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9A KORTELĖ

Lietuvos socialdemokratų partija

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“
(Partija „Jaunoji Lietuva“, Tautininkų sąjunga)

Partija Tvarka ir teisingumas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Darbo partija

„Drąsos kelias“ politinė partija

Lietuvos liaudies partija

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga

Lietuvos žaliųjų partija

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija
(Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija)
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Darbo partija

„Drąsos kelias“ politinė partija

Lietuvos liaudies partija
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Lietuvos žaliųjų partija
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Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga

Partija Tvarka ir teisingumas

Darbo partija

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Lietuvos žaliųjų partija

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

Lietuvos liaudies partija

„Drąsos kelias“ politinė partija

Lietuvos centro partija
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Partija „Jaunoji Lietuva“
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Kita
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Labai pritariu

Pritariu
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Vienijimasis
turėtų ir toliau
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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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Keletą kartų per mėnesį

Kartą per savaitę

Keletą kartų per savaitę
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Daug rečiau negu dauguma bendraamžių

Rečiau negu dauguma bendraamžių

Panašiai kaip ir dauguma bendraamžių

Dažniau nei dauguma bendraamžių

Daug dažniau nei dauguma bendraamžių
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emociškai

neprisirišęs/-usi

Labai
emociškai

prisirišęs/-usi
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nereligingas/-a

Labai
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Kiekvieną dieną

Dažniau nei kartą per savaitę

Kartą per savaitę
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Tik per didžiąsias šventes

Dar rečiau
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Kiek geras išsilavinimas, jūsų manymu, turėtų būti 

svarbus sprendžiant, ar žmogus, gimęs, užaugęs ir 

gyvenantis ne Lietuvoje, gali čia atvykti ir gyventi?
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Visiškai
nesvarbus

Ypatingai
svarbus
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Kiek krikščioniškos šaknys, jūsų manymu, turėtų 

būti svarbios sprendžiant, ar žmogus gali čia atvykti 

ir gyventi?
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nesvarbios

Ypatingai
svarbios
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Energijos šaltiniai

Anglis

Gamtinės dujos

Vandens energija, kurią gamina tekantis upių, 
užtvankų ir jūrų vanduo

Atominė energija
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Vėjo energija
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Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu

53/85



50 KORTELĖ

Iš karto atvykus

Pragyvenus Lietuvoje metus, nepaisant to, ar jie dirbo 
ar nedirbo

Tik po to, kai jie bent vienerius metus dirbo ir mokėjo 
mokesčius

Jiems tapus Lietuvos piliečiais

Jie niekada neturėtų įgyti tokių pačių teisių
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Labai pritariu

Pritariu

Nei pritariu, nei nepritariu

Nepritariu

Labai nepritariu
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Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio 
pašalpą

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio 
pašalpos

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio 
pašalpos

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio 
pašalpą
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Tvirtai prieš

Prieš

Už

Tvirtai už
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54 KORTELĖ

Bazinių pajamų modelis

• Kas mėnesį valdžia kiekvienam išmoka tam tikrą 
pinigų sumą, skirtą būtiniausioms pragyvenimo 
išlaidoms padengti.

• Ji pakeičia daugelį kitų socialinių išmokų.

• Modeliu siekiama užtikrinti minimalų gyvenimo lygį 
kiekvienam.

• Kiekvienas gauna vienodą sumą nepriklausomai nuo
to, dirba, ar ne.

• Žmonės taip pat išsaugo pinigus, kuriuos uždirba ar 
gauna iš kitų šaltinių.

• Šis modelis finansuojamas iš surenkamų mokesčių.

Tvirtai prieš

Prieš

Už

Tvirtai už
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55 KORTELĖ

Vieninga Europos Sąjungos socialinių išmokų sistema

• Sistema siekiama užtikrinti minimalų gyvenimo lygį 
visiems neturtingiems Europos Sąjungos žmonėms.

• Gaunamų socialinių išmokų dydis bus nustatytas 
taip, kad atitiktų pragyvenimo išlaidas konkrečioje 
šalyje.

• Pagal šią sistemą turtingesnės Europos Sąjungos 
šalys turėtų skirti daugiau lėšų šiai sistemai išlaikyti 
negu vargingesnės Europos Sąjungos šalys.

