas, turintis samdomų 

darbuotojų, 

2 – šeimos narys, padedantis šeimos versle ar ūkyje 

(darbas neapmokamas) 

3 – bedarbis  

4 – moksleivis, studentas  

5 – pensininkas 

6 – motinystės/ tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose  

7 – ilgą laiką ar nuolat sergantis arba neįgalus 

8 – namų šeimininkė/ šeimininkas 

9 – atliekantis privalomąją karinę arba alternatyviąją  

      tarnybą 

10 – kita  
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105. Ar jūs gimėte Lietuvoje? (pažymėti atsakymą ir sekti rodyklės kryptimi) 

   1 – taip    2 – ne  

 

106. a. Kur jūs gimėte? Gimimo vieta                     106.b. Kurioje šalyje  jūs gimėte?   

              (parašyti rajoną/ savivaldybę ir                             Gimimo vieta (šalis) ___________________ 

   miesto/kaimo pavadinimą)                          

                  107. Kada (metai, mėnuo) Jūs pirmą kartą  

_________________________________                    pradėjote nuolat gyventi Lietuvoje?  

  metai |___|___|  mėnuo |___|___|    
 

INTERVIUOTOJUI: Jei respondentas tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

 

Būstas 
 

114.  O dabar keletas klausimų apie Jūsų būstą. Kiek kambarių yra būste, kuriame jūs gyvenate, 

NESKAIČIUOJANT virtuvės, vonios ir tualeto? Neįskaičiuokite ir kambarių, naudojamų tik 

komercinei veiklai, koridorių ir pagalbinių patalpų. 
    

           Kambarių skaičius: ___________ 

 

115. Kada (metai ir mėnuo) jūs pradėjote gyventi šiame būste?  |___|___| metai  |___|___| mėnuo 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia 

(sausis, vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

116. Jūs arba jūsų namų ūkio nariai esate šio būsto...: 

  

1 – savininkas (būstas yra mano arba kitų namų ūkio narių nuosavybė) 

 2 – nuomininkas ar dalinis nuomininkas, mokantis nuomą 

 3 – nuomininkas, bet nemokantis nuomos mokesčio  

 4 – kita 

 

117. Ar jūs patenkintas(-a) savo būstu? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje  nuo 0 iki 10, kur 0 

reiškia „visiškai nepatenkintas(-a)“ ir 10 - „visiškai patenkintas(-a)“, o 5 - „nei patenkintas, nei 

nepatenkintas“.   117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

118. Ar per artimiausius trejus metus jūs ketinate išsikelti iš šio būsto? INTERVIUOTOJUI:  

Jei respondentas nėra visiškai tikras, parašyti (ranka) „97 – nežinau“ kategoriją. 

   

1 – tikrai ne ...............   120 

  2 – tikriausiai ne ........  120 

  3 – tikriausiai taip ......  119 

4 – tikrai taip .............   119 

 

119. Kur jūs keltumėtės?  
 

 1 – kitą šalį 3 – kitą vietą toje pačioje savivaldybėje/ rajone 

 2 – kitą savivaldybę/ rajoną 4 – nežinau į kurią savivaldybę/ rajoną Lietuvoje 
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Išsilavinimas 
 

Dabar keletas klausimų apie  jūsų išsilavinimą. 
 

120.  Jūs baigėte: (pasakykite aukščiausią išsilavinimą)? 120 KORTELĖ. Aukščiausias išsilavinimas 

1.  Doktorantūrą 

2.  Universitetą, akademiją (bakalauro, magistratūros, rezidentūros studijas, o taip pat institutą iki 1990 m.) 

3.  Kolegiją 

4.  Aukštesniąją mokyklą 

5.  Specialiąją vidurinę (technikumą) iki 1991 m. 

6.  Vidurinę mokyklą (gimnaziją), bet neįgijo profesijos   Klausti 123 

7.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus vidurinę mokyklą ir įgijo profesiją 

8.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir kartu su profesija gavo vidurinio mokslo  

       atestatą 

9.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir įgijo profesiją, bet negavo vidurinio  

       mokslo atestato 

10. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo nebaigus pagrindinės mokyklos ir įgijo tik profesiją arba gavo                   

      pagrindinio mokslo pažymėjimą ir įgijo profesiją 

11. Pagrindinę mokyklą (devynmetę, aštuonmetę, septynmetę)   Klausti 123 

12. Pradinę mokyklą     Klausti 123 

13. Nebaigė pradinės mokyklos  Klausti 123 

 

121 klausti, jei respondentas mokymo įstaigoje įgijo kokią nors profesiją (120=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 arba 10) 

 

121. Kokią specialybę įgijote šių studijų metu? Įrašyti visas aukščiausio įgyto išsilavinimo specialybes. 

 

 Įrašyti tikslų atsakymą: ___________________________________________________ 

 

122. Kada (metai ir mėnuo) jūs įgijote šį išsilavinimą/šias specialybes? Įrašyti visų aukščiausio 

išsilavinimo specialybių įgijimo datas.  
 

    metai |___|___| mėnuo |___|___| 

 

metai |___|___| mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

123. Ar šiuo metu jūs mokotės? 

   

1 – taip   201  

  2 – ne      124 

 

124. Ar per artimiausius trejus metus ketinate pradėti mokytis?  

 

 1 – tikrai ne   

 2 – tikriausiai ne  

3 – tikriausiai taip  
4 – tikrai taip  
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2.  VAIKAI 
 

Vaikų priežiūra 
 

201. INTERVIUOTOJUI: Patikrinti, ar Respondentas(-ė) turi kartu gyvenančių jaunesnių nei 14 metų vaikų.  

Kodai - 2-6 Namų ūkio schemos skiltyje „Giminystės ryšys R atžvilgiu“ ir „Amžius“<14. 
 

 turi  tęsti ↓     neturi  208 
 

a. Išvardinsiu keletą darbų, kurie paprastai atliekami, kai namuose yra vaikų. Apie kiekvieną mano 

paminėtą darbą pasakykite, kas jūsų namuose paprastai jį atlieka? Pasirinkite atsakymą iš kortelės.  
 

PATIKRINTI NAMŲ ŪKIO SCHEMOJE: 
 

JEI RESPONDENTAS(-Ė) TURI PARTNERĮ(-Ę)/SUTUOKTINĮ(-Ę) - PARODYTI 201-1 KORTELĘ 
 

JEI RESPONDENTAS(-Ė) NETURI PARTNERIO(-ĖS)/SUTUOKTINIO(-ĖS) - PARODYTI 201-2 KORTELĘ 
 

Perskaityti iš lentelės vaiko priežiūros darbą. Jei atsakymas yra 6 - „Visada arba dažniausiai kiti namų ūkio 

asmenys“, prieš pereinant prie kito darbo, klausti 201b ir langelyje parašyti tą darbą atliekančio namų ūkio 

nario numerį iš Namų ūkio schemos. 
 

b. Gal galėtumėte pasakyti, kas iš kitų šeimos narių tai daro? 
  

INTERVIUOTOJUI: Apie kiekvieną vaiko priežiūros darbą į lentelės 6 stulpelį po skaičiumi „6“ įrašykite 

reikiamą(-us) namų ūkio narį(-us) žymintį(-čius) numerį(-ius) iš Namų ūkio schemos.  
 

 
Visuo 

met 

Respo

nden 

tas 

Daž-

niau-

siai 

Respo

nden 

tas 

Resp. ir 

partne-

ris maž-

daug po 

lygiai 

Daž-

niau-

siai 

patrne

ris 

Visuo

met 

partne

ris 

Visuomet arba 

dažniausiai kiti 

namų ūkio 

asmenys  

Visuomet arba 

dažniausiai 

asmuo (-ys), 

negyvenantis 

(-ys) šiame 

namų ūkyje 

Vaikai 

atlieka 

patys 

Netai-

kytina 

a. Vaikų aprengimas arba 

prižiūrėjimas, kad jie 

tinkamai apsirengtų 

1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 

7 88 99 

b. Vaikų guldymas 

miegoti arba 

rūpinimasis, kad jie 

atsigultų patys 

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 88 99 

c. Buvimas namie su 

vaikais, kai jie serga 
1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 88 99 

d. Žaidimas su vaikais ir/ 

arba laisvalaikio 

leidimas kartu su jais 

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 88 99 

e. Pagalba ruošiant namų 

darbus 
1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 88 99 

f.  Vaikų nuvedimas/ 

parvedimas į /iš mokyk-

los, darželio, auklės ar 

laisvalaikio užsiėmimų  

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 88 99 

 

 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti ar namuose gyvena partneris. Žiūrėti Namų ūkio schemoje. 

 

taip → tęsti ↓   ne  203 
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202. Ar jūs patenkintas(-a) vaikų priežiūros darbų pasidalijimu tarp jūsų ir jūsų sutuoktinio(-ės)/ 

partnerio(-ės)? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje. 117 KORTELĖ:  Pasitenkinimo skalė. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

 

203. a. Ar jūs pastoviai naudojatės profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, tokiomis kaip vaikų 

lopšelis, darželis, po-pamokinės priežiūros įstaiga, savarankiškai suburta vaikų priežiūros 

grupė, auklė ar kitomis?  
 

1 –  taip ↓   2 –  ne  204 

 

       b. Naudodamiesi kortele, prašau išvardinkite visus variantus, kuriais pastoviai naudojatės. 

  203 KORTELĖ: Profesionalūs vaikų priežiūros paslaugų teikėjai. Nurodytus teikėjus  pažymėkite  

lentelėje.  
 

        c. Ar dažnai jūs naudojatės [minėta paslauga]? Klausti apie kiekvieną paminėtą priežiūros būdą ir 

įrašyti į lentelę 
 

 

203 b 

pažymėti, 

jei 

nurodė 

203c.  Naudojimosi dažnumas 

Parašyti, kiek kartų ir pažymėti, ar per savaitę, 

ar per mėnesį, ar per metus, pvz  S 

S= savaitė; Mėn= mėnuo; M= metai 

1 – auklė  1 _____ kartų per                S        Mėn      M 

2 – vaikų priežiūros centras (dienos metu) 2 _____ kartų per                S        Mėn      M 

3 – vaikų lopšelis, darželis ar kt. ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga 

3 
_____ kartų per                S        Mėn      M 

4 – po-pamokinės priežiūros įstaiga 4 _____ kartų per                S        Mėn      M 

5 – savarankiškai suburta vaikų priežiūros grupė 5 _____ kartų per                S        Mėn      M 

6 - kitos paslaugos 6 _____ kartų per                S        Mėn      M 

 

204. a. Ar jūs pastoviai naudojatės giminaičių, draugų ar kitų žmonių, kuriems vaikų priežiūra nėra 

apmokamas darbas, pagalba, prižiūrint vaikus (išskyrus sutuoktinį(-ę)/partnerį(ę)? 
 

1 –  taip ↓     2 –  ne  205 

 

b. Iš ko jūs sulaukiate tokios pagalbos? 
 

204 KORTELĖ. Teikėjų ir gavėjų sąrašas. Galite įrašyti  iki 5-ių asmenų į lentelę apačioje. 

 

c. Ar dažnai [minėtas asmuo] padeda prižiūrėti jūsų vaikus? Klausti apie kiekvieną pagalbos 

teikėją, paminėtą 204b klausime, ir įrašyti į lentelę, kiek kartų ir per kokį periodą 
  

204b. Įrašyti kodą iš Teikėjų 

ir gavėjų sąrašo 

204c. Naudojimosi dažnumas 

Parašyti, kiek kartų ir pažymėti, ar per savaitę, ar per mėnesį, ar per metus                                     

 S= savaitė; Mėn= mėnuo; M= metai 

 ________ kartų per                S          Mėn         M 

 ________ kartų per                S          Mėn         M 

 ________ kartų per                S          Mėn         M 

 ________ kartų per                S          Mėn         M 

 ________ kartų per                S          Mėn         M 
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205.  Jei tenka mokėti už vaikų priežiūrą, kokią sumą šiuo metu šiam tikslui išleidžiate? Parašyti, kokią 

sumą išleidžia ir apibraukti raidę(es) - ar per savaitę (S), ar per mėnesį (Mėn), ar per metus (M). 

  

______________________ Lt per              S          Mėn         M 

 0 – už vaikų priežiūrą nemoka 

 

206. Dabar norėčiau paklausti apie vaikus, kurie šiuo metu gyvena su jumis. Kuriuos iš jų auginant 

buvote/ esate išėję vaiko priežiūros (neskaitant motinystės) atostogų?  
 

 Įrašykite atitinkamą(-us) vaiko(-ų) numerį (-ius) iš Namų ūkio schemos. 
 

 Atitinkami vaiko(-ų) numeriai iš Namų ūkio schemos _____________________ 

 0 – nebuvo išėjęs(-usi) vaiko priežiūros (neskaitant motinystės) atostogų dėl kartu gyvenančio vaiko 

 

207. Taip pat norėčiau paklausti, kuriuos iš vaikų auginant vaiko priežiūros (neskaitant motinystės) 

atostogų buvo išėjęs(-usi) vaiko tėvas (motina)?  
 

 Atitinkami vaiko(-ų) numeriai iš Namų ūkio schemos _____________________ 

 0 – nebuvo išėjęs(-usi) vaiko priežiūros (neskaitant motinystės) atostogų dėl kartu gyvenančio vaiko 

 

208. Ar per pastaruosius 12 mėnesių esate kam nors nuolat padėję prižiūrėti vaikus?  

 Jei Respondento darbas yra teikti vaikų priežiūros paslaugas, atsižvelgti tik į pagalbą, teikiamą 

 ne darbo metu. 

 

1 –  taip ↓    2 –  ne  209  

 

 

 

 

 

 
Asmenys, kuriems R padeda 

1 2 3 4 5 

b. Kam esate padėję? Šioje eilutėje 

įrašykite iki 5-ių asmenų kodų. Kodus 

paimti iš 204 KORTELĖS. Teikėjų ir 

gavėjų sąrašo . 

204 KORTELĖ 

Teikėjų ir gavėjų 

sąrašas  

     

c. Ar šis žmogus gyveno/-na kartu su 

jumis (tame pačiame namų ūkyje)? 

 1.Taip  
2. Ne 

1.Taip  
2. Ne 

1.Taip  
2. Ne 

1.Taip  
2. Ne 

1.Taip  
2. Ne 

 

 
 

 

Atskirai (ne tame pačiame namų ūkyje) gyvenantys vaikai ir mirę vaikai 
    

209.   Ar Jūs turite vaikų (tikrų ar įvaikintų), kurie gyvena atskirai? Neįskaičiuokite posūnių/ 

podukrų, t.y. jūsų dabartinio ar buvusio sutuoktinio(-ės)/partnerio(-ės) vaikų. Apie juos 

kalbėsime vėliau.  

 

1 –  Taip, turi  210 

2 –  Ne, neturi  225 
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INTERVIUOTOJUI: Pirmiausia užpildykite 210 ir 211 klausimų atsakymus. Pildykite apie kiekvieną atskirai gyvenantį paminėtą vaiką. Toliau tęskite 

klausdami visų kitų klausimus apie pirmą ne kartu gyvenantį vaiką, po to – apie antrą ir t.t. Į atitinkamą langelį įrašykite atsakymo kodą. 
 Vaikų eilės Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

210. Kad būtų paprasčiau, pasakykite visų tokių atskirai 

gyvenančių vaikų vardus, pradėdami nuo vyriausiojo, 

o po to pasakykite mirusių vaikų vardus, jei tokių 

buvo. Vaikų, kurie gyvena kartu su jumis šiuose 

namuose ir jau buvo paminėti interviu pradžioje, 

antrą kartą neminėkite. Įrašyti. 

 

Įrašyti vardą  

        

211. a. Kartais vaikų netenkama. Ar visi jūsų vaikai  

 gyvi? Jei visi gyvi, pažymėti “1“ ir pereiti prie 212 

klausimo. Jei ne visi gyvi, pažymėti “2“ ir klausti b       

a.   1 – Visi gyvi  

      2 – ne ↓ 

        

        b. Prašau išvardinti mirusius vaikus. 
b. pažymėti, kurie 

gyvi, kurie  mirę  

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

INTERVIUOTOJUI: Apie gyvus atskirai gyvenančius vaikus klausti klausimus 212, 213, 214, 215, 216a, 216b; 

Apie  mirusius vaikus klausti klausimus 212, 213, 214, 215, 216b, 217. Apie mirusį vaiką klauskite būtuoju laiku.  
 

212. Dabar norėčiau paklausti  Jūsų apie kiekvieną iš  

vaikų, kurie šiuo metu jūsų namų ūkyje negyvena. 

   Dabar pažymėsiu, kad [vardas] yra vyras/moteris?      

  

1– vyr  

2– mot  

 

1– vyr  

2– mot  

 

1– vyr  

2– mot  

 

1– vyr  

2– mot  

 

1– vyr  

2– mot  

 

1– vyr  

2– mot  

 

1– vyr  

2– mot  

 

1– vyr  

2– mot  

213. Ar [vardas] yra jūsų tikras (biologinis) vaikas ar 

įvaikintas? Langelyje įrašykite “1“, jei tai tikras/ 

biologinis vaikas, “2“ – įvaikintas, “3“ -  globojamas 

1 – tikras  → 215 

2 – įvaikintas 

3 – globojamas  

        

214. Jei tai įvaikintas arba globojamas vaikas: Kada 

(metai ir mėnuo) jis/ji pradėjo gyventi jūsų namuose?           
                                                  Įrašyti metus ir mėnesį: 

Pereiti prie 216 

metai ... 

mėnuo ... 

9999 – niekada 

negyveno R namuose 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

215. (Jei gyvena su partneriu(-e))Ar šis vaikas taip pat 

yra ir jūsų dabartinio sutuoktinio (-ės)/ partnerio 

(-ės) tikras (biologinis) vaikas?   

1 – taip 

2 – ne  

1 – taip 

2 – ne  
1 – taip 

2 – ne  
1 – taip 

2 – ne  
1 – taip 

2 – ne  
1 – taip 

2 – ne  
1 – taip 

2 – ne  
1 – taip 

2 – ne  
1 – taip 

2 – ne  

216.a. (Apie mirusį vaiką neklausti). Kiek jam/jai metų? 

 

 

amžius ... 

 

 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Klausti apie visus vaikus – gyvus ir mirusius 

        b. Kelintais metais ir kurį mėnesį jis/ji gimė?  

Įrašyti gimimo metus ir mėnesį: 

 

metai ... 

mėnuo ... 
|__|__| 

 

 |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

 |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti: Jei vaikas yra gyvas (žr. 211) → 218. Jei vaikas miręs, tęsti ↓ 

217. Kelintais metais ir kurį mėnesį [vardas] mirė? 

Įrašyti mirimo metus ir mėnesį: 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

 |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

  |__|__| 

|__|__| 
 

 |__|__| 

Grįžti  prie 212 (dėl kito mirusio vaiko). Jei daugiau mirusių  vaikų nėra  225        
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 Vaikų eilės Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

218 INTERVIUOTOJUI:  Patikrinti: Jei vaikas yra 14-os metų  ar vyresnis (žr. 216a) → 220. Jei vaikas 14-os dar neturi, tęsti ↓  

218. Ar buvote vaiko priežiūros (neskaitant 

motinystės) atostogų su [vardas]? 

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

219. Ar [vardo] motina/ tėvas buvo su [vardas] vaiko 

priežiūros atostogų?   

1 – taip  

2 – ne 
1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

1 – taip  

2 – ne  

Klausti apie visus vaikus:          

220. Kada (metai ir mėnuo) Jūs ir [vaiko vardas] pra-

dėjote gyventi atskirai (nurodykite tik paskutinio 

išsikėlimo datą)? Įrašyti metus ir mėnesį: 

 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

221. Kiek  vidutiniškai trunka kelionė  nuo jūsų namų 

iki [vardas] namų? Įrašyti: 

 

valanda (os) ... 
 

min ... 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti: Jei vaikas yra 14-os metų  ar vyresnis (žr. 216a) → 223. Jei vaikas 14-os dar neturi, klausti  222 klausimą  

 

222. Ar dažnai jūs prižiūrite [vardas]? Parašyti, kiek 

kartų ir per kokį periodą.Pvz., 3 ir  Mėn. (jei per 

mėnesį)             S= savaitė Mėn= mėnuo M= metai 

 

kartų per 

S       Mėn        M 

0 – niekada       

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

Klausti apie visus vaikus:          

223. Ar dažnai susitinkate su [vardas]? Parašyti, kiek 

kartų ir per kokį periodą.Pvz., 4  ir   M. (jei per metus)     

        S= savaitė Mėn= mėnuo M= metai 

kartų per 

S        Mėn       M 

0 – niekada       

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

224. Kaip vertinate santykius su [vardas]? Įvertinkite 

savo pasitenkinimą skalėje. Įrašyti skaičių iš kortelės 

Reikšmė iš  

117 KORTELĖS:          

Grįžti  prie 212 (dėl kito vaiko). Jei daugiau vaikų nėra, tęsti ↓         

 

225.  (Išskyrus vaikus, apie kuriuos mes jau kalbėjome), ar kada nors turėjote globojamų vaikų (nebūtinai įforminus globą)? 

  

1 – taip → 

  

2 – ne ↓ 

    

Klausti apie posūnius/podukras kitame puslapyje 

 

grįžti prie 210 ir pakartoti lentelę visiems globojamiems vaikams, vietoj termino „vaikai“ naudojant terminą    

„globotiniai“. 213 koduokite skaičiumi “3“ neklausdami. 
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Posūniai/ podukros 
 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti ar Respondentas(-ė) gyvena kartu su sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e). Žiūrėti Namų ūkio schemoje. 

taip → 226   ne → tęsti ↓ 
 

225a. Ar Jūs anksčiau turėjote sutuoktinį(-ę)/partnerį(-ę)? 

1. taip → tęsti ↓   2. ne →  238 
 

226. Ar Jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turėjo/turi vaikų, kurie šiuo metu negyvena kartu su Jumis? Įskaičiuokite ir tuos, kurie yra įvaikinti ar mirę. 
 

1 –  taip ↓      2 –  ne → 238 
 

Dabar norėčiau paklausti  apie kiekvieną iš jų, pradedant nuo vyriausiojo. 
 

INTERVIUOTOJUI: Pirmiausia įrašykite atsakymus į 227 ir 228 klausimus apie kiekvieną kartu negyvenantį paminėtą vaiką, toliau tęskite klausdami visų kitų  

klausimų apie pirmą povaikį, vėliau antrą ir t.t. 
   

