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1 KORTELĖ

Visai tam neskiriu laiko

Mažiau negu 0,5 val.

Nuo 0,5 val. iki 1 val.

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.

Daugiau negu 3 val.
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2 KORTELĖ

AR DAŽNAI ASMENINĖMS   REIKMĖMS?

Neturiu prieigos prie interneto nei darbe, nei namie, nei kitur

Niekada nesinaudoju internetu asmeninėms reikmėms

Rečiau negu kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kelis kartus per mėnesį

Kartą per savaitę

Kelis kartus per savaitę

Kiekvieną dieną
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3 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Su žmonėmis 

reikia būti labai 
atsargiam/-iai

Dauguma
žmonių galima 

pasitikėti
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4 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauguma žmonių 
stengtųsi manimi 

pasinaudoti

Dauguma žmonių 
stengtųsi būti są-
žiningi su manimi
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5 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Žmonės daž-

niausiai rūpinasi 
tik savimi

Žmonės daž-
niausiai stengiasi 

padėti kitiems
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8 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visiškai

nepasitikiu
Visiškai
pasitikiu
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8A KORTELĖ

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos rusų sąjunga

„Fronto“ partija

Lietuvos centro partija

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Pilietinės demokratijos partija

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Tautos prisikėlimo partija

Koalicija Darbo partija + jaunimas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Partija Tvarka ir teisingumas

Liberalų ir centro sąjunga

Partija „Jaunoji Lietuva“

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

8/93



8B KORTELĖ

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos rusų sąjunga

„Fronto“ partija

Lietuvos centro partija

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Pilietinės demokratijos partija

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Tautos prisikėlimo partija

Darbo partija

Leiboristų partija

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Partija Tvarka ir teisingumas

Liberalų ir centro sąjunga

Partija „Jaunoji Lietuva“

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

Lietuvos laisvės sąjunga

Lietuvos liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą“

Išsikėlė pats
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8C KORTELĖ

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos rusų sąjunga

„Fronto“ partija

Lietuvos centro partija

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Pilietinės demokratijos partija

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Tautos prisikėlimo partija

Darbo partija

Leiboristų partija

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Partija Tvarka ir teisingumas

Liberalų ir centro sąjunga

Partija „Jaunoji Lietuva“

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

Lietuvos laisvės sąjunga

Lietuvos liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą“

Kita
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9 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kairė Dešinė
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10 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ypatingai

nepatenkintas/-a
Ypatingai

patenkintas/-a
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11 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ypač bloga Ypač gera
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12 KORTELĖ

Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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14 KORTELĖ

LIETUVOS POLITIKA TURĖTŲ BŪTI TOKIA:

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

Reiktų leisti ribotam kiekiui

Reiktų leisti vienam kitam

Neleisti nei vienam
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15 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lietuvos

ekonomikai
yra blogai

Lietuvos
ekonomikai

yra gerai
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16 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Griauna kultūrą Turtina kultūrą
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17 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lietuva tampa 
blogesne vieta 

gyventi

Lietuva tampa 
geresne vieta 

gyventi
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18 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ypač

nelaimingas/-a
Ypač

laimingas/-a
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19 KORTELĖ

Niekada

Rečiau negu kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Keletą kartų per mėnesį

Kartą per savaitę

Keletą kartų per savaitę

Kasdien
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20 KORTELĖ

Daug rečiau negu dauguma

Rečiau negu dauguma

Panašiai kaip ir dauguma

Dažniau nei dauguma

Daug dažniau nei daugumai
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21 KORTELĖ

Nuolat arba labai dažnai

Kartais

Labai retai

Niekada

22/93



23 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visiškai

nereligingas/-a
Labai

religingas/-a
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24 KORTELĖ

Kiekvieną dieną

Dažniau nei kartą per savaitę

Kartą per savaitę

Bent kartą per mėnesį

Tik per didžiąsias šventes

Dar rečiau

Niekada
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25 KORTELĖ

Visiškai nėra blogai

Truputį blogai

Blogai

Labai blogai
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26 KORTELĖ

Visiškai neįtikėtina

Mažai tikėtina

Tikėtina

Labai tikėtina
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27 KORTELĖ

Labai gerai atlieka

Gerai atlieka

Atlieka nei gerai, nei blogai

Blogai atlieka

Labai blogai atlieka
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28 KORTELĖ

