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 1. BENDROJI INFORMACIJA APIE EUROPOS SOCIALINĮ TYRIMĄ

Europos socialinis tyrimas (angl.  European Social Survey,  EST) – tai nuo 2001 m.  Europos

šalyse vykdoma apklausa. EST renka informaciją apie žmonių nuostatas, įsitikinimus ir elgsenos

modelius  daugelyje  Europos  šalių.  Septintojoje  tyrimo bangoje  (šio  dokumento  rengimo metu)

dalyvauja šios šalys:

Airija* Jungtinė Karalystė* Slovakija

Austrija* Latvija Slovėnija*

Belgija* Lenkija* Suomija

Čekija* Lietuva* Švedija*

Danija Norvegija Šveicarija

Estija* Olandija* Vengrija

Ispanija Portugalija* Vokietija*

Izraelis Prancūzija*

* šalys tikrosios ESS ERIC narės.

EST – tai kas dvejus metus vykdomas tyrimas. Jis skirtas matuoti visuomenės nuostatas ir

nustatyti  kaip  jos  kinta  bėgant  laikui.  Tyrimo  klausimyne  tarp  daugelio  kitų  klausimų,  yra  ir

matuojančių visuomeninį  dalyvavimą,  religinius,  socialinius bei  politinius  įsitikinimus,  požiūrį  į

imigraciją bei skirtų tirti sveikatos elgseną. Pirmosiose šešiose bangose surinktus duomenis plačiai

naudojo Europos Komisija, nacionalinės vyriausybės, įvairūs politikos analitikai, analizės centrai,

politikai, žurnalistai ir mokslininkai. Taip pat jie domino ir visos Europos visuomenę. 2014 m. kovo

mėnesį buvo beveik 68 000 registruotų EST duomenų vartotojų, tarp kurių buvo ir beveik  7 000

valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų.

Daugiausia  vartotojų buvo Vokietijoje,  Jungtinėje  Karalystėje  ir  Belgijoje.  Tyrime surinkti

duomenys taip pat prisideda studijuojant visuomenės istoriją, sudaro sąlygas analitikams ateityje

sužinoti, ką žmonės manė ar jautė praeityje svarbiausiais socialiniais klausimais. Ateityje EST taps

unikaliu  ir  ilgalaikiu  modernios  Europos socialinės  struktūros  vertinimo pagrindu,  atskleis  kaip

ilgalaikėje  perspektyvoje  jos  besikeičiančios  politinės  ir  institucinės  struktūros  sąveikauja  su

visuomenės nuostatoms ir vertybėms. Be to, remdamiesi EST surinktais duomenimis, tyrinėtojai

gali atlikti išsamius atskirų šalių (arba šalių grupių) palyginimus įvairiais socialiniais klausimais.

Kitas aspektas, kuriuo EST išsiskiria iš kitų tarptautinių tyrimų – siekis atitikti aukščiausius

metodologinius apklausų vykdymo standartus. Tam, kad surinkta informacija iš tikro leistų palyginti

įvairias nagrinėjamas šalis, apklausoje pritaikyti aukščiausi imčių sudarymo, siekiamo grįžtamumo,

klausimynų  sudarymo  ir  vertimo,  duomenų  rinkimo  bei  kitų  procedūrų  standartai  visose
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dalyvaujančiose šalyse.

2013 m. gruodžio 3 d. EST pakeitė savo teisinį statusą į Europos socialinio tyrimo mokslinių

tyrimų infrastruktūros konsorciumą (ESS ERIC), kurio tikrąja nare steigėja tapo ir Lietuva. Už ESS

ERIC vystymą  tiesiogiai  atsakingos  tapo  ESS  ERIC šalių  narių  mokslo  ir  tyrimų  valdymo

institucijos.  ESS ERIC tikrosiomis  narėmis  taip  pat  yra  Airija,  Austrija,  Belgija,  Čekija,  Estija,

Jungtinė  Karalystė,  Lenkija,  Olandija,  Portugalija,  Prancūzija,  Slovėnija,  Švedija  ir  Vokietija.

Norvegija ir Šveicarija ESS ERIC dalyvauja stebėtojų teisėmis. ESS ERIC buveinė – Londono City

universitetas, o direktorius – šio universiteto Lyginamųjų socialinių tyrimų centro vadovas Rory

Fitzgerald.  ESS  ERIC veiklą  finansuoja  šalys  narės  (ir  stebėtojos):  padengia  tiek  bendrus

organizacinius,  tiek  nacionalinio  lygmens  (tyrimo  koordinavimo  ir  lauko  darbų  įgyvendinimo)

kaštus.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija yra Nacionalinis atstovas ESS ERIC, o

profesorius  Algis  Krupavičius  yra  ESS ERIC Generalinės  asamblėjos  pirmininko  pavaduotojas.

Lietuvos narystę ESS ERIC finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MTI01/14), o už EST

įgyvendinimą  Lietuvoje  atsakingas  Kauno  technologijos  universiteto  Viešosios  politikos  ir

administravimo institutas (KTU VPAI). Jo vyr. mokslo darbuotojas Vaidas Morkevičius yra tyrimo

Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje. 7-osios tyrimo bangos apklausos lauko darbų įgyvendinimą

Lietuvoje atlieka UAB „Baltijos tyrimai“.

Plačią  EST  klausimyno  temų  įvairovę  galima  vertinti  kaip  didelį  privalumą,  leidžiantį

lengviau pasiekti potencialius respondentus, nes apklausėjas jiems gali paminėti kurią nors temą,

kuri gali pasirodyti svarbi ar įdomi. Be to, kadangi beveik visi klausimai yra susiję su nuostatomis,

respondentams nereikia peržiūrėti savo dokumentų, tikrinti kokių nors faktų ar pan.

Tyrimas susideda iš dviejų dalių – pagrindinio klausimyno, kurį apklausėjas pildo rankiniu

(PAPI) būdu apklausdamas respondentą interviu metu, ir papildomo klausimyno, kurį savarankiškai

pildo respondentas po interviu. Pastarajame pateikiami papildomi klausimai į pagrindinį klausimyną

neįtrauktomis temomis, o taip pat  kai kurie šiek tiek pakeisti interviu metu jau užduoti klausimai,

kurie  yra  tyrime  naudojamų  metodologinių  testų  sudedamoji  dalis.  Daugiau  informacijos  apie

papildomą klausimyną rasite 7 skyriuje.
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 2. EST 7-OSIOS BANGOS VYKDOMOS LIETUVOJE IMTIS

 2.1. POPULIACIJA

EST 7-osios bangos vykdomos Lietuvoje generalinė visuma (populiacija) – Lietuvos namų

ūkių  gyventojai  nuo 15 metų ir vyresni nepriklausomai  nuo jų tautybės,  pilietybės,  kalbos  ar

teisinio  statuso  šalyje.  Į  populiaciją  nepatenka  benamiai  asmenys,  asmenys,  kurie  negyvena

namuose 6 ir daugiau mėnesių (išvyko iš Lietuvos, studijuoti, guli ligoninėje ar pan.) bei žmonės,

gyvenantys specialiose įstaigose (pavyzdžiui, senelių namuose, internatuose, prieglaudose ir pan.).

 2.2. ATRANKOS APRĖPTIS

Lietuvos gyventojų imtis, kuri bus apklausiama EST 7-osios bangos lauko tyrimo vykdymo

Lietuvoje  metu,  yra  sudaryta  remiantis  valstybės  įmonės  „Registrų  centras“

(http://www.registrucentras.lt/adr) tvarkomu Lietuvos Respublikos Adresų registru (ne ankstesne

nei 2014 m. rugpjūčio 1 d. versija).

 2.3. IMTIES DYDIS IR SUDARYMO PRINCIPAI: PAKOPOS, PIRMINIAI ATRANKOS TAŠKAI, 
STRATIFIKACIJA IR KLASTERIZACIJA

Adresai  atrinkti  Lietuvos  teritoriją  ir  gyvenamąsias  vietoves  padalinus  į  2  dalis

(subpopuliacijas):  1) 7  didieji  miestai  (daugiau nei  40 000 gyventojų)  ir  47 didesnieji  miestai

(daugiau nei 5 000, bet mažiau nei 40 000 gyventojų). Bendra miestų subpopuliacija sudaro 65,1%

visos 15 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų populiacijos; 2) likusioji teritorijos dalis padalinta į

472 seniūnijas. Šiose seniūnijose vyresnių, nei 15 metų amžiaus gyventojų dalis sudaro 34.9%.