 Vaiko eilės Nr.  1 2 3 4 5 6 7 8 

227. Kad būtų paprasčiau, pasakykite visų atskirai 

gyvenančių vaikų vardus, o po to – mirusių vaikų 

vardus, jei tokių buvo. Įrašyti vardus. 

Vardas          

228. a. Ar visi jie gyvi?  Jei visi gyvi, pažymėti “1“, jei  

         ne  visi – “2“ ir  pažymėti mirusius vaikus toliau  

         esančiuose langeliuose. 

a.   1 – taip  

      2 – ne ↓ 

        

b. Prašau išvardinti mirusius vaikus. 
b.  pažymėti, kurie 

gyvi, kurie mirę  

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

1.gyvas 

2. miręs 

INTERVIUOTOJUI: Apie gyvus atskirai gyvenančius vaikus klausti klausimus 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237; 

Apie  mirusius vaikus klausti klausimus 229, 230, 231, 232, 233. Apie mirusį vaiką klauskite būtuoju laiku.  
 

229. Dabar pažymėsiu, kad [vardas] yra vyras/ 

moteris?  

1 – vyras  

2 – moteris  

1– vyr  

2– mot  

1– vyr  

2– mot  

1– vyr  

2– mot  

1– vyr  

2– mot  

1– vyr  

2– mot  

1– vyr  

2– mot  

1– vyr  

2– mot  

1– vyr  

2– mot  

230. Kelintais metais ir kurį mėnesį jis/ji gimė? 

         Įrašyti metus ir mėnesį: 

 

metai ... 
 

mėnuo ...  

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

 

231. Ar [vardas] yra gyvenęs jūsų namuose 

nenutrūkstamai bent 3 mėnesius? Jei taip, į 

langelį įrašyti “1“, jei ne, įrašyti “2“. 

1 – taip 

2 – ne → 229 (dėl 

kito posūnio/ poduk-

ros).  

        

232. Kada (metai ir mėnuo) jis/ji pradėjo gyventi 

Jūsų namuose? Įrašyti metus ir mėnesį: 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
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INTERVIUOTOJUI: Patikrinti: jei vaikas yra gyvas (žr. 228) →234.  Jei vaikas miręs, tęsti ↓ 

 Vaiko eilės Nr.  1 2 3 4 5 6 7 8 

233. Kada jis/ji mirė? Įrašyti metus ir mėnesį: 

 

metai ... 
 

mėnuo ...  

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

234-237 klausimus klausti apie gyvus vaikus.  

234. Kada (metai ir mėnuo) Jūs ir [vaiko vardas] 

pradėjote gyventi atskirai? Įrašyti metus ir mėnesį: 

 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

235. Kiek  vidutiniškai trunka kelionė  nuo jūsų 

namų iki [vardas] namų? Įrašyti    

 

valandų  ... 
 

minučių ... 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

236. Ar dažnai susitinkate su [vardas]? Parašyti, kiek 

kartų ir per kokį periodą. Pvz., 4  ir  M.(jei per metus) 

       D= diena S= savaitė Mėn= mėnuo M= metai 

0 – niekada       

Kiek kartų: 
 

per  S      Mėn      M 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 

237. Kaip vertinate santykius su [vardas]?   

        Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje.  
        Įrašyti skaičių iš kortelės 

Reikšmė iš 117 kortelės  

        

Pereiti prie 229 (dėl kito povaikio). Jei daugiau povaikių nėra, tęsti ↓ 
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Anūkai 
 

238.  Kiek anūkų jūs turite (tikrų - biologinių ir įvaikintų vaikų vaikai)? Parašyti: _____________ 
  

          0 – anūkų neturi  301 
  

Klausti, jei R turi 2 ar daugiau anūkų Klausti, jei R turi 1 anūką 

  ↓   ↓ 

     Pereiti prie 241 

 

241.  Ar  dažnai padedate prižiūrėti savo anūkus?  
           Parašyti, kiek kartų ir pažymėti, per kokį periodą.Pvz., 4  ir    M. (jei per metus) 
  

_____  kartų per S Mėn M 

 0 – nepadeda 
 

242.    a. Ar turite proanūkų? 
  

         1 – taip ↓          2 – ne → 301 

  

            b. Kiek proanūkų jūs turite?  _________ 

 
 

3.  PARTNERYSTĖ (S)  
 

Dabartinis kartu gyvenantis sutuoktinis ar partneris  
 

301 INTERVIUOTOJUI: Patikrinti ar Respondentas(-ė) gyvena kartu su sutuoktiniu(-e)/partneriu(-e). 

Žiūrėti Namų ūkio schemoje. 

taip → tęsti ↓    ne → 306 

 

Norėtume paklausti keleto klausimų apie jūsų dabartinį(-ę) sutuoktinį(-ę) ar partnerį(-ę). 
 

301. Kada (metai ir mėnuo) jūs ir jis/ji pirmąkart pradėjote gyventi kartu viename namų ūkyje? 

 

 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė)  tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti, ar partneris yra tos pačios lyties kaip ir Respondentas. Žiūrėti Namų ūkio 

schemoje. 

  taip → 303  ne → 302 ↓ 
 

302. a. Ar jūs ir jis/ji esate įregistravę santuoką (civilinę ar bažnytinę)?  

 

 1 – taip  302.b  2 – ne → 303 

          239. a. Kelintais metais ir kurį mėnesį gimė 

vyriausias jūsų   anūkas? 

                        

                       metai |___|___|  mėnuo |___|___| 

 

          240. Ir kelintais metais ir kurį mėnesį gimė 

jauniausias jūsų anūkas?  

                       

                   metai |___|___|  mėnuo |___|___| 

 

  239.  b. Kelintais metais ir kurį mėnesį 

gimė jūsų anūkas?   

                 

                 metai |___|___|  mėnuo |___|___| 

 

 

 

  

                   Pereiti prie 241  

metai |___|___|   mėnuo |___|___| 
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b. Kada (metai ir mėnuo) jūs įregistravote santuoką (civilinę arba bažnytinę)?  

Datą įrašyti tos, kuri įregistruota pirmoji. 

 

                metai |___|___| mėnuo |___|___|    

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) yra susituokęs(-usi), naudokite terminą „sutuoktinis(-ė)“, jei 

Respondentas(-ė) nėra susituokęs, naudokite terminą „partneris(-ė)“ visur, kur parašyta „sutuoktinis(-ė)“ 

/partneris(-ė) 

 

303. a. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) gimė Lietuvoje? (Pažymėti atsakymą) 
  

1 – taip →  304  2 – ne ↓ 

  

    b. Kurioje šalyje jis/ji gimė? 

    Gimimo vieta (šalis) _________________________________ 
        

c. Kada (metai ir mėnuo) jis/ji pirmą kartą pradėjo nuolat 

gyventi Lietuvoje?  

      metai |___|___|           mėnuo |___|___|    
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

304. Ką baigė jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)? Koks aukščiausias jo/jos įgytas išsilavinimas?  

         120 KORTELĖ. Aukščiausias išsilavinimas 

 

1.  Doktorantūrą 

2.  Universitetą, akademiją (bakalauro, magistratūros, rezidentūros studijas, o taip pat institutą iki 1990 m.) 

3.  Kolegiją 

4.  Aukštesniąją mokyklą 

5.  Specialiąją vidurinę (technikumą) iki 1991 m. 

6.  Vidurinę mokyklą (gimnaziją), bet neįgijo profesijos   Klausti 319 

7.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus vidurinę mokyklą ir įgijo profesiją 

8.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir kartu su profesija gavo vidurinio mokslo  

      atestatą 

9.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir įgijo profesiją, bet negavo vidurinio  

       mokslo atestato 

10. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo nebaigus pagrindinės mokyklos ir įgijo tik profesiją arba gavo                   

      pagrindinio mokslo pažymėjimą ir įgijo profesiją 

11. Pagrindinę mokyklą (devynmetę, aštuonmetę, septynmetę)  Klausti 319 

12. Pradinę mokyklą     Klausti 319 

13. Nebaigė pradinės mokyklos  Klausti 319 

 

305 klausti, jei respondentas mokymo įstaigoje įgijo kokią nors profesiją (304=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 arba 10) 

  

305. Kokią specialybę jis/ ji įgijo šių studijų metu? Įrašyti visas aukščiausio įgyto išsilavinimo  

         specialybes.   
 

Įrašyti tikslų atsakymą.___________________________________________________________ 
 

 

Pereiti prie 319  
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Dabartinis(-ė) atskirai gyvenantis(-i) sutuoktinis(-ė) ar partneris(-ė)  
 

Pastaba: Respondentams, kurie turi kartu gyvenantį sutuoktinį(-ę)/partnerį(-ę), į šios dalies klausimus 

atsakinėti nereikia. 
 

306. Ar šiuo metu turite partnerį su kuriuo kartu negyvenate? Tai taip pat galėtų būti ir jūsų 

sutuoktinis(-ė), jei jis/ji su jumis negyvena; jei jūs turite tos pačios lyties partnerį, prašau taip 

pat atsakyti į šios dalies klausimus?  

1 – taip ↓  2 – ne →  319 
 

307.  Nuo kada jūs tapote partneriais? INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentui(-ei) sunku atsakyti, 

paklausi, kada Respondentas(-ė) pradėjo manyti, kad asmuo yra jo partneris. 

 

    metai |___|___| mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

308. a. Kodėl gyvenate atskirai? Prašau pasirinkti atsakymą iš 308a kortelės. 308a KORTELĖ  
 

1.  Aš noriu gyventi atskirai    KLAUSTI b 

2.  Tiek mano sutuoktinis/partneris, tiek aš norime gyventi atskirai   KLAUSTI b, c 

3.  Mano sutuoktinis/partneris nori, kad gyventume atskirai  KLAUSTI  c 

4.  Mes esame suvaržyti aplinkybių  KLAUSTI d 
 

 

309. Prašau pasakyti, ar jūsų partneris yra moteris ar vyras. 

 

 1 – vyras 2 – moteris 

 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti ar partneris yra tos pačios lyties kaip ir Respondentas(-ė)  

  Tos pačios lyties → 311  ne → tęsti 310 ↓ 
 

310. a. Ar jūs ir jis/ji buvote kada nors įregistravę santuoką (civilinę ar bažnytinę)?  

 

 1 – taip ↓  2 – ne →  311 
 

b. Kada (metai ir mėnuo) jūs įregistravote santuoką (civilinę ar bažnytinę)? Datą įrašyti tos, kuri 

įregistruota pirmoji. 

metai |___|___|   mėnuo |___|___| 

INTERVIUOTOJUI: Jei R tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, vasaris), 22 – 

pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

b. Kodėl jūs (R) norite gyventi 

atskirai? Prašau nurodykite vieną 

pačią svarbiausią priežastį. 

 

308b KORTELĖ  

1 – dėl finansinių priežasčių 

2 – kad išlikčiau nepriklausomas (-a) 

3 – dėl vaikų  

4 – dar nepasiruošęs(-usi)  

       gyvenimui drauge 

5 – kita 

 

Jei 308a=2 tęsti nuo 308c→ 

Jei 308a=1 tęsti nuo 309 ↓ 

c. Kodėl jūsų sutuoktinis/ 

partneris nori gyventi atskirai?  

Prašau nurodykite vieną pačią 

svarbiausią priežastį. 

 

308c KORTELĖ 

1 – dėl finansinių priežasčių 

2 – kad išliktų  nepriklausomas (-a) 

3 – dėl vaikų 

4 – dar nepasiruošęs(-usi) 

gyvenimui drauge 

5 – kita 

97 – nežinau 

d. Kokių aplinkybių?  

Prašau nurodykite pačias  

svarbiausias aplinkybes. 

Galimi keli atsakymo 

variantai 

 

308d KORTELĖ 

1 – darbo aplinkybės 

2 – finansinės aplinkybės 

3 – būsto aplinkybės 

4 – įstatyminės aplinkybės 

5 – mano partneris(-ė) turi  

      kitą šeimą 

6 – kita  
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c. Ar jūs vis dar su juo/ja susituokę? 

  

1 – taip →  311  2 – ne ↓ 
 

d. Kada (metai ir mėnuo) jūs įregistravote ištuoką?     metai |___|___|   mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) yra susituokęs(-usi), naudokite terminą „sutuoktinis(-ė)“, jei 

Respondentas(-ė) nėra susituokęs(-usi), naudokite terminą „partneris(-ė)“ visur, kur parašyta „ sutuoktinis(-

ė)/partneris(-ė)“. 

 

311.  Kelintais metais ir kurį mėnesį gimė jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė)?   

 

metai |___|___|   mėnuo |___|___| 

 

312. a. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) gimė Lietuvoje? 

 

1 – taip → 313  2 – ne ↓ 
  

    b. Kurioje šalyje jis/ji gimė? 

    Gimimo vieta (šalis) __________________________________ 

        

c. Kada (metai ir mėnuo) jis/ji pirmą kartą pradėjo nuolat 

gyventi Lietuvoje?  

metai |___|___|   mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

313.  Ką baigė jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)? Koks aukščiausias jo/jos įgytas išsilavinimas?  

         120 KORTELĖ. Aukščiausias išsilavinimas 

 

1.  Doktorantūrą 

2.  Universitetą, akademiją (bakalauro, magistratūros, rezidentūros studijas, o taip pat institutą iki 1990 m.) 

3.  Kolegiją 

4.  Aukštesniąją mokyklą 

5.  Specialiąją vidurinę (technikumą) iki 1991 m. 

6.  Vidurinę mokyklą (gimnaziją), bet neįgijo profesijos   Klausti 315 

7.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus vidurinę mokyklą ir įgijo profesiją 

8.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir kartu su profesija gavo vidurinio mokslo  

        atestatą 

9. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir įgijo profesiją, bet negavo vidurinio  

      mokslo atestato 

10. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo nebaigus pagrindinės mokyklos ir įgijo tik profesiją arba gavo  

       pagrindinio mokslo pažymėjimą ir įgijo profesiją 

11. Pagrindinę mokyklą (devynmetę, aštuonmetę, septynmetę)   Klausti 315 

12. Pradinę mokyklą     Klausti 315 

13. Nebaigė pradinės mokyklos  Klausti 315 

 

314 klausti, jei respondentas mokymo įstaigoje įgijo kokią nors profesiją (313=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 arba 10) 

314. Kokią specialybę jis/ ji įgijo šių studijų metu? Įrašyti visas aukščiausio įgyto išsilavinimo 
specialybes.  

 

           Įrašyti tikslų atsakymą.________________________________________________________ 
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315.  Kokia šiuo metu yra jo/ jos pagrindinė veikla? Iš kortelės pasirinkite labiausiai tinkantį 

atsakymą. 108 KORTELĖ: Veikla. 
 

 11 – samdomas darbuotojas(-a) 

12 – savarankiškai dirbantis(-i), neturintis nuolatinių samdomų darbuotojų 

13 – darbdavys(-ė)/ savininkas, turintis samdomų darbuotojų  

 2 – šeimos narys, padedantis šeimos versle ar ūkyje (darbas neapmokamas)  

 3 – bedarbis  

  4 – moskleivis, studentas 

 5 – pensininkas   

 6 – motinystės/ tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose  

 7 – ilgą laiką ar nuolat sergantis arba neįgalus 

 8 – namų šeimininkė/ šeimininkas 

 9 – atliekantis privalomąją karinę arba alternatyviąją tarnybą  

 10 – kita  

 

316.  Kiek vidutiniškai trunka kelionė nuo jūsų namų iki jo/ jos namų? _____ valandų  _____minučių 
 

317.   Kaip dažnai su juo/ja susitinkate? Parašyti, kiek kartų ir per kokį periodą.Pvz., 4  ir   M. (per metus) 
 

         _____ kartų per: S  Mėn  M 

 

318. a. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turi kokių nors fizinių ar protinių sveikatos sutrikimų 

ar neįgalumą, kurie riboja jo/jos gebėjimą savarankiškai atlikti kasdienę veiklą? 
 

  1 – taip   

2 – ne 
 

 

Ketinimai kurti šeimą 

 
319. INTERVIUERIUI: 

 

Jei respondentas(ė) gyvena kartu su sutuoktiniu/partneriu ir yra susituokę  325 
 

Jei respondentas(ė) gyvena kartu su sutuoktiniu/partneriu ir yra nesusituokę  324 
 

Jei respondentas(ė) neturi kartu gyvenančio sutuoktinio/partnerio, bet turi atskirai gyvenantį 

sutuoktinį/partnerį ir yra susituokę  319 
 

Jei respondentas(ė) neturi kartu gyvenančio sutuoktinio/partnerio, bet turi atskirai gyvenantį 

sutuoktinį/partnerį ir yra nesusituokę  319 
 

Jei respondentas(ė) neturi sutuoktinio/partnerio  325 
 

319. Ar per ateinančius trejus metus ketinate pradėti gyventi kartu su (savo) dabartiniu ar kitu 

partneriu(e)? 
 

 

 1.  Tikrai ne  

 2.  Tikriausiai ne  

 3.  Tikriausiai taip  

4.  Tikrai taip  
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320. Tarkime, kad per ateinančius trejus metus jūs pradėsite gyventi kartu su savo dabartiniu(-e) ar 

kitu partneriu(-e). Kaip manote, kaip tai paveiktų JŪSŲ gyvenimą. Įvertinkite kiekvieną 

žemiau išvardintą dalyką. 320 KORTELĖ: Pagerintų ar pablogintų  
 

 Labai 

pagerintų 
Pagerintų 

Nei pagerintų, nei 

pablogintų 
Pablogintų 

Labai 

pablogintų 

a. Galimybę daryti tai, ką norite 1 2 3 4 5 

b. Į(si)darbinimo galimybes 1 2 3 4 5 

c. Finansinę situaciją 1 2 3 4 5 

d. Seksualinį gyvenimą 1 2 3 4 5 

e. Aplinkinių nuomonę apie jus 1 2 3 4 5 

f.  Pasitenkinimą gyvenimu  1 2 3 4 5 

 

321. Kaip jūsų sprendimas gyventi ar negyventi kartu su dabartiniu(-e) ar kitu partneriu(-e) 

priklausytų nuo žemiau išvardintų aplinkybių? Prašau pasirinkite atsakymus iš kortelės.  
           321 KORTELĖ: Kaip  jūsų sprendimas priklausytų nuo ...? 
 

  Visiškai 

nepriklausytų 

Šiek tiek 

priklausytų 

Gana stipriai 

priklausytų 

Labai stipriai 

priklausytų 

Netaiky-

tina 

a. jūsų finansinės padėties 1 2 3 4 99 

b. jūsų darbo 1 2 3 4 99 

c. jūsų būsto sąlygų 1 2 3 4 99 

d. jūsų sveikatos 1 2 3 4 99 
 

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti ar R turi ne kartu gyvenantį partnerį? Žr. 306. 
 

 taip → tęsti ↓   ne → 323 
  

322. Ar jūsų partneris(ė) mano, kad jūs turėtumėte pradėti gyventi kartu? 
 

  1 – taip  3 – partneris(ė) nėra apsisprendęs 

  2 – ne  4 – R nežino 

   

323. Nors gali atrodyti, kad pradėti gyventi kartu per artimiausius trejus metus yra jūsų (ir jūsų 

partnerio(-ės)) sprendimas, tikėtina, kad aplinkiniai irgi turi savo nuomonę šiuo klausimu. Prašau 

pasakyti, ar jūs sutinkate, ar nesutinkate su tokiais teiginiais? 323 KORTELĖ: Pritarimo skalė 
 

 
visiškai 

sutinku 
sutinku 

nei sutinku, 

nei nesu-

tinku 

nesu-

tinku 

visiškai 

nesu-

tinku 

netai-

kytina 

a. Dauguma jūsų draugų mano, kad jūs 

turėtumėte pradėti gyventi kartu su savo 

dabartiniu ar bet kuriuo kitu partneriu(-e)  

1 2 3 4 5 99 

b. Jūsų tėvai mano, kad jūs turėtumėte pradėti 

gyventi kartu su savo dabartiniu ar bet kuriuo 

kitu partneriu(-e) (Interviuotojui: jei būtina, 

klauskite apie patėvius/ globėjus) 

1 2 3 4 5 99 

c. Jūsų vaikai mano, kad jūs turėtumėte pradėti 

gyventi kartu su savo dabartiniu ar bet kuriuo 

kitu partneriu(-e) 

1 2 3 4 5 99 

d. Dauguma jūsų kitų giminaičių mano, kad jūs 

turėtumėte pradėti gyventi kartu su savo 

dabartiniu ar bet kuriuo kitu partneriu(-e) 

1 2 3 4 5 99 

 

324. Ar per ateinančius 3 metus ketinate susituokti su savo dabartiniu ar bet kuriuo kitu partneriu(e)? 

 

 1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip  99- netaikoma (jei su partneriu jau 

2 – tikriausiai ne  4 – tikrai taip             susituokęs(-usi), bet kartu negyvena) 
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Partnerystės istorija  
 

325. (Neskaitant jūsų dabartinės santuokos ar partnerystės ), ar esate kada nors anksčiau su kuo nors gyvenęs kartu kaip pora, buvęs 

susituokęs(-usi) ar buvote susilaukęs(-usi) vaikų? Jei jūs kada nors esate turėjęs tos pačios lyties partnerį, prašau taip pat atsakyti į šiuos 

klausimus (Pažymėti atsakymą apačioje ir tęsti pagal rodykles).  

    

1 – taip ↓  2 – ne → 401 
 

Norėtume Jūsų paklausti apie jūsų BUVUSIUS sutuoktinius(-es) ar partnerius(-es). Jei su tuo pačiu sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e) gyvenote kartu 

daugiau nei vieną kartą, tai laikoma atskira partneryste. Pradėkim nuo jūsų pirmos partnerystės.  
 

 Buvusio partnerio Nr  1 2 3 4 5 6 7 8 

326. Kada (metai ir mėnuo) jūs pirmąkart pradėjote 

gyventi kartu su pirmuoju/antruoju/... partne-

riu(-e) ar sutuoktiniu(-e)? Įrašyti metus ir mėnesį 

 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

327. a. Ar jūs ir jis/ji buvote įregistravę santuoką 

(civilinę ar bažnytinę)?         

1 – taip  

2 – ne → 328 
1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

        b. Kada (metai ir mėnuo) jūs įregistravote 

santuoką (civilinę ar bažnytinę)? Datą įrašyti tos, 

kuri įregistruota pirmoji. 