Labai nepatiko

Nepatiko

Nei nepatiko, nei patiko

Patiko

Labai patiko
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29 KORTELĖ

Su turtingais žmonėmis elgiasi blogiau

Su neturtingais žmonėmis elgiasi blogiau

Vienodai elgiasi ir su turtingais,
ir su neturtingais žmonėmis
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30 KORTELĖ

Blogiau elgiasi su žmonėmis, kurie yra kitos rasės
arba etninės kilmės nei dauguma Lietuvos gyventojų

Blogiau elgiasi su žmonėmis, kurie yra tos pačios rasės
arba etninės kilmės kaip dauguma Lietuvos gyventojų

Su visai žmonėmis elgiasi vienodai,
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės kilmės
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31 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sekasi ypač 

blogai
Sekasi ypač

gerai
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32 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ypač lėtai Ypač greitai
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33 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nejaučiu jokios 

pareigos
Jaučiu pilną 

pareigą
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34 KORTELĖ

Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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35 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niekada Visada
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36 KORTELĖ

Labai gerai atlieka

Gerai atlieka

Atlieka nei gerai, nei blogai

Blogai atlieka

Labai blogai atlieka
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37 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niekada Visada
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38 KORTELĖ

Labiau tikėtina, kad turtingas žmogus
bus pripažintas kaltu

Labiau tikėtina, kad neturtingas žmogus
bus pripažintas kaltu

Tikimybės būti pripažintiems kaltais yra vienodos
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39 KORTELĖ

Labiau tikėtina, kad kaltu bus pripažintas kitos, nei
dauguma Lietuvos gyventojų, rasės arba etninės kilmės žmogus

Labiau tikėtina, kad kaltu bus pripažintas tos pačios, kaip
dauguma Lietuvos gyventojų, rasės arba etninės kilmės žmogus

Tikimybės būti pripažintiems kaltais yra vienodos
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40 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niekada Visada
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41 KORTELĖ

Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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42 KORTELĖ

Laisvės atėmimo bausmė

Lygtinė laisvės atėmimo bausmė

Piniginė bauda

Viešieji darbai

Kokia nors kita bausmė
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43 KORTELĖ

1-3 mėnesius

4-6 mėnesius

7-11 mėnesius

Apie 1 metus

Apie 2 metus

Apie 3 metus

Apie 4 metus

Apie 5 metus

6-10 metų

Daugiau nei 10 metų
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44 KORTELĖ

Niekada

Kartą

Du kartus

3 ar 4 kartus

5 kartus ir daugiau
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45 KORTELĖ

Vyras, žmona ar partneris/-ė

Sūnus ar dukra (arba posūnis ar podukra, įvaikis, 

globotinis, partnerio/-ės vaikas)

Tėvas ar motina, sutuoktinio/-ės ar partnerio/-ės 

tėvas arba motina, patėvis ar pamotė

Brolis ar sesuo (arba įseserė ar įbrolis, tėvų įvaikis 

ar globotinis)

Kitas/-a giminaitis/-ė

Kitas giminystės ryšiais nesusijęs asmuo
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46 KORTELĖ

Esame oficialiai susituokę

Gyvename kartu, bet oficialiai nesame susituokę

Gyvename skyriumi teismo sprendimu

(įteisinta separacija)

Esame oficialiai išsiskyrę
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47 KORTELĖ

Vedęs/ištekėjusi

Gyvenu skyriumi nuo vyro/žmonos teismo sprendimu

(įteisinta separacija)

Oficialiai išsiskyręs/išsiskyrusi

Našlys/našlė

Nei vienas iš variantų (NIEKADA nebuvau susituokęs/-usi)
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48 KORTELĖ