Pirmoji Lietuvos teritorijos dalis (subpopuliacija) buvo padalinta į 17 stratų: 7 didžiuosius

miestus ir 10 apskričių (likę 47 miestai).  Kiekvienoje stratoje iš LR Adresų registro atsitiktinai

tikimybiškai  (naudojant  atsitiktinių  skaičių  generatorių)  buvo  atrenkamas  adresų  skaičius,

proporcingas 15+ gyventojų skaičiui stratose (atsižvelgiant tik į 54 didžiausių miestų gyventojų

skaičių). Viso šioje subpopuliacijoje buvo atrinkti 1874 adresai. Po to, kiekviename adrese atrinktas

vienas respondentas laikantis „paskutinio gimtadienio“ taisyklės.

Antroji Lietuvos teritorijos dalis (subpopuliacija) taip pat pirmiausiai suskirstyta į stratas (10)

pagal apskritis. Kiekvienoje stratoje atrinktas tam tikras kiekis seniūnijų (pirminių atrankos taškų,

klasterių,  iš  viso  214 iš  472)  proporcingai  gyventojų  skaičiui  toje  stratoje.  Po  to,  kiekvienoje

seniūnijoje  atrinkta  (atsitiktinai,  naudojant  atsitiktinių  skaičių  generatorių)  po  8,  o  šešiose

seniūnijose  po  16  joms  priklausančių  adresų  iš  LR  Adresų  registro  (iš  viso  1760  adresai).

Atsižvelgiant  į  prognozuojamą  grįžtamumą  ir  netinkamų  adresų  kiekį  kiekvienoje  atrinktoje

seniūnijoje realiai siekiama apklausti 5 respondentus.
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Bendrasis imties dydis – 3634 adresų.

 2.4. RESPONDENTO ATRINKIMAS NURODYTAME ADRESE

Nurodytu adresu gali nebūti namų ūkio (t. y. adresas nėra gyvenamosios patalpos, nerandamas

ar pan.) arba būti keli namų ūkiai, todėl gali tekti atrinkti ne tik respondentą, bet ir namų ūkį (žr.

procedūras 6 skyriuje). Jei vykdoma namų ūkio atranka, tai kartą atrinkus namų ūkį, jis jokiomis

aplinkybėmis nebegali būti pakeistas kitu.

Nurodytu  adresu  atrenkamas  tik  vienas  respondentas laikantis  procedūrų  nurodytų

6 skyriuje  ir  kontaktavimo formoje.  Siekiant  apklausos  reprezentatyvumo ir  įgyvendinti  atranką

tikimybiniu  principu,  respondentas  turi  būti  atrenkamas  griežtai  atsitiktinai,  vadovaujantis

„paskutinio  gimtadienio“  taisykle,  t. y.  jei  namų  ūkyje  gyvena  daugiau  nei  vienas  tinkamas

apklausti  žmogus,  atrenkamas  tas,  kuris  paskutinis  šventė  savo  gimtadienį.  Respondentas

atrenkamas tik iš reikalavimus atitinkančių namų ūkio narių (reikiamo amžiaus ir pan., plačiau žr.

6 skyriuje). Kartą  atrinkus respondentą, jis jokiomis aplinkybėmis  nebegali būti pakeistas kitu

asmeniu.
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 3. EST 7-TOSIOS BANGOS VYKDOMOS LIETUVOJE LAUKO TYRIMO PROCEDŪRŲ

APŽVALGA

EST 7-tosios bangos vykdomos Lietuvoje lauko tyrimas apima tokius žingsnius:

1. Pirmiausiai bandoma sukontaktuoti su atrinktu ir paskirtu adresu. Kontaktavimui su adresu

(ar adrese atrinktu namų ūkiu) ar respondentu palengvinti yra parengtas laiškas respondentui

ir EST lankstinukas (su bendra informacija apie tyrimą, atranką ir pan.). Laišką ir brošiūrą

galite palikti respondentui (kad šis galėtų vėliau susisiekti su tyrimo vykdytojais ar pan.).

2. Jei nustatoma, kad adresas nepasiekiamas (nerandamas ar pan.)1, kontaktavimas baigiamas.

Tačiau kiekvieno paskirto adreso atveju pildoma kontaktavimo forma, netgi netinkamo,

nesukontaktuoto ar pan. adreso atveju.

3. Jei nurodytu adresu yra daugiau nei vienas  namų ūkis, atsitiktinai (taikant kontaktavimo

formos paskutiniame lape pateiktą procedūrą) atrenkamas vienas iš jų.

4. Kiekviename  atrinktame  adrese ar  namų  ūkyje  atliekamas  tiesioginis  interviu  žodžiu

(angl.  face- to- face)  pildant  pagrindinį  klausimyną  su  vienu atsitiktinai  (laikantis

„paskutinio gimtadienio“ taisyklės) atrinktu asmeniu.

5. Atlikus  interviu  su  pagrindiniu  klausimynu,  respondentui  pateikiamas  papildomas

klausimynas,  kurį  jis  užpildo pats,  savarankiškai.  Papildomą klausimyną  respondentas

turi užpildyti iš karto ir atiduoti apklausėjui. Jei tai neįmanoma, apklausėjas turi susitarti,

kada  užeis  dar  kartą  ir  atsiims  užpildytą  papildomą klausimyną.  Papildomo klausimyno

pildymo laikotarpis turi būti kiek įmanoma trumpesnis.

6. Užbaigęs  interviu  su  pagrindiniu  klausimynu,  apklausėjas  užpildo  apklausėjo

klausimyną,  kuris  yra  pagrindinio  klausimyno  pabaigoje.  Apklausėjo  klausimynas

užpildomas  kiek  įmanoma  greičiau  po  interviu  su  respondentu  pabaigos  (pavyzdžiui,

respondentui atsakinėjant į papildomo klausimyno klausimus).

7. Apibūdinamas kiekvienas imties elementas –  adresas ar namų ūkis (netgi tie, kuriuose

nepavyko apklausti respondento) – ir netoli jo esanti teritorija pagal kontaktavimo formoje

esančius „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimus. Šis apibūdinimas turi būti

atliktas  vieną  kartą:  pirmą  kartą  apsilankant atrinktame  ir  paskirtame  adrese,  ir

pageidautina  –  šviesiu  paros  metu (tik  išskirtiniais  atvejais  apibūdinimą  galima  atlikti

tamsiu paros metu)2.

1 Prieš nutardami, kad adreso neįmanoma nustatyti, rasti ar pasiekti, būtinai pasikonsultuokite su tyrimo vykdytojais ir
organizatoriais. Jie gali pateikti papildomos informacijos, kuri padės surasti ir pasiekti adresą.

2 „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimų nereikia atsakinėti tik tada, kai adreso neįmanoma rasti (trūksta
duomenų ar pan.), jis neegzituoja (nebėra namo, pakeista adresų tvarka ir pan.) arba adresas suteiktas, bet namas dar
nepastatytas ir pan.
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8. Užpildyti klausimynai (jei pavyksta pilnai ar iš dalies apklausti respondentą nurodytame

adrese) ir kontaktavimo formos (visiems imties elementams – adresams ar namų ūkiams)

grąžinami  tyrimo  organizacijos  UAB  „Baltijos  tyrimai“  atstovams.  Labai  svarbu  kuo

greičiau  informuoti  tyrimo vykdytojus  ir  organizatorius  apie  netinkamus arba  negalimus

sukontaktuoti (dėl fizinių kliūčių (vartų, spynų ir t. t.) ar pan.) adresus, kad jie galėtų imtis

reikiamų priemonių.
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 4. KONTAKTAVIMO SU ADRESU IR RESPONDENTU PROCEDŪROS

 4.1. KONTAKTAVIMO PROCEDŪRA

Būtina  pasistengti  sukontaktuoti  su  kiekvienu  atrinktu  ir  apklausėjui  paskirtu  adresu  (ar

atrinktu namų ūkiu, jei nurodytu adresu yra daugiau nei vienas namų ūkis). Jei nepavyksta užmegzti

kontakto,  kiekvieną adresą (adrese atrinktą namų ūkį) reikia aplankyti  asmeniškai  mažiausiai 4

kartus skirtingu paros metu dviejų savaičių laikotarpyje: bent vienas šių apsilankymų turėtų būti

vakare (po 17 val.) ir bent vienas – savaitgalį3. Atsisakymo dalyvauti atveju, vis tiek, reikia pateikti

kiekvieno adreso (adrese atrinkto namų ūkio) apibūdinimą pagal kontaktavimo formoje esančius

„Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimus.

Pagrindinis interviu trunka vidutiniškai 1 valandą, o papildomo klausimyno pildymas – dar

5-10 minučių. Tai vidutinė trukmė, todėl kai kurie interviu gali trukti 70 minučių, kai tuo tarpu kiti

– tik 50 minučių. Apskritai, interviu trukmė priklauso nuo respondento charakteristikų. Pavyzdžiui,

tiems,  kurie  nedirba  mokamo  darbo,  klausimynas  yra  šiek  tiek  trumpesnis,  o  vyresniems

respondentams gali prireikti šiek tiek ilgiau į jį atsakinėti. Gyvenantiems su sutuoktiniu ar partneriu

arba  dirbantiems  asmenims  interviu  paprastai  užima  šiek  tiek  daugiau  laiko.  Taigi  apklausėjai

numatydami  savo interviu  grafiką,  turi  pasilikti  pakankamai  laiko  tarp  numatytų  susitikimų su

atskirais respondentais.

Keletas bendrų patarimų, kaip pristatyti atliekamą tyrimą:

• Tyrimas  yra  Europos  Sąjungos mokslinių  tyrimų infrastruktūrų  konsorciumas,  už  kurio

vystymą tiesiogiai atsakingos dalyvaujančių šalių mokslo ir tyrimų valdymo institucijos.

• Tyrimo  organizacinės  grupės  buveinė –  Londono  Sičio  universitetas4,  o  tyrimas

įgyvendinamas bendradarbiaujant su daugeliu kitų  mokslinių institucijų Europoje (NSD5,

GESIS6 ir kt.).

• Tyrimą finansuoja šalys narės (tarp kurių yra ir Lietuva) ir stebėtojos: padengia tiek bendrus

organizacinius,  tiek  nacionalinio  lygmens  (tyrimo  koordinavimo  ir  lauko  darbų

įgyvendinimo) kaštus.

• Lietuvos  Respublikos  Švietimo  ir  mokslo  ministerija  yra  Nacionalinis  atstovas  tyrimo

įgyvendinimo  konsorciume,  o  Lietuvos narystę  finansuoja Lietuvos  mokslo  taryba

(sutarties Nr. MTI01/14)

• Tyrimą  Lietuvoje  koordinuoja Kauno  technologijos  universiteto  Viešosios  politikos  ir

3 Jei gaunamas neigiamas atsakymas, tik tada nėra svarbu, kad nesilaikyta šitų sąlygų. Tačiau bandant perkalbėti
respondentą, ši sąlyga vėl tampa aktuali (gal apsilankymo laikas ir lėmė neigiamą atsakymą).

4 Angl. London City University.
5 Norvegijos socialinių mokslų duomenų tarnyba.
6 GESIS – Leibnizo socialinių mokslų institutas.
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administravimo institutas (KTU VPAI), o atlieka UAB „Baltijos tyrimai“.

• Atrinktų  žmonių  atsakymai  į  klausimus  bus  naudingi daugeliui  institucijų  ir  asmenų:

vyriausybėms, akademinei bendruomenei, politikams ir, apskritai, visuomenei.

• Kodėl  šis  tyrimas yra  svarbus?  Gana plačiai  žiniasklaidoje ir  kitur  yra  nušviečiama,  ką

įvairūs  politikai  ar  žurnalistai  galvoja  vienais  ar  kitais  svarbiais  Lietuvai  (ir  Europai)

klausimais. O šiame tyrime bandoma išsiaiškinti, ką tais klausimais galvoja visuomenė. Jis

taip pat parodys, kaip Lietuvos žmonių nuostatos ir nuomonės atrodo, palyginus jas su kitų

Europos šalių žmonių požiūriais.

• Svarbu pabrėžti, kad tyrimo tematika yra labai plati, todėl kiekvienas respondentas turėtų

rasti jam įdomių klausimų.

• Reikia priminti žmonėms, kad apklausoje  nėra nei vieno klausimo, tikrinančio jų žinias

viena ar kita tema, o siekiama išsiaiškinti jų nuomones tam tikrais klausimais.

• Kiek užtruks interviu? Maždaug 1 valandą atsakymai į pagrindinio klausimyno klausimus ir

dar 5-10 minučių papildomo klausimyno pildymas.

 4.2. DUOMENŲ APSAUGA

Siekiant užtikrinti,  kad EST atlikimas atitiktų Europos Sąjungos teisės aktus ir  direktyvas

duomenų apsaugos srityje,  pradedant apklausą respondentams reikia suteikti tokią informaciją

(žodžiu pristatant tyrimą):

• Dalyvavimas Europos socialiniame tyrime (ESS) yra savanoriškas.

• Duomenis  saugos ir  prieigą  teiks  EST Duomenų archyvas  šiuo metu esantis  Norvegijos

socialinių  mokslų  duomenų  tarnyboje  (angl.  Norwegian  Social  Science  Data  Services,

NSD). Duomenys bus prieinami tik norint atlikti statistinę analizę.

• Lietuvišką duomenų versiją saugoti ir teikti prie jos prieigą taip pat planuoja Socialinių ir

humanitarinių mokslų duomenų archyvas (LiDA), įsikūręs Kauno technologijos universitete.

Šie duomenys taip pat bus prieinami tik norintiems atlikti statistinę analizę.

• NSD (ir  LiDA) imsis  visų  duomenų  saugos  priemonių,  kad  joks  tarnybos  (ar  archyvo)

paslaugų vartotojas negalėtų kaip nors tiesiogiai identifikuoti respondento pagal atsakymus į

EST tyrimo klausimus.

• Duomenys NSD (ir LiDA) bus saugomi neribotą laiką.

• NSD adresas:

Norwegian Social Science Data Services (NSD)

Harald Hårfagres gate 29

N-5007 Bergen, Norway

Tel: +47-55 58 21 17
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Fax: +47-55 58 96 50

http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html

nsd@nsd.uib.no

• LiDA adresas:

HSM duomenų archyvas (LiDA)

Kauno technologijos universitetas

A. Mickevičiaus 37-101

Kaunas LT-44244

Tel.: 8-37 300 115

www.lidata.eu

rasykite@lidata.eu

 4.3. ATSAKIUSIŲJŲ PROCENTAS

Didelis  atsakiusiųjų  procentas  yra  būtinas  tam,  kad  būtų  užtikrinta,  jog  tyrime  apklausti

žmonės tiksliai reprezentuoja populiaciją (15-kos metų ir vyresnius Lietuvos gyventojus). Kadangi

siekiama apklausti kiek įmanoma daugiau respondentų atrinktuose adresuose/namų ūkiuose, turite

kruopščiai  apgalvoti,  kaip  kiek  galima labiau  padidinti  savo atsakiusiųjų  respondentų  procentą.

Bandykite susisiekti su visais atrinktais ir paskirtais adresais (adrese atrinktais namų ūkiais) iki pat

duomenų  rinkimo  laikotarpio  pabaigos  (būtina  pabandyti  sukontaktuoti su  kiekvienu  adresu

(adrese atrinktu namų ūkiu)  bent keturis kartus,  tačiau atsakiusiųjų procentui padidinti  siūlome

pabandyti sukontaktuoti ir papildomai). Jei nujaučiate, kad respondentas gali atsisakyti dalyvauti

tyrime, prieš gaunant oficialų nesutikimą dalyvauti tyrime, dažnai pagelbsti, jei pasisiūlote užeiti

(ar kitaip sukontaktuoti) kitą kartą patogesniu laiku. Primename, kad tik apklausdami kiek galima

daugiau į imtį atrinktų žmonių galime būti tikri, kad gauti atsakymai reprezentatyviai atspindės visų

pažiūras.

Be to, yra kai kurių kitų priemonių, padedančių pasiekti gerą atsakiusiųjų procentą:

• atsisakymo atveju: užpildykite kontaktavimo formą (įrašydami „Nežinau“ vietoj bet kokios

informacijos, kurios nepavyko gauti) ir sugrąžinkite ją apklausą vykdančiai organizacijai.

Priklausomai nuo aplinkybių, gali būti paprašyta kito apklausėjo pabandyti perkalbėti tyrime

dalyvauti nesutikusį asmenį;

• jei pagal atranką teko asmuo, su kuriuo sunku susisiekti, kuris nesilaiko susitarimų ar pan.,

stenkitės  jį  „įtikinti  dalyvauti“  iki  pat  duomenų  rinkimo  periodo  pabaigos,  net  jei  ir

kontaktavote su juo būtinus 4 kartus. Taigi, kai tik būsite netoli jo gyvenamosios vietos,

bandykite sukontaktuoti  su juo,  nebent  paaiškėja,  kad jis  bus pasiekiamas tik pasibaigus

duomenų  rinkimo  periodui  (dėl  atostogų,  ligos  ar  pan.).  Tokiu  atveju  užpildykite
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kontaktavimo formą (įrašydami „Nežinau“ vietoj bet kokios informacijos, kurios nepavyko

gauti)  ir  sugrąžinkite  ją  apklausą  vykdančiai  organizacijai  jūsų  užduoties  vykdymo

pabaigoje.

 4.4. ATSISAKIUSIŲJŲ PERKALBĖJIMO IR RESPONDENTŲ SKATINIMO PRIEMONĖS

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie atsisakiusius tyrime dalyvauti respondentus, apklausą

vykdanti  organizacija  kiekvienu  atveju  nusprendžia  perkalbėjimo  tikslingumo  galimybę.  Jei

manoma, jog yra bent menkiausia tikimybė, kad atsisakiusį respondentą įmanoma perkalbėti, tuo

adresu  yra  siunčiamas  kitas  apklausėjas  (turintis  didesnę  apklausų  vykdymo  patirtį,  labiau

atitinkantis respondento socialines ir demografines charakteristikas). Perkalbėjimo vizitai gali būti

vykdomi nepriklausomai nuo ankstesnių apsilankymų adrese skaičiaus (tai gali būti ir 5-tas, ir 6-tas

vizitai).
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 5. APKLAUSOS MEDŽIAGA

Vykdami į interviu, nepamirškite su savimi pasiimti visos reikalingos medžiagos:

• Pagrindinį klausimyną lietuvių ir/arba rusų kalba

• Korteles lietuvių ir/arba rusų kalba

• Reikiamą papildomo klausimyno versiją (A ar B) lietuvių ir/arba rusų kalba

• Kontaktavimo formą

• EST lankstinuką

• Laišką respondentui

• Tapatybės kortelę

• Rašymo priemones

• Laikrodį laikui fiksuoti

• Apklausos instrukcijas

• Rekomenduojama turėti ir vietovės žemėlapius/elektorines navigacijos priemones
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 6. KONTAKTAVIMO FORMA

Kiekvienam  atrinktam  ir  paskirtam  adresui  reikia  užpildyti  vieną  kontaktavimo  formos

egzempliorių.  Primename,  kad  forma  turi  būti  užpildyta  griežtai  kiekvienam  adresui,

nepriklausomai  nuo  to,  ar  interviu  buvo  atliktas,  ar  atliktas  ne  iki  galo,  ar  nebuvo  su  niekuo

sukontaktuota, ar respondentas atsisakė dalyvauti, ar pasitaikė netinkamas adresas. Be to, formos

pabaigoje  esantys  „Rajono/vietovės  apibūdinimo“  (N1-N5)  klausimai  turi  būti  atsakyti  vieną

kartą: pirmą kartą apsilankant atrinktame ir paskirtame adrese, ir pageidautina – šviesiu paros metu

(tik išskirtiniais atvejais apibūdinimą galima atlikti tamsiu paros metu)7.

Kontaktavimo forma skirta:

• užrašyti  visų  jūsų  bandymų  sukontaktuoti  su  adresu/namų  ūkiu/respondentu  detales  bei

pasiektus rezultatus;

• atrinkti reikiamą respondentą (ir jei reikia – namų ūkį);

• užfiksuoti kai kurias detales apie bandymus patekti į adresą/namų ūkį;

• surinkti  informacijai,  pagal  kurią  būtų  galima  patikrinti  apklaustus  ir neapklaustus

adresus/namų ūkius/respondentus.

• surinkti tam tikrą informaciją apie rajoną/vietovę, kurioje yra adresas/namų ūkis.

Kontaktavimo forma yra panaši į paprastą klausimyną, todėl atkreipkite dėmesį į nuorodas

(pavyzdžiui, PEREITI PRIE N1,  PABAIGA ir pan.). Nuoroda „   PABAIGA“ reiškia, kad jums

nereikia  įrašyti  daugiau  jokios  informacijos  kontaktavimo  formoje.  Tačiau  bet  kuriuo  atveju

nepamirškite  atsakyti į  formos pabaigoje esančius „Rajono/vietovės  apibūdinimo“ (N1-N5)

klausimus8.  Prašome  užpildyti  kontaktavimo  formą  kuo  atidžiau  ir  iš  karto  po  apsilankymo

adrese/namų ūkyje/pas respondentą.

 6.1. TERMINOLOGIJA IR SANTRUMPOS

PSU  Pirminis atrankos taškas – seniūnija (jei tokia informacija 
pateikta prie adreso)

Respondentas  namų ūkyje pagal „paskutinio gimtadienio“ taisyklę9 
atrinktas asmuo

7 „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimų nereikia atsakinėti tik tada, kai adreso neįmanoma rasti (trūksta
duomenų ar pan.), jis neegzituoja (nebėra namo, pakeista adresų tvarka ir pan.) arba adresas suteiktas, bet namas dar
nepastatytas ir pan.

8 „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimų nereikia atsakinėti tik tada, kai adreso neįmanoma rasti (trūksta
duomenų ar pan.), jis neegzituoja (nebėra namo, pakeista adresų tvarka ir pan.) arba adresas suteiktas, bet namas dar
nepastatytas ir pan.

9 Tai yra,  jei namų ūkyje gyvena daugiau nei  vienas tinkamas apklausti žmogus, atrenkamas tas, kuris paskutinis
šventė savo gimtadienį.
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Apsilankymas  bandymas sukontaktuoti su   adresu/namų 
ūkiu/respondentu, t. y. kiekvienas bandymas susisiekti su 
atrinktu ir paskirtu adresu (jame atrinktu namų ūkiu) ar 
atrinktu respondentu adrese (namų ūkyje) – tiek sėkmingas, 
tiek ir nesėkmingas. Tai gali būti asmeninis apsilankymas 
arba telefono skambutis.

Kontaktas  pokalbis su kokiu nors asmeniu atrinktame ir paskirtame 
adrese (jame atrinktame namų ūkyje); jei atsiranda 
galimybė ar poreikis išsiaiškinti „situaciją“ apie atrinktą 
adresą/namų ūkį/respondentą, kontaktuoti (pasikalbėti) 
galima ir su gretimu/artimu namų ūkiu.

Asmuo, kalbantis respondento 
vardu

 koks nors kitas, nei atrinktas respondentas, asmuo su kuriuo 
užmezgate kontaktą (įvyksta pokalbis), kuris gali būti 
atrinkto adreso/namų ūkio narys arba – ne (pavyzdžiui, 
kaimynas, svečias, giminaitis ar draugas).

 6.2. KONTAKTINĖS FORMOS PILDYMAS

Pirmasis kontaktavimo formos puslapis skirtas pildyti informaciją apie atrinktą adresą/namų

ūkį,  atrinktą  respondentą  ir  apklausėją.  Įrašykite  PSU  (seniūnijos)  pavadinimą  ir  adreso  ID,

informaciją apie jums paskirtą adresą ir  savo ID numerį.  Savo ID numerį įrašykite į tam skirtą

lentelę kiekvieną kartą, kai bandote sukontaktuoti su adresu/namų ūkiu/respondentu.

 6.2.1. NAMŲ ŪKIO ATRINKIMO PROCEDŪRA

Jei  jums priskirtame adrese yra daugiau nei  vienas namų ūkis,  pirmiausiai,  reikia  atrinkti

namų  ūkį,  kuriame  bus  atrenkamas  respondentas  ir  atliekamas  interviu.  Namų  ūkio  atrinkimo

procedūra  yra  pateikta  paskutiniame kontaktavimo formos  lape  (taip  pat  žr.  kitą  psl.).  Atidžiai

perskaitykite  A1 ir  A2 klausimo instrukcijas ir atrinkite reikalingą butą/namų ūkį. Jei butai/namų

ūkiai nėra sunumeruoti, atidžiai perskaitykite lapo pabaigoje esančią pastabą, kaip atrinkti reikiamą

butą/namų ūkį.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad „Namų ūkis“ šio tyrimo rėmuose apibrėžiamas taip:

Žmogus, gyvenantis vienas, arba žmonių grupė, gyvenanti tuo pačiu adresu (ir šis adresas yra
jų vienintelė ar pagrindinė gyvenamoji vieta), kurie arba valgo kartu bent vieną kartą per dieną,
arba dalinasi gyvenamuoju būstu (arba „situacijai“ apibūdinti tinka ir tas, ir tas).

Taigi jei adrese gyvena kelios šeimos, kurios neturi bendro „šeimos biudžeto“, bet dalinasi tuo pačiu

butu/namu, visi to adreso gyventojai priskirtini vienam namų ūkiui. Panašiose situacijose atskirais

namų ūkiais  laikomi tik tokie,  kurių  gyvenamosios patalpos yra fiziškai atskirtos (yra atskiri

įėjimai/durys ir pan.).
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BUTO AR NAMŲ ŪKIO ATRANKOS PROCEDŪRA

A1. KIEK BUTŲ AR NAMŲ ŪKIŲ YRA ADRESE /ĮRAŠYKITE SKAIČIŲ/: _________________

A2. ŽIŪRĖDAMI Į ŽEMIAU PATEIKTOS „BUTO AR NAMŲ ŪKIO PARINKIMO LENTELĖS“ 
STULPELIUS „1. BUTŲ/NAMŲ ŪKIŲ SKAIČIUS“, SURASKITE SKAIČIŲ, KURIS LYGUS 
ĮRAŠYTAM PRIE A1. ŠALIA ŠIO SKAIČIAUS STULPELYJE „2. ATRINKTO BUTO/NAMŲ 
ŪKIO NUMERIS“ IŠ DEŠINĖS YRA SKAIČIUS, KURĮ BUTĄ AR NAMŲ ŪKĮ ADRESE 
REIKIA ATRINKTI.

APIBRAUKITE ATRINKTO BUTO/NAMŲ ŪKIO NUMERĮ LENTELĖJE APAČIOJE

BUTO AR NAMŲ ŪKIO PARINKIMO LENTELĖ
1. Butų/namų
ūkių skaičius

2. Atrinkto
buto/namų

ūkio numeris

1. Butų/namų
ūkių skaičius

2. Atrinkto
buto/namų

ūkio numeris

1. Butų/namų
ūkių skaičius

2. Atrinkto
buto/namų

ūkio numeris

1. Butų/namų
ūkių skaičius

2. Atrinkto
buto/namų

ūkio numeris
2 2 27 17 52 2 77 12
3 1 28 17 53 24 78 74
4 3 29 2 54 17 79 42
5 2 30 21 55 49 80 9
6 4 31 10 56 27 81 33
7 7 32 26 57 39 82 51
8 6 33 8 58 3 83 69
9 5 34 22 59 48 84 78
10 8 35 8 60 35 85 53
11 4 36 3 61 22 86 19
12 1 37 28 62 10 87 66
13 12 38 19 63 51 88 23
14 8 39 25 64 37 89 17
15 11 40 16 65 64 90 19
16 7 41 41 66 65 91 40
17 13 42 32 67 66 92 11
18 3 43 9 68 28 93 35
19 14 44 40 69 45 94 12
20 2 45 7 70 53 95 41
21 14 46 35 71 25 96 3
22 8 47 8 72 48 97 10
23 13 48 36 73 50 98 25
24 5 49 15 74 39 99 61
25 12 50 44 75 51 100 99
26 6 51 35 76 11

DABAR EIKITE Į ATRINKTĄ BUTĄ AR NAMŲ ŪKĮ IR PABANDYKITE SUKONTAKTUOTI 
BEI APKLAUSTI REIKIAMĄ RESPONDETĄ.
/TOLIAU PILDYTI KONTAKTAVIMO FORMĄ NUO PRADŽIŲ ĮRAŠANT TIKSLIĄ INFORMACIJĄ APIE 
ADRESE ATRINKTĄ BUTĄ AR NAMŲ ŪKĮ: GATVĖ, NAMO NR., NAMO AUKŠTAS, BUTO NR./

PASTABA:
A. Jei butai/namų ūkiai sunumeruoti, apklauskite respondentą bute/namų ūkyje, kuris pažymėtas 
(apibrauktas) A2.
B. Jei butai/namų ūkiai nesunumeruoti, pradėti skaičiuoti butus/namų ūkius nuo to, kuris yra 
fasadinės (priekinės) pastato pusės (jei įėjimai į pastatą iš kelių pusių) pirmame aukšte (jei daugiau 
nei vienas aukštas), kairiausioje laiptinėje (jei daugiau nei viena laiptinė) iš kairės (jei laiptinėje ir 
aukšte yra daugiau nei vienas butas). Toliau butus/namų ūkius skaičiuoti laikantis principo iš pastato 
apačios į viršų, iš kairės į dešinę tol kol prieisite iki to, kuris pažymėtas (apibrauktas) A2.
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 6.2.2. RESPONDENTO ATRINKIMO PROCEDŪRA

B2-B3 klausimai  skirti  padėti  atrinkti  reikiamą  respondentą  adrese/namų  ūkyje  pa  gal

„paskutinio gimtadienio“ taisyklę.

Iš pradžių, manome, būtų pravartu paaiškinti sukontaktuotam asmeniui („reprezentuojančiam“

adresą/namų ūkį),  kad reikia  jam užduoti  kelis  pradinius  klausimus,  kad  jūs  įsitikintumėte,  jog

apklausiate  „reikiamą  žmogų“  –  to,  esą,  reikalauja  tyrimo  organizatorių  siekis  apklausti  kuo

skirtingesnius  žmones,  užtikrinant  vienodas  galimybes  visiems  patekti  į  atrinktųjų  tarpą,  ir

išsiaiškinti  jų  nuomones  įvairiais  aktualiais  klausimais.  Taip  pat  labai  pravartu  pokalbio  su

sukontaktuotu asmeniu metu „apibūdinti reikalą“ taip, kad jis pasijustų lyg padedantis atlikti svarbų

ir labai reikalingą darbą. Tai tikrai padės sukurti palankius „darbinius santykius“ su adresu/namų

ūkiu/respondentu.

B2 klausimo tikslas – išsiaiškinti,  kiek žmonių, kuriems yra 15 ir daugiau metų10,  gyvena

namų ūkyje. „Namų ūkis“ šio tyrimo rėmuose apibrėžiamas taip:

Žmogus, gyvenantis vienas, arba žmonių grupė, gyvenanti tuo pačiu adresu (ir šis adresas yra jų
vienintelė ar pagrindinė gyvenamoji vieta), kurie arba valgo kartu bent vieną kartą per dieną,
arba dalinasi gyvenamuoju būstu (arba „situacijai“ apibūdinti tinka ir tas, ir tas).

Į namų ūkyje gyvenančių asmenų skaičių įskaičiuotini: žmonės, kurie atostogauja, dirba toli nuo
namų ar yra ligoninėje trumpiau nei 6 mėnesius; mokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys mokymo
įstaigose (pvz., internatinėse mokyklose); studentai, gyvenantys tame pačiame bute/kambaryje.

Į namų ūkyje gyvenančių asmenų skaičių neįskaičiuotini: žmonės, kurių nėra/nebus 6 ir daugiau
mėnesių, studentai, išvykę studijuoti į universitetus ar kolegijas; laikini svečiai, nuomininkai; ir
žmonės,  gyvenantys  specialiose įstaigose (pvz.,  senelių  namuose,  internatuose,  prieglaudose ir
pan.).

Kai atrinktame adrese/namų ūkyje gyvena daugiau nei vienas suaugęs asmuo, reikia atrinkti

interviu  vieną  asmenį  pagal  „paskut  inio  gimtadienio“  taisyklę.  Užduokite  B3 klausimą,  kad

išsiaiškintumėte, kuris asmuo paskutinis šventė savo gimtadienį, ir jei tai kitas asmuo nei tas, su

kuriuo sukontaktavote, paprašykite pakviesti reikiamą asmenį ir supažindinkite jį su tyrimu. Kai

respondentas atrinktas,  jo nebegalima pakeisti jokiu kitu, net ir tuomet, jei namų ūkyje yra kitas

suaugęs asmuo, turintis laiko ir noro būti apklaustas.