 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

328. Kelintais metais ir kurį mėnesį gimė jūsų  

        partneris(-ė)?  Įrašyti metus ir mėnesį 

 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

329. Tuo metu kai pradėjote gyventi kartu, kiek jūsų 

partneris(-ė) jau turėjo vaikų (jei apskritai 

turėjo), kurie buvo ne jūsų? Prašau įskaičiuoti 

įvaikintus ir globojamus vaikus.  Įrašyti skaičių 

skaičius         

330. Kaip baigėsi ši partnerystė? Prašau pasirinkite 

atsakymą iš kortelės.   
Jei išsiskyrė, įrašyti “1”, jei mirė, įrašyti “2” 

        330 KORTELĖ: Partnerystės pabaiga 

1 – Išsiskyrėme (nustojome 

būti partneriais, bet nebūti-

nai įregistravome ištuoką ar 

pradėjome gyventi atskirai) 

2 – Partneris(-ė) mirė         

331. Kada (metai ir mėnuo) tai atsitiko?  

         Įrašyti metus ir mėnesį 

 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 



 20 

 

 Buvusio partnerio Nr  1 2 3 4 5 6 7 8 

332. Ar su juo/ja turėjote vaikų (kurių kartu 

susilaukėte, ar įsivaikinote)? 

1 – taip 

2 – ne → 334 
1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

333-336 klausimus klausti apie tuos partnerius, su kuriais respondentas(-ė) išsiskyrė 

333. Su kuo pirmaisiais metais po skyrybų 

dažniausiai būdavo vaikai? Prašau pasirinkite 

atsakymą iš kortelės. Jūs galite pasirinkti 

daugiau nei vieną atsakymą, jei jūsų bendri 

vaikai gyveno skirtingose vietose. Įrašyti atsakymo 

kodą iš kortelės 

   

 333 KORTELĖ: Kur vaikai dažniausiai gyvendavo? 

1 – su manimi 

2 – su mano buvusiu(-a) 

sutuoktiniu(-e)/partneriu(-e) 

3 – su mumis abiem 

pakaitomis 

4 – su giminaičiais 

5 – su kitais 

6 – vaikų namuose 

7 – pradėjo gyventi 

savarankiškai 

8 – vaikas jau gyveno 

savarankiškai 

9 – kita          

INTERVIUOTOJUI: Patikrinti: Jei R su šiuo partneriu(-e) (327) buvo susituokęs(-usi), tęsti ↓. Jei susituokęs(-usi) su šiuo partneriu(-e)  nebuvo → 336 

334. a. Ar jūs ir jis/ji įregistravote ištuoką? 
1 – taip 

2 – ne → 336 
1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

1. Taip 

2. Ne 

        b. Kada (metai ir mėnuo) jūs įregistravote 

ištuoką?         Įrašyti metus ir mėnesį 

 

metai ... 
 

mėnuo ... 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

|__|__| 
 

|__|__| 

335. Kas buvo skyrybų iniciatorius?  
Įrašyti atsakymo kodą 

1 – Respondentas (-ė) 

2 – R ir P drauge 

3 – Partneris (-ė)  

        

336.  Ar netekus partnerio(-ės) po išsiskyrimo/skyrybų 

ar partnerio(-ės) mirties Jūs turėjote kitų 

partnerystės ryšių (neskaitant dabartinės 

partnerystės)? 

 

1 – taip  326 apie kitą 

partnerį 

2 – ne  337 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

1. Taip 

2. Ne 

 

337. a. Ar galėčiau paklausti, ar kur nors iš ankstesnių jūsų partnerių buvo tos pačios lyties kaip ir jūs? 

 

 1 – taip.            b. Kurie? Įrašyti paminėtus partnerių numerius  iš lentelės   _________________________ 
 

2 – ne → 338 
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Vaiko išlaikymas/ alimentai 

 
338 INTERVIUOTOJUI:   Patikrinti: Ar R yra turėjęs bendrų vaikų su kuriuo nors iš sutuoktinių/ 

partnerių? Žr. 332 Partnerystės lentelėje 

    taip → tęsti ↓  ne →  401  

 

338. Ar jūs šiuo metu gaunate pinigų kurio nors vaiko, kurį sugyvenote su ankstesniu(-e,-ais)  

sutuoktiniu(-e,-iais)/ partneriu(-e,-iais), išlaikymui? 

  

1 – taip →  340  2 – ne ↓ 

 

339. Ar per pastaruosius 12 mėnesių esate gavę pinigų vaikų išlaikymui? 

  

1 – taip ↓  2 – ne →  342 

 

340.    Kokią sumą? Įrašyti sumą ir pažymėti laikotarpį, pvz 100 Lt  ir     M  (jei per mėnesį). 

 

 ______________________ Lt per              S          Mėn         M 

 

341. Kiek kartų jūs gavote šias išmokas per pastaruosius 12 mėnesių?  ______________ kartų 

 

Pereiti prie 401 
 

342. Ar jūs šiuo metu mokate pinigus kurio nors vaiko išlaikymui? 

  

1 – taip →  344   2 – ne ↓ 

 

343. Ar esate mokėjęs pinigus vaikų išlaikymui per pastaruosius 12 mėnesių?  

 

1 – taip ↓   2 – ne → 401 

 

344.    Kokią sumą? Įrašyti sumą ir pažymėti laikotarpį, pvz 100 Lt  ir   M   (jei per mėnesį) 

 

 ______________________ Lt per              S          Mėn         M 

 

345. Kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių jūs mokėjote šią sumą? ________________ kartų 
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4. Santykiai šeimoje 
 

401. a.  Dabar norėčiau užduoti keletą klausimų apie tai, kas ir ką atlieka jūsų namų ūkyje. 

Atsakymus pasirinkite iš kortelės. INTERVIUOTOJUI:   Žiūrėti į Namų ūkio schemą.  

 

Jei respondentas(-ė) gyvena vienas(-a), rodyti 401-1 KORTELĘ  

Jei respondentas(-ė) gyvena ne vienas(-a) ir namuose yra sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė),  

                         rodyti 401-2 KORTELĘ 

Jei respondentas(-ė) gyvena ne vienas(-a), bet namuose sutuoktinio(-ės)/partnerio(-ės)  

                        nėra, rodyti 401-3 KORTELĘ 

 

Jei atsakymas yra 6 „Visada arba dažniausiai kiti namų ūkio asmenys“, prieš tęsiant  paklausti 401b. 
 

 b. Gal galėtumėte pasakyti, kuris iš kitų šeimos narių? 
   

Įrašyti reikiamą(-us) namų ūkio narį(-us) žymintį(-čius) skaičių(-us) iš Namų ūkio schemos į lentelę apačioje. 
 

 
visuo

met 

R 

Daž-

niau-

siai 

R 

R ir P 

maž-

daug 

po 

lygiai 

Daž-

niau-

siai P 

Visuo-

met P 

visuomet 

arba 

dažniausiai 

kiti namų 

ūkio asmenys 

visuomet arba 

dažniausiai asmuo 

(-ys), negyvenantis 

(-ys) šiame namų 

ūkyje 

Netai-

kytina 

a. Kasdienis valgio 

ruošimas 
1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

b. Indų plovimas  1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

c. Maisto pirkimas  1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

d. Namų valymas dulkių 

siurbliu 
1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

e. Smulkių remonto 

darbų atlikimas 

namuose ir apie namus 

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

f. Mokesčių mokėjimas 

ir namų ūkio finansinės 

apskaitos vedimas 

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

g. Šeimos laisvalaikio 

organizavimas 
1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

 

INTERVIUOTOJUI: Žiūrėti į Namų ūkio schemą.  
 

Jei respondentas gyvena vienas, klausti 403 ir 404, vietoj ”jūsų namų ūkis” naudojant žodį ”jūs” 

Jei respondentas gyvena ne vienas ir namuose yra sutuoktinis/partneris, klausti 402 

Jei respondentas gyvena ne vienas, bet sutuoktinio/partnerio nėra, klausti 403 

 
402. Ar jūs patenkintas(-a) namų ūkio darbų pasidalinimu tarp jūsų ir jūsų sutuoktinio(-ės)/ 

partnerio(ės)? Įvetinkite savo pasitenkinimą skalėje.  117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 
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403. Kas jums teikia nuolatinę pagalbą rūpinantis namais? Įrašyti kodus iš 204 KORELĖS Teikėjų ir 

gavėjų sąrašas. 

   _______________________________________________  

 

404. Ar jūsų namų ūkis ką nors nuolatos samdo namų ruošos darbams atlikti?  
  

1 – taip    2 – ne  
 

 

Sprendimų priėmimas 
 

INTERVIUOTOJUI: Žiūrėti į Namų ūkio schemą ir 306 klausimą.  
 

Jei respondentas gyvena kartu su sutuoktiniu/partneriu (iš namų ūkio schemos), klausti 405 

Jei respondento namų ūkyje sutuoktinis/partneris negyvena, o respondentas turi atskirai 

gyvenantį  sutuoktinį/partnerį, klausti 407  

Jei respondentas neturi nei kartu, nei atskirai gyvenančio sutuoktinio/partnerio, klausti 501  

 
405. Dabar norėtume paklausti kas priima sprendimus žemiau išvardintais namų ūkio klausimais? 

 

401-2 KORTELĖ. Jei atsakymas yra 6 „Visada arba dažniausiai kiti asmenys namų ūkio asmenys“, 

prieš tęsiant, klausti 405b. 
 

 b. Gal galėtumėte pasakyti, kuris iš kitų namų ūkio narių priima sprendimus…? 
  

Įrašykite reikiamą (-us) namų ūkio narį (-us) žymintį (-čius) skaičių (-us) iš Namų ūkio schemos  
 

Visu

omet 

R 

Daž-

niau-

siai 

R 

R ir P 

maž-

daug 

po 

lygiai 

Daž-

niau-

siai P 

Vi-

suo-

met 

P 

Visuomet arba 

dažniausiai 

kiti namų ūkio 

asmenys 

Visuomet arba 

dažniausiai asmuo, 

negyvenantis (-ys) 

šiame namų ūkyje 

Netai-

kytina 

a. Įsigyjant įprastinius 

pirkinius namams  
1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

b. Įsigyjant rečiau 

perkamus, brangesnius 

pirkinius namams  

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

c. Kiek laiko jūs galite 

skirti apmokamam 

darbui 

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

d. Kiek laiko jūsų sutuok-

tinis (-ė)/ partneris (-ė) 

gali skirti apmokamam 

darbui 

1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

e. Kaip auklėti vaikus 1 2 3 4 5 
6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

f. Dėl visuomeninio gyve-

nimo ir laisvalaikio  
1 2 3 4 5 

6 

Šeimos nario 

Nr: ........ 
7 99 

 

 

406. Kaip jūs su sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e) tvarkote namų ūkio pajamas? Kuris iš kortelėje 

esančių variantų jums geriausiai tinka?  406 KORTELĖ: Įplaukų tvarkymas. 
 

1 – Visus pinigus tvarkau aš ir sutuoktiniui(-ei )/ partneriui(-ei) duodu jo/ jos dalį 

2 – Visus pinigus tvarko mano sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) ir duoda man mano dalį 

3 – Visus pinigus dedame bendrai  ir kiekvienas ima, kiek jam/jai reikia 

4 – Dalį pinigų dedame bendrai, likusius turime atskirai  

5 – Kiekvienas savo pinigus turime atskirai 

6 – Kita  
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Klausimus 407-415 užduoti tiems respondentams, kurie turi arba kartu, arba atskirai gyvenantį 

sutuoktinį(ę)/ partnerį(-ę). Neturinčius tokio partnerio pereiti prie 5 dalies (501 klausimo) 

 

407. Kaip jūs bendrai vertinate santykius su savo sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e)? 117 KORTELĖ: 

Pasitenkinimo skalė. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

408. Poros nesutaria dėl įvairių dalykų. Ar dažnai per pastaruosius 12 mėnesių jūs ir jūsų 

partneris(-ė)/ sutuoktinis(-ė) nesutarėte dėl žemiau išvardintų dalykų?  408 KORTELĖ: Ar 

dažnai jūs... 

 

 Niekada Retai Kartais Dažnai Labai dažnai 

a. Namų ruošos 1 2 3 4 5 

b. Pinigų 1 2 3 4 5 

c. Laisvalaikio leidimo 1 2 3 4 5 

d. Seksualinių santykių 1 2 3 4 5 

e. Santykių su draugais 1 2 3 4 5 

f. Santykių su tėvais/ uošviais 1 2 3 4 5 

g. Vaikų auginimo ar auklėjimo  1 2 3 4 5 

h. Dėl to, ar turėti, ar neturėti vaikų  1 2 3 4 5 

i. Alkoholio vartojimo 1 2 3 4 5 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) 408 klausime visur atsakė „niekada“ (1), pereiti prie 410. 
 

409. Rimtus nesutarimus poros sprendžia įvairiais būdais. Kuomet nesutariate su savo sutuoktiniu 

(-e)/ partneriu(-e), kaip dažnai jūs ... [savo nuomonę pasilaikote sau]? Prašau pasirinkti 

atsakymus iš kortelės.   408 KORTELĖ: Ar dažnai jūs…. 

 

 Niekada Retai Kartais Dažnai Labai dažnai 

a. savo nuomonę pasilaikote sau 1 2 3 4 5 

b. ramiai aptariate nesutarimą 1 2 3 4 5 

c. karštai ginčijatės ar šaukiate 1 2 3 4 5 

d. smurtaujate 1 2 3 4 5 

 

410. Net ir gerai su sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e) sugyvenantys žmonės kartais pamąsto ar jų 

santuoka/ partnerystė sėkminga. Ar per pastaruosius 12 mėnesių jūs bent kartą svarstėte apie 

santykių nutraukimą? 

 

1 – taip  

2 – ne  
 

 

 

Ketinimas išsiskirti 

 

411. Ar per artimiausius trejus metus jūs asmeniškai ketinate nutraukti santykius su savo 

sutuoktiniu(-e) / partneriu(-e)? 

 

1 – tikrai ne 

2 – tikriausiai ne 

3 – tikriausiai taip  

4 – tikrai taip 

 



 25 

412.  Kaip jūs manote, jei per artimiausius trejus metus jūs nutrauktumėte santykius su savo 

sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e) net jei tai ir mažai tikėtina, kaip tai paveiktų šiuos jūsų gyvenimo 

dalykus? 320 KORTELĖ: Pagerintų ar pablogintų. 
 

 Labai 

pagerintų 
Pagerintų 

Nei pagerintų, 

nei pablogintų 

Pablo-

gintų 

Labai 

pablogintų 

Netai-

kytina 

a. galimybę daryti tai, ką norite 1 2 3 4 5 99 

b. įsidarbinimo galimybes 1 2 3 4 5 99 

c. finansinę situaciją 1 2 3 4 5 99 

d. lytinį gyvenimą 1 2 3 4 5 99 

e. aplinkinių nuomonę apie jus 1 2 3 4 5 99 

f. pasitenkinimą gyvenimu  1 2 3 4 5 99 

g. jūsų vaikų gerovę 1 2 3 4 5 99 

h. artumą tarp jūsų ir vaikų, anūkų 1 2 3 4 5 99 

 

413. Kaip jūsų sprendimas nutraukti ar nenutraukti santykius su savo sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e) 

per artimiausius trejus metus priklausytų nuo žemiau išvardintų dalykų. Prašome pasirinkti 

atsakymus iš kortelės. 321 KORTELĖ: Kaip  jūsų sprendimas priklausytų nuo ...? 
 

 Visiškai 

nepriklausytų 

Šiek tiek 

priklausytų 

Gana stipriai 

priklausytų 

Labai stipriai 

priklausytų 

Netai-

kytina 

a. Jūsų finansinės padėties 1 2 3 4 99 

b. Jūsų darbo 1 2 3 4 99 

c. Jūsų būsto sąlygų 1 2 3 4 99 

d. Jūsų sveikatos 1 2 3 4 99 

 

414. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) mano, kad jūs turėtumėte nutraukti santykius? 

 

1 – taip 

2 – ne 

3 – partneris/-ė nėra įsitikinęs 

97 – R neturi nuomonės 

 

415. Nors gali atrodyti, kad nutraukti santykius per artimiausius trejus metus yra/būtų jūsų (ir jūsų 

sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės)) sprendimas, tikėtina, kad aplinkiniai irgi turi savo nuomonę šiuo 

klausimu. Prašau pasakyti, ar jūs sutinkate, ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais?   

323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 
 

 
Visiškai 

sutinku 

Sutin

ku 

Nei sutinku, 

nei 

nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesu-

tinku 

Netai-

kytina 

a. Dauguma jūsų draugų mano, kad jūs turėtu-

mėte nutraukti santykius su savo sutuoktiniu(-e)  

/ partneriu(-e)  

1 2 3 4 5 99 

b. Jūsų tėvai mano, kad jūs turėtumėte nutraukti 

santykius su savo sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e) 

(Interviuotojui: jei būtina, klauskite apie patėvius/ 

globėjus) 

1 2 3 4 5 99 

c. Jūsų vaikai mano, kad jūs turėtumėte nu-traukti 

santykius su savo sutuoktiniu(-e) /partneriu(-e) 
1 2 3 4 5 99 

d. Dauguma jūsų kitų giminaičių mano, kad jūs 

turėtumėte nutraukti santykius su savo 

sutuoktiniu(-e)/ partneriu(-e) 

1 2 3 4 5 99 
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5.   Tėvai ir tėvų namai 
 

[Pastaba: Šioje dalyje Respondentas(-ė) atsako tik į vieno jam tinkančio poskyrio klausimus.] 
 

Dabar norėtume paklausti apie jūsų tėvus ir gimtuosius namus. 
 

Klausimas VISIEMS 
 

501. Interviu pradžioje, kuomet kalbėjome apie jūsų namų ūkį, minėjote, kad jūs ...    

           Surasti Namų ūkio schemoje. 
 

1 – gyvenate kartu su (abiem) tėvais........................→ 502 

2 – gyvenate su savo tėvu (bet ne su motina)..........→ 503 

3 – gyvenate su savo motina (bet ne su tėvu)..........→ 504 

4 – negyvenate su savo tėvais..................................→ 533 
 

 

Gyvenimas viename namų ūkyje su tikrais (biologiniais) tėvais 
  

502. Ar abu tėvai, su kuriais gyvenate šiuose namuose, yra jūsų tikri (biologiniai) tėvai? 
 

1 – taip, abu.............................................................→ 564 

2 – ne, tik mano tėvas..............................................→ 505 

3 – ne, tik mano motina...........................................→ 519 

4 – ne, abu yra įtėviai, globėjai arba patėviai..........→ 533 

 

503. Ar tėvas, su kuriuo gyvenate šiuose namuose, yra jūsų tikras (biologinis) tėvas? 
 

1 – taip.....................................................................→ 505 

2 – ne.......................................................................→ 533 

 

504. Ar motina, kuri gyvena su jumis šiuose namuose, yra jūsų tikra (biologinė) motina? 
 

1 – taip.....................................................................→ 519 

 2 – ne.......................................................................→ 533 
 

 

Klausimai tiems, kurie gyvena su tikru (biologiniu) tėvu, bet ne motina  
 

505. Ar jūsų tikra (biologinė) motina gyva?  
 

1 – taip, gyva................................................→ 510 

2 – ne, jau mirusi..........................................→ 506 

3 – nežinau, ar ji gyva...................................→ 507 

4 – apie savo tikrą (biologinę) motiną visai nieko nežinau.........→ 566 

 

506. Kada ji mirė? Įrašyti metus:                       metai  |___|___| 

 

507. O kada  ji gimė? Įrašyti metus:                   metai |___|___|___|___| 

 

508. Ar jūsų tikri (biologiniai) tėvai buvo išsiskyrę (nustojo būti partneriai, nesvarbu kada ir ar iš 

viso buvo įregistruota ištuoka)? 
 

1 – taip .................................................................→ 509 

2 – ne, jie niekada negyveno kartu......................→ 566 

3 – ne, kitas atvejis...............................................→ 566 

 

509. Kada tai atsitiko? Įrašyti metus:                       metai |___|___| 
 

Pereiti prie 566 
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510. Kada ji gimė? Įrašyti metus:                         metai |___|___|___|___| 
 

511. Ar jūsų tikri (biologiniai) tėvai yra/buvo išsiskyrę (nustojo būti partneriai, nesvarbu kada ir ar 

iš viso buvo įregistruota ištuoka)? 
 

1 – taip, ...................................................................→ 512 

2 – ne, jie niekada negyveno kartu..........................→ 513 

3 – ne, kitas atvejis...................................................→ 513 

 

512. Kada tai atsitiko? Įrašyti metus:                        metai |___|___| 

 

513. Su kuo dabar gyvena jūsų motina? Nurodykite visus tinkančius atsakymus. 
 

 513 KORTELĖ: Motinos namų ūkio sudėtis. Koduokite visus tinkančius atsakymus. 
 

 1 – viena 

 2 – su savo sutuoktiniu/ partneriu(-e) 

 3 – su savo sūnumi(-s) 

 4 – su savo dukra(-omis) 

 5 – su savo sutuoktiniu/ partneriu(-e)  ir jo/ jos vaiku(-ais) 

6 – su savo giminaičiu(-te) 

 7 – su savo draugu(-e) 

 8 – pensiono kambaryje 

9 – būste, pritaikytame senyvo amžiaus žmonių poreikiams (pvz., paslaugų bute, bendro  

gyvenimo namuose, bendrabutyje iš dalies savarankiškiems žmonėms ir pan.)    

10 – senelių globos namuose 

 11 – slaugos namuose/ ligoninėje 

 

514. Norėtume paklausti apie jūsų motinos sveikatą. Ar jūsų motina turi kokių nors fizinių ar protinių 

sveikatos sutrikimų ar neįgalumą, kurie riboja jos gebėjimą savarankiškai atlikti kasdienę veiklą? 