Didmiestis

Didmiesčio priemiestis arba pakraštys

Miestas arba miestelis

Kaimas

Vienkiemis arba atskiras ūkis
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49 KORTELĖ

Nebaigtas pradinis

Pradinis

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

Pagrindinis (apima ir jaunimo, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas kartu baigiant ir pagrindinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko mažiau nei dvejus metus)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko dvejus ar daugiau metų)

Vidurinis (apima ir gimnazijas, licėjus, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo, kartu įgyjant ir 
vidurinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo baigimo

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus pagrindinį išsilavinimą)

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus vidurinį išsilavinimą)

Aukštasis neuniversitetinis arba koleginis

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus bakalauro studijas

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus vientisąsias (įskaitant studijas 
aukštosiose mokyklose iki reformos 1991-1992 m.) arba specialiąsias 
profesines (diplomuoto specialisto) studijas po bakalauro studijų baigimo

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus magistro arba rezidentūros studijas

Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis
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50 KORTELĖ

Dirbau apmokamą darbą:
buvau samdomas/-a darbuotojas/-a, dirbau savarankiškai 
arba šeimos versle (arba laikinai tuo neužsiėmiau dėl ligos, 
atostogų, prastovos, streiko ar pan.)

Mokiausi
(išskyrus tuos atvejus kai už studijas mokėjo darbdavys)
arba buvau akademinėse, vasaros ar panašiose atostogose

Buvau bedarbis/-ė ir aktyviai ieškojau darbo

Buvau bedarbis/-ė, bet aktyviai neieškojau darbo

Sergu ilgalaike (lėtine) liga arba turiu negali  ą ir nedirbu  

Esu pensininkas/-ė

Atlikinėjau privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos 
tarnybą

Užsiėmiau namų ruoša, prižiūrėjau vaikus arba kitus 
asmenis
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51 KORTELĖ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aš neturiu/ne-
turėjau jokios 

įtakos

Tai visiškai pri-
klauso/priklausė 

nuo manęs
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52 KORTELĖ

Centrinės arba vietos valdžios institucija

Kita viešojo sektoriaus institucija (pvz., švietimo ar 
sveikatos priežiūros)

Valstybinė įmonė

Privati įmonė

Savarankiškas darbas

Kita
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53 KORTELĖ

Gavau geresnį darbą

Nusprendžiau pradėti savo verslą arba dirbti 
savarankiškai

Pasibaigė mano darbo sutartis

Panaikino mano darbo vietą arba mane atleido iš darbo

Mano darbdavys nutraukė veiklą

Mano paties/pačios arba šeimos verslas buvo uždarytas 
ar parduotas

Susirgau arba tapau neįgaliu/-ia

Išėjau į pensiją

Asmeninės arba šeimyninės priežastys

Kita

Niekada neteko išeiti iš darbo

53/93



54 KORTELĖ

Darbo užmokesčiai

Pajamos iš savarankiško darbo (išskyrus ūkininkavimą)

Pajamos iš ūkininkavimo

Pensijos

Bedarbio pašalpos arba išeitinės kompensacijos

Kokios nors kitos socialinės pašalpos arba išmokos

Pajamos iš investicijų, santaupų, draudimo, 
nekilnojamojo turto ar kitos nuosavybės

Pajamos iš kitų šaltinių
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55 KORTELĖ

JŪSŲ NAMŲ ŪKIO   BENDROS PAJAMOS

PER MĖNESĮ apytiksliai yra:

J Mažiau negu 700 litų J

R Nuo 700 iki 800 litų R

C Daugiau negu 800 iki 900 litų C

M Daugiau negu 900 iki 1100 litų M

F Daugiau negu 1100 iki 1400 litų F

S Daugiau negu 1400 iki 1700 litų S

K Daugiau negu 1700 iki 2000 litų K

P Daugiau negu 2000 iki 2500 litų P

D Daugiau negu 2500 iki 3500 litų D

H Daugiau negu 3500 litų H
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56 KORTELĖ