Keletas baigiamųjų pastabų apie respondento atranką:

i. Bet  kuris  „veiksnus“  suaugęs adreso/namų  ūkio  narys  gali  būti  kontaktuojamas  asmuo

(„reprezentuojantis“ adresą/namų ūkį), su kurio pagalba galite atlikti respondento atranką.

Vis tik, juo jokiu būdu negali būti asmuo jaunesnis nei 18 metų.

ii. Apklauskite  tik tuos asmenis, kurie gyvena atrinktuose adresuose/namų ūkiuose. Žinoma,

10 Tai yra tokių, kuriems 15 metų yra suėję iki tos dienos, kai tiesiogiai užduodamas šis klausimas.
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galima apklausti atrinktą respondentą ir kitoje vietoje (pvz., darbe), tačiau  negalimi jokie

respondentų pakeitimai.  Todėl jei  atrinktas asmuo yra išvykęs visam tyrimo laikotarpiui

arba labai serga ir jo neįmanoma apklausti, – interviu nedarytinas.

iii. Tyrime  numatyta  apklausti  tik  privačiuose  namų  ūkiuose gyvenančius  žmones.

Gyvenantieji specialiose įstaigose nepatenka į EST tyrimo imtį.

Atrinkę respondentą, įrašykite jo kontaktinę informaciją (vardą, pavardę bei telefono numerį).

Telefono numerį įrašykite, jei respondentas suteikia tokią informaciją (pažymėti „Turi telefoną ir

nurodė“). Tik jei respondentas tiesiogiai paklaustas atsisako nurodyti telefono numerį, pažymėkite

„Atsisakė nurodyti“.  Jei  respondentas neturi  telefono, pažymėkite „Neturi telefono“.  Pasistenkite

gauti  telefono numerį,  nepriklausomai  nuo to,  ar  apsilankymo rezultatas  sėkmingas  ar  –  ne.  Ši

informacija pagelbės tuo atveju, jei jūs ar kitas apklausėjas turės apsilankyti adrese/namų ūkyje/pas

respondentą  dar  kartą,  susitarti  ar  pakeisti  susitarimą  ar  pan.  Svarbu,  kad  informaciją  apie

respondentą įrašytumėte iš karto, kai tik baigsite respondento atrankos procedūrą.

 6.2.3. 1, 2 IR 3 KLAUSIMAI: APSILANKYMO LAIKAS

Įrašykite  apsilankymo  (primename,  tai  gali  būti  asmeninis  apsilankymas  arba  telefono

skambutis)  datą,  savaitės  dieną ir  laiką11.  Laiką nurodykite  24 valandų formatu.  Nepamirškite

įrašyti  šios  informacijos  kiekvieno  atskiro  apsilankymo  metu  (įskaitant  telefono  skambučius),

nepriklausomai nuo rezultato. Ši informacija gali padėti jums susiplanuoti tolesnius apsilankymus,

ar pagelbėti kitiems apklausėjams tuo atveju, jei jiems būtų paskirta sukontaktuoti su adresu/namų

ūkiu/respondentu  ar  atlikti  interviu  vietoj  jūsų.  Šią  informaciją  geriausia  užpildyti  iš  karto  po

kiekvieno  apsilankymo.  Be  to,  nepamirškite  kiekvieno  apsilankymo  metu  įrašyti  savo  ID

(apklausėjo numerio) pirmo puslapio apačioje esančioje lentelėje.

 6.2.4. 4 KLAUSIMAS: APSILANKYMO BŪDAS

1 = asmeninis apsilankymas  apklausėjas apsilankė asmeniškai atrinktame 

adrese/namų ūkyje/pas respondentą.

2 = telefonu  apklausėjas bandė susisiekti su adresu/namų 

ūkiu/respondentu telefonu.

3 = asmeninis apsilankymas, bet 

bendrauta tik per durų telefoną

 apklausėjas asmeniškai nuėjo į adresą/namų ūkį, tačiau 

kontaktas su respondentu/adresu/namų ūkiu vyko tik 

per durų telefoną.

11 Apsilankymai, susiję su papildomo klausimyno pildymu ir/ar grąžinimu, neturėtų būti fiksuojami.
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4 = informacija iš tyrimą

vykdančios organizacijos

 gali pasitaikyti atvejų, kad respondentas praneš 

tiesiogiai tyrimą vykdančioms organizacijoms (UAB 

„Baltijos tyrimai“ arba KTU) apie tai, kad išsikraustė į 

kitą vietą arba kad nenori dalyvauti apklausoje; tokiais 

atvejais jus apie tai informuos tyrimo vykdytojai, o jūs 

kontaktavimo formoje pažymėkite 4.

5 = kita  informacija surinkta ne 1-4 punktuose nurodytais 

būdais, pavyzdžiui, peržiūrint kokius nors oficialius 

dokumentus.

 6.2.5. 5 KLAUSIMAS: APSILANKYMO REZULTATAI

Kiek  įmanoma,  venkite  dalinių  interviu  (2  ir  3  variantas).12 Prieš  pradedant  interviu

įsitikinkite, ar respondentas turi pakankamai laiko (žr. 4 skyrių apie interviu trukmę). Jei dėl kokios

nors priežasties interviu yra nutraukiamas, pabandykite susitarti su respondentu, kada galėtumėte jį

pratęsti.  Jei interviu įmanoma pratęsti  kitu laiku, pasistenkite tai padaryti! Jei po pakartotinio

apsilankymo pas  respondentą interviu pratęsiamas  ir  užbaigiamas  iki  galo,  pildant  apsilankymo

rezultatus reikia žymėti 1 variantą. Atkreipiame dėmesį, kad  2 variantas žymėtinas tik tada, kai

respondentas nutraukia jau vykdomą interviu ir griežtai nesutinka pratęsti interviu kitu metu. Jei

vykdomas interviu nutraukiamas, ir respondentas paprašo užeiti kitą kartą (vėliau), reikia žymėti 3

variantą.

Interviu  bus  laikomas  užbaigtu tik  tuo  atveju,  jei  bus  užduoti  ir  respondentas  pabandys

atsakyti  į klausimus visuose skyriuose iki (įskaitant) F27 klausimo. Jei bus kokių nors didesnių

neatsakytų tarpų, interviu taip pat nebus laikomas pilnu13. Bet kuriuo atveju netgi ir neužbaigtas

interviu turi būti pristatomas į tyrimą vykdančią organizaciją, kad būtų galima suvesti į duomenų

bazę visą surinktą (kad ir nepilną) informaciją.

Jei  pirmo  apsilankymo metu  nepavyksta  su  niekuo  sukontaktuoti  priskirtame  adrese,

žymėkite  7  variantą  ir  atsakykite  į  formos  pabaigoje esančius  „Rajono/vietovės  apibūdinimo“

(N1-N5) klausimus. Nepamirškite, kad būtina bandyti sukontaktuoti su kuo nors jums paskirtame

adrese bent  keturis  kartus (bent  kartą  bandyti  sukontaktuoti  vakare ir  savaitgalį  dviejų savaičių

bėgyje), kol adresas gali būti laikomas nesukontaktuotu14. Visais atvejais, kai nepavyksta su niekuo

12 Jei  paliekamas  papildomas  klausimynas  ir  susitariama  paimti  vėliau,  tai  nelaikoma daliniu  interviu.  Apskritai,
apsilankymai, susiję su papildomo klausimyno pildymu ir/ar grąžinimu, neturėtų būti fiksuojami.

13 Be to,  tokiu atveju (t. y.  kai  respondentas  atsisakė atsakinėti  į  kai  kuriuos klausimus ar  jų  blokus,  tačiau buvo
bandoma užduoti visus interviu atlikti reikalingus klausimus) užbaigtu interviu bus laikomas tas, kuriame atsakyta į
daugiau nei pusę visų reikalingų (atsižvelgiant  į  respondento charakteristikas  ir  atsakymus į  klausimus-filtrus)
klausimų.

14 Jei gaunamas neigiamas atsakymas, tik tada nėra svarbu, kad nesilaikyta šitų sąlygų. Tačiau bandant perkalbėti
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sukontaktuoti  priskirtame  adrese,  reikia  žymėti  7  variantą.  Dar  kartą  pabrėžiame,  kad  net  ir

nepavykus  su  niekuo  sukontaktuoti  tinkamame  adrese/namų  ūkyje,  reikia  atsakyti  į

„Rajono/vietovės apibūdinimo“ klausimus (N1-N5)15.

Jei įvyksta kontaktas su adrese/namų ūkyje gyvenančiu asmeniu, tačiau respondnetas dar nėra

atrinktas, visais tokiais atvejais (iki kol bus atrinktas respondentas) reikia žymėti  4 variantą. Kai

respondentas jau yra atrinktas,  tačiau apsilankymo metu kontaktuojama ne su juo (ir  gaunamas

neigiamas atsakymas ar susitariama dėl kito laiko), reikia žymėti  6 variantą.  5 variantas skirtas

tiems atvejams, kai kontaktuojama su atrinktu respondentu, tačiau gaunamas neigiamas atsakymas

ar susitariama dėl kito interviu laiko.

Prieš  priskirdami  adresui/namų  ūkiui  netinkamo/negyvenamo  ar  bendrojo  naudojimo/

institucijos variantą (8),  nepamirškite pasitikrinti,  ar  tuo adresu tikrai  nėra privataus namų ūkio

(pvz.,  patalpų  prižiūrėtojo  buto).  Taip  pat  galite  papildomos  informacijos  teirautis  tyrimą

vykdančios organizacijos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip elgtis skirtingų apsilankymo rezultatų atvejais, pateikta

toliau šiame skyriuje.

Pildydami apsilankymo rezultatus nepamirškite nurodyti, per kurį apsilankymą buvo atlikta

respondento atranka (B1).

 6.2.6. 6 KLAUSIMAS: KONTAKTAS UŽMEGZTAS, TAČIAU INTERVIU NEATLIKTAS

6 klausimo lentelę reikia pildyti, kai sukontaktuojama su adresu/namų ūkiu/repondentu, tačiau

nepavyksta atlikti interviu iš viso ar iki galo, o taip pat, jei susitariama dėl kito susitikimo laiko (3-6

variantas atsakant į 5 klausimą).

Paskirtas kitas laikas

(1 variantas)

 Jei neįmanoma atlikti interviu, kai skambinate ar apsilankote 

adrese/namų ūkyje/pas respondentą, pabandykite susitarti dėl 

kito susitikimo. Netgi jei tai būtų miglotas susitarimas 

(„sugrįžkite rytoj“, be konkrečios valandos), pažymėkite tai 

formoje kaip susitarimą susitikti kitu laiku.

Neigiami atsakymai

(2, 3 ar 4 variantai)

 Jei respondentas (ar kitas sukontaktuotas asmuo) nenori 

bendradarbiauti, pažymėkite reikiamą atsisakymo variantą (2,

3 arba 4) ir pereikite prie 7 klausimo. 2 variantas žymėtinas 

tik tada, kai respondentas pats atsisako dalyvauti interviu.

respondentą, ši sąlyga vėl tampa aktuali (gal apsilankymo laikas ir lėmė neigiamą atsakymą).
15 „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimų nereikia atsakinėti tik tada, kai adreso neįmanoma rasti (trūksta

duomenų ar pan.), jis neegzituoja (nebėra namo, pakeista adresų tvarka ir pan.) arba adresas suteiktas, bet namas dar
nepastatytas ir pan.
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Asmens, kalbėjusio responden-

to (kai jis jau buvo atrinktas) 

vardu, neigiamas atsakymas

(3 variantas)

 Šį variantą žymėti tik tada, kai jau yra atrinktas 

respondentas, tačiau sukontaktuojama ne su juo, o kokiu nors

kitu asmeniu adrese/namų ūkyje ir jis pateikia neigiamą 

atsakymą. Jei respondentas neatrinktas, reikia žymėti 4 

variantą.

Primename, kad asmuo, kalbėjęs respondento vardu, gali 

būti:

• Namų ūkio narys: t. y. asmuo, gyvenantis tame būste 

ir greičiausiai esantis to yra namų ūkio narys.

• Ne namų ūkio narys – giminaitis/svečias/ draugas: 

t. y. kitas asmuo, esantis kontaktuojamame namų 

ūkyje jūsų apsilankymo metu (išskyrus kaimynus).

• Kaimynas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei neigiamą atsakymą 

pateikia pastato, kuriame yra namų ūkis, valdytojas/ 

apsaugininkas/ar kitas įėjimą kontroliuojantis asmuo, (t. y. 

žmogus, iš kurio turite gauti leidimą patekti į pastatą), tai 

nelaikoma „Neigiamu atsakymu“. Tokie atvejai turėtų būti 

vertinami, kaip nepavykęs bandymas užmegzti kontaktą 

(7 variantas 5 klausime).

Namų ūkio neigiamas 

atsakymas (iki respondento 

parinkimo)

(4 variantas)

 Jei respondentas dar neatrinktas ir adrese/namų ūkyje 

pateikiamas neigiamas atsakymas, žymėkite šį variantą. Čia 

žymimi tik tie atvejai, kai gaunamas neigiamas atsakymas 

dalyvauti apklausoje prieš pradedant respondento atrankos 

procedūrą. 

Respondentas nepasiekiamas/ 

nėra namuose iki …../......

(5 variantas)

 Čia įrašykite datą, kad esant reikalui, jūs ar kitas apklausėjas 

galėtų atlikti interviu kada nors vėliau apklausos vykdymo 

laikotarpiu. Gali būti, kad interviu atlikti bus paskirtas kitas 

apklausėjas, taigi visuomet stenkitės sužinoti respondento 

„grįžimo“ datą.
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Respondentas psichiškai arba 

fiziškai neįgali dalyvauti 

apklausoje, serga, tačiau trumpą

laiką ir bus galima apklausti 

vėliau (lauko tyrimo 

laikotarpiu)

(6 variantas)

 Šį variantą žymėti tada, kai respondentas serga ar kitaip 

negali dalyvauti interviu, tačiau liga ar kitas nepatogumas 

nėra ilgalaikis. Tokiu atveju pabandykite susitarti dėl 

susitikimo kitu laiku arba patys užeikite vėliau.

Respondentas psichiškai arba 

fiziškai neįgali dalyvauti 

apklausoje, serga ir nebus 

galima apklausti vėliau (lauko 

tyrimo laikotarpiu)

(7 variantas)

Šį variantą žymėti tik tada, kai respondentas iš tikro serga 

sunkia, interviu atlikti trukdančia liga (pavyzdžiui, 

silpnaprotyste), per visą tyrimo vykdymo laikotarpį.

Respondentas išsikėlęs

gyventi į kitą šalį

(9 variantas)

 Šį variantą žymėti tada, kai respondentas yra ilgam ar visam 

laikui išsikraustęs iš Lietuvos gyventi į kitą šalį16.

Respondentas išsikėlęs į 

nežinomą vietovę

(10 variantas)

 Šį variantą žymėti tik tada, kai tikrai nepavyksta sužinoti, ar 

atrinktas respondentas išsikraustė, gyventi į kitą vietovę 

Lietuvoje ar į kitą šalį. Kitu atveju žymėti 9 arba 11 variantą.

Respondentas išsikėlęs,

gyventi į kitą vietovę Lietuvoje

(  11   variantas)

 Šį variantą žymėti tada, kai respondentas yra ilgam ar visam 

laikui   išsikraustę  s   gyventi į kitą vietovę Lietuvoje17.

16 Jei respondentas išsikėlęs laikinai (trumpam laikui, pvz., išvažiavęs laikinai padirbėti ar pan.), žymėti 5 variantą.
17 Jei respondentas išsikėlęs laikinai (trumpam laikui, pvz., išvažiavęs laikinai padirbėti ar pan.), žymėti 5 variantą.
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Kalbos barjeras

(12 variantas)

 Svarbu įsitikinti, kad pats respondentas nemoka nei lietuvių, 

nei rusų kalbos, o ne kiti namų ūkio nariai ar asmenys, su 

kuriais sukontaktuojate. Jei respondentas nekalba lietuviškai 

arba rusiškai, tai interviu su juo negali būti atliekamas. Jei 

respondentas kalba rusų (arba lietuvių) kalba, tačiau neturite 

rusiškų (ar atitinkamai lietuviškų) klausimynų irgi žymėkite 

šitą variantą (į šį adresą bus nusiųstas kitas apklausėjas). 

Negalima versti kl  ausimyno į kitas kalbas (pvz., lenkų, 

anglų ar vokiečių), kuriomis galite susikalbėti su 

respondentu, patiems ir bandyti taip atlikti interviu, net jei ir 

labai gerai mokate tas kitas kalbas.

Įrašykite, kokia kalba respondentas kalba prie 6b klausimo, 

ir grąžinkite kontaktavimo formą tyrimą vykdančiai 

organizacijai.

Kita (13 variantas)  Šį variantą galima žymėti tik išskirtiniais atvejais, kai tikrai 

netinka nei vienas iš kitų vienuolikos variantų. Nepamirškite 

trumpai apibūdinti tokią „situaciją“.

 6.2.7. 7 IR 8 KLAUSIMAS: NEIGIAMO ATSAKYMO LAIKAS IR PRIEŽASTIS

Prie  7  klausimo  įrašykite,  kurio  apsilankymo  metu  buvo  gautas  neigiamas  atsakymas  (iš

respondento ar adreso/namų ūkio).

Po to, atsakydami į 8 klausimą, pažymėkite  visas (stengdamiesi išsitekti 5 variantų ribose)

tinkamas priežastis,  kuriomis  buvo  grindžiamas  respondento  ar  adreso/namų  ūkio  neigiamas

atsakymas. Negalimas atsakymas – „Nežinau“, todėl stenkitės pateikti priežastį, kodėl buvo gautas

neigiamas atsakymas. 14 variantą „Kita“ galima žymėti tik išskirtiniais atvejais, kai tikrai netinka

nei vienas iš kitų trylikos variantų. Nepamirškite trumpai apibūdinti tokią „situaciją“.

 6.2.8. 9-11 KLAUSIMAI: NEIGIAMO ATSAKYMO APLINKYBĖS

9 klausimas  Vertinimas, ar tikėtina, kad atrinktas respondentas ateityje sutiks būti 

apklausiamas, padės tyrimą vykdančiai organizacijai nuspręsti, ar siųsti kitą 

apklausėją (pvz., vyresnį/jaunesnį, kitos lyties ar tautybės), kad jis 

pabandytų įtikinti šį respondentą dalyvauti interviu. 8 variantą žymėti tik 

tuo atveju, kai dar nėra atrinktas respondentas.
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10 klausimas  Pateikite vertinimą, kokio amžiaus, jūsų nuomone, yra respondentas arba 

sukontaktuotas asmuo, kuris pateikė neigiamą atsakymą adreso/namų ūkio 

ar respondento vardu.

11 klausimas  Pažymėkite respondento a  rba sukontaktuoto asmens, kuris pateikė 

neigiamą atsakymą adreso/namų ūkio ar respondento vardu, lytį.

 6.2.9. RESPONDENTO PERKALBĖJIMAS

Jei  jums  buvo  pakartotinai  priskirtas  adresas/namų  ūkis/respondentas,  kuriame  jau  buvo

vykdomas  interviu  ir  gautas  neigiamas  atsakymas,  nurodykite  3  puslapio  pabaigoje esančioje

lentelėje,  kurio  apsilankymo  metu jūs  perėmėte  kontaktavimo  su  tokiu  adresu/namų

ūkiu/respondentu darbus.

 6.2.10. 12 KLAUSIMAS: NETINKAMAS ADRESAS

Šiame klausime prašome detalizuoti netinkamo adreso/namų ūkio apibūdinimą.  7 variantą

„Kita“ galima žymėti  tik išskirtiniais atvejais, kai tikrai netinka nei vienas iš kitų šešių variantų.

Nepamirškite trumpai apibūdinti tokią „situaciją“.

 6.2.11. N1-N5 KLAUSIMAI: RAJONO/VIETOVĖS APIBŪDINIMO FORMA

Nepamirškite atsakyti į šiuos klausimus kiekvieno atrinkto ir paskirto adreso (ar jame atrinkto

namų  ūkio,  jei  reikia)  atveju.  Į  juos  atsakinėkite  tik  vieną  kartą:  pirmą  kartą  apsilankydami

atrinktame ir paskirtame adrese  šviesiu paros metu (tik išskirtiniais atvejais apibūdinimą galima

atlikti tamsiu paros metu)18.

Detalesni  paaiškinimai,  ką  reiškia  šios  formos  klausimų  atsakymų  variantai  ir  kaip  juos

žymėti pateikti 2 priede.

 6.2.12. TRUMPA ATMINTINĖ APKLAUSĖJUI APIE KONTAKTAVIMO FORMOS PILDYMĄ

✔ Kontaktavimo formą užpildykite iš karto po kiekvieno apsilankymo, kad nepamirštumėte

jokios informacijos.

✔ Pasitikrinkite, ar užpildėte visą reikiamą informaciją apie adresą/namų ūkį ir respondento 

(namų ūkio, jei adrese buvo daugiau nei vienas namų ūkis) atrankos procedūrą:

◦ Ar įrašytas PSU (seniūnijos) ID ir pavadinimas (jei tokia informacija buvo pateikta)?

◦ Ar įrašyta visa reikalinga informacija susijusi su adresu (ID, adresas ir kt.)?

◦ Ar  adresas  buvo  tinkamas?  Jei  ne,  pasitikrinkite,  ar  pažymėjote  atsakymą  prie  12

klausimo (NETINKAMAS ADRESAS).

18 „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimų nereikia atsakinėti tik tada, kai adreso neįmanoma rasti (trūksta
duomenų ar pan.), jis neegzituoja (nebėra namo, pakeista adresų tvarka ir pan.) arba adresas suteiktas, bet namas dar
nepastatytas ir pan.
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◦ Jei adrese buvo daugiau nei vienas namų ūkis, ar užpildyta visa reikiama informacija,

susijusi su namų ūkio atrinkimu paskutiniame kontaktavimo formos lape (įrašyta, kiek

namų  ūkių  yra  adrese,  pažymėtas  tinkamas  skaičius  BUTO  AR  NAMŲ  ŪKIO

PARINKIMO LENTELĖJE)?

✔ Pasitikrinkite, ar užpildėte visą reikiamą informaciją apie respondentą:

◦ Ar  užpildyta  visa  reikiama  informacija,  susijusi  su  respondento  atrinkimu  (žmonių

skaičius namų ūkyje, kurio apsilankymo metu atrinktas respondentas (B1 klausimas) ir

kt.), o jis/ji atrinktas laikantis „paskutinio gimtadienio“ taisyklės?

◦ Ar įrašėte tikslų atrinkto respondento ID ir vardą?

◦ Ar įrašėte telefono numerį ir kitą reikalingą informaciją?

✔ Pasitikrinkite,  ar  suvedėte  visą  reikalingą  informaciją  apie  visus  apsilankymus  ir  tokiu,

eiliškumu, kokiu jie buvo atliekami:

◦ Ar įrašėte savo ID APSILANKYMŲ SĄRAŠO lentelėje kiekvieno apsilankymo metu ir

reikiamu eiliškumu (kiekvienas apklausėjas)?

◦ Ar teisingai užpildėte apsilankymų numerį ir būdą?

◦ Ar apsilankymų data, diena ir laikas įvesti reikiama tvarka?

◦ Ar pažymėti reikiami variantai prie 5 klausimo (Apsilankymo REZULTATAI)?

◦ Ar  tai  atvejais,  kai  sukontaktavote  su  kuo  nors  adrese/namų  ūkyje,  tačiau  interviu

(dar/iki  galo/visai)  nebuvo  atliktas,  pažymėjote  reikiamą  atsakymą  prie  6  klausimo

(KONTAKTAS)?

✔ Pasitikrinkite, ar užpildėte visą reikiamą informaciją, kai buvo gautas neigiamas atsakymas:

◦ Ar teisingai įrašėte apsilankymų, kurių metu buvo gauti neigiami atsakymai, numerius?

◦ Ar  įrašėte  visas  (tačiau  ne  daugiau  nei  5)  neigiamų  atsakymų  priežastis  (prie  8

klausimo)?

◦ Ar pažymėjote atsakymą prie  9 klausimo (apie tikėtinumą,  kad respondentas ateityje

sutiks dalyvauti apklausoje) visų neigiamų atsakymų atvejais? (Jei neigiamą atsakymą

pateikė pats atrinktas respondentas, pažymėkite kurį nors atsakymą iš „1-4“ variantų, o

jei neigiamą atsakymą pateikė kitas sukontaktuotas asmuo – žymėkite „8“ variantą).

◦ Ar pažymėjote atsakymą prie  10-11 klausimų (apie respondento ar kito sukontaktuoto

asmens lytį ir amžių) visų neigiamų atsakymų atvejais?

✔ Pasitikrinkite, ar atsakėte į formos pabaigoje esančius „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-

N5) klausimus. Atminkite, kad į šiuos klausimus reikