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IR
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PASTABA: JEI JŪS ESATE VYRAS – PRADĖKITE NUO HS1 KLAUSIMO ŠIAME PUSLAPYJE

JEI JŪS ESATE MOTERIS – PRADĖKITE NUO HS2 KLAUSIMO 3-IAME PUSLAPYJE

HS1. /Atsakinėja vyrai/. Žemiau pateikiame trumpus žmonių apibūdinimus. Perskaitykite kiekvieną 
apibūdinimą ir įvertinkite (pažymėdami atitinkamą langelį kiekvienoje eilutėje) apibūdinamo 
žmogaus panašumą ar nepanašumą į jus.

Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panašus į 
mane

Panašus į 
mane

Pakanka-
mai pana-
šus į mane

Truputį 
panašus į 

mane
Nepanašus 

į mane

Visiškai 
nepanašus 

į mane

A
Jam svarbu generuoti naujas idėjas ir 
būti kūrybingam. Jis mėgsta viską daryti 
savaip, originaliai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B Jam svarbu būti turtingam. Jis nori 
turėti daug pinigų bei brangių daiktų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C
Jam svarbu, kad su kiekvienu žmogumi 
pasaulyje būtų elgiamasi vienodai. Jis 
įsitikinęs, kad gyvenime kiekvienas turi 
turėti lygias galimybes.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Jam svarbu demonstruoti savo 
gabumus. Jis nori, kad žmonės žavėtųsi 
tuo, ką jis daro. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Jam svarbu gyventi saugioje aplinkoje. 
Jis vengia visko, kas gali kelti grėsmę jo 
saugumui. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Jam patinka netikėtumai, jis visada 
ieško naujų veiklų. Jis mano, kad 
gyvenime reikia išbandyti kuo daugiau 
įvairių dalykų.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G
Jis įsitikinęs, kad žmonės turėtų daryti 
tai, kas jiems yra pasakyta. Jis mano, 
kad žmonės visada turi laikytis taisyklių, 
net jeigu niekas jų nemato.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Jam svarbios kitokių negu jis žmonių 
nuomonės. Net jei ir nesutinka su jais, jis 
vis tiek nori juos suprasti. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Jam yra svarbu būti paprastam ir 
kukliam. Jis stengiasi neatkreipti į save 
dėmesio. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Jam svarbu gerai leisti laiką. Jis mėgsta 
„palepinti“ save. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Jam svarbu pačiam spręsti, kaip ir ką 
daryti. Jam patinka būti 
nepriklausomam nuo kitų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panašus į 
mane

Panašus į 
mane

Pakanka-
mai pana-
šus į mane

Truputį 
panašus į 

mane
Nepanašus 

į mane

Visiškai 
nepanašus 

į mane

L Jam labai svarbu padėti aplinkiniams 
žmonėms. Jis nori rūpintis jų gerove. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Jam svarbu, kad jo veikla būtų labai 
sėkminga. Jis tikisi, kad žmonės įvertins 
jo pasiekimus. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N
Jam svarbu, kad valdžia užtikrintų jo 
saugumą nuo visų grėsmių. Jis nori, kad 
valstybė būtų stipri ir galėtų apginti savo 
piliečius.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O Jis ieško nuotykių ir mėgsta rizikuoti. Jis 
nori gyventi įdomų gyvenimą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Jam svarbu visada elgtis tinkamai. Jis 
vengia bet kokio poelgio, kurį aplinkiniai 
vertintų neigiamai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Jam svarbu, kad jį gerbtų kiti žmonės. 
Jis nori, kad žmonės darytų tai, ką jis 
sako. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Jam yra svarbu būti atsidavusiam savo 
draugams. Jis nori aukotis dėl artimų 
žmonių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Jis tvirtai įsitikinęs, kad žmonės turėtų 
rūpintis gamta. Jam svarbu saugoti 
aplinką. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Jam svarbios tradicijos. Jis stengiasi 
laikytis religinių arba savo šeimos 
papročių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Jis siekia išnaudoti kiekvieną galimybę 
pasilinksminti. Jam svarbu daryti tai, 
kas jam teikia malonumą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

PASTABA: TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS1 KLAUSIMĄ 5-AME PUSLAPYJE
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HS2. /Atsakinėja moterys/. Žemiau pateikiame trumpus žmonių apibūdinimus. Perskaitykite kiekvieną 
apibūdinimą ir įvertinkite (pažymėdami atitinkamą langelį kiekvienoje eilutėje) apibūdinamo 
žmogaus panašumą ar nepanašumą į jus.

Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panaši į 
mane

Panaši į 
mane

Pakanka-
mai panaši 

į mane

Truputį 
panaši į 
mane

Nepanaši į 
mane

Visiškai 
nepanaši į 

mane

A
Jai svarbu generuoti naujas idėjas ir 
būti kūrybingai. Ji mėgsta viską daryti 
savaip, originaliai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B Jai svarbu būti turtingai. Ji nori turėti 
daug pinigų bei brangių daiktų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C
Jai svarbu, kad su kiekvienu žmogumi 
pasaulyje būtų elgiamasi vienodai. Ji 
įsitikinusi, kad gyvenime kiekvienas turi 
turėti lygias galimybes.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Jai svarbu demonstruoti savo gabumus. 
Ji nori, kad žmonės žavėtųsi tuo, ką ji 
daro. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Jai svarbu gyventi saugioje aplinkoje. Ji 
vengia visko, kas gali kelti grėsmę jos 
saugumui. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Jai patinka netikėtumai, ji visada ieško 
naujų veiklų. Ji mano, kad gyvenime 
reikia išbandyti kuo daugiau įvairių 
dalykų.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G
Ji įsitikinusi, kad žmonės turėtų daryti 
tai, kas jiems yra pasakyta. Ji mano, kad 
žmonės visada turi laikytis taisyklių, net 
jeigu niekas jų nemato.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Jai svarbios kitokių negu ji žmonių 
nuomonės. Net jei ir nesutinka su jais, ji 
vis tiek nori juos suprasti. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Jai yra svarbu būti paprastai ir 
kukliai. Ji stengiasi neatkreipti į save 
dėmesio. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Jai svarbu gerai leisti laiką. Ji mėgsta 
„palepinti“ save. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Jai svarbu pačiai spręsti, kaip ir ką 
daryti. Jai patinka būti nepriklausomai 
nuo kitų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panaši į 
mane

Panaši į 
mane

Pakanka-
mai panaši 

į mane

Truputį 
panaši į 
mane

Nepanaši į 
mane

Visiškai 
nepanaši į 

mane

L Jai labai svarbu padėti aplinkiniams 
žmonėms. Ji nori rūpintis jų gerove. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Jai svarbu, kad jos veikla būtų labai 
sėkminga. Ji tikisi, kad žmonės įvertins 
jos pasiekimus. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N
Jai svarbu, kad valdžia užtikrintų jos 
saugumą nuo visų grėsmių. Ji nori, kad 
valstybė būtų stipri ir galėtų apginti savo 
piliečius.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O Ji ieško nuotykių ir mėgsta rizikuoti. Ji 
nori gyventi įdomų gyvenimą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Jai svarbu visada elgtis tinkamai. Ji 
vengia bet kokio poelgio, kurį aplinkiniai 
vertintų neigiamai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q Jai svarbu, kad ją gerbtų kiti žmonės. Ji 
nori, kad žmonės darytų tai, ką ji sako. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Jai yra svarbu būti atsidavusiai savo 
draugams. Ji nori aukotis dėl artimų 
žmonių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Ji tvirtai įsitikinusi, kad žmonės turėtų 
rūpintis gamta. Jai svarbu saugoti 
aplinką. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Jai svarbios tradicijos. Ji stengiasi 
laikytis religinių arba savo šeimos 
papročių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Ji siekia išnaudoti kiekvieną galimybę 
pasilinksminti. Jai svarbu daryti tai, kas 
jai teikia malonumą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

PASTABA: TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS1 KLAUSIMĄ 5-AME PUSLAPYJE
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PASTABA: NUO ŠIOS VIETOS ATSAKINĖKITE Į VISUS KLAUSIMUS

Tolesni klausimai yra panašūs į anksčiau užduotus klausimus, tačiau atsakydami į juos jūs mums 
padėsite tobulinti mūsų klausimyną ateityje. Prašome atsakinėti į klausimus taip, lyg jie būtų visiškai 
nauji, ir nesistengti prisiminti, kaip atsakinėjote anksčiau.

Pirmieji keli klausimai skirti išsiaiškinti, kiek laiko jūs skiriate televizijos žiūrėjimui, radijo klausymuisi 
ir laikraščių skaitymui.

IS1. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate televizijos žiūrėjimui? Prašome įskaičiuoti ir 
laiką, kurį skiriate televizijos žiūrėjimui internetu.
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val.  07

IS2. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate radijo klausymuisi? Prašome įskaičiuoti ir laiką, 
kurį skiriate radijo klausymuisi internetu.
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val.  07
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IS3. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate laikraščių skaitymui? Prašome įskaičiuoti ir 
laiką, kurį skiriate laikraščių skaitymui internetu.
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val.  07

Toliau keli klausimai apie Lietuvos policiją.

IS4. Pagal tai, ką esate girdėjęs/-usi ar patyręs/-usi, atsakykite, kaip, jūsų nuomone, Lietuvos policijai 
sekasi užkirsti kelią nusikaltimams, kuriuose naudojamas arba grasinama panaudoti smurtą?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Sekasi
ypač blogai

Sekasi
labai blogai

Sekasi
gana blogai

Sekasi nei 
blogai, nei gerai

Sekasi
gana gerai

Sekasi
labai gerai

Sekasi
ypač gerai

00 01 02 03 04 05 06

IS5. O kaip, Jūsų nuomone, Lietuvos policijai sekasi gaudyti asmenis, kurie apiplėšinėja namus?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Sekasi
ypač blogai

Sekasi
labai blogai

Sekasi
gana blogai

Sekasi nei 
blogai, nei gerai

Sekasi
gana gerai

Sekasi
labai gerai

Sekasi
ypač gerai

00 01 02 03 04 05 06

IS6. Jeigu netoli jūsų gyvenamosios vietos įvyktų smurtinis nusikaltimas ir kas nors iškviestų policiją, 
kaip manote, ji lėtai ar greitai atvyktų į įvykio vietą?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Ypač lėtai Labai lėtai Gana lėtai
Nei lėtai,

nei greitai Gana greitai Labai greitai Ypač greitai
00 01 02 03 04 05 06
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Toliau keletas klausimų apie tai, kaip policija elgiasi įvykus nusikaltimams, tokiems kaip namų 
apiplėšimai ir fiziniai žmonių užpuolimai.

IS7. Pagal tai, ką esate girdėjęs/-usi ar patyręs/-usi, atsakykite, ar dažnai, jūsų nuomone, policija 
pagarbiai elgiasi su žmonėmis, gyvenančiais Lietuvoje?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Niekada  0

Beveik niekada  1

Retai  2

Retkarčiais  3

Kartais  4

Pusėje visų atvejų  5

Dažniau nei pusėje visų atvejų  6

Dažnai  7

Labai dažnai  8

Beveik visada  9

Visada  10

IS8. Kaip manote, ar dažnai policija priima teisingus ir nešališkus sprendimus bylose, kurias ji tiria?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Niekada  0

Beveik niekada  1

Retai  2

Retkarčiais  3

Kartais  4

Pusėje visų atvejų  5

Dažniau nei pusėje visų atvejų  6

Dažnai  7

Labai dažnai  8

Beveik visada  9

Visada  10
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IS9. O kaip manote, ar, apskritai, bendraudama su Lietuvos žmonėmis, policija dažnai paaiškina savo 
sprendimus ir veiksmus, kai jos to prašoma?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Niekada  0

Beveik niekada  1

Retai  2

Retkarčiais  3

Kartais  4

Pusėje visų atvejų  5

Dažniau nei pusėje visų atvejų  6

Dažnai  7

Labai dažnai  8

Beveik visada  9

Visada  10

Dabar keli klausimai apie tai, kiek tikėtina, kad jūs būtumėte sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu Lietuvoje 
padarytumėte ką nors iš šių dalykų.

IS10. Kiek tikėtina, kad būtumėte sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu jūs pareikalautumėte nepagrįstai 
didelės ar neteisėtos draudimo išmokos?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visiškai neįtikėtina Mažai tikėtina Tikėtina Labai tikėtina
1 2 3 4

IS11. Kiek tikėtina, kad būtumėte sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu jūs nusipirktumėte ką nors, kas, 
jūsų manymu, galėjo būti pavogta?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visiškai neįtikėtina Mažai tikėtina Tikėtina Labai tikėtina
1 2 3 4
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IS12. Kiek tikėtina, kad būtumėte sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu jūs pažeistumėte kelių eismo 
taisykles, pavyzdžiui, viršytumėte greitį ar pravažiuotumėte degant raudonam šviesoforo 
signalui?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visiškai neįtikėtina Mažai tikėtina Tikėtina Labai tikėtina
1 2 3 4

Diena Mėnuo Metai
ĮRAŠYKITE ŠIOS DIENOS DATĄ:

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ KLAUSIMYNO PILDYMUI !

PRAŠOME GRAŽINTI KLAUSIMYNĄ KAIP BUVO NURODYTA
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EUROPOS SOCIALINIS TYRIMAS

(Papildomas klausimynas)

LIETUVA

(5 banga, 2010/11)

Vykdytojai:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

IR

UAB „RAIT“

Respondento NR.: _____________

VERSIJA B

Kaunas ir Vilnius
2010/2011



PASTABA: JEI JŪS ESATE VYRAS – PRADĖKITE NUO HS1 KLAUSIMO ŠIAME PUSLAPYJE

JEI JŪS ESATE MOTERIS – PRADĖKITE NUO HS2 KLAUSIMO 3-IAME PUSLAPYJE

HS1. /Atsakinėja vyrai/. Žemiau pateikiame trumpus žmonių apibūdinimus. Perskaitykite kiekvieną 
apibūdinimą ir įvertinkite (pažymėdami atitinkamą langelį kiekvienoje eilutėje) apibūdinamo 
žmogaus panašumą ar nepanašumą į jus.

Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panašus į 
mane

Panašus į 
mane

Pakanka-
mai pana-
šus į mane

Truputį 
panašus į 

mane
Nepanašus 

į mane

Visiškai 
nepanašus 

į mane

A
Jam svarbu generuoti naujas idėjas ir 
būti kūrybingam. Jis mėgsta viską daryti 
savaip, originaliai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B Jam svarbu būti turtingam. Jis nori 
turėti daug pinigų bei brangių daiktų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C
Jam svarbu, kad su kiekvienu žmogumi 
pasaulyje būtų elgiamasi vienodai. Jis 
įsitikinęs, kad gyvenime kiekvienas turi 
turėti lygias galimybes.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Jam svarbu demonstruoti savo 
gabumus. Jis nori, kad žmonės žavėtųsi 
tuo, ką jis daro. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Jam svarbu gyventi saugioje aplinkoje. 
Jis vengia visko, kas gali kelti grėsmę jo 
saugumui. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Jam patinka netikėtumai, jis visada 
ieško naujų veiklų. Jis mano, kad 
gyvenime reikia išbandyti kuo daugiau 
įvairių dalykų.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G
Jis įsitikinęs, kad žmonės turėtų daryti 
tai, kas jiems yra pasakyta. Jis mano, 
kad žmonės visada turi laikytis taisyklių, 
net jeigu niekas jų nemato.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Jam svarbios kitokių negu jis žmonių 
nuomonės. Net jei ir nesutinka su jais, jis 
vis tiek nori juos suprasti. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Jam yra svarbu būti paprastam ir 
kukliam. Jis stengiasi neatkreipti į save 
dėmesio. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Jam svarbu gerai leisti laiką. Jis mėgsta 
„palepinti“ save. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Jam svarbu pačiam spręsti, kaip ir ką 
daryti. Jam patinka būti 
nepriklausomam nuo kitų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panašus į 
mane

Panašus į 
mane

Pakanka-
mai pana-
šus į mane

Truputį 
panašus į 

mane
Nepanašus 

į mane

Visiškai 
nepanašus 

į mane

L Jam labai svarbu padėti aplinkiniams 
žmonėms. Jis nori rūpintis jų gerove. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Jam svarbu, kad jo veikla būtų labai 
sėkminga. Jis tikisi, kad žmonės įvertins 
jo pasiekimus. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N
Jam svarbu, kad valdžia užtikrintų jo 
saugumą nuo visų grėsmių. Jis nori, kad 
valstybė būtų stipri ir galėtų apginti savo 
piliečius.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O Jis ieško nuotykių ir mėgsta rizikuoti. Jis 
nori gyventi įdomų gyvenimą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Jam svarbu visada elgtis tinkamai. Jis 
vengia bet kokio poelgio, kurį aplinkiniai 
vertintų neigiamai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Jam svarbu, kad jį gerbtų kiti žmonės. 
Jis nori, kad žmonės darytų tai, ką jis 
sako. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Jam yra svarbu būti atsidavusiam savo 
draugams. Jis nori aukotis dėl artimų 
žmonių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Jis tvirtai įsitikinęs, kad žmonės turėtų 
rūpintis gamta. Jam svarbu saugoti 
aplinką. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Jam svarbios tradicijos. Jis stengiasi 
laikytis religinių arba savo šeimos 
papročių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Jis siekia išnaudoti kiekvieną galimybę 
pasilinksminti. Jam svarbu daryti tai, 
kas jam teikia malonumą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

PASTABA: TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS13 KLAUSIMĄ 5-AME PUSLAPYJE
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HS2. /Atsakinėja moterys/. Žemiau pateikiame trumpus žmonių apibūdinimus. Perskaitykite kiekvieną 
apibūdinimą ir įvertinkite (pažymėdami atitinkamą langelį kiekvienoje eilutėje) apibūdinamo 
žmogaus panašumą ar nepanašumą į jus.

Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panaši į 
mane

Panaši į 
mane

Pakanka-
mai panaši 

į mane

Truputį 
panaši į 
mane

Nepanaši į 
mane

Visiškai 
nepanaši į 

mane

A
Jai svarbu generuoti naujas idėjas ir 
būti kūrybingai. Ji mėgsta viską daryti 
savaip, originaliai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B Jai svarbu būti turtingai. Ji nori turėti 
daug pinigų bei brangių daiktų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C
Jai svarbu, kad su kiekvienu žmogumi 
pasaulyje būtų elgiamasi vienodai. Ji 
įsitikinusi, kad gyvenime kiekvienas turi 
turėti lygias galimybes.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Jai svarbu demonstruoti savo gabumus. 
Ji nori, kad žmonės žavėtųsi tuo, ką ji 
daro. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Jai svarbu gyventi saugioje aplinkoje. Ji 
vengia visko, kas gali kelti grėsmę jos 
saugumui. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Jai patinka netikėtumai, ji visada ieško 
naujų veiklų. Ji mano, kad gyvenime 
reikia išbandyti kuo daugiau įvairių 
dalykų.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G
Ji įsitikinusi, kad žmonės turėtų daryti 
tai, kas jiems yra pasakyta. Ji mano, kad 
žmonės visada turi laikytis taisyklių, net 
jeigu niekas jų nemato.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Jai svarbios kitokių negu ji žmonių 
nuomonės. Net jei ir nesutinka su jais, ji 
vis tiek nori juos suprasti. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Jai yra svarbu būti paprastai ir 
kukliai. Ji stengiasi neatkreipti į save 
dėmesio. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Jai svarbu gerai leisti laiką. Ji mėgsta 
„palepinti“ save. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Jai svarbu pačiai spręsti, kaip ir ką 
daryti. Jai patinka būti nepriklausomai 
nuo kitų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panaši į 
mane

Panaši į 
mane

Pakanka-
mai panaši 

į mane

Truputį 
panaši į 
mane

Nepanaši į 
mane

Visiškai 
nepanaši į 

mane

L Jai labai svarbu padėti aplinkiniams 
žmonėms. Ji nori rūpintis jų gerove. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Jai svarbu, kad jos veikla būtų labai 
sėkminga. Ji tikisi, kad žmonės įvertins 
jos pasiekimus. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N
Jai svarbu, kad valdžia užtikrintų jos 
saugumą nuo visų grėsmių. Ji nori, kad 
valstybė būtų stipri ir galėtų apginti savo 
piliečius.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O Ji ieško nuotykių ir mėgsta rizikuoti. Ji 
nori gyventi įdomų gyvenimą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Jai svarbu visada elgtis tinkamai. Ji 
vengia bet kokio poelgio, kurį aplinkiniai 
vertintų neigiamai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q Jai svarbu, kad ją gerbtų kiti žmonės. Ji 
nori, kad žmonės darytų tai, ką ji sako. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Jai yra svarbu būti atsidavusiai savo 
draugams. Ji nori aukotis dėl artimų 
žmonių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Ji tvirtai įsitikinusi, kad žmonės turėtų 
rūpintis gamta. Jai svarbu saugoti 
aplinką. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Jai svarbios tradicijos. Ji stengiasi 
laikytis religinių arba savo šeimos 
papročių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Ji siekia išnaudoti kiekvieną galimybę 
pasilinksminti. Jai svarbu daryti tai, kas 
jai teikia malonumą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

PASTABA: TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS13 KLAUSIMĄ 5-AME PUSLAPYJE
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PASTABA: NUO ŠIOS VIETOS ATSAKINĖKITE Į VISUS KLAUSIMUS

Tolesni klausimai yra panašūs į anksčiau užduotus klausimus, tačiau atsakydami į juos jūs mums 
padėsite tobulinti mūsų klausimyną ateityje. Prašome atsakinėti į klausimus taip, lyg jie būtų visiškai 
nauji, ir nesistengti prisiminti, kaip atsakinėjote anksčiau.

Keli pirmieji klausimai susiję su Lietuvos policija.

IS13. Pagal tai, ką esate girdėjęs/-usi ar patyręs/-usi, atsakykite, ar, jūsų nuomone, Lietuvos policijai 
sekasi ar nesiseka užkirsti kelią nusikaltimams, kuriuose naudojamas arba grasinama panaudoti 
smurtą?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Sekasi
labai blogai

Sekasi
gana blogai

Sekasi nei 
blogai, nei gerai

Sekasi
gana gerai

Sekasi
labai gerai

0 1 2 3 4

IS14. O Jūsų nuomone, Lietuvos policijai sekasi ar nesiseka gaudyti asmenis, kurie apiplėšinėja namus?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Sekasi
labai blogai

Sekasi
gana blogai

Sekasi nei 
blogai, nei gerai

Sekasi
gana gerai

Sekasi
labai gerai

0 1 2 3 4

IS15. Jeigu netoli jūsų gyvenamosios vietos įvyktų smurtinis nusikaltimas ir kas nors iškviestų policiją, 
kaip manote, ji lėtai ar greitai atvyktų į įvykio vietą?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Labai lėtai Gana lėtai
Nei lėtai,

nei greitai Gana greitai Labai greitai
0 1 2 3 4
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Toliau keletas klausimų apie tai, kaip policija elgiasi įvykus nusikaltimams, tokiems kaip namų 
apiplėšimai ir fiziniai žmonių užpuolimai.

IS16. Pagal tai, ką esate girdėjęs/-usi ar patyręs/-usi, atsakykite, ar dažnai, jūsų nuomone, policija 
pagarbiai elgiasi su žmonėmis, gyvenančiais Lietuvoje?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Beveik niekada 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Beveik visada 10

IS17. Kaip manote, ar dažnai policija priima teisingus ir nešališkus sprendimus bylose, kurias ji tiria?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Beveik niekada 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Beveik visada 10
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IS18. O kaip manote, ar, apskritai, bendraudama su Lietuvos žmonėmis, policija dažnai paaiškina savo 
sprendimus ir veiksmus, kai jos to prašoma?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Beveik niekada 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Beveik visada 10

Dabar keli klausimai apie tai, kiek tikėtina, kad jūs būtumėte sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu Lietuvoje 
padarytumėte ką nors iš šių dalykų.

IS19. Kiek tikėtina, kad būtumėte Lietuvoje sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu jūs pareikalautumėte 
nepagrįstai didelės ar neteisėtos draudimo išmokos?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Labai mažai tikėtina 1

2

3

Labai tikėtina 4

IS20. Kiek tikėtina, kad būtumėte Lietuvoje sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu jūs nusipirktumėte ką 
nors, kas, jūsų manymu, galėjo būti pavogta?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Labai mažai tikėtina 1

2

3

Labai tikėtina 4
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IS21. Kiek tikėtina, kad būtumėte Lietuvoje sugautas/-a ir nubaustas/-a, jeigu jūs pažeistumėte kelių 
eismo taisykles, pavyzdžiui, viršytumėte greitį ar pravažiuotumėte degant raudonam šviesoforo 
signalui?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Labai mažai tikėtina 1

2

3

Labai tikėtina 4

Dabar keli klausimai apie politiką ir valdžią.

IS22. Kaip manote, ar Lietuvos politinė sistema leidžia tokiems žmonėms kaip jūs daryti įtaką valdžios 
veiklai?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visiškai ne  1

Labai mažai  2

Šiek tiek  3

Daug  4

Labai daug  5

IS23. Kaip manote, ar jūs galėtumėte aktyviai dalyvauti grupėje, kurios veikla susijusi su politiniais 
klausimais?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Tikrai ne  1

Greičiausiai ne  2

Nesu tikras/-a, abejoju  3

Greičiausiai taip  4

Tikrai taip  5
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IS24. O kaip manote, ar Lietuvos politinė sistema leidžia tokiems žmonėms kaip jūs daryti tiesioginę 
įtaką politikai?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visiškai ne  1

Labai mažai  2

Šiek tiek  3

Daug  4

Labai daug  5

IS25. Kiek esate užtikrintas/-a dėl savo sugebėjimų dalyvauti politikoje?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visiškai neužtikrintas/-a  1

Nelabai užtikrintas/-a  2

Ganėtinai užtikrintas/-a  3

Labai užtikrintas/-a  4

Visiškai užtikrintas/-a  5

Diena Mėnuo Metai
ĮRAŠYKITE ŠIOS DIENOS DATĄ:

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ KLAUSIMYNO PILDYMUI !

PRAŠOME GRAŽINTI KLAUSIMYNĄ KAIP BUVO NURODYTA
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EUROPOS SOCIALINIS TYRIMAS

(Papildomas klausimynas)

LIETUVA

(5 banga, 2010/11)

Vykdytojai:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

IR

UAB „RAIT“

Respondento NR.: _____________

VERSIJA C

Kaunas ir Vilnius
2010/2011



PASTABA: JEI JŪS ESATE VYRAS – PRADĖKITE NUO HS1 KLAUSIMO ŠIAME PUSLAPYJE

JEI JŪS ESATE MOTERIS – PRADĖKITE NUO HS2 KLAUSIMO 3-IAME PUSLAPYJE

HS1. /Atsakinėja vyrai/. Žemiau pateikiame trumpus žmonių apibūdinimus. Perskaitykite kiekvieną 
apibūdinimą ir įvertinkite (pažymėdami atitinkamą langelį kiekvienoje eilutėje) apibūdinamo 
žmogaus panašumą ar nepanašumą į jus.

Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panašus į 
mane

Panašus į 
mane

Pakanka-
mai pana-
šus į mane

Truputį 
panašus į 

mane
Nepanašus 

į mane

Visiškai 
nepanašus 

į mane

A
Jam svarbu generuoti naujas idėjas ir 
būti kūrybingam. Jis mėgsta viską daryti 
savaip, originaliai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B Jam svarbu būti turtingam. Jis nori 
turėti daug pinigų bei brangių daiktų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C
Jam svarbu, kad su kiekvienu žmogumi 
pasaulyje būtų elgiamasi vienodai. Jis 
įsitikinęs, kad gyvenime kiekvienas turi 
turėti lygias galimybes.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Jam svarbu demonstruoti savo 
gabumus. Jis nori, kad žmonės žavėtųsi 
tuo, ką jis daro. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Jam svarbu gyventi saugioje aplinkoje. 
Jis vengia visko, kas gali kelti grėsmę jo 
saugumui. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Jam patinka netikėtumai, jis visada 
ieško naujų veiklų. Jis mano, kad 
gyvenime reikia išbandyti kuo daugiau 
įvairių dalykų.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G
Jis įsitikinęs, kad žmonės turėtų daryti 
tai, kas jiems yra pasakyta. Jis mano, 
kad žmonės visada turi laikytis taisyklių, 
net jeigu niekas jų nemato.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Jam svarbios kitokių negu jis žmonių 
nuomonės. Net jei ir nesutinka su jais, jis 
vis tiek nori juos suprasti. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Jam yra svarbu būti paprastam ir 
kukliam. Jis stengiasi neatkreipti į save 
dėmesio. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Jam svarbu gerai leisti laiką. Jis mėgsta 
„palepinti“ save. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Jam svarbu pačiam spręsti, kaip ir ką 
daryti. Jam patinka būti 
nepriklausomam nuo kitų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panašus į 
mane

Panašus į 
mane

Pakanka-
mai pana-
šus į mane

Truputį 
panašus į 

mane
Nepanašus 

į mane

Visiškai 
nepanašus 

į mane

L Jam labai svarbu padėti aplinkiniams 
žmonėms. Jis nori rūpintis jų gerove. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Jam svarbu, kad jo veikla būtų labai 
sėkminga. Jis tikisi, kad žmonės įvertins 
jo pasiekimus. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N
Jam svarbu, kad valdžia užtikrintų jo 
saugumą nuo visų grėsmių. Jis nori, kad 
valstybė būtų stipri ir galėtų apginti savo 
piliečius.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O Jis ieško nuotykių ir mėgsta rizikuoti. Jis 
nori gyventi įdomų gyvenimą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Jam svarbu visada elgtis tinkamai. Jis 
vengia bet kokio poelgio, kurį aplinkiniai 
vertintų neigiamai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Jam svarbu, kad jį gerbtų kiti žmonės. 
Jis nori, kad žmonės darytų tai, ką jis 
sako. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Jam yra svarbu būti atsidavusiam savo 
draugams. Jis nori aukotis dėl artimų 
žmonių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Jis tvirtai įsitikinęs, kad žmonės turėtų 
rūpintis gamta. Jam svarbu saugoti 
aplinką. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Jam svarbios tradicijos. Jis stengiasi 
laikytis religinių arba savo šeimos 
papročių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Jis siekia išnaudoti kiekvieną galimybę 
pasilinksminti. Jam svarbu daryti tai, 
kas jam teikia malonumą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

PASTABA: TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS26 KLAUSIMĄ 5-AME PUSLAPYJE
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HS2. /Atsakinėja moterys/. Žemiau pateikiame trumpus žmonių apibūdinimus. Perskaitykite kiekvieną 
apibūdinimą ir įvertinkite (pažymėdami atitinkamą langelį kiekvienoje eilutėje) apibūdinamo 
žmogaus panašumą ar nepanašumą į jus.

Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panaši į 
mane

Panaši į 
mane

Pakanka-
mai panaši 

į mane

Truputį 
panaši į 
mane

Nepanaši į 
mane

Visiškai 
nepanaši į 

mane

A
Jai svarbu generuoti naujas idėjas ir 
būti kūrybingai. Ji mėgsta viską daryti 
savaip, originaliai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B Jai svarbu būti turtingai. Ji nori turėti 
daug pinigų bei brangių daiktų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C
Jai svarbu, kad su kiekvienu žmogumi 
pasaulyje būtų elgiamasi vienodai. Ji 
įsitikinusi, kad gyvenime kiekvienas turi 
turėti lygias galimybes.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Jai svarbu demonstruoti savo gabumus. 
Ji nori, kad žmonės žavėtųsi tuo, ką ji 
daro. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Jai svarbu gyventi saugioje aplinkoje. Ji 
vengia visko, kas gali kelti grėsmę jos 
saugumui. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Jai patinka netikėtumai, ji visada ieško 
naujų veiklų. Ji mano, kad gyvenime 
reikia išbandyti kuo daugiau įvairių 
dalykų.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G
Ji įsitikinusi, kad žmonės turėtų daryti 
tai, kas jiems yra pasakyta. Ji mano, kad 
žmonės visada turi laikytis taisyklių, net 
jeigu niekas jų nemato.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Jai svarbios kitokių negu ji žmonių 
nuomonės. Net jei ir nesutinka su jais, ji 
vis tiek nori juos suprasti. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Jai yra svarbu būti paprastai ir 
kukliai. Ji stengiasi neatkreipti į save 
dėmesio. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Jai svarbu gerai leisti laiką. Ji mėgsta 
„palepinti“ save. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Jai svarbu pačiai spręsti, kaip ir ką 
daryti. Jai patinka būti nepriklausomai 
nuo kitų. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Kiek šis žmogus yra panašus į jus?
Labai

panaši į 
mane

Panaši į 
mane

Pakanka-
mai panaši 

į mane

Truputį 
panaši į 
mane

Nepanaši į 
mane

Visiškai 
nepanaši į 

mane

L Jai labai svarbu padėti aplinkiniams 
žmonėms. Ji nori rūpintis jų gerove. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Jai svarbu, kad jos veikla būtų labai 
sėkminga. Ji tikisi, kad žmonės įvertins 
jos pasiekimus. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N
Jai svarbu, kad valdžia užtikrintų jos 
saugumą nuo visų grėsmių. Ji nori, kad 
valstybė būtų stipri ir galėtų apginti savo 
piliečius.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O Ji ieško nuotykių ir mėgsta rizikuoti. Ji 
nori gyventi įdomų gyvenimą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Jai svarbu visada elgtis tinkamai. Ji 
vengia bet kokio poelgio, kurį aplinkiniai 
vertintų neigiamai. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q Jai svarbu, kad ją gerbtų kiti žmonės. Ji 
nori, kad žmonės darytų tai, ką ji sako. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Jai yra svarbu būti atsidavusiai savo 
draugams. Ji nori aukotis dėl artimų 
žmonių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Ji tvirtai įsitikinusi, kad žmonės turėtų 
rūpintis gamta. Jai svarbu saugoti 
aplinką. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Jai svarbios tradicijos. Ji stengiasi 
laikytis religinių arba savo šeimos 
papročių. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Ji siekia išnaudoti kiekvieną galimybę 
pasilinksminti. Jai svarbu daryti tai, kas 
jai teikia malonumą. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

PASTABA: TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS26 KLAUSIMĄ 5-AME PUSLAPYJE
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PASTABA: NUO ŠIOS VIETOS ATSAKINĖKITE Į VISUS KLAUSIMUS

Tolesni klausimai yra panašūs į anksčiau užduotus klausimus, tačiau atsakydami į juos jūs mums 
padėsite tobulinti mūsų klausimyną ateityje. Prašome atsakinėti į klausimus taip, lyg jie būtų visiškai 
nauji, ir nesistengti prisiminti, kaip atsakinėjote anksčiau.

Pirmieji keli klausimai skirti išsiaiškinti, kiek laiko jūs skiriate televizijos žiūrėjimui, radijo klausymuisi 
ir laikraščių skaitymui.

IS26. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate televizijos žiūrėjimui? Prašome įskaičiuoti ir 
laiką, kurį skiriate televizijos žiūrėjimui internetu.
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00   TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS28 KLAUSIMĄ

Mažiau negu 0,5 val.  01

  TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS27 KLAUSIMĄ

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10

IS27. O kiek iš to laiko, kurį skiriate televizijos žiūrėjimui įprastą darbo dieną, jūs skiriate žinių arba 
politinių televizijos laidų žiūrėjimui?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10
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Į ŠĮ KLAUSIMĄ PRAŠOME ATSAKYTI VISŲ RESPONDENTŲ

IS28. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate radijo klausymuisi? Prašome įskaičiuoti ir laiką, 
kurį skiriate radijo klausymuisi internetu.
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00   TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS30 KLAUSIMĄ

Mažiau negu 0,5 val.  01

  TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS29 KLAUSIMĄ

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10

IS29. O kiek iš to laiko, kurį skiriate radijo klausymuisi įprastą darbo dieną, jūs skiriate žinių arba 
politinių radijo laidų klausymuisi?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10
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Į ŠĮ KLAUSIMĄ PRAŠOME ATSAKYTI VISŲ RESPONDENTŲ

IS30. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate laikraščių skaitymui? Prašome įskaičiuoti ir 
laiką, kurį skiriate laikraščių skaitymui internetu.
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00   TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS32 KLAUSIMĄ

Mažiau negu 15 min.  01

  TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS31 KLAUSIMĄ

Nuo 15 min. iki 0,5 val.  02

Daugiau negu 0,5 val., iki 45 min.  03

Daugiau negu 45 min., iki 1 val.  04

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  05

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  06

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  07

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  08

Daugiau negu 3 val.  09

IS31. O kiek iš to laiko, kurį skiriate laikraščių skaitymui įprastą darbo dieną, jūs skiriate politinių 
naujienų ir aktualijų skaitymui?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 15 min.  01

Nuo 15 min. iki 0,5 val.  02

Daugiau negu 0,5 val., iki 45 min.  03

Daugiau negu 45 min., iki 1 val.  04

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  05

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  06

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  07

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  08

Daugiau negu 3 val.  09
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Į ŠĮ KLAUSIMĄ PRAŠOME ATSAKYTI VISŲ RESPONDENTŲ

Dabar norėtume, kad atsakydami į tolesnius klausimus galvotumėte apie televizijos žiūrėjimą, radijo 
klausymąsi ir laikraščių skaitymą tik internetu.

IS32. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate televizijos laidų žiūrėjimui internetu?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00   TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS34 KLAUSIMĄ

Mažiau negu 0,5 val.  01

  TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS33 KLAUSIMĄ

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10

IS33. O kiek iš to laiko jūs skiriate televizijos laidų apie politiką ir aktualijas žiūrėjimui?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10
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Į ŠĮ KLAUSIMĄ PRAŠOME ATSAKYTI VISŲ RESPONDENTŲ

IS34. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate radijo klausymuisi internetu?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00   TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS36 KLAUSIMĄ

Mažiau negu 0,5 val.  01

  TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS35 KLAUSIMĄ

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10

IS35. O kiek iš to laiko jūs skiriate radijo laidų apie politiką ir aktualijas klausymuisi?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10
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Į ŠĮ KLAUSIMĄ PRAŠOME ATSAKYTI VISŲ RESPONDENTŲ

IS36. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate laikraščių skaitymui internetu?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00   TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS38 KLAUSIMĄ

Mažiau negu 15 min.  01

  TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS37 KLAUSIMĄ

Nuo 15 min. iki 0,5 val.  02

Daugiau negu 0,5 val., iki 45 min.  03

Daugiau negu 45 min., iki 1 val.  04

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  05

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  06

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  07

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  08

Daugiau negu 3 val.  09

IS37. O kiek iš to laiko jūs skiriate politinių naujienų ir aktualijų skaitymui?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 15 min.  01

Nuo 15 min. iki 0,5 val.  02

Daugiau negu 0,5 val., iki 45 min.  03

Daugiau negu 45 min., iki 1 val.  04

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  05

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  06

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  07

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  08

Daugiau negu 3 val.  09
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Į ŠĮ KLAUSIMĄ PRAŠOME ATSAKYTI VISŲ RESPONDENTŲ

IS38. Kiek laiko iš viso įprastą darbo dieną jūs skiriate naršymui internete kitais tikslais nei televizijos 
žiūrėjimas, radijo klausymasis ir laikraščių skaitymas?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00   TOLIAU ĮRAŠYKITE ŠIOS DIENOS 
DATĄ ANKETOS PABAIGOJE

Mažiau negu 0,5 val.  01

  TOLIAU ATSAKINĖKITE Į IS39 KLAUSIMĄ

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10

IS39. O kiek iš to laiko jūs skiriate domėjimuisi politika ir aktualijomis?
Atsakykite, pažymėdami atitinkamą langelį.

Visai tam neskiriu laiko  00

Mažiau negu 0,5 val.  01

Nuo 0,5 val. iki 1 val.  02

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.  03

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.  04

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.  05

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.  06

Daugiau negu 3 val., iki 4 val.  07

Daugiau negu 4 val., iki 5 val.  08

Daugiau negu 5 val., iki 6 val.  09

Daugiau negu 6 val.  10

Diena Mėnuo Metai
ĮRAŠYKITE ŠIOS DIENOS DATĄ:

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ KLAUSIMYNO PILDYMUI !

PRAŠOME GRAŽINTI KLAUSIMYNĄ KAIP BUVO NURODYTA
11/12


	ESS5InterviewerSupplementaryquestionnaireLT_A
	ESS5InterviewerSupplementaryquestionnaireLT_B
	ESS5InterviewerSupplementaryquestionnaireLT_C