Tvirtai prieš

Prieš

Už

Tvirtai už
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Daug aukštesnis

Aukštesnis

Nei aukštesnis, nei žemesnis

Žemesnis

Daug žemesnis
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Tikrai negali būti

Greičiau negali būti

Greičiau gali būti

Tikrai gali būti
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58 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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59 KORTELĖ

Esame oficialiai susituokę

Gyvename kartu, bet oficialiai nesame susituokę

Gyvename skyriumi teismo sprendimu

(įteisinta separacija)

Esame oficialiai išsiskyrę
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60 KORTELĖ

Oficialiai 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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61 KORTELĖ

Didmiestis

Didmiesčio priemiestis arba pakraštys

Miestas arba miestelis

Kaimas

Vienkiemis arba atskiras ūkis
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62 KORTELĖ

Nebaigtas pradinis

Pradinis

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

Pagrindinis, įgytas pagrindinėje, vidurinėje, jaunimo, vakarinėje mokykloje, 
licėjuje ar (pro)gimnazijoje

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, įgytas vidurinėje, vakarinėje mokykloje, licėjuje ar gimnazijoje

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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63 KORTELĖ

Dirbau apmokamą darbą:
buvau samdomas/-a darbuotojas/-a, dirbau savarankiškai 
(buvau pats/-i sau darbdavys/-ė) 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 negalią ir nedirbu

Esu pensininkas/-ė

Atlikinėjau privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos
tarnybą

Užsiėmiau namų ruoša, prižiūrėjau vaikus arba kitus 
asmenis
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64 KORTELĖ
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Aš neturiu/
neturėjau

jokios įtakos

Tai visiškai pri-
klauso/priklausė

nuo manęs
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65 KORTELĖ

Centrinės arba vietos valdžios institucija

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

Valstybinė įmonė

Privati įmonė

Savarankiškas darbas (pats/-i sau darbdavys/-ė)

Kita
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66 KORTELĖ

Darbo užmokesčiai

Pajamos iš savarankiško darbo, kai būni pats/-i sau 
darbdavys/-ė (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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67 KORTELĖ

JŪSŲ NAMŲ ŪKIO   BENDROS PAJAMOS

PER MĖNESĮ apytiksliai yra:

J Mažiau negu 350 eurų J

R Nuo 350 iki 450 eurų R

C Daugiau negu 450 iki 550 eurų C

M Daugiau negu 550 iki 650 eurų M

F Daugiau negu 650 iki 750 eurų F

S Daugiau negu 750 iki 900 eurų S

K Daugiau negu 900 iki 1050 eurų K

P Daugiau negu 1050 iki 1200 eurų P

D Daugiau negu 1200 iki 1350 eurų D

H Daugiau negu 1350 eurų H
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68 KORTELĖ

Su esamomis pajamomis gyvename nejausdami nepritekliaus

Išsiverčiame su esamomis pajamomis

Sunkiai verčiamės su esamomis pajamomis

Labai sunkiai verčiamės su esamomis pajamomis
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69 KORTELĖ

Nebaigtas pradinis

Pradinis

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

Pagrindinis, įgytas pagrindinėje, vidurinėje, jaunimo, vakarinėje mokykloje, 
licėjuje ar (pro)gimnazijoje

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, įgytas vidurinėje, vakarinėje mokykloje, licėjuje ar gimnazijoje

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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Dirbo apmokamą darbą:
buvo samdomas/-a darbuotojas/-a, dirbo savarankiškai 
(buvo pats/-i sau darbdavys/-ė) 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 arba alternatyviąją krašto apsaugos 
tarnybą

Užsiėmė namų ruoša, prižiūrėjo vaikus arba k  itus asmenis  
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Nebaigtas pradinis

Pradinis

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

Pagrindinis, įgytas pagrindinėje, vidurinėje, jaunimo, vakarinėje mokykloje, 
licėjuje ar (pro)gimnazijoje

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, įgytas vidurinėje, vakarinėje mokykloje, licėjuje ar gimnazijoje

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 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, įgytas pagrindinėje, vidurinėje, jaunimo, vakarinėje mokykloje, 
licėjuje ar (pro)gimnazijoje

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, įgytas vidurinėje, vakarinėje mokykloje, licėjuje ar gimnazijoje

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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Lietuvių

Žemaičių

Vokiečių

Čigonų/Romų

Baltarusių

Latvių

Lenkų

Karaimų

Rusų

Ukrainiečių

Žydų

Turkų

Totorių

Kurdų

Kita
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Kiek šis žmogus yra panašus į jus?

Labai panašus į mane

Panašus į mane

Pakankamai panašus į mane

Truputį panašus į mane

Nepanašus į mane

Visiškai nepanašus į mane
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Kiek geras išsilavinimas, jūsų manymu, turėtų būti 

svarbus sprendžiant, ar žmogus, gimęs, užaugęs ir 

gyvenantis ne Lietuvoje, gali čia atvykti ir gyventi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visiškai
nesvarbus

Ypatingai
svarbus
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Kiek krikščioniškos šaknys, jūsų manymu, turėtų 

būti svarbios sprendžiant, ar žmogus gali čia atvykti 

ir gyventi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visiškai
nesvarbios

Ypatingai
svarbios
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Kiek darbiniai įgūdžiai, kurių reikia Lietuvai, jūsų 

manymu, turėtų būti svarbūs sprendžiant, ar žmogus 

gali čia atvykti ir gyventi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visiškai
nesvarbūs

Ypatingai
svarbūs
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0 1 2 3 4 5

Visiškai
nesvarbu

Labai
svarbu
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visiškai
nesvarbu

Ypatingai
svarbu

85/85