  

1 – taip  2 – ne 

 

 515. Kiek  vidutiniškai trunka kelionė nuo jūsų namų iki jūsų motinos namų? ____ val.  ____min. 

 

516.  Ar dažnai susitinkate su ja? Įrašyti kiek kartų ir per kokį periodą, pvz. 4 ir Mėn (per mėnesį) 

 

           _____ kartų per: S  Mėn  M 

 

517. Kaip vertinate santykius su savo motina? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje.  

117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

518. Ar per artimiausius trejus metus ketinate pradėti gyventi kartu su savo motina? 

 

 1 – tikrai ne 

 2 – tikriausiai ne 

 3 – tikriausiai taip  

4 – tikrai taip  

 

Pereiti prie 566 
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Klausimai gyvenantiems su tikra (biologine) motina, bet ne tėvu 

 
519. Ar jūsų tikras (biologinis) tėvas gyvas? 

1 – taip, gyvas.....................................................→ 524 

2 – ne, jau miręs..................................................→ 520 

3 – nežinau, ar jis gyvas......................................→ 521 

4 – apie savo tikrą (biologinį) tėvą visai nieko nežinau........→ 566 

 

520. Kada jis mirė? Įrašyti metus:                        metai |___|___| 

 

521. O kada jis gimė? Įrašyti metus:                     metai |___|___|___|___| 

 

522. Ar jūsų tikri (biologiniai) tėvai buvo išsiskyrę (nustojo būti partneriai, nesvarbu kada ir ar iš 

viso buvo įregistruota ištuoka)? 

 

1 – taip. ...............................................................→ 523 

2 – ne, jie niekada negyveno kartu......................→ 566 

3 – ne, kitas atvejis..............................................→ 566 

 

523. Kada tai atsitiko? Įrašyti metus:    metai |___|___| 

 

Pereiti prie 566 
 

524. Kada jis gimė? Įrašyti metus:      metai |___|___|___|___| 

 

525. Ar jūsų tikri (biologiniai) tėvai yra/buvo išsiskyrę (nustojo būti partneriai, nesvarbu kada ir ar 

iš viso buvo įregistruota ištuoka) ? 
 

1 – taip ................................................................→ 526 

2 – ne, jie niekada negyveno kartu......................→ 527 

3 – ne, kitas atvejis..............................................→ 527 

 

526. Kada tai atsitiko? Įrašyti metus:                        metai |___|___| 

 

527. Su kuo dabar gyvena jūsų tėvas? Nurodykite visus tinkančius atsakymus. 

 527 KORTELĖ: Tėvo namų ūkio sudėtis. Koduokite visus tinkančius atsakymus. 
 

 1 – vienas 

 2 – su savo sutuoktine/ partneriu(-e) 

 3 – su savo sūnumi(-s) 

 4 – su savo dukra(-omis) 

 5 – su savo partneriu(-e)/ sutuoktiniu(-e) ir jo(-s) vaiku(-ais) 

6 – su savo giminaičiu(-te) 

 7 – su savo draugu(-e) 

 8 – pensiono kambaryje 

9 – būste, pritaikytame senyvo amžiaus žmonių poreikiams (pvz., paslaugų bute, bendro gyvenimo  

       namuose, bendrabutyje iš dalies savarankiškiems žmonėms ir pan.)    

 10 – senelių globos namuose 

 11 – slaugos namuose/ ligoninėje 

 

528. Norėtume paklausti apie jūsų tėvo sveikatą. Ar jūsų tėvas turi kokių nors fizinių ar protinių 

sveikatos sutrikimų ar neįgalumą, kurie riboja jo gebėjimą savarankiškai atlikti kasdienę 

veiklą?  
 

  1 – taip  2 – ne 

 



 29 

529. Kiek vidutiniškai trunka kelionė nuo jūsų namų iki jūsų tėvo namų? 

 

 _____ valandų  _____minučių 

 

530. Kaip dažnai susitinkate su juo? Įrašyti kiek kartų ir  per kokį periodą, pvz. 4 ir Mėn (per mėnesį) 

 

         _____ kartų per: S  Mėn  M 

 

531. Kaip vertinate santykius su savo tėvu? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje.  

 117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

532. Ar per artimiausius trejus metus ketinate pradėti gyventi kartu su savo tėvu? 
 

  1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip  

  2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip  

  

Pereiti prie 566            
 

 

Klausimai tiems, kurie negyvena nė su vienu iš tikrų (biologinių) tėvų 
 

533. Dabar norėtume paklausti apie jūsų tikrus (biologinius) tėvus. Ar jūsų tikras (biologinis) tėvas 

gyvas? 

 

1 – taip, gyvas...............................................→ 535 

2 – ne, jau miręs............................................→ 534 

 3 – aš nežinau, ar jis gyvas...........................→ 535 

 4 – apie savo tikrą (biologinį) tėvą visai nieko nežinau.....→ 536 

 

534. Kada jis mirė? Įrašyti metus:      metai |___|___| 

 

535. O kada jis gimė? Įrašyti metus:   metai |___|___|___|___| 

 

536. O jūsų tikra (biologinė) motina, ar ji gyva? 

 

1 – taip, gyva................................................→ 538 

 2 – ne, jau mirusi..........................................→ 537 

 3 – aš nežinau, ar ji gyva..............................→ 538 

 4 – apie savo tikrą (biologinę) motiną visai nieko nežinau..... → 566 

 

537. Kada ji mirė? Įrašyti metus:         metai |___|___| 

 

538. O kada ji gimė? Įrašyti metus:      metai |___|___|___|___| 
 

539. Ar jūsų tikri (biologiniai) tėvai yra/buvo išsiskyrę (nustojo būti partneriai, nesvarbu kada ir ar 

iš viso buvo įregistruota ištuoka)? 
 

1 – taip. ..............................................................→ 540 

2 – ne..................................................................→ 541 

3 – ne, jie niekada negyveno kartu.....................→ 541 

4 – apie savo tėvus visai nieko nežinau..............→ 566 

 

540. Kada tai atsitiko? Įrašyti metus:                        metai |___|___| 
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INTERVIUOTOJUI: Patikrinti, kuris iš tikrų (biologinių) tėvų – motina ar tėvas – yra gyvas (žr. 533 ir 536). 

Jeigu gyvi abu, žiūrėti, ar jie kada nors buvo išsiskyrę (žr. 539). Apačioje pažymėkite, kokia yra šeiminė tėvų 

padėtis ir tęskite tolimesnius klausimus pagal nuorodas. 
 

541. Apibendrinkime: 
 

1 – abu jūsų tikri (biologiniai) tėvai yra gyvi ir niekada nebuvo išsiskyrę................................→ 542 

2 – abu jūsų tikri (biologiniai) tėvai yra gyvi, bet yra išsiskyrę arba niekada negyveno kartu...→ 543 

 3 – jūsų tikras (biologinis) tėvas yra gyvas, o tikra (biologinė) motina (turbūt) ne........→ 543 

 4 – jūsų tikra (biologinė) motina yra gyva, o tikras (biologinis) tėvas (turbūt) ne..........→ 549 

 5 – nė vienas iš jūsų biologinių tėvų (tikriausiai) nėra gyvas..................→ 566 

 

Tėvų gyvenimas kartu 
 

542. Ar jūsų tėvas ir motina gyvena kartu? 
 

1 – taip....................→ 555 

 2 – ne......................→ 543 

 
 

Apie tėvą (jei tėvai negyvena kartu arba motina yra mirusi) 
 

543. Su kuo dabar gyvena jūsų tėvas? Nurodykite visus tinkančius atsakymus.  

 527 KORTELĖ: Tėvo namų ūkio sudėtis. Koduokite visus tinkančius atsakymus. 
 

 1 – vienas 

 2 – su savo sutuoktine/ partneriu(-e) 

 3 – su savo sūnumi(-s) 

 4 – su savo dukra(-omis) 

 5 – su savo partneriu(-e)/ sutuoktiniu(-e) ir jo(-s) vaiku(-ais) 

6 – su savo giminaičiu(-te) 

 7 – su savo draugu(-e) 

 8 – pensiono kambaryje 

9 – būste, pritaikytame senyvo amžiaus žmonių poreikiams (pvz., paslaugų bute, bendro gyvenimo 

namuose, bendrabutyje iš dalies savarankiškiems žmonėms ir pan.)    

 10 – senelių globos namuose 

 11 – slaugos namuose/ ligoninėje 

 

544. Norėtume paklausti apie jūsų tėvo sveikatą. Ar jūsų tėvas turi kokių nors fizinių ar protinių 

sveikatos sutrikimų ar neįgalumą, kurie riboja jo gebėjimą savarankiškai atlikti kasdienę veiklą? 
 

  1 – taip  2 – ne 

 

545. Kiek vidutiniškai trunka kelionė nuo jūsų namų iki jūsų tėvo namų? 

 

_____ valandų  _____minučių 

 

546. Ar dažnai susitinkate su juo? Įrašyti kiek kartų ir per kokį periodą, pvz. 4 ir Mėn (jei per mėnesį) 

 

         _____ kartų per: S  Mėn  M 

 

547. Kaip vertinate santykius su savo tėvu? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje. 

 117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 
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548. Ar per artimiausius trejus metus ketinate pradėti gyventi kartu su savo tėvu? 

   

1 – tikrai ne 

  2 – tikriausiai ne 

  3 – tikriausiai taip  

4 – tikrai taip   

 
 

INTERVIUOTOJUI:  Pasitikrinti atsakymus į klausimą 536. Jei motina gyva, klausti 549.  

 Jei motina mirusi, klausti 566 
 

Apie motiną (jei tėvai negyvena kartu arba jei tėvas yra miręs)  
 

549. Su kuo dabar gyvena jūsų motina? Nurodykite visus tinkančius atsakymus. 

 513 KORTELĖ: Motinos namų ūkio sudėtis. Koduokite visus tinkančius atsakymus. 
 

 1 – viena 

 2 – su savo sutuoktiniu/ partneriu(-e) 

 3 – su savo sūnumi(-s) 

 4 – su savo dukra(-omis) 

 5 – su savo sutuoktiniu/ partneriu(-e)  ir jo/ jos vaiku(-ais) 

6 – su savo giminaičiu(-te) 

 7 – su savo draugu(-e) 

 8 – pensiono kambaryje 

9 – būste, pritaikytame senyvo amžiaus žmonių poreikiams (pvz., paslaugų bute, bendro gyvenimo 

namuose, bendrabutyje iš dalies savarankiškiems žmonėms ir pan.)    

10 – senelių globos namuose 

 11 – slaugos namuose/ ligoninėje 

 

550. Norėtume paklausti apie jūsų motinos sveikatą. Ar jūsų motina turi kokių nors fizinių ar 

protinių sveikatos sutrikimų ar neįgalumą, kurie riboja jos gebėjimą savarankiškai atlikti 

kasdienę veiklą? 
 

  1 – taip  2 – ne 

 

 551. Kiek  vidutiniškai trunka kelionė  nuo jūsų namų iki jūsų motinos namų? 

 

_____ valandų  _____minučių 

 

552. Ar dažnai susitinkate su savo motina? Įrašyti kiek kartų ir per kokį periodą, pvz. 4 ir Mėn (per 

mėnesį) 

         _____ kartų per: S  Mėn  M 

 

553. Kaip vertinate santykius su savo motina? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje. 

 117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

554. Ar per artimiausius trejus metus ketinate pradėti gyventi kartu su savo motina? 

   

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip  

  2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip  

  

Pereiti prie 566 
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Apie tėvus, jei jie gyvena abu kartu 
 

555. Su kuo dabar gyvena jūsų tėvai? Nurodykite visus tinkančius atsakymus. 

 555 KORTELĖ: Tėvų namų ūkio sudėtis. Koduokite visus tinkančius atsakymus. 
 

 1 – gyvena tik dviese 

 2 – su savo sūnumi(-s) 

 3 – su savo dukra(-omis) 

 4 – su savo giminaičiu(-te) 

 5 – su savo draugu(-e) 

 6 – pensiono kambaryje 

7 – būste, pritaikytame senyvo amžiaus žmonių poreikiams (pvz., paslaugų bute, bendro gyvenimo 

      namuose, bendrabutyje iš dalies savarankiškiems žmonėms ir pan.)    

 8 – senelių globos namuose 

 9 – slaugos namuose/ ligoninėje 

 

556. Norėtume paklausti apie jūsų tėvo sveikatą. Ar jūsų tėvas turi kokių nors fizinių ar protinių 

sveikatos sutrikimų ar neįgalumą, kurie riboja jo gebėjimą savarankiškai atlikti kasdienę veiklą? 
 

  1 – taip  2 – ne 

 

557. O jūsų motina? Ar ji turi kokių nors fizinių ar protinių sveikatos sutrikimų ar neįgalumą, 

kurie riboja jos gebėjimą savarankiškai atlikti kasdienę veiklą? 
 

   1 – taip  2 – ne 

 

559. Kaip dažnai susitinkate su savo tėvu? Įrašyti kiek kartų ir per kokį periodą, pvz. 4 ir Mėn (jei per 

mėnesį) 

         _____ kartų per: S  Mėn  M 

   0 – niekada  

560. Kaip dažnai susitinkate su savo motina? Įrašyti kiek kartų ir per kokį periodą, pvz. 4 ir Mėn (jei 

per mėnesį) 

         _____ kartų per: S  Mėn  M 

   0 – niekada 

 

558. Kiek  vidutiniškai trunka kelionė  nuo jūsų namų iki jūsų tėvų namų?  ____ val.  ____min. 

 

561. Kaip vertinate santykius su savo tėvu? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje. 

117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

562. Kaip vertinate santykius su savo motina? Įvertinkite savo pasitenkinimą skalėje. 

117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

563. Ar per artimiausius trejus metus ketinate pradėti gyventi kartu su savo tėvais? 

 

 1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip  

 2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip   

  

Pereiti prie 566 
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Klausimai gyvenantiems su abiem tikrais (biologiniais) tėvais 
 

564. Ar jūsų tikri (biologiniai) tėvai buvo išsiskyrę (nustojo būti partneriais, nesvarbu kada ir ar iš 

viso buvo įregistruota ištuoka)? 
 

1 – taip, buvo išsiskyrę/nustojo būti partneriais  → 565 

2 – ne    → 566 

  

565. Kada tai atsitiko? Įrašyti metus                     metai |___|___| 
 

 

Broliai, seserys, seneliai 
 

566. a. Kiek turite (esate turėję) brolių ir seserų (tikrų ir netikrų)? _______ brolių  _______ seserų 

    
b. Keli jūsų broliai ir seserys yra gyvi?  _______ brolių _______ seserų 

 

567. Keli jūsų seneliai yra gyvi (tėvų tėvai arba įtėvių tėvai)? __________________ 
 

 

Tėvų namai vaikystėje 
 

568.  Kur ilgiausiai jūs gyvenote iki jums sukako 15 metų? 
 

1 – Lietuvoje (Parašyti rajoną/savivaldybę ir miesto ar kaimo pavadinimą)  ................................................. 

2 – Užsienyje (Parašyti, kokioje šalyje) .......................................................................... 

 

569. Ar iki 15 metų amžiaus didžiąją savo vaikystės dalį gyvenote kartu su abiem savo tikrais 

(biologiniais) tėvais? 
 

1 – taip  → 571  2 – ne → 570 

 

570. Su kuo jūs ilgiausiai gyvenote iki jums sukako 15 metų? Atsakymą pasirinkite iš kortelės.  

 570 KORTELĖ: Šeima vaikystėje.  
 

1 – tik su tikra (biologine) motina...............→ 574 

2 – tik su tikru (biologiniu) tėvu..................→ 572 

3 – su tikra (biologine) motina ir patėviu ...→ 571 

4 – su tikru (biologiniu) tėvu ir pamote ......→ 571 

5 – su seneliu(-e, -iais).................................→ 576 

6 – su kitu(-a, -ais) giminaičiu(-te, -iais).....→ 576 

7 – su įmote/ įtėviu(-ais)..............................→ 571 

8 – su globėju(-a, -ais)............... .................→ 571 

9 – internatinėje mokykloje.........................→ 576 

10 – vaikų namuose ....................................→ 576 

11 – specialiuose jaunimo namuose............→ 576 

12 – kita.......................................................→ 576 

 

INTERVIUOTOJUI: Atsakymą į 570 naudokite kitame (tolimesniame) sakinyje. 
 

571. Kokie buvo jūsų tėvų, įtėvių ar globėjų tarpusavio santykiai iki jums sukako 15 metų? Įvertinkite 

jų TUOMETINIUS santykius skalėje nuo 0 iki 10, kur 0 žymi „labai blogi“ ir 10 – „tiesiog 

puikūs“.    
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Labai blogi                        Tiesiog puikūs 
 

   97 – nežino   

99 – netaikytina  
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572. Koks buvo jūsų tėvo užsiėmimas, kai jums buvo 15 metų? Kokioje srityje jis dirbo, ir kokios 

buvo jo pareigos? Apibūdinkite jo darbą smulkiau. (Parašyti kiek įmanoma smulkiau) 
    

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

97 – nežino   99 – netaikytina  
 

573. Ką yra/buvo baigęs jūsų tėvas? Pasakykite aukščiausią jo išsilavinimą.  

                                     120 KORTELĖ. Aukščiausias išsilavinimas 

1.  Doktorantūrą 

2.  Universitetą, akademiją (bakalauro, magistratūros, rezidentūros studijas, o taip pat institutą iki 1990 m.) 

3.  Kolegiją 

4.  Aukštesniąją mokyklą 

5.  Specialiąją vidurinę (technikumą) iki 1991 m. 

6.  Vidurinę mokyklą (gimnaziją), bet neįgijo profesijos   

7.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus vidurinę mokyklą ir įgijo profesiją 

8.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir kartu su profesija gavo vidurinio mokslo  

      atestatą 

9. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir įgijo profesiją, bet negavo vidurinio  

       mokslo atestato 

10. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo nebaigus pagrindinės mokyklos ir įgijo tik profesiją arba gavo                 

       pagrindinio mokslo pažymėjimą ir įgijo profesiją 

11. Pagrindinę mokyklą (devynmetę, aštuonmetę, septynmetę)  

12. Pradinę mokyklą     

13. Nebaigė pradinės mokyklos  
________________________________________________________________________________________________________________ 

97 – nežino 

99 – netaikytina  

 

574. Koks buvo jūsų motinos užsiėmimas, kai jums buvo 15 metų? Kokioje srityje ji dirbo, ir kokios 

buvo jos pareigos? Apibūdinkite jos darbą smulkiau. (Parašyti kiek įmanoma smulkiau) 
  

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

96 – apie motiną nieko nežino → 576 

97 – nežino 

 99 – netaikytina  

 

575.  Ką yra/buvo baigusi jūsų motina? Pasakykite aukščiausią jos išsilavinimą.  

                                     120 KORTELĖ. Aukščiausias išsilavinimas 

1.  Doktorantūrą 

2.  Universitetą, akademiją (bakalauro, magistratūros, rezidentūros studijas, o taip pat institutą iki 1990 m.) 

3.  Kolegiją 

4.  Aukštesniąją mokyklą 

5.  Specialiąją vidurinę (technikumą) iki 1991 m. 

6.  Vidurinę mokyklą (gimnaziją), bet neįgijo profesijos   

7.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus vidurinę mokyklą ir įgijo profesiją 

8.  Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir kartu su profesija gavo vidurinio mokslo  

      atestatą 

9. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigus pagrindinę mokyklą ir įgijo profesiją, bet negavo vidurinio  

     mokslo atestato 

10. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo nebaigus pagrindinės mokyklos ir įgijo tik profesiją arba gavo                   

      pagrindinio mokslo pažymėjimą ir įgijo profesiją 

11. Pagrindinę mokyklą (devynmetę, aštuonmetę, septynmetę)  

12. Pradinę mokyklą     

13. Nebaigė pradinės mokyklos  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

97 – nežino 

99 – netaikytina  
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INTERVIUOTOJUI: Patikrinti Namų ūkio schemoje, ar šiuo metu Respondentas(-ė) gyvena nors su 

vienu iš tėvų (Ieškoti kodų 71, 72 ir 81, 82). 
 

Jei respondentas(-ė) gyvena nors su vienu iš tėvų  577 
 

Jei respondentas(-ė) negyvena nė su vienu iš tėvų   576  
 

576.  Kada (metai ir mėnuo) jūs pirmą kartą gyvenote atskirai nuo tėvų bent 3 mėnesius? 

 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

Pereiti į 6 dalį “Gimstamumas” 36 psl. 
 

577. a. Ar kada nors esate gyvenęs atskirai nuo tėvų bent 3 mėnesius? 

 

1 – taip ↓  2 – ne → 578  

 

 b. Kada pirmą kartą tai buvo?       metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

 

Ketinimai pradėti gyventi atskirai nuo tėvų  
 

578. Ar ketinate apsigyventi atskirai nuo tėvų per artimiausius 3 metus? 

 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

579. Tarkime, kad per ateinančius trejus metus jūs pradėsite gyventi atskirai nuo savo tėvų. Kaip 

manote, kaip tai paveiktų JŪSŲ gyvenimą? Įvertinkite kiekvieną žemiau išvardintą dalyką.  
 

320 KORTELĖ: Pagerintų ar pablogintų. 

 Labai 

pagerintų 
Pagerintų 

Nei pagerintų, 

nei pablogintų 
Pablogintų 

Labai 

pablogintų 

a. Galimybę daryti tai, ką  norite 1 2 3 4 5 

b. Įsidarbinimo galimybes 1 2 3 4 5 

c. Finansinę situaciją 1 2 3 4 5 

d. Seksualinį gyvenimą 1 2 3 4 5 

e. Aplinkinių nuomonę apie jus 1 2 3 4 5 

f.  Pasitenkinimą gyvenimu  1 2 3 4 5 

 

580. Kaip jūsų sprendimas gyventi ar ne atskirai nuo tėvų per artimiausius trejus metus priklausytų 

nuo žemiau išvardintų aplinkybių? Nurodykite jums tinkantį atsakymą.  
 

321 KORTELĖ: Kaip  jūsų sprendimas priklausytų nuo ...? 

 Visiškai 

nepriklausytų 

Šiek tiek 

priklausytų 

Gana stipriai 

priklausytų 

Labai stipriai 

priklausytų 
Netaikytina 

a. jūsų finansinės padėties 1 2 3 4 99 

b. jūsų darbo 1 2 3 4 99 

c. jūsų būsto sąlygų 1 2 3 4 99 

d. jūsų sveikatos 1 2 3 4 99 

e. jūsų tėvų sveikatos 1 2 3 4 99 

f.  partnerio(-ės) turėjimo  1 2 3 4 99 
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INTERVIUOTOJUI: Patikrinti namų ūkio schemoje ir 306 klausime, ar respondentas turi kartu ar atskirai  

gyvenantį sutuoktinį(-ę) /partnerį(-ę).  

Jei turi  Klausti 581 

 Jei neturi  582  
 

581.  Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)galvoja, kad jūs turėtumėte pradėti gyventi atskirai nuo savo 

tėvų? 

1 – taip 3 – sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) nėra tikras 

2 – ne 97 – Respondentas(-ė) nežino 

 

582. Nors gali atrodyti, kad pradėti gyventi atskirai nuo tėvų per artimiausius trejus metus yra jūsų 

(ir jūsų sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės)) sprendimas, tikėtina, kad aplinkiniai taip pat turi savo 

nuomonę šiuo klausimu. Prašome pasakyti, ar jūs sutinkate ar nesutinkate su žemiau pateiktais 

teiginiais.  323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 
 Visiškai 

sutinku 

Sutin-

ku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

Netai-

kytina 

a. Dauguma jūsų draugų mano, kad jums 

jau laikas gyventi atskirai nuo tėvų 
1 2 3 4 5 99 

b. Jūsų tėvai mano, kad jau laikas jums 

gyventi atskirai nuo tėvų 
1 2 3 4 5 99 

c. Dauguma jūsų giminaičių mano, kad 

jums jau laikas gyventi atskirai nuo tėvų 
1 2 3 4 5 99 

d. Jūsų vaikai galvoja, kad jūs turėtumėte 

gyventi atskirai nuo tėvų 
1 2 3 4 5 99 

 

+ 

6. Gimstamumas 
 

INTERVIUOTOJUI: Pasitikrinti Namų Ūkio Schemoje ir instrukcijoje nurodytuose klausimuose: 

 

Jei dabartinis respondento(-ės) partneris yra tos pačios lyties  631. 

 

Jei respondentė yra moteris: 

Jei respondentė yra 50 metų ar vyresnė moteris  631 

Jei respondentė yra jaunesnė nei 50 metų moteris ir turi ar kada nors turėjo kartu ar atskirai 

gyvenantį partnerį (iš 306 ir 325 klausimo) 602  

Jei respondentė yra jaunesnė nei 50 metų moteris ir neturi ir neturėjo kartu ar atskirai 

gyvenančio partnerio (iš 306 ir 325 klausimo) Rodyti 601 KORTELĘ moterims ir klausti 

601 klausimą 

 

Jei respondenas yra vyras: 

Jei respondentas yra vyras ir šiuo metu turi kartu arba atskirai (iš 306 klausimo) gyvenančią  

        partnerę, kuri yra 50 metų arba vyresnė  631  

Jei respondentas yra vyras ir šiuo metu turi arba anksčiau turėjo kartu arba atskirai  

        (iš 306 ir 325 klausimo) gyvenančią partnerę, kuri yra jaunesnė nei 50 metų  602  

Jei respondentas yra vyras ir šiuo metu neturi ir anksčiau neturėjo kartu (iš 306 ir 325 

klausimo) gyvenančios partnerės  Rodyti 601 KORTELĘ vyrams  ir klausti 601 klausimą  
 

601. Prašome atsakyti į klausimą šioje kortelėje. Pasakykite tik „taip“ arba „ne“.  
 

1 – taip →  602 

2 – ne →  622 
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Dabartinis nėštumas 
 

602. Klausimas moterims →  Dabar norėčiau paklausti apie vaikus ir nėštumą. Ar jūs 

dabar esate nėščia? (Pažymėti atsakymą skalėje apačioje) 

602.  Klausimas vyrui, kuris 

turi kartu arba atskirai 

gyvenančią (žr. namų ūkio 

schemą),  sutuoktinę /partnerę 

(žr. 306) 

→  

 
Dabar norėčiau paklausti  apie vaikus ir jūsų 

sutuoktinės/partnerės nėštumą. Ar ji šiuo metu yra nėščia?  

(Pažymėti atsakymą skalėje apačioje) 

602. Klausimas vyrui, kuris 

neturi sutuoktinės /partnerės 

→  Dabar aš norėčiau užduoti keletą klausimų apie vaikus. 

Gal kartais kuri nors moteris yra nėščia nuo jūsų?  

(Pažymėti atsakymą skalėje apačioje) 
 

1 – taip .............................. → 603 

2 – ne ................................. →  611 

 3 – galbūt, dar nežinau .......→  611 

 

INTERVIUOTOJUI:  Jei atsakymas „Taip“ gaunamas iš vyro be partnerės, klausimuose apie nėštumą 

naudokite „Ji“ vietoj „Partnerė“ arba „Sutuoktinė“. 
 

603. Kada (metai ir mėnuo) vaikas turėtų gimti?          metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai nežino mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

604. Prieš šį nėštumą ar  jūs kada nors norėjote turėti vaiką/ dar vaikų? 
 

1 – taip................................... → 605 

2 – ne..................................... →  606 

3 – nesu tikras/-a.................... → 605 

 

605. Ar pastojote (jūsų partnerė pastojo)... 
 

1 – anksčiau nei norėjote 

2 – vėliau nei norėjote 

3 – maždaug tuo metu kada norėjote 

 

606. Sutuoktiniai/ partneriai ne visada sutaria dėl vaikų skaičiaus ar laiko, kada jų susilaukti. Ar prieš 

pastojant ŠĮ KARTĄ jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)norėjo turėti vaiką/ dar vaikų? 
 

1 – taip 3 – sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)nebuvo tikras/-a 

2 – ne 97 – R nežino 

 

INTERVIUOTOJUI:  Pažiūrėkite į 604 ir 606 klausimų atsakymus. 

Jei atsakymai į abu klausimus (604 ir 606) yra „2 – ne“..................→  609 

Jei atsakymų kombinacija yra kuri nors kita................→607  ↓ 

 

607. Ar prieš šį nėštumą jūs arba jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) ėmėtės kokių nors papildomų 

priemonių, kurios padėtų pastoti? Nurodykite visus tinkamus variantus.   

607 KORTELĖ: Nevaisingumo gydymas. 
 

1 – gydymas vaistais   

2 – vaisingų dienų skaičiavimo metodai 

3 – dirbtinis apvaisinimas: in vitro apvaisinimas (mėgintuvėlyje) (IVF) 

       arba intracitoplazminė spermatozoidų injekcija (ICSI) 

4 – operacija 

5 – dirbtinė inseminacija 

6 – kitos medicininės priemonės 

 

 

→ 608 

 

 

 

 

0 – nesiėmė jokių papildomų priemonių → 609 
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608. Kada (metai ir mėnuo) jūs (ar jūsų sutuoktinis(ė)/partneris(ė) pirmą kartą ėmėtės papildomų 

priemonių, kurios padėtų pastoti? 

 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 – metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

Pereiti prie 630 
 

 

609. Ar jūs arba jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) naudojo kurią nors iš apsisaugojimo nuo nėštumo  

priemonių, tuo metu, kai pastojote/jūsų partnerė pastojo? Prašytume nurodyti visas naudotas 

priemones. 609 KORTELĖ: Kontracepcija. 

 

1 – prezervatyvai 

2 – kontraceptinės piliulės 

3 – gimdinės priemonės (gimdinės spiralės) 

4 – diafragma/gimdos kaklelio gaubtuvėliai 

5 – putos/kremas/želė/žvakutės 

6 – įšvirkščiamieji (pvz. Depo – Provera) 

7 – implantai (pvz. Norplant) 

8 – Persona  

9 – ekstrinė hormoninė kontracepcija („rytmetinė tabletė“/ po lytinio akto) 

10 – lytinio akto nutraukimas 

11 – kalendorinis  nėštumo reguliavimo metodas/ saugių dienų skaičiavimas 

 

 

 

 

 

→ 630 

 

 

 

 

 

0 – nenaudotas nei vienas iš išvardintų būdų → 610 

 

610. Kada (metai ir mėnuo) paskutinį kartą jūs naudojote kokias nors priemones, kad 

apsisaugotumėte nuo nėštumo? 
 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

0 – niekada nenaudojau jokių apsisaugojimo priemonių 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

Pereiti prie 630  
 

 

Vaisingumas 
 

611. Ar jūs norėtumėte šiuo metu turėti vaiką/dar vaikų? 

 

1 – taip   2 – ne  3 – nesu tikras 

 

612. Kai kurie žmonės dėl sveikatos sutrikimų negali turėti vaikų. Kiek jums žinoma, ar jūs galite 

turėti vaiką/ dar vaikų?  
 

1 – tikrai ne.............................................…→ 613 

2 – tikriausiai ne........................................ → 613 

3 – tikriausiai taip..................................... .→ 615 

4 – tikrai taip...........................................…→ 615 

97 - nežinau.............................................…→ 615 

 

613. a. Ar jums kada nors buvo atlikta sterilizacija ar kokia kita operacija, dėl kurios jūs negalite 

turėti  vaikų? 

1 – taip  613 b 

2 – ne → 614 
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b. Kada (metai ir mėnuo) ši operacija buvo atlikta?       metai  |___|___|   mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

Klausti  615 
 

 

614. Kada (metai ir mėnuo) jūs sužinojote, kad  (tikriausiai) negalėsite turėti vaikų? 

 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

97 – nežinau, negaliu pasakyti 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

 

 

615 INTERVIUOTOJUI: Ar Respondentas(-ė) šiuo metu turi kartu (žr. namų ūkio schemą) ar atskirai  

(žr. 306)  gyvenantį sutuoktinį(-ę)/ partnerį(-ę)? 

 

 Jei turi → tęsti ↓        jei neturi → 622  

 

615. Sutuoktiniai/ partneriai ne visada sutaria dėl vaikų skaičiaus ar laiko, kada jų susilaukti. Ar jūsų 

sutuoktinis(-ė) /partneris(-ė) šiuo metu norėtų susilaukti vaiką/dar vaikų? 
 

1 – taip 3 – sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) nėra tikras(-a) 

2 – ne 97 – R nežino 

 

616. Kaip jūs manote,  ar dabartinis jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė)  fiziškai pajėgtų susilaukti 

vaikų, jei jis/ji  to norėtų? 
 

1 – tikrai ne...............................................→ 617 

2 – tikriausiai ne........................................ → 617 

3 – tikriausiai taip..................................... .→ 618 

4 – tikrai taip.............................................→  618 

97 – nežinau...............................................→ 618 

 

617. a. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) kada nors buvo sterilizuotas ar kitaip operuotas ir dėl to 

negali turėti vaiko/ daugiau vaikų? 
 

1 – taip   ↓  2 – ne  → 618  

 

b. Kada (metai ir mėnuo) ši operacija buvo atlikta?           metai  |___|___|   mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

618. Ar norėdami pastoti jūs arba jūsų dabartinis sutuoktinis(-ė) /partneris(-ė) naudojate kokias nors 

papildomas priemones? Nurodykite visus tinkamus variantus.  

        607 KORTELĖ: Nevaisingumo gydymas 

   
1 – gydymas vaistais   

2 – vaisingų dienų skaičiavimo metodai 

3 – dirbtinis apvaisinimas: in vitro apvaisinimas (mėgintuvėlyje) (IVF)  

      arba intracitoplazminė spermatozoidų injekcija (ICSI) 

4 – operacija  

5 – dirbtinė inseminacija 

6 – kitos medicininės priemonės 

 

 

→ 619 

 

 

 

 

0 – nesiėmė jokių papildomų priemonių → 620  
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619. Kada (metai ir mėnuo) jūs pirmą kartą ėmėtės kažkokių priemonių, kurios padėtų pastoti? 

 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

Pereiti prie 622 
 

 

INTERVIUOTOJUI: Pažiūrėkite į 612 ir 616 atsakymus. 

Jei atsakymas į 612 arba 616 yra „1 – tikrai ne“.... →  623 

Jei tokio atsakymo nėra.................................................... → 620 ↓ 
 

620. Ar jūs ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) šiuo metu naudojate kurias nors iš apsisaugojimo nuo 

nėštumo  priemonių? Prašytume nurodyti  visas naudojamas priemones. 
 

609 KORTELĖ: Kontracepcija. 

1 – prezervatyvai 

2 – kontraceptinės piliulės 

3 – gimdinės priemonės (gimdinės spiralės) 

4 – diafragma/gimdos kaklelio gaubtuvėliai 

5 – putos/kremas/želė/žvakutės 

6 – įšvirkščiamieji (pvz. Depo – Provera) 

7 – implantai (pvz. Norplant) 

8 – Persona 

9 – ekstrinė hormoninė kontracepcija („rytmetinė tabletė“/ po lytinio akto) 

10 – lytinio akto nutraukimas 

11 – kalendorinis  nėštumo reguliavimo metodas/ saugių dienų skaičiavimas 

 

 

 

 

 

→ 622 

 

 

 

 

 

0 – nenaudotas nei vienas iš išvardintų būdų → 621 

621. Kada (metai ir mėnuo) paskutinį kartą jūs naudojote kokias nors priemones, apsaugojančias nuo 

pastojimo? 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

0 – niekuomet nieko nenaudojau ir nedariau 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

 

Ketinimai susilaukti vaikų 
 

622. Ar jūs ketinate susilaukti vaiko/dar vaikų per artimiausius trejus metus? 
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

623. Ar jūs ketinate įsivaikinti ar pradėti globoti vaiką per artimiausius trejus metus? 
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

  

Jei bent viename iš klausimų 622 ir 623 pažymėta 3 arba 4, klausti 625  

Kitais atvejais klausti 624 

  

624. O ar jūs iš viso ketinate kada nors turėti vaikų? 
 

1 – tikrai ne............................................... → 627 

2 – tikriausiai ne........................................ → 626 

3 – tikriausiai taip...................................... → 625 

4 – tikrai taip...........................................…→ 625 
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625. Ar jūs norėtumėte, kad šis vaikas būtų: 

 

1 – berniukas   

2 – mergaitė   

3 – nesvarbu  

 

626. Kiek ketinate turėti vaikų/dar vaikų, neįskaičiuojant jau turimų?         _____vaikus 

 

627. Tarkime, kad per ateinančius trejus metus jūs susilauksite vaiko/dar vaikų. Kaip manote, kaip tai 

paveiktų JŪSŲ gyvenimą. Įvertinkite kiekvieną žemiau išvardintą dalyką.  

320 KORTELĖ: Pagerintų ar pablogintų. 

 
 Labai 

pagerintų 

Page-

rintų  

Nei pagerintų 

nei pablogintų 

Pablo-

gintų  

Labai 

pablogintų 

Netai-

kytina 

a. Galimybę daryti tai, ką norite 1 2 3 4 5 99 

b. Įsidarbinimo galimybes 1 2 3 4 5 99 

c. Finansinę padėtį 1 2 3 4 5 99 

d. Seksualinį gyvenimą 1 2 3 4 5 99 

e. Aplinkinių nuomonę apie jus 1 2 3 4 5 99 

f. Pasitenkinimą gyvenimu  1 2 3 4 5 99 

g. Artumą tarp jūsų ir jūsų sutuoktinio 

/partnerio 
1 2 3 4 5 99 

h. Jūsų sutuoktinio /partnerio 

įsidarbinimo galimybes 
1 2 3 4 5 99 

i. Priežiūrą ir saugumą, kurių sulauksite 

senatvėje 
1 2 3 4 5 99 

j. Tikrumo jausmą jūsų gyvenime 1 2 3 4 5 99 

k. Artumą tarp jūsų ir jūsų tėvų 1 2 3 4 5 99 

 

628. Kaip JŪSŲ sprendimas turėti ar neturėti vaiką/ dar vaikų  per artimiausius trejus metus 

priklausytų nuo žemiau išvardintų dalykų? Prašau pasirinkite atsakymus iš kortelės. 

 

321 KORTELĖ: Kaip  jūsų sprendimas priklausytų nuo ...? 
 Visiškai 

nepri-

klausytų 

Šiek tiek 

priklau-

sytų 

Gana 

stipriai 

priklausytų 

Labai 

stipriai 

priklausytų 

Netai-

kytina 

a. Finansinės padėties 1 2 3 4 99 

b. Darbo 1 2 3 4 99 

c. Būsto sąlygų 1 2 3 4 99 

d. Sveikatos 1 2 3 4 99 

e. Ar turite tam tinkamą partnerį(-ę) 1 2 3 4 99 

f. Jūsų sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės) darbo 1 2 3 4 99 

g. Jūsų sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės) sveikatos 1 2 3 4 99 

h. Vaiko priežiūros paslaugų prieinamumo 1 2 3 4 99 

i. Jūsų galimybės pasinaudoti vaiko priežiūros 

atostogomis 
1 2 3 4 99 
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629. Nors gali atrodyti, kad turėti vaiką/ dar vaikų per artimiausius trejus metus yra tik jūsų vieno/-os 

(ir jūsų sutuoktinio(-ės) /partnerio(-ės)) sprendimas, tačiau tikėtina, kad aplinkiniai irgi turi savo 

nuomonę šiuo klausimu. Prašau pasakyti, ar jūs sutinkate, ar nesutinkate su žemiau išvardintais 

teiginiais? 323 KORTELĖ: Pritarimo skalė 
 

 Visiškai 

sutinku 
Sutinku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

Netai-

kytina 

a. Dauguma jūsų draugų mano, kad 

jums reikėtų turėti vaiką/dar vaikų 
1 2 3 4 5 99 

b. Jūsų tėvai mano, kad jums 

reikėtų turėti vaiką/dar vaikų 
1 2 3 4 5 99 

c. Dauguma jūsų giminių mano, kad 

jums reikėtų turėti vaiką/dar vaikų 
1 2 3 4 5 99 

 

Pereiti prie 701 
 

Pastaba: Į 630 klausimą atsako tik nėščios moterys ar vyrai, kurių sutuoktinė ar partnerė yra  nėščia. 

 

630. Neskaitant šio nėštumo, kiek vaikų jūs dar ketinate susilaukti?  ________vaikų 
 

Pereiti prie 701 
 

631. Ar jūs ketinate  įsivaikinti ar pradėti globoti vaiką per artimiausius tris metus? 

 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 
 

 

7. Sveikata ir savijauta 
 

Sveikata 
 

701. Kokia yra jūsų sveikatos būklė?  
 

1 – labai gera 

2 – gera 

3 – vidutiniška 

4 – bloga 

5 – labai bloga 

 

702. a. Ar sergate ilgai besitęsiančiomis ar lėtinėmis ligomis? 
 

1- taip ↓ 2 – ne → 703 

 
b. Ar ilgai jūs sergate šia ilgalaike arba lėtinė liga?  INTERVIUOTOJUI: Jeigu Respondentas(-ė) turi 

keletą lėtinių ligų, paraginkite atsakinėti apie bet kurios vienos pasirinktos ligos trukmę. 
 

1 – mažiau nei 6 mėnesius  

2 – nuo 6 mėnesių iki metų 4 – nuo 5 iki 10 metų 

3 – nuo 1 iki 5 metų 5 – 10 ir daugiau metų 

 

703. a. Ar jūs turite kokių nors fizinių ar protinių sveikatos sutrikimų ar neįgalumą, kurie riboja 

gebėjimą savarankiškai atlikti kasdienę veiklą?  
 

1- taip ↓ 2 – ne → 710 
 

b. Kiek laiko tai tęsiasi? 

1 – mažiau nei 6 mėnesius  

2 – nuo 6 mėnesių iki metų 4 – nuo 5 iki 10 metų 

3 – nuo 1 iki 5 metų 5 – 10 ir daugiau metų 
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Pagalba prižiūrint asmenį namuose
2
  

 

 

704. Ar jums reikalinga nuolatinė kito asmens pagalba atliekant kasdienę asmens priežiūrą: valgant, 

keliantis, apsirengiant, prausiantis ir pan.?  
 

 

1- taip ↓ 2 – ne → 710 

 

705. Ar per paskutiniuosius 12 mėnesių jūs sulaukėte nuolatinės profesionalios pagalbos iš kito asmens 

atliekant kasdienę savęs priežiūrą?  INTERVIUOTOJUI: Galimi keli atsakymų variantai.  
 

1 – taip, iš viešo sektoriaus 

2 – taip, iš privačios organizacijos 

3 – taip, tik nežinau iš ko (nežino organizacijos tipo) 

4 – ne 

 

706. Ar per pastaruosius 12 mėnesių jūs susilaukėte pagalbos iš asmens, kuriam rūpinimasis kitų 

asmens priežiūra nėra apmokamas darbas? 

 

1- taip ↓ 2 – ne → 710 

 
 

  Asmenys, kurie padėjo Respondentui(-ei) 

1 2 3 4 5 

707. Iš ko jūs susilaukėte šios 

pagalbos? 

Šioje eilutėje įrašykite iki 5 asmenų. Įra-

šykite kodus iš 204 KORTELĖS. Teikėjų 

ir gavėjų sąrašas. 708 ir 709 klauskite 

apie kiekvieną  išvardintą asmenį  

204 KOR-

TELĖ 

Teikėjų ir 

gavėjų 

sąrašas 

     

708. Ar šis asmuo tuo metu, kai teikė 

jums pagalbą,  gyveno kartu su jumis 

(tame pačiame namų ūkyje)?  

 1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

709. Ar jam [pvz. jūsų sutuoktiniui ar 

tėvui] buvo mokama už pagalbą? 

 1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

 

710. Ar per pastaruosius 12 mėnesių jūs kam nors nuolat padėjote atlikti kasdienę asmens priežiūrą: 

maitinote, padėjote atsikelti, rengėte, prausėte ir pan.?  
 

Jei Respondento(-ės) darbas yra prižiūrėti  žmones, klausti tik apie paramos teikimo atvejus ne darbo metu.  
 

1- taip ↓ 2 – ne → 713 

 

  Asmenys, kuriems padėjo Respondentas(-ė) 

1 2 3 4 5 

711. Kam jūs padėjote?  Šioje eilutėje 

įrašykite iki 5 asmenų. Koduokite naudo-

damiesi Teikėjų ir gavėjų sąrašu iš 204 

KORTELĖS. 712 kl. klauskite apie 

kiekvieną išvardintą asmenį  

Teikėjų 

ir 

gavėjų 

sąrašas 

     

712. Ar tuo metu, kai jam padėjote,  šis 

žmogus gyveno kartu su jumis (tame 

pačiame namų ūkyje)? 

 1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

                                                 
2
 INTERVIUOTOJUI: klausimuose 704-712 neturėtų būti registruojami atsakymai tų Respondentų,kurie gauna/teikia paramą 

progomis arba laikinai, pvz., sveikimas po traumos, persirgtos ligos. Taip pat neįtraukti asmens priežiūros paslaugas, teikiamas 

mažiems vaikams (sveikiems), bei asmens priežiūros paslaugas, kurios yra paslaugos teikėjo profesinė veikla. 
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Emocinė parama 
 

713. Ar per pastaruosius  12 mėnesių jūs su kuo nors kalbėjotės apie jūsų jausmus, asmeninius 

išgyvenimus? 

1- taip ↓ 2 – ne → 716 
 

  Asmenys, su kuriais R kalbėjo 

1 2 3 4 5 

714.   Su kuo jūs kalbėjotės? 

Šioje eilutėje įrašykite iki 5 asmenų. Ko-

duokite naudodamiesi Teikėjų ir gavėjų 

sąrašu iš 204 KORTELĖS. 715 kl. klaus-

kite apie kiekvieną išvardintą asmenį  

Teikėjų ir 

gavėjų 

sąrašas 

     

715. Ar tuo metu šis žmogus gyveno 

kartu su jumis (tame pačiame namų 

ūkyje)? 

 1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

 

716. Ar per pastaruosius 12 mėnesių kas nors su jumis kalbėjosi apie savo asmeninius išgyvenimus ir 

jausmus? 
 

Jei R darbas yra išklausyti kitų žmonių problemas, atsižvelgti tik į atvejus ne darbo metu.  

1- taip ↓ 2 – ne → 719 

 

  Asmenys, kurie kalbėjo su R 

1 2 3 4 5 

717.   Kas buvo šis asmuo? 

Šioje eilutėje įrašykite iki 5 asmenų. Ko-

duokite naudodamiesi Teikėjų ir gavėjų 

sąrašu iš 204 KORTELĖS. 718 klauskite 

apie kiekvieną išvardintą asmenį  

Teikėjų ir 

gavėjų 

sąrašas 

     

718. Ar tuo metu šis žmogus gyveno 

kartu su jumis (tame pačiame namų 

ūkyje)? 

 1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

1 – taip 

2 – ne 

 

719. Kaip jums atrodo, kokiu mastu per artimiausius trejus metus jūs būsite padėties šeimininkas 

šiose gyvenimo srityse?  719 KORTELĖ: Kokiu mastu jūs būsite padėties šeimininkas ...?   

 

  Visiškai ne Šiek tiek  Gana daug  Labai daug Netaikytina 

a. jūsų finansinės padėties 1 2 3 4 99 

b. jūsų darbo 1 2 3 4 99 

c. jūsų būsto sąlygų 1 2 3 4 99 

d. jūsų sveikatos 1 2 3 4 99 

e. jūsų šeimos gyvenimo 1 2 3 4 99 

 

720. Perskaitysiu šešis teiginius apie jūsų dabartinius išgyvenimus. Prašome pasakyti, kokiu mastu šie 

teiginiai šiandien jums tinka apibūdinant jūsų išgyvenimus per praėjusią savaitę? 
 

 Taip Daugiau ar mažiau Ne 

a. Yra pakankamai daug žmonių, prie kurių aš galėčiau šlietis 

ištikus bėdai 
1 2 3 

b. Mane apima visiškos tuštumos jausmas 1 2 3 

c. Man trūksta žmonių artumos 1 2 3 

d. Yra daugybė žmonių, kuriais aš galiu visiškai pasikliauti 1 2 3 

e. Dažnai jaučiuosi atstumtas 1 2 3 

f. Yra pakankamai daug žmonių, kuriems aš jaučiuosi artimas 1 2 3 



 45 

721. Prašome pasakyti, kaip dažnai per praėjusią savaitę patyrėte žemiau išvardintus jausmus.  

       721 KORTELĖ 

Per praėjusią savaitę… Retai arba 

niekada 
Kartais Dažnai 

Dažniausiai 

arba visą laiką 

a. Jaučiau, kad net šeimos ar draugų padedamas 

negaliu atsikratyti liūdesio  
1 2 3 4 

b. Jaučiausi prislėgtas 1 2 3 4 

c. Mąsčiau, kad mano gyvenimas nenusisekė 1 2 3 4 

d. Buvau apimtas baimės 1 2 3 4 

e. Jaučiausi vienišas 1 2 3 4 

f. Man būdavo verksmo protrūkių 1 2 3 4 

g. Jaučiausi nusiminęs  1 2 3 4 
 

 

8. Respondento veikla ir pajamos 
 

[Pastaba: Šioje dalyje atskiri poskyriai skirti respondentams su skirtingu veiklos statusu.] 
 

801. Dabar norėtumėme paklausti  apie jūsų dabartinį darbą ir kasdieninę veiklą.  Interviu pradžioje 

jūs minėjote, kad jūs esate ... (atsakymas į 108 klausimą).   INTERVIUOTOJUI: Pažiūrėkite į 108 

klausimo atsakymą, pažymėkite jį apačioje esančioje skalėje ir klauskite  klausimus pagal nuorodas.  

Jei respondentas ir studijuoja ir dirba, klausti ir apie darbą, ir apie studijas. 
 

11 – samdomas darbuotojas(-a).............................................................................. 

12 – savarankiškai dirbantis(-i), neturintis nuolatinių samdomų darbuotojų ........ 

13 – darbdavys(-ė)/ savininkas, turintis samdomų darbuotojų ............................. 

2 – šeimos narys, padedantis šeimos versle ar ūkyje (darbas neapmokamas)....... 

3 – bedarbis……………………………………………………............................ 

4 – moksleivis, studentas……………................................................................... 

5 – pensininkas…………………………………………………........................... 

6 – motinystės/tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose…………………….......... 

7 – ilgą laiką arba nuolatos sergantis arba neįgalus …………….......................... 

8 – namų šeimininkė/ šeimininkas ………………………………........................ 

9 – atliekantis privalomąją karinę arba alternatyviąją tarnybą ............................. 

10 – kita…………………………………………………………......................... 

→  832 

→  832 

→  832 

→  832 

→  808 

→  812 

→  816 

→  802 

→  820 

→  822 

→  826 

→  831 
 

 

Klausimai, esantiems motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose 
 

802. Ar jūs esate... 

1 – motinystės atostogose (56-70 dienų prieš ir po gimdymo) 

2 – tėvystės atostogose (iki vaikui sukaks vieneri metai)  

3 – vaiko priežiūros atostogose (kada vaikas yra nuo vienerių iki trejų metų)? 

 

803. Kada (metai ir mėnuo) prasidėjo šios atostogos?          metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

804. Ar jūs patenkintas(-a) tuo, kad esate motinystės/ tėvystės/ vaiko priežiūros atostogose? 

 117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 
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806. Ar jūs turėsite galimybę sugrįžti į turėtą darbą, kai motinystės/ tėvystės/ vaiko priežiūros 

atostogos baigsis? 
 

                        1- taip ↓  2 – ne ↓ 
 

3 – Niekada nedirbo  831 

807. a. Ar jūs ketinate sugrįžti į 

darbą, kai atsotogos pasibaigs? 

       1 – tikrai ne 

       2 – tikriausiai ne 

       3 – tikriausiai taip 

       4 – tikrai taip 

b. Ar jūs norėtumėte grįžti į 

darbą, kai atostogos pasibaigs? 

        1 -  taip 

        2 – ne 

        3 – nesu tikras 

 

Pereiti prie 828                 Pereiti prie 828 
 

 

Klausimai bedarbiams 
 

808. Kada prasidėjo jūsų dabartinė bedarbystė?    metai  |___|___| mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21- metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

809. Ar jūs patenkintas(-a) tuo,  kad esate bedarbis? Prašome įvertinti tai skalėje.  

117 KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

810. Ar jūs ketinate per artimiausius trejus metus įsidarbinti ar pradėti verslą? 

 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

811. Ar jūs turėjote darbą ar verslą prieš dabar tampant bedarbiu? 
 

1 – taip → 828  2 – ne → 831 
 

 

 

Klausimai studentams/moksleiviams 
 

812. Kada (metai ir mėnuo) jūs pradėjote mokytis/studijuoti?     metai  |___|___|  mėnuo |___|___| 

                                                                           Jei dar nebaigė vidurinės mokyklos, pažymėti:   9999  
 

INTERVIUOTOJUI: Jei R tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, vasaris), 

 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

813. Ar jūs patenkintas(-a) tuo, kad esate moksleivis/studentas? Įvertinkite savo pasitenkinimą 

skalėje. 117  KORTELĖ: Pasitenkinimo Skalė. 
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

814. Ar jūs per artimiausius trejus metus  ketinate baigti savo mokslus/studijas? 
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

815. Ar jūs turėjote darbą ar verslą prieš pradedant mokytis/studijuoti? 
 

 

1 – taip → 828   2 – ne → 831 
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Klausimai pensininkams 
 

816. Kada (metai ir mėnuo) jūs išėjote į pensiją?                 metai  |___|___| mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei R tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, vasaris),  

22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

 

817. Ar jūs patenkintas(-a) tuo, kad esate pensininkas? Prašome įvertinti tai skalėje. 

        117  KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

818. Ar jūs ketinate per artimiausius trejus metus įsidarbinti ar pradėti verslą? 

 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

819. Ar jūs turėjote darbą ar verslą prieš pat išeinant į pensiją? 
 

1 – taip → 828  2 – ne → 831 
 

 

Klausimai sergantiems arba neįgaliesiems 
 

820. Ar jūs ketinate  per artimiausius trejus metus įsidarbinti ar pradėti verslą? 

 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

821. Ar jūs turėjote darbą ar verslą prieš pat susirgdami ar tapdami neįgalūs? 
 

1 – taip → 828  2 – ne → 831 
 

 

 

Klausimai namų šeimininkėms/ šeimininkams 
 

822. Kada (metai ir mėnuo) jūs tapote namų šeimininke/ šeimininku?  metai  |___|___|  mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei R tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, vasaris),  

22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

823. Ar jūs patenkintas(-a) tuo, kad esate namų šeimininkė/ šeimininkas? Prašome įvertinti tai skalėje.  

117  KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

824. Ar jūs ketinate per artimiausius trejus metus įsidarbinti ar pradėti verslą? 

 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

825. Ar jūs dirbote arba turėjote verslą prieš pat tampant namų šeimininke/šeimininku? 
 

 

1 – taip →  828  2 – ne → 831 
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Klausimai tarnaujantiems kariams arba atliekantiems alternatyviąją tarnybą 
 

826. Ar jūs ketinate per artimiausius trejus metus įsidarbinti ar pradėti verslą? 
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

827. Ar jūs dirbote arba turėjote verslą prieš pat pradedant tarnybą? 
 

1 – taip → 828               2 – ne → 831 
 

 

Ankstesnis darbas 
 

Norėčiau paklausti  apie jūsų ankstesnį darbą ar verslą. Jei jūs turėjote kelis darbus ar užsiėmėte 

keliais verslais, papasakokite  tik apie tą, kuriame jūs praleidote daugiausia darbo valandų.  
 

828. Koks buvo jūsų paskutinis užsiėmimas? Gal galėtumėte papasakoti, kokioje srityje jūs dirbote ir 

kokios buvo jūsų pareigos? (Užrašyti kiek įmanoma smulkiau) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

829. Ar šis darbas arba verslas buvo… 

1 – samdomo darbuotojo apmokamas darbas  

2 – savarankiškai dirbančio/ darbdavio darbas 

3 – ūkininkavimas 

4 – darbas be atlyginimo šeimos įmonėje 

 

830. Kodėl jūs nebedirbate ankstesniame darbe ar versle? Prašome nurodyti vieną pagrindinę 

priežastį.  830  KORTELĖ: Darbo nutraukimo priežastys. 
        

1 – atleidimas (verslo užsidarymas, etatų mažinimas, ankstyvas išėjimas į pensiją, pašalinimas ir pan.) 

2 – būtinas išėjimas į pensiją 

3 – darbo sutarties pasibaigimas/ laikinas darbas 

4 – savo ar šeimos verslo uždarymas/išpardavimas 

5 – vedybos 

6 – vaiko gimimas/ reikėjo rūpintis vaiku 

7 – priežiūra seno, sergančio ar neįgalaus asmens(ų) 

8 – dėl sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės) darbo teko persikelti į kitą vietovę 

9 – studijos 

10 – karinė ar alternatyvi tarnyba 

11 – paties liga ar neįgalumas 

12 – noras išeiti į pensiją ar gyventi iš sukauptų lėšų 

13 – kita priežastis (PARAŠYTI) ____________________________ 
 

Klausti 831 
 

 

Klausimai tiems, kurie nenurodė, kad dirba  
 

831. Ar jūs per paskutines 7 dienas nuo praėjusio sekmadienio dirbote kokį nors apmokamą darbą 

kaip darbuotojas arba darbdavys? 
 

1- taip ↓  2 – ne →860 
 

 

Klausimai dirbantiems 
 

Norėtume paklausti apie dabartinį jūsų darbą ar verslą. Jei jūs turite kelis darbus ar užsiimate keliais verslais, 

papasakokite  tik apie tą, kuriame jūs praleidžiate daugiausiai darbo valandų.  
 

832. Koks yra jūsų dabartinis užsiėmimas? Gal galėtumėte papasakoti, kokioje srityje jūs dirbate ir 

kokios yra jūsų pareigos? (Užrašyti kiek įmanoma smulkiau) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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833. Kada (metai ir mėnuo) jūs įsidarbinote šiame darbe ar pradėjote šį verslą? 

 

metai  |___|___|  mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

834. Ar jūs dirbate visą ar dalį darbo laiko? 
 

1 – visą  darbo laiką 

2 – dalį darbo laiko 

 

835. Kiek valandų per savaitę paprastai jūs dirbate šitame darbe ar versle (įskaičiuokite ir  

viršvalandžius)? 

_______ valandas per savaitę 

 

836. Kurie iš šių teiginių geriausiai apibūdina vietą, kurioje jūs dirbate? 
 

1 – Dažniausiai dirbu vienoje darbo vietoje ne namuose 

2 – Paprastai dirbu namie 

3 – Paprastai dalį savaitės dirbu namie ir dalį ne namie 

4 – Paprastai dirbu skirtingose darbo vietose ne namie 

 

837. Kada jūs paprastai dirbate šiame darbe? Pasirinkite vieną jums tinkamą atsakymą. 

        837  KORTELĖ:  Darbo grafikas. 
 

Reguliariai: Nereguliariai: 

1 – dienos metu 8 – darbas pagal iškvietimą 

2 – vakare 9 – nereguliarus darbo grafikas 

3 – naktį 10 – kitoks darbo laiko organizavimas 

4 – anksti ryte  

5 – savaitgaliais  

6 – darbo laikas nuolat kinta  

7 – dvi ar daugiau darbo pamainų kiekvieną darbo dieną   

 

838. Jūs … 

         1 – esate samdomas darbuotojas…...…………………………………….....................→ 839 

         2 – dirbate savarankiškai/ esate darbdavys…………...……..………...........................→ 850 

         3 – mokotės profesijos ar keliate kvalifikaciją su darbu susijusiuose mokymuose.......→  855 

         4 – dirbate be atlyginimo šeimos įmonėje………………………………......................→  855 
 
 

Klausimai samdomiems darbuotojams  
 

839. Kaip vertinate savo dabartinį darbą? Pasitenkinimą darbu įvertinkite naudodamiesi 117 kortele.  

117  KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

840. Ar jūs dirbate vadovaujantį darbą/ turite pavaldinių? 
 

1 – taip   2 – ne  

 

841. Ar jūsų darbovietėje (vietiniame padalinyje) dirba daugiau vyrų, moterų, ar jų skaičius yra 

beveik vienodas? 

1 – daugiau  vyrų 

2 – daugiau  moterų 

3 – vyrų ir moterų skaičius beveik vienodas  
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842. Ar organizacija, kurioje dirbate, yra privati, valstybinė, ar mišri? 

 

1 – privati   

2 – valstybinė  

3 – mišri 

 

843. Ar jūs turite teisę gauti kokias nors žemiau išvardintas paslaugas ar išmokas, kurias visiškai arba 

iš dalies apmoka darbovietė? 
 

 Taip Ne 

a. Vaikų darželį ar lopšelį 1 2 

b. Sveikatos priežiūrą ar draudimą 1 2 

c. Išsilavinimą ir kvalifikacijos kėlimą  1 2 

d. Aprūpinimą būstu 1 2 

e. Sporto, sveikatingumo, laisvalaikio paslaugas 1 2 

f. Transporto išlaidas 1 2 

g. Telefono, interneto išlaidas 1 2 

h. Darbinius drabužius 1 2 

i. Maitinimą, maitinimo lengvatas 1 2 

 

844. Ar jūsų darbdavys leidžia jums lanksčiai planuoti darbo  laiką pagal asmeninius poreikius, pvz., 

prisitaikyti prie vaiko priežiūros? 
 

1 – taip  2 – ne 

 

845. Ar jūs dirbate pagal pastovią, terminuotą ar laikiną darbo sutartį? 

 

1 – pastovią 3 – laikiną  

2 – terminuotą 4 – nėra raštiškos sutarties 

 

846. Neskaitant darbo laiko, kaip jūs geriausiai apibūdintumėte savo darbą? 

 

 1 – nuolatinis darbas  

 2 – sezoninis darbas  

 3 – nereguliarus darbas 

 4 – laikinas darbas   

 5 – kita 

 

847. Ar jūs patenkintas savo darbo užtikrintumu, t.y. tikimybe neprarasti darbo? Prašome įvertinti 

tai skalėje. 117  KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 

         

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

848. Ar per artimiausius trejus metus ketinate pakeisti darbovietę ar pradėti savo verslą?  
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

849. Ar per artimiausius trejus metus planuojate išeiti iš apmokamo darbo? 
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

Pereiti prie 855 
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Klausimai tiems, kurie dirba savarankiškai/ yra darbdaviai 
 

850. Ar jūs patenkintas tuo, kad dirbate savarankiškai/ esate darbdavys? Prašome įvertinti tai skalėje.  

117  KORTELĖ: Pasitenkinimo skalė. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Visiškai                    Nei patenkintas,  Visiškai  

nepatenkintas                    nei nepatenkintas                  patenkintas 

 

851. Kiek samdomų darbuotojų jūs turite, įskaitant ir šeimos narius, dirbančius už atlyginimą? 
 

Darbuotojų skaičius________________________ 0 – nėra samdomų darbuotojų 

 

852. Ko tikitės iš savo verslo ar ūkio per artimiausius trejus metus? Ar jūs manote, kad jūsų verslas ar 

ūkis… 

1 – augs ir plėsis 3 – sumažės/smuks 

2 – bus toks, koks yra dabar 4 – tikriausiai žlugs/ atsisakysiu             97 – nežinau 

 

853. Ar per artimiausius trejus metus jūs ketinate pradėti naują verslą ar susirasti naują darbą? 
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 

 

854. Ar jūs ketinate per artimiausius trejus metus mesti apmokamą darbą? 
 

1 – tikrai ne 3 – tikriausiai taip 

2 – tikriausiai ne 4 – tikrai taip 
 

 

Klausimai visiems dirbantiems 
 

855. Ar dažnai per pastaruosius tris mėnesius jums atsitiko kiekvienas iš žemiau išvardintų dalykų? 
 

 Keletą kartų 

per savaitę 

Keletą kartų 

per mėnesį 

Kartą ar du kartus 

per mėnesį 

Nie-

kada 

a. Iš darbo grįžau per daug pavargęs/-usi, kad 

daryčiau būtinus namų ruošos darbus 
1 2 3 4 

b. Man sunku atlikti savo pareigas šeimai, nes 

daug laiko praleidžiu darbe 
1 2 3 4 

c. Dėl per sunkių namų ūkio darbų buvau per daug 

pavargęs ir negalėjau kokybiškai dirbti darbe  
1 2 3 4 

d. Dėl šeimos rūpesčių man buvo sunku 

susikoncentruoti darbe 
1 2 3 4 

 

856. INTERVIUOTOJUI: Patikrinti namų ūkio schemoje: 

Jei respondentui(-ei) yra 45 metai ar daugiau ir jis/ji neišėjęs(-usi) į pensiją  856 a 

Visus kitus klausti 860 klausimą 
 

856. a. Kokio amžiaus sulaukęs(-usi) Jūs planuojate išeiti į pensiją?  

 

Parašyti, nuo kokio amžiaus ketina eiti į pensiją _________ metų 

 

856. Ar jūs ketinate per artimiausius trejus metus išeiti į pensiją ar išankstinę pensiją ir nebedirbti? 
 

1 – tikrai ne  klausti 860  

2 – tikriausiai ne  

  3 – tikriausiai taip 

  4 – tikrai taip 
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857. Dabar įsivaizduokite, kad per artimiausius trejus metus jūs išeitumėte į pensiją. Kaip manote, 

kaip tai paveiktų JŪSŲ gyvenimą. Įvertinkite kiekvieną žemiau išvardintą dalyką. 320 KORTELĖ 
 

 Labai 

pagerintų 

Page-

rintų 

Nei pagerintų 

nei pablogintų 

Pablo

gintų 

Labai 

pablogintų 

Netai-

kytina 

a. Galimybę daryti tai, ką jūs norite 1 2 3 4 5 99 

b. Jūsų finansinę  situaciją 1 2 3 4 5 99 

c. Aplinkinių nuomonę apie jus 1 2 3 4 5 99 

d. Pasitenkinimą gyvenimu 1 2 3 4 5 99 

e. Jūsų sveikatos būklę 1 2 3 4 5 99 

f. Artumą tarp jūsų ir sutuoktinio(-ės) 

/partnerio(-ės) 
1 2 3 4 5 99 

g. Artumą tarp jūsų, jūsų vaikų ir anūkų 1 2 3 4 5 99 

 

858. Kaip jūsų sprendimas išeiti į pensiją per artimiausius trejus metus priklausytų nuo žemiau 

išvardintų dalykų?  321 KORTELĖ: Kaip jūsų sprendimas priklausytų nuo ...? 
 

 Visiškai 

nepriklausytų 

Šiek tiek 

priklausytų 

Gana stipriai 

priklausytų 

Labai stipriai 

priklausytų 

Netai-

kytina 

a. Jūsų finansinės padėties 1 2 3 4 99 

b. Jūsų darbo 1 2 3 4 99 

c. Jūsų sveikatos 1 2 3 4 99 

d. Jūsų šeimos gyvenimo 1 2 3 4 99 

 

859. Nors jums gali atrodyti, kad išeiti į pensiją per artimiausius trejus metus apsispręstumėte jūs 

pats, tikėtina, kad aplinkiniai irgi turi savo nuomonę šiuo klausimu. Prašome pasakyti, ar jūs 

sutinkate, ar nesutinkate su žemiau išvardintais teiginiais?  323 KORTELĖ: Pritarimo skalė 
 

 Visiškai 

sutinku 

Su-

tinku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

Netai-

kytina 

a. Jūsų  sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) mano, 

kad jūs turėtumėte išeiti  į pensiją  
1 2 3 4 5 99 

b. Jūsų vaikai mano, kad jūs turėtumėte išeiti 

į pensiją  
1 2 3 4 5 99 

c. Dauguma jūsų draugų mano, kad jūs 

turėtumėte išeiti į pensiją  
1 2 3 4 5 99 

d. Dauguma jūsų giminaičių mano, kad jūs 

turėtumėte išeiti į pensiją  
1 2 3 4 5 99 

 

 

Papildomas darbas arba verslas 
 

860. Ar šiuo metu jūs gaunate pajamų iš papildomo darbo ar verslo? Tai apima bet kokį papildomą 

darbą, nebūtinai registruotą (pvz. dalis darbo laiko, atsitiktinis darbas, darbas namie, antraeilis 

darbas, ne visas  darbo laikas savame versle, smulkus verslas ar dalis darbo laiko  žemės ūkyje).  
 

1 – taip ↓  2 – ne →  864 
 

861. Kokio pobūdžio šis darbas? Gal galėtumėte papasakoti, kokioje srityje jūs dirbate ir kokios 

yrajūsų pareigos? (Užrašyti kiek įmanoma smulkiau) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

862. Kiek valandų per savaitę jūs paprastai dirbate papildomą darbą (įskaitant viršvalandžius)?        
 

 _________ valandas per savaitę 
 

863. Ar šis darbas ar verslas yra…  
 

1 – samdomo darbuotojo apmokamas darbas 4 – su darbu susijęs apmokymas ar apmokama stažuotė  

2 – savarankiškas/ darbdavio darbas 5 – atsitiktiniai darbai 

3 – darbas be užmokesčio šeimos įmonėje 6 – kitokio pobūdžio? 
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Pajamos 
 

 864 KORTELĖ: Pajamų tipas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

864. Šiame sąraše nurodyti skirtingi pajamų 

tipai. Prašome pasakyti, kokio pobūdžio 

pajamas jūs gavote per pastaruosius 12 

mėnesių? 

 

Pažymėkite visus gautus pajamų tipus eilutėje – 

įrašykite pajamų tipo kodą iš kortelės 

 

Jei pajamų neturi, klausti 9 skyrių apie 

partnerio veiklą ir pajamas  

0 – pajamų neturi 

1 – pajamos iš pagrindinio darbo ar verslo 

2 – pajamos iš papildomo darbo ar verslo 

3 – senatvės pensija 

4 – našlės/našlio pensija, pašalpa nukentėju-  

     siems Nepriklausomybės kovose ar kare  

5 – neįgalumo pensija ar ligos pašalpa  

6 – bedarbio pašalpa 

7 – socialinės paramos išmokos 

8 – stipendija ar pašalpa studijoms  

9 – motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros  

    atostogų išmokos 

10 – alimentai  

11 – Kitos pajamos 

         

865. Kiek kartų šio tipo pajamas jūs gavote 

per pastaruosius 12 mėnesių? 
Skaičius, kiek kartų 

         

866. Vidutiniškai kokią sumą jūs gaudavote 

per mėnesį? 

Gaunantiems darbines pajamas: Jei jūs dir-

bate viršvalandžius, įskaičiuokite ir pajamas, 

gautas už juos. Prašome pasakyti grynas 

pajamas, t.y. į rankas gaunamą atlyginimą.  

Įrašykite sumą ir pereikite prie 865 kitam 

pajamų tipui. Parašyti apie visų gaunamų 

pajamų tipus 

 

7 -          nežinau → 867 

8 -          atsisakė→ 865 kitam pajamų tipui 

         

 

867. Žiūrėdami į kortelę pasakykite, kokią 

vidutinę sumą jūs gaunate kiekvieną kartą 

pagal kiekvieną pajamų tipą 

867 KORTELĖ: Pajamų skalė  

1 – iki 200 Lt                11 – 2001 – 2500 Lt 

2 – 201 – 400 Lt           12 – 2501 –  3000 Lt 

3 – 401 – 600 Lt           13 – 3001 – 3500 Lt 

4 – 601 – 800 Lt           14 – 3501 – 4000 Lt 

5 – 801 – 1000 Lt         15 – 4001 – 4500 Lt 

6 – 1001 – 1200 Lt       16 – 4501 – 5000 Lt 

7 – 1201 – 1400 Lt       17 – 5001 – 7000 Lt 

8 – 1401 – 1600 Lt       18 – 7001 – 10 000 Lt 

9 – 1601 – 1800 Lt       19 – Daugiau nei 10 000 Lt 

10 – 1801 – 2000 Lt      97 – nežinau 

                                       98 – atsisakė nurodyti 

Pereiti prie 865  kitam gautam pajamų tipui.  
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9. Partnerio veikla ir pajamos 
 

 

INTERVIUOTOJUI: Žr. Namų ūkio schemą ir 306 klausimą. 

Jei Respondentas(-ė) turi kartu gyvenantį partnerį(-ę) , klausti 901.a klausimą 

Jei Respondentas(-ė) turi atskirai gyvenantį partnerį(-ę) (iš 306 kl.) , klausti 901.a klausimą 

Jei Respondentas(-ė) neturi nei kartu, nei atskirai gyvenančio partnerio(-ės) , klausti 1000 klausimą 
 
                                                                                                                                          

901. a. Dabar norėtume paklausti apie jūsų sutuoktinio(-ės)/partnerio(-ės) dabartinį darbą ir 

kasdieninę veiklą. Interviu pradžioje jūs minėjote, kad jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) yra 

[atsakymas į 111 Namų ūkio schemoje arba atsakymas į 315 klausimą]....  
INTERVIUOTOJUI: Pažiūrėkite į 111 klausimo atsakymą,, pažymėkite jį žemiau ir klauskite pagal nuorodas.  

Jei respondentas ir studijuoja ir dirba, klausti ir apie darbą, ir apie studijas. 
 
 

11 – samdomas darbuotojas(-a)............................................................................ 

12 – savarankiškai dirbantis(-i), neturintis nuolatinių samdomų darbuotojų....... 

13 – darbdavys(-ė)/ savininkas, turintis samdomų darbuotojų ............................ 

2 – šeimos narys, padedantis šeimos versle ar ūkyje (darbas neapmokamas) ..... 

3 – bedarbis……………………………………………………........................... 

4 – moksleivis, studentas…………….................................................................. 

5 – pensininkas…………………………………………………......................... 

6 – motinystės/ tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose....................................... 

7 – ilgą laiką arba nuolatos sergantis arba neįgalus ……………......................... 

8 – namų šeimininkė/ šeimininkas………………………………........................ 

9 – atliekantis privalomąją karinę arba alternatyviąją tarnybą..... ....................... 

10 – kita…………………………………………………………......................... 

→  921 

→  921 

→  921 

→  921 

→  907 

→  909 

→  911 

→  902 

→  913 

→  914 

→  916 

→  920 
 
 

Klausimai tiems, kurių partneris yra motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose 
 

902. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė)yra... 
 

1 – motinystės atostogose (56-70 dienų po gimdymo) 

2 – tėvystės atostogose (iki vaikui sukaks vieneri metai)  

3 – vaiko priežiūros atostogose (kada vaikas yra nuo vienerių iki trejų metų) 

 

903. Kada (metai ir mėnuo) jūsų sutuoktiniui(-ei)/ partneriui(-ei) prasidėjo šios atostogos? 
 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 
 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

905. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) turės galimybę sugrįžti į darbą, kai motinystės/tėvystės/ 

vaiko priežiūros atostogos baigsis? 
 

taip ↓  2 – ne ↓ 3 – niekada nedirbo  920 

 
906. a. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ 

partneris(-ė) ketina sugrįžti į 

darbą po atostogų? 

          1 – tikrai ne 

          2 – tikriausiai ne 

          3 – tikriausiai taip 

          4 – tikrai taip 

         97 – R nežino 

906. b. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ 

partneris(-ė) norėtų grįžti į 

darbą, kai atostogos pasibaigs? 

          1 -  taip 

          2 – ne 

          3 – nesu tikras 

   97 – R nežino 

 

 

Pereiti prie 920   Pereiti prie 920 
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Klausimai tiems, kurių partneris yra bedarbis  

907.  Kada (metai ir mėnuo) jis/ji tapo bedarbiu(-e)?      metai  |___|___|  mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

908. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turėjo darbą ar verslą prieš dabar tampant bedarbiu?  
 

1 – taip →  917  2 – ne →  920 
 

 

Klausimai tiems, kurių partneris yra studentas 
 

909. Kada (metai ir mėnuo) jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) pradėjo studijuoti? 
 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 
 

910. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turėjo darbą ar verslą prieš pradedant studijuoti? 
 

1 – taip →  917  2 – ne → 920 
 

 

Klausimai tiems, kurių partneris yra pensininkas 
 

911. Kada (metai ir mėnuo) jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) išėjo į pensiją? 

 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris),  22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

912.  Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turėjo darbą ar verslą prieš pat išeinant į pensiją? 
 

1 – taip →  917 2 – ne → 920 
 

 

Klausimai tiems, kurių partneris serga ar yra neįgalus 

 
913. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turėjo darbą ar verslą prieš pat jam susergant ar tampant 

neįgaliu? 

1 – taip →  917  2 – ne →  920 
 

 

Klausimai tiems, kurių partneris(-ė) yra namų šeimininkė/šeimininkas 

 
914. Kada (metai ir mėnuo) jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) tapo namų šeimininke/ šeimininku? 

 

metai  |___|___| mėnuo |___|___| 

 

INTERVIUOTOJUI: Jei Respondentas(-ė) tiksliai neprisimena mėnesio, koduoti: 21 - metų pradžia (sausis, 

vasaris), 22 – pavasaris, 23 – vasara, 24 – ruduo, 25 - metų pabaiga (gruodis). 

 

915. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turėjo darbą ar verslą prieš pat tampant namų šeimininke/ 

šeiminku? 

1 – taip →  917  2 – ne → 920 
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Klausimai tiems, kurių partneriai yra tarnaujantys kariai ar atlieka alternatyviąją tarnybą 
 

916. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) turėjo darbą ar verslą prieš pradedant tarnybą? 
 

1 – taip↓     2 – ne →  920 
 

 

Ankstesnis partnerio darbas 
 

917 Norėčiau paklausti apie ankstesnį jūsų sutuoktinio(-ės)/partnerio(-ės) darbą ar verslą. Jei jis/ ji 

turėjo kelis darbus ar užsiimė keliais verslais, papasakokite tik apie tą, kur jis/ ji praleido daugiausiai 

darbo valandų.  
 

917. Koks buvo jo/jos paskutinis užsiėmimas? Gal galėtumėte papasakoti, kokioje srityje jis/ji dirbo ir 

kokios buvo jo/jos pareigos? (Užrašyti kiek įmanoma smulkiau) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

918. Ar šis darbas arba verslas buvo… 
 

1 – samdomo darbuotojo apmokamas darbas 

2 – savarankiškai dirbančio/ darbdavio darbas 

3 – ūkininkavimas 

4 – darbas be atlyginimo šeimos įmonėje 

 

919. Kodėl jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)  nebedirba ankstesniame darbe ar versle? Prašome 

nurodyti vieną pagrindinę priežastį.  919 KORTELĖ: Partnerio(-ės) darbo nutraukimo priežastys. 
 

1 – atleidimas (verslo užsidarymas, etatų mažinimas, ankstyvas išėjimas į pensiją, pašalinimas ir pan.) 

2 – būtinas išėjimas į pensiją 

3 – darbo sutarties pasibaigimas/ laikinas darbas 

4 – savo ar šeimos verslo uždarymas/ išpardavimas 

5 – vedybos 

6 – vaiko gimimas/ reikėjo rūpintis vaiku 

7 – priežiūra seno, sergančio ar neįgalaus asmens(ų) 

8 – dėl respondento darbo teko persikelti į kitą vietovę 

9 – studijos 

10 – karinė ar alternatyvi tarnyba 

11 – paties liga ar neįgalumas 

12 – noras išeiti į pensiją ar gyventi iš sukauptų lėšų 

13 – kita priežastis____________________________ 
 

Klausti 920 
 

 

Klausimai tiems, kurie nenurodė, kad sutuoktinis/partneris dirba  
 

920. Ar per praėjusią savaitę jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) dirbo kokį nors apmokamą darbą kaip 

darbuotojas arba darbdavys? 
 

1– taip ↓   2 – ne → 932 
 

 

Klausimai tiems, kurių partneris dirba 
 

921 Norėčiau užduoti jums keletą klausimų apie dabartinį jūsų sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės)  darbą 

ar verslą. Jei jis/ji turi kelis darbus ar užsiima keliais verslais, papasakokite tik apie tą, kuriame jis/ji 

dirba daugiausiai darbo valandų.  
 

921. Koks yra jūsų sutuoktinio(-ės)/partnerio(-ės) dabartinis užsiėmimas? Gal galėtumėte papasakoti, 

kokioje srityje jis/ji dirba ir kokios yra jo/jos pareigos? (Užrašyti kiek įmanoma smulkiau) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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922. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) dirba visą ar dalį darbo laiko? 

 

1 – visą darbo laiką  2 – dalį darbo laiką  

 

923. Kiek valandų per savaitę paprastai jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)  dirba šiame darbe ar versle 

(įskaičiuokite ir viršvalandžius)? 

______________ valandas per savaitę 

 

924. Kurie iš šių teiginių geriausiai apibūdina vietą, kurioje dirba jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė)? 

1 – Dažniausiai jis/ji dirba vienoje vietoje ne namuose 

2 – Paprastai jis/ji dirba namie 

3 – Paprastai dalį savaitės jis/ji dirba namie ir dalį savaitės ne namie 

4 – Paprastai jis/ji dirba skirtingose darbo vietose ne namie 

 

925. Kada jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) paprastai dirba šiame darbe? Pasirinkite vieną jums 

tinkamą atsakymą iš lentelės. 837 KORTELĖ: Darbo grafikas. 

 

Reguliariai: Nereguliariai: 

1 – dienos metu 8 – darbas pagal iškvietimą 

2 – vakare 9 – nereguliarus darbo grafikas 

3 – naktį 10 – kitoks darbo laiko organizavimas 

4 – anksti ryte  

5 – savaitgaliais  

6 – darbo laikas nuolat kinta  

7 – dvi ar daugiau darbo pamainų kiekvieną darbo dieną   

 

926. Jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) … 

1 – yra samdomas darbuotojas………………………………………….................→ 927 

2 – dirba savarankiškai/ yra darbdavys..………………….......................................→ 931 

3 – mokosi profesijos ar kelia kvalifikaciją su darbu susijusiuose mokymuose...... → 932 

4 – dirba be atlyginimo šeimos įmonėje………………………….........................…→932 
 

 

Klausimai tiems, kurių sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) yra samdomas(-a) darbuotojas(-a) 
 

927. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) dirba vadovaujantį darbą/ turi pavaldinių? 
 

1 – taip   2 – ne  

 

928. Ar verslas arba organizacija, kurioje dirba jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) yra privati, 

valstybinė, ar mišri? 

1 – privati  2 – valstybinė 3 – mišri 

 

929. Ar jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) turi teisę gauti kokias nors žemiau išvardintas paslaugas ar 

išmokas, kurias visiškai arba iš dalies apmoka darbovietė? 
 

 Taip Ne 

a. Vaikų darželį ar lopšelį 1 2 

b. Sveikatos priežiūrą ar draudimą 1 2 

c. Išsilavinimą ir kvalifikacijos kėlimą  1 2 

d. Aprūpinimą būstu 1 2 

e. Sporto, sveikatingumo, laisvalaikio paslaugas 1 2 

f. Transporto išlaidas 1 2 

g. Telefono, interneto išlaidas 1 2 

h. Darbinius drabužius 1 2 

i. Maitinimą, maitinimo lengvatas 1 2 
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 930. Ar jūsų sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės) darbdavys leidžia jam/jai lanksčiai planuoti darbo laiką 

pagal asmeninius poreikius, pvz., prisitaikyti prie vaiko priežiūros? 

 

1 – taip  

2 – ne 

 

Pereiti prie 932 
 

 

Klausimai tiems, kurių sutuoktiniai(-ės)/ partneriai(-ės) dirba savarankiškai/ yra 

darbdaviai 
 

931. Kiek samdomų darbuotojų turi jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė), įskaitant ir šeimos narius, 

dirbančius už atlyginimą? 

 

Darbuotojų skaičius________________________ 

0 – nėra samdomų darbuotojų  
 

 

Papildomas partnerio darbas arba verslas 
 

932. Ar šiuo metu jūsų sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) gauna pajamų iš papildomo darbo ar verslo? Tai 

apima bet kokį papildomą darbą (pvz. dalis darbo laiko, atsitiktinis darbas namie, antraeilis darbas, 

ne visas darbo laikas savame versle, smulkus verslas ar dalis darbo laiko žemės ūkyje).  
 

1 – taip ↓   2 – ne → 936 

 

933. Kokio pobūdžio šis darbas? Gal galėtumėte papasakoti, kokioje srityje jis/ji dirba ir kokios yra 

jo/jos pareigos? (Užrašyti kiek įmanoma smulkiau) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

934. Kiek valandų per savaitę jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė) paprastai dirba papildomą darbą 

(įskaitant viršvalandžius)? 

 _____________valandas per savaitę 

 

935. Ar šis darbas ar verslas yra… 

 

1 – samdomo darbuotojo apmokamas darbas  

2 – savarankiškas/ darbdavio darbas  

3 – darbas be užmokesčio šeimos įmonėje 

4 – su darbu susijęs apmokymas ar apmokama stažuotė 

5 – atsitiktiniai darbai 

6 – kitokio pobūdžio? 
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Partnerio pajamos 
 

 864 KORTELĖ: Pajamų tipas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

936. Šiame sąraše nurodyti skirtingi pajamų 

tipai. Prašome pasakyti, kokias pajamas jūsų 

sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)  gavo per 

pastaruosius 12 mėnesių? 

 

Pažymėkite visus gaunamus pajamų tipus eilutėje. 

Įrašykite pajamų tipo kodą iš kortelės 

 

Jei pajamų neturi, klausti 10 skyrių apie namų 

ūkio nuosavybę 

0 – pajamų neturi 

1 – pajamos iš pagrindinio darbo ar verslo 

2 – pajamos iš papildomo darbo ar verslo 

3 – senatvės pensija 

4 – našlės/našlio pensija, pašalpa nukentėju-  

     siems Nepriklausomybės kovose ar kare  

5 – neįgalumo pensija ar ligos pašalpa  

6 – bedarbio pašalpa 

7 – socialinės paramos išmokos 

8 – stipendija ar pašalpa studijoms  

9 – motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros  

    atostogų išmokos 

10 – alimentai  

11 – Kitos pajamos 

         

937. Kiek kartų jūsų sutuoktinis(-ė)/ 

partneris(-ė)  gavo šio tipo pajamas per 

pastaruosius 12 mėnesių? 

Skaičius, kiek kartų 

         

938. Vidutiniškai kokią sumą jūsų partne-ris(-

ė) /sutuoktinis(-ė) gaudavo per mėnesį?  

Jei gauna darbines pajamas: Jei jis/ji dirba 

viršvalandžius, prašome įskaičiuoti ir paja-

mas, gautas už juos. Prašome pasakyti grynas 

pajamas, t.y. į rankas gaunamą atlyginimą.  

Įrašykite sumą ir pereikite prie  937  kitam 

užmokesčio tipui. Parašyti apie visų gaunamų 

pajamų tipus 

 

7 -          nežinau → 939 

8 -          atsisakė→ 937  

         

 

939. Žiūrėdami į kortelę pasakykite, kokią 

vidutinę sumą jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-

ė) gauna kiekvieną kartą pagal kiekvieną 

pajamų tipą. 

 

 

867 KORTELĖ: Pajamų skalė  

1 – iki 200 Lt                11 – 2001 – 2500 Lt 

2 – 201 – 400 Lt           12 – 2501 –  3000 Lt 

3 – 401 – 600 Lt           13 – 3001 – 3500 Lt 

4 – 601 – 800 Lt           14 – 3501 – 4000 Lt 

5 – 801 – 1000 Lt         15 – 4001 – 4500 Lt 

6 – 1001 – 1200 Lt       16 – 4501 – 5000 Lt 

7 – 1201 – 1400 Lt       17 – 5001 – 7000 Lt 

8 – 1401 – 1600 Lt       18 – 7001 – 10 000 Lt 

9 – 1601 – 1800 Lt       19 – Daugiau nei 10 000 Lt 

10 – 1801 – 2000 Lt      97 – nežinau 

                                       98 – atsisakė nurodyti 

Pereiti prie 937  kitam gautam pajamų tipui.  
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10. Namų ūkio nuosavybė, pajamos  
 

1000. Ar jūs neprieštarautumėte, jei mes paklaustume apie tai, kokie daiktai yra jūsų namų ūkyje? 

 

 1. Neprieštarauja  klausti 1001 2. Prieštarauja  klausti 1002 

 

1001. Toliau norėtume paklausti apie jūsų namų ūkio finansinę padėtį – kokius daiktus jūs turite, 

kokius pajėgūs įsigyti, kokios yra jūsų pajamos. 1001 KORTELĖ. 

 

Prašome pažiūrėti į šį sąrašą. Nurodykite, ar jūs turite, ar neturite sąraše išvardintus daiktus 

(Nesvarbu, ar šis daiktas yra jūsų, nuomojamas, ar kitaip įgytas jūsų naudojimui. Jei jūs jo neturite, 

pasakykite, ar jūs norėtumėte jį įsigyti, bet neįstengiate, ar neturite jo dėl kitų priežasčių, pvz. 

nenorite ar jums jo nereikia.) 

 
Turiu 

Norėčiau, 

bet neišgaliu 

Neturiu dėl kitų 

priežasčių 

a. Spalvoto vaizdo televizorius 1 2 3 

b. Video grotuvas ar DVD grotuvas 1 2 3 

c. Automatinė skalbimo mašina 1 2 3 

d. Mechaninė skalbimo mašina 1 2 3 

e. Mikrobangų krosnelė 1 2 3 

f. Personalinis kompiuteris 1 2 3 

g. Indų plovimo mašina 1 2 3 

h. Telefonas (mobilus arba stacionarus) 1 2 3 

i. Lengvasis automobilis ar furgonas asmeniniam naudojimui 1 2 3 

j. Antras lengvasis automobilis 1 2 3 

k. Antras namas/butas (pvz. atostogoms) 1 2 3 

 

1002. Namų ūkis gali turėti skirtingus pajamų šaltinius ir daugiau nei vienas šeimos narys gali 

prisidėti prie namų biudžeto. Kalbant apie jūsų namų ūkio bendras mėnesio pajamas, ar jums jų 

užtenka pragyvenimui? 

 

1 – labai sunkiai  4 – gana (pakankamai) lengvai 

2 – sunkiai  5 – lengvai 

3 – gana sunkiai (šiaip taip) 6 – labai lengvai 

 

1003. Kai kurių daiktų žmonės negali įsigyti net jei ir norėtų. Pažymėkite, ką jūsų namų ūkis galėtų 

sau leisti. 

 Taip Ne 

a. Palaikyti pakankamą šilumą namuose 1 2 

b. Išvykti į kasmetines atostogas vienai savaitei toli nuo namų 1 2 

c. Pakeisti susidėvėjusius baldus 1 2 

b. Pirkti ne dėvėtus, bet naujus drabužius 1 2 

e. Kas antrą dieną valgyti mėsą ar žuvį  1 2 

f.  Pasikviesti savo draugus ar šeimos narius pietums nors kartą per mėnesį 1 2 

 

1004. Ar jūsų namams buvo uždėtas areštas per paskutiniuosius 12 mėnesių dėl negalėjimo laiku 

sumokėti kurių nors iš žemiau išvardintų mokesčių? 
 

 Taip Ne 

a. Nuomos mokesčio 1 2 

b. Nekilnojamo turto įkeitimo mokesčio 1 2 

c. Už komunalines paslaugas, elektrą, vandenį, dujas 1 2 

d. Paskolos įmokų ar kitų paskolos mokesčių 1 2 
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1005. Suskaičiavus jūsų namų ūkio pajamas ir išlaidas, ar jums paprastai lieka pinigų, kuriuos 

galėtumėte taupyti? 

1 – taip   2 – ne  

 

 

Pajamos iš kitų šaltinių (ne darbo) 
 

1006. Prašome pasakyti, kokie jūsų namų ūkio pajamų šaltiniai buvo per pastaruosius 12 mėnesių?  
 

1006 KORTELĖ: Namų ūkio pajamų šaltiniai. 

 Taip Ne 

a. Išmokos už vaiką(-us) 1 2 

b. Lengvatos už šildymą ir karštą vandenį/ socialinis būstas 1 2 

c. Socialinės paramos išmokos 1 2 

d. Ne piniginė parama iš socialinės rūpybos 1 2 

e. Pajamos, gaunamos iš nuomos, santaupų, draudimo ar kitos nuosavybės 1 2 

 

INTERVIUOTOJUI: Neskaitant Respondento(-ės) partnerio/-ės, ar namuose dar yra 14 metų ar vyresnių 

asmenų? Žr. Namų ūkio schemą.  
 

Yra→ tęsti ↓  nėra → 1008 

 

1007. Jūs jau sakėte, kokias jūs (ir jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris(-ė)) gaunate pajamas. Ar dar kas 

nors iš jūsų namų ūkio, per pastaruosius 12 mėnesių gavo 1007 kortelėje išvardintas pajamas?  

1007 KORTELĖ. 

 

 Taip Ne 

a. Atlyginimas 1 2 

b. Alimentai vaiko išlaikymai 1 2 

c. Stipendija ar pašalpa studijoms  1 2 

d. Motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų išmokos 1 2 

e. Bedarbio pašalpa  1 2 

f. Neįgalumo pensija ar ligos pašalpa 1 2 

g. Senatvės pensija 1 2 

h. Socialinės paramos išmokos 1 2 

i. Našlės/našlio pensija 1 2 

j. Pašalpa nukentėjusiems Nepriklausomybės kovose/ kare/ kita 1 2 

k. Pajamos iš nekilnojamojo turto 1 2 

 

 

Bendros namų ūkio pajamos 
 

1008. Jei susumuotumėte visas jūsų šeimos pajamas, kurias visi šeimos nariai ir jūs gavote per 

pastaruosius 12 mėnesių iš visų šaltinių, kokia būtų bendra metinė pajamų suma? Prašome nurodyti 

bendrą sumą, kurią jūs gaunate grynais (į rankas). 

 

Įrašykite:  viso ________________ Lt  per metus → 1100 

 

Jei Respondentas(-ė) nežino metinės pajamų sumos ir nurodo pajamas per mėnesį, pasiteiraukite: 

Ar ši suma nusako vidutines jūsų namų ūkio mėnesio pajamas, kurias gavote per pastaruosius 12 

mėnesių? Jei ne  → Prašome pasakyti vidutines mėnesio pajamas per pastaruosius 12 mėnesių.  

 

______________________ Lt  per  mėnesį → 1100 

97 – nežinau, negaliu pasakyti…………………..→ 1009 

98 – atsisakė nurodyti…………………………...→ 1100 
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1009. Prašome pažiūrėti į šią lentelę ir nurodyti vidutines jūsų namų ūkio pajamas per mėnesį (sumą). 

867 KORTELĖ: Pajamų skalė. 

 

1 – iki 200 Lt                  11 – 2001 – 2500 Lt 

2 – 201 – 400 Lt             12 – 2501 –  3000 Lt 

3 – 401 – 600 Lt             13 – 3001 – 3500 Lt 

4 – 601 – 800 Lt             14 – 3501 – 4000 Lt 

5 – 801 – 1000 Lt           15 – 4001 – 4500 Lt 

6 – 1001 – 1200 Lt         16 – 4501 – 5000 Lt 

7 – 1201 – 1400 Lt         17 – 5001 – 7000 Lt 

8 – 1401 – 1600 Lt         18 – 7001 – 10 000 Lt 

9 – 1601 – 1800 Lt         19 – Daugiau nei 10 000 Lt 

10 – 1801 – 2000 Lt        97 – nežinau 

                                           98 – atsisakė nurodyti 

 
 

 

11. Vertybinės orientacijos ir požiūriai 
 

 

Dabar norėtume sužinoti jūsų nuomonę apie įvairius gyvenimo dalykus. 
 

 

1100.  a. Kokia yra jūsų tautybė? 
 

 1 – Lietuvis(-ė)  

 2 – Rusas(-ė)  

 3 – Lenkas(-ė) 

 4 – Kita tautybė  

  

INTERVIUOTOJUI:Patikrinti Namų ūkio schemoje ir 306 klausime 

Jei Respondentas(-ė) turi kartu ar atskirai gyvenantį sutuoktinį(-ę)/partnerį(-ę)  1100.b  

Jei Respondentas(-ė) neturi kartu ar atskirai gyvenančio sutuoktinio(-ės)/partnerio(-ės)  1101  
 

               b. Kokia yra jūsų sutuoktinio(-ės)/partnerio(-ės) tautybė? 
 

  1 – Lietuvis(-ė)  

  2 – Rusas(-ė)  

 3 – Lenkas(-ė) 

 4 – Kita tautybė  

 

1101. Kuriai religinei bendruomenei jūs save priskirtumėte? 
 

1 – Romos katalikų  

2 – Ortodoksų (stačiatikių/ provoslavų) 7 – Judėjų  

3 – Sentikių 8 – Graikų apeigų katalikų (unitų) 

4 – Evangelikų liuteronų 9 – Karaimų 

5 – Evangelikų reformatų 10 – kitai religinei bendruomenei 

6 – Musulmonų  11 – jokiai 

 

1102. Ar dažnai jūs lankotės (jei iš viso lankotės) religinėse apeigose (išskyrus vestuves, laidotuves, 

krikštynas ir pan.)? (Parašykite kiek kartų ir per kokį periodą, pvz 4 ir   Mėn. (jei per mėnesį)) 

 

___________________ kartus per    Savaitę Mėnesį  Metus 

0 – niekada 
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1103. Perskaitysiu keletą teiginių apie religines apeigas. Ar jūs sutinkate ar nesutinkate su šiais 

teiginiais? 323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 
 

 

 Visiškai 

sutinku 
Sutinku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

a. Kūdikį svarbu pakrikštyti  1 2 3 4 5 

b. Svarbu, kad žmonės, registruodami 

civilinę santuoką, susituoktų ir bažnyčioje 
1 2 3 4 5 

c. Svarbu, kad žmogus būtų palaidotas su 

religinėmis apeigomis 
1 2 3 4 5 

 

1104. Kartais žmonės kalba apie tikslus, kurių jų šalis turėtų siekti per artimiausius 10 metų. Kuris iš 

žemiau išvardintų tikslų yra svarbiausias Lietuvai, o kuris – antras pagal svarbą?  

1104 KORTELĖ. Pažymėkite pirmą ir antrą pasirinkimus. Kiekviename stulpelyje po vieną atsakymą  
 

 a. pirmas pasirinkimas b. antras pasirinkimas 

1. Stabili ekonomika 1 1 

2. Mažiau susvetimėjusi ir žmogiškesnė visuomenė 2 2 

3. Visuomenė, kur idėjos yra svarbesnės už pinigus 3 3 

4. Kova su nusikalstamumu 4 4 

 

1105. Kaip jūs manote, ar apskritai žmonėmis galima pasitikėti, ar reikia būti atsargiam? 
 

1 – dauguma žmonių galima pasitikėti 

2 – su žmonėmis reikia būti labai atsargiam 

 

1106. Kaip jums atrodo, ar dauguma žmonių mėgintų jumis pasinaudoti, jei turėtų tokią galimybę, ar 

jie būtų sąžiningi? 

1 – bandytų pasinaudoti 

2 – būtų sąžiningi 

 

1107. Ar jūs sutinkate, ar nesutinkate su šiais teiginiais? 323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 
 

 Visiškai 

sutinku 

Sutin-

ku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

a. Santuoka (registruota) yra pasenęs dalykas 1 2 3 4 5 

b. Nėra nieko blogo, jei pora gyvena kartu, be 

ketinimų kada nors susituokti 
1 2 3 4 5 

c. Vedybos yra visą gyvenimą besitęsiantys 

santykiai ir niekada neturėtų baigtis 
1 2 3 4 5 

d. Nėra nieko blogo, jei nelaimingi sutuoktiniai 

išsiskiria, net jei jie ir turi vaikų 
1 2 3 4 5 

e. Tik turėdama vaikų moteris gali pilnai save 

realizuoti 
1 2 3 4 5 

f. Tik turėdamas vaikų vyras gali pilnai save 

realizuoti 
1 2 3 4 5 

g. Tam, kad vaikas augtų laimingas, jam 

reikalingi namai su tėvu ir motina 
1 2 3 4 5 

h. Moteris gali turėti vaiką kaip vieniša mama, 

net jei ir nenori pastovių santykių su vyru 
1 2 3 4 5 

i. Kai vaikams sukanka 18 – 20 metų, jie turėtų 

pradėti gyventi savarankiškai 
1 2 3 4 5 

j. Homoseksualios poros turėtų turėti tas pačias 

teises kaip ir heteroseksualios 
1 2 3 4 5 
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1108. Yra savybių, kurias vaikas turėtų įgyti. Kurios, iš išvardintų savybių, jūsų  nuomone, yra ypač 

svarbios? Prašome pasirinkti tris svarbiausias ir paminėti jas pradedant nuo pačios svarbiausios.  

1108 KORTELĖ. Vaiko savybės. Kiekviename stulpelyje tik vienas atsakymas. 

 

 Svarbiausia Antra pagal svarbą Trečia pagal svarbą 

1. Geros manieros       1 1 1 

2. Savarankiškumas       2 2 2 

3. Darbštumas       3 3 3 

4. Atsakomybės jausmas   4 4 4 

5. Vaizduotė       5 5 5 

6. Tolerancija ir pagarba kitiems žmonėms 6 6 6 

7. Taupumas (rūpestingumas pinigų ir daiktų 

atžvilgiu) 

7 7 7 

8. Ryžtingumas, atkaklumas 8 8 8 

9. Religingumas 9 9 9 

10. Nesavanaudiškumas 10 10 10 

11. Paklusnumas 11 11 11 

 

1109. Žmonės darbe vertina skirtingus dalykus. Kurie iš išvardintų dalykų jūsų nuomone darbe yra 

svarbūs? Prašome pasirinkti tris svarbiausius ir paminėti jas pradedant nuo pačio svarbiausio.  

1109 KORTELĖ. Darbo aspektai. Kiekviename stulpelyje po vieną atsakymą 
 

 Svarbiausias Antras pagal svarbą Trečias pagal svarbą 

1. Geras užmokestis 1 1 1 

2. Ne per daug įtemptas darbas  2 2 2 

3. Darbo užtikrintumas (tikimybė, kad 

neprarasite darbo) 

3 3 3 

4. Visuomeninis pripažinimas  4 4 4 

5. Patogus darbo laikas 5 5 5 

6. Galimybė pasireikšti, parodyti iniciatyvą 6 6 6 

7. Ilgos atostogos 7 7 7 

8. Galimybė kažką pasiekti darbe 8 8 8 

9. Atsakingas darbas 9 9 9 

10. Įdomus darbas 10 10 10 

11. Darbas, atitinkantis sugebėjimus 11 11 11 

 

1110. Yra įvairių nuomonių, kaip mūsų visuomenė turėtų rūpintis žmonėmis. Kaip jūs manote, kieno 

tai būtų pareiga?  1110 KORTELĖ. 
 

 
Daugiausia 

visuomenės 

pareiga 

Daugiau 

visuomenės 

nei šeimos 

pareiga 

Tiek pat 

visuomenės, 

kiek ir šeimos 

pareiga 

Daugiau 

šeimos nei 

visuomenės 

pareiga 

Dau-

giausia 

šeimos 

pareiga 

a. Rūpinimasis pagyvenusiais žmonėmis, 

kuriems reikalinga pagalba namuose 
1 2 3 4 5 

b. Rūpinimasis ikimokyklinio amžiaus 

vaikais 
1 2 3 4 5 

c. Rūpinimasis mokiniais po pamokų 1 2 3 4 5 

d. Finansinė parama pagyvenusiems, 

kurie gyvena žemiau pragyvenimo 

minimumo ribos 

1 2 3 4 5 

e. Finansinė parama jauniems žmonėms 

su  vaikais, gyvenantiems žemiau 

pragyvenimo minimumo ribos 

1 2 3 4 5 
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1111. Ar jūs pritariate ar nepritariate žemiau išvardintiems teiginiams?   

          323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 
 

 Visiškai 

sutinku 
Sutinku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

a. Seneliai turėtų prižiūrėti anūkus, jei anūkų 

tėvai negali to daryti 
1 2 3 4 5 

b. Tėvai turėtų finansiškai padėti suaugusiems 

vaikams, turintiems finansinių sunkumų 
1 2 3 4 5 

c. Jei suaugusiems vaikams reikia pagalbos, 

tėvai turėtų padaryti viską, kad jiems padėtų 
1 2 3 4 5 

 

1112.  Perskaitysiu keletą teiginių apie tai, kas turėtų rūpintis pagyvenusiais tėvais. Ar jūs pritariate 

ar nepritariate žemiau išvardintiems teiginiams?  323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 
 

 Visiškai 

sutinku 
Sutinku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

a. Vaikai turėtų prisiimti atsakomybę už tėvų 

priežiūrą, jei jiems jos reikia  
1 2 3 4 5 

b. Vaikai savo darbo laiką turėtų derinti prie 

tėvų poreikių 
1 2 3 4 5 

c. Jei tėvams reikia priežiūros, dukterys turėtų 

prisiimti daugiau atsakomybės nei sūnūs 
1 2 3 4 5 

d. Vaikai turėtų padėti tėvams finansiškai, jei 

jie turi finansinių sunkumų 
1 2 3 4 5 

e. Vaikai turėtų priimti tėvus gyventi kartu, jei 

tėvai nebegali savimi pasirūpinti  
1 2 3 4 5 

 

1113. Ar jūs pritariate ar nepritariate šiems teiginiams?   323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 

 

 Visiškai 

sutinku 
Sutinku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

a. Porai yra geriau, jei vyras yra vyresnis nei 

moteris 
1 2 3 4 5 

b. Jei moteris uždirba daugiau nei sutuoktinis/ 

partneris, tai gali kenkti jų santykiams 
1 2 3 4 5 

c. Apskritai vyrai yra geresni politiniai lyderiai 

nei moterys 
1 2 3 4 5 

d. Moterys turėtų pačios nuspręsti, kaip gali 

išleisti savo uždirbamus pinigus, 

neatsiklaususios sutuoktinio/ partnerio  

1 2 3 4 5 

e. Būnant namų šeimininke galima pajusti 

tokią pat pilnatvę, kaip ir dirbant apmokamą 

darbą 

1 2 3 4 5 

f. Ikimokyklinio amžiaus vaikai nukenčia, jei 

jų motina dirba 
1 2 3 4 5 

g. Vaikai dažnai nukenčia, jei jų tėvas per daug 

dėmesio skiria savo darbui 
1 2 3 4 5 

h. Jei tėvai išsiskiria, vaikui geriau pasilikti su 

motina nei su tėvu 
1 2 3 4 5 
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1114. Ar jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?   323 KORTELĖ: Pritarimo skalė. 

 

 Visiškai 

sutinku 
Sutinku 

Nei sutinku, 

nei nesutinku 

Nesu-

tinku 

Visiškai 

nesutinku 

a. Jei trūksta darbo vietų, daugiau teisių dirbti 

turėtų turėti vyrai nei moterys 
1 2 3 4 5 

b. Jei trūksta darbo vietų, daugiau teisių dirbti 

turėtų turėti jauni žmonės nei pagyvenę 
1 2 3 4 5 

c. Jei trūksta darbo vietų, daugiau teisių dirbti 

turėtų turėti žmonės su vaikais nei be vaikų 
1 2 3 4 5 

 

1115. a. Tai visi klausimai. Dėkoju už jūsų laiką ir kantrybę. Jūs mums labai padėjote. Mums labai 

svarbu žinoti, kaip laikui bėgant keičiasi įvairūs dalykai, todėl, kaip jau minėjau pradžioje, mes 

norėtumėme jus apklausti dar kartą. Ar neprieštarautumėte, kad po kurio laiko mes vėl jus 

aplankytume ir paprašytume atsakyti į klausimus? 
 

1. Respondentas sutinka būti apklaustas dar kartą 

2. Respondentas nesutinka 
 

Jei respondentas sutinka būti apklaustas dar kartą, MARŠRUTINIAME LAPE ŠALIA 

ADRESO UŽRAŠYKITE JO/JOS VARDĄ, PAVARDĘ IR TELEFONĄ. 
 

Jei Jūs išsikeltumėte gyventi kitur, ar yra koks asmuo, kuris padėtų mums jus susirasti?  

 

Vardas___________________________ 

 

Ryšys su respondentu_______________ 

 

Telefono numeris___________________ 

 
 

12. Interviuotojo pastabos 
 

INTERVIUOTOJUI: Į žemiau esančius kausimus atsakykite neklausdami interviuojamojo.  

 

1201. Interviu pabaiga: _______val.  _______ min. 

 

Data, kai baigtas interviu: ______ mėn. ______diena 

 

1202. Būsto tipas:  
 

1 – atskiras namas 

2 – dviejų šeimų namas 

3 – kotedžas (blokuotas namas) 

4 – butas/kambarys pastate, mažesniame nei 4 aukštai, be lifto 

5 - butas/kambarys pastate, mažesniame nei 4 aukštai, su liftu 

6  – butas/kambarys pastate, kuriame yra 4 ar daugiau aukštai, be lifto 

7 – butas/kambarys pastate, kuriame yra 4 ar daugiau aukštai, su liftu 

8 – būstas, specialiai pritaikytas pagyvenusių poreikiams (butas, kuriame teikiamos paslaugos,  

      pusiau nepriklausomas namas, prieglauda) 

9 – ferma/ūkis 

10 – institucija (senelių namai, slaugos namai) 

11 – kita, nurodyti_____________________________________ 

 

1203. Aukštas, kuriame gyvena Respondentas         ______________ 
 

INTERVIUOTOJUI: Užpildykite Interviuotojo ataskaitą iškarto po interviu. 



 67 

13. Interviuotojo ataskaita 
 

1301. Interviu buvo nutrauktas/ sutrukdytas: 
 

1 – per/po klausimo Nr. ...    ... minutėms 

2 – per/po klausimo Nr. ...    ... minutėms 

3 – per/po klausimo Nr. ...    ... minutėms 

4 – per/po klausimo Nr. ...    ... minutėms 

5 – per/ po klausimo Nr. ...    ... minutėms 

 

1302. a. Ar kuriuo nors interviu metu dalyvavo kiti žmonės? 
 

1 – taip ↓  2 – ne → 1303 

 

b. Ar kuris nors iš šių žmonių galėjo turėti įtakos kuriems nors respondento atsakymams? 
 

1 – turėjo didelės įtakos 

2 – turėjo nemažai įtakos 

3 – šiek tiek įtakos 

4 – neturėjo įtakos 

 

c. Kokiu būdu buvo daroma įtaka respondentui?  Nurodykite, kurių klausimų (ar ištisų klausimyno 

dalių) metu buvo daroma įtaka respondentui ir aprašykite, kaip ši įtaka pasireiškė. 
 

1 – asmuo atsakė į klausimą vietoj respondento 

2 – R nenoriai atsakinėjo į klausimą 

3 – R dėmesį atitraukė vaikai 

4 – kita, parašyti: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1303. Ar noriai respondentas atsakinėjo į klausimus? 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Visiškai nenoriai      Labai noriai 

 

1304. Kaip jūs įvertintumėte informaciją, kurią suteikė respondentas? 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Visiškai nepatikima      Labai patikima 

 

A1. Kodas: ______________ 

 

A2. Gyvenamos vietos dydis   A3. Apskritis:  
 

1. Iki 2000 gyventojų     1. Alytaus 

2. 2-10 tūkst.     2. Kauno 

3. 10-50 tūkst.     3. Klaipėdos 

4. 50-100 tūkst.     4. Marijampolės 

5. 100-500 tūkst.     5. Panevėžio 

6. Kaunas      6. Šiaulių 

7. Vilnius      7. Tauragės 

  8. Telšių 

A4. Gyvenamoji vieta (rajonas ir miesto arba kaimo   9. Utenos 

     10. Vilniaus 

pavadinimas)_________________________________ 