Mano pajamų bendrose namų ūkio pajamose nėra iš viso

Labai nedidelę dalį

Mažiau nei pusę

Apie pusę

Daugiau nei pusę

Labai didelę dalį

Visas bendras namų ūkio pajamas sudaro mano pajamos
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57 KORTELĖ

Esamos pajamos leidžia gyventi nejaučiant jokio nepritekliaus

Esamų pajamų iš esmės pakanka

Sunkiai verčiamės su esamomis pajamomis

Labai sunkiai verčiamės su esamomis pajamomis
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58 KORTELĖ

Labai sunku

Pakankamai sunku

Nei sunku, nei lengva

Pakankamai lengva

Labai lengva
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59 KORTELĖ

Nebaigtas pradinis

Pradinis

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

Pagrindinis (apima ir jaunimo, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas kartu baigiant ir pagrindinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko mažiau nei dvejus metus)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko dvejus ar daugiau metų)

Vidurinis (apima ir gimnazijas, licėjus, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo, kartu įgyjant ir 
vidurinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo baigimo

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus pagrindinį išsilavinimą)

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus vidurinį išsilavinimą)

Aukštasis neuniversitetinis arba koleginis

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus bakalauro studijas

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus vientisąsias (įskaitant studijas 
aukštosiose mokyklose iki reformos 1991-1992 m.) arba specialiąsias 
profesines (diplomuoto specialisto) studijas po bakalauro studijų baigimo

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus magistro arba rezidentūros studijas

Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis
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60 KORTELĖ

Dirbo apmokamą darbą:
buvo samdomas/-a darbuotojas/-a, dirbo savarankiškai arba 
šeimos versle (arba laikinai tuo neužsiėmė dėl ligos, atostogų, 
prastovos, streiko ar pan.)

Mokėsi
(išskyrus tuos atvejus kai už studijas mokėjo darbdavys)
arba buvo akademinėse, vasaros ar panašiose atostogose

Buvo bedarbis/-ė ir aktyviai ieškojo darbo

Buvo bedarbis/-ė, bet aktyviai neieškojo darbo

Serga ilgalaike (lėtine) liga arba turi negalią ir nedirba

Yra pensininkas/-ė

Atlikinėjo privalomąją arb  a alternatyviąją krašto apsaugos   
tarnybą

Užsiėmė namų ruoša, prižiūrėjo vaikus arba kitus asmenis
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61 KORTELĖ

Nebaigtas pradinis

Pradinis

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

Pagrindinis (apima ir jaunimo, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas kartu baigiant ir pagrindinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko mažiau nei dvejus metus)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko dvejus ar daugiau metų)

Vidurinis (apima ir gimnazijas, licėjus, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo, kartu įgyjant ir 
vidurinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo baigimo

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus pagrindinį išsilavinimą)

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus vidurinį išsilavinimą)

Aukštasis neuniversitetinis arba koleginis

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus bakalauro studijas

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus vientisąsias (įskaitant studijas 
aukštosiose mokyklose iki reformos 1991-1992 m.) arba specialiąsias 
profesines (diplomuoto specialisto) studijas po bakalauro studijų baigimo

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus magistro arba rezidentūros studijas

Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis

61/93



62 KORTELĖ

Aukštos kvalifikacijos specialistas
Pavyzdžiui: gydytojas, mokytojas, inžinierius, menininkas, 
finansininkas
Aukšto lygmens pareigūnas ar vadovas
Pavyzdžiui: bankininkas, didelės įmonės direktorius, aukšto 
lygmens valstybės tarnautojas, profesinės organizacijos vadovas
Biuro ar administracijos darbuotojas
Pavyzdžiui: sekretorius, administratorius, įstaigos ar įmonės 
tarnautojas, biuro vadovas, buhalteris
Prekybos sektoriaus darbuotojas
Pavyzdžiui: pardavimų vadybininkas, parduotuvės savininkas, 
pardavėjas, draudimo agentas
Paslaugų sektoriaus darbuotojas
Pavyzdžiui: restorano savininkas, policininkas, padavėjas, 
socialinis darbuotojas, kirpėjas, karinė tarnyba
Aukštos kvalifikacijos darbininkas
Pavyzdžiui: meistras, darbų vykdytojas, mechanikas, 
spaustuvininkas, šaltkalvis, elektrikas
Vidutinės kvalifikacijos darbininkas
Pavyzdžiui: mūrininkas, autobuso vairuotojas, pakuotojas, 
stalius, skardininkas, kepėjas
Žemos kvalifikacijos darbininkas
Pavyzdžiui: juodadarbis, krovikas/nešikas, nekvalifikuotas 
gamyklos darbininkas
Žemės ūkio darbininkas
Pavyzdžiui: ūkininkas, ūkio darbininkas, traktoriaus vairuotojas, 
žvejyba
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Nebaigtas pradinis

Pradinis

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

Pagrindinis (apima ir jaunimo, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas kartu baigiant ir pagrindinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko mažiau nei dvejus metus)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo
(kai profesinio mokymo programa truko dvejus ar daugiau metų)

Vidurinis (apima ir gimnazijas, licėjus, vakarines mokyklas)

Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo, kartu įgyjant ir 
vidurinį išsilavinimą

Profesinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo baigimo

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus pagrindinį išsilavinimą)

Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo 
baigimo (apima ir technikumus, jei įstota įgijus vidurinį išsilavinimą)

Aukštasis neuniversitetinis arba koleginis

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus bakalauro studijas

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus vientisąsias (įskaitant studijas 
aukštosiose mokyklose iki reformos 1991-1992 m.) arba specialiąsias 
profesines (diplomuoto specialisto) studijas po bakalauro studijų baigimo

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus magistro arba rezidentūros studijas

Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis
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Aukštos kvalifikacijos specialistė
Pavyzdžiui: gydytoja, mokytoja, inžinierė, menininkė, 
finansininkė
Aukšto lygmens pareigūnė ar vadovė
Pavyzdžiui: bankininkė, didelės įmonės direktorė, aukšto 
lygmens valstybės tarnautoja, profesinės organizacijos vadovė
Biuro ar administracijos darbuotoja
Pavyzdžiui: sekretorė, administratorė, įstaigos ar įmonės 
tarnautoja, biuro vadovė, buhalterė
Prekybos sektoriaus darbuotoja
Pavyzdžiui: pardavimų vadybininkė, parduotuvės savininkė, 
pardavėja, draudimo agentė
Paslaugų sektoriaus darbuotoja
Pavyzdžiui: restorano savininkė, policininkė, padavėja, socialinė 
darbuotoja, kirpėja, karinė tarnyba
Aukštos kvalifikacijos darbininkė
Pavyzdžiui: meistrė, darbų vykdytoja, mechanikė, 
spaustuvininkė, šaltkalvė, elektrikė
Vidutinės kvalifikacijos darbininkė
Pavyzdžiui: mūrininkė, autobuso vairuotoja, pakuotoja, dailidė, 
skardininkė, kepėja
Žemos kvalifikacijos darbininkė
Pavyzdžiui: juodadarbė, krovikė/nešikė, nekvalifikuota 
gamyklos darbininkė
Žemės ūkio darbininkė
Pavyzdžiui: ūkininkė, ūkio darbininkė, traktoriaus vairuotoja, 
žvejyba
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Labai naudinga

Naudinga

Nelabai naudinga

Visiškai nenaudinga
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Viską

Didžiąją dalį

Apie pusę

Nedidelę dalį

Nieko
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Visą laiką

Didžiąją laiko dalį

Daugiau nei pusę viso laiko

Mažiau nei pusę viso laiko

Kartais

Niekada
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Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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Niekada arba beveik niekada

Kartais

Dažnai

Visada arba beveik visada
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0 1 2 3 4 5 6
Nei karto Labai daug 

kartų
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Darbuotojų darbo organizavimui
(pvz., vadovavimui, nurodymų davimui,
koordinavimui ir pan.)

Darbui su žmonėmis ne iš jūsų įstaigos
(pvz., pirkėjais, klientais, pacientais, studentais)

Darbui su tekstu ir/ar skaičiais
(pvz., skaitymui, rašymui, skaičiavimui, duomenų 
apdorojimui ar pan.)

Darbui su fiziniais objektais ir/ar kitomis medžiagomis
(pvz., gamybai, statybai, montavimui, virimui, valymui, 
dažymui, taisymui, krovimui, transportavimui ir pan.)

Darbui su gyvūnais ir/ar augalais
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Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kelis kartus per mėnesį

Kartą per savaitę

Kelis kartus per savaitę

Kasdien
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Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kelis kartus per mėnesį

Kiekvieną savaitę

73/93



74 KORTELĖ

Taip, daug

Taip, kelis

Taip, vieną ar du

Ne, nei vieno
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PAGRINDINĖ PRIEŽASTIS, KODĖL AŠ STENGIUOSI DIRBDAMAS/-A, YRA TA, KAD  :

noriu būti patenkintas/-a atliktais darbais

noriu išsaugoti savo darbą

mano darbas yra naudingas kitiems žmonėms

noriu gauti didesnį atlyginimą ar aukštesnes pareigas

veikla mano darbe yra įdomi

kiekvieno pareiga yra dirbti taip, kaip sugeba geriausiai
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ANTRA PAGAL SVARBĄ PRIEŽASTIS, KODĖL AŠ STENGIUOSI DIRBDAMAS/-A, YRA TA, KAD  :

noriu būti patenkintas/-a atliktais darbais

noriu išsaugoti savo darbą

mano darbas yra naudingas kitiems žmonėms

noriu gauti didesnį atlyginimą ar aukštesnes pareigas

veikla mano darbe yra įdomi

kiekvieno pareiga yra dirbti taip, kaip sugeba geriausiai
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Mažiau nei 1 metus (po privalomo išsilavinimo)

Apie 1 metus

Apie 2 metus

Apie 3 metus

Apie 4-5 metus

Apie 6-7 metus

Apie 8-9 metus

10 metų ar daugiau (po privalomo išsilavinimo)
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1 dieną ar mažiau

2-6 dienas

1-4 savaites

1-3 mėnesius

Daugiau negu 3 mėnesius, iki 1 metų

Daugiau negu 1 metus, iki 2 metų

Daugiau negu 2 metus, iki 5 metų

Daugiau negu 5 metus
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Visiškai neteisingas

Mažai teisingas

Pakankamai teisingas

Labai teisingas
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Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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Moterų visiškai nėra

Labai nedidelę dalį

Mažiau nei pusę

Apie pusę

Daugiau nei pusę

Labai didelę dalį

Visos darbuotojos moterys
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ypač sunku Ypač lengva
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Nedidelę arba jokios įtakos

Turi šiek tiek įtakos

Turi gana didelę įtaką

Turi labai didelę įtaką

83/93



84 KORTELĖ

Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu

84/93



85 KORTELĖ

Niekada

Beveik niekada

Kartais

Dažnai

Visada
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ypatingai

nepatenkintas/-a
Ypatingai

patenkintas/-a
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Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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Visiškai nesvarbu

Nesvarbu

Nei svarbu, nei nesvarbu

Svarbu

Labai svarbu
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Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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NAMŲ RUOŠA APIMA NAMUOSE ATLIEKAMUS DARBUS, TOKIUS KAIP  :

➢ virimas

➢ skalbimas

➢ valymas

➢ drabužių priežiūra

➢ apsipirkimas

➢ remonto darbai

NAMŲ RUOŠA NEAPIMA  :

➢ vaikų priežiūros

➢ kitų žmonių, pvz., senų ar sergančių, priežiūros

➢ laisvalaikio užsiėmimų
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Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kelis kartus per mėnesį

Kartą per savaitę

Kelis kartus per savaitę

Kasdien
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Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kelis kartus per mėnesį

Kiekvieną savaitę
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Tikrai ne

Turbūt ne

Turbūt taip

Tikrai taip
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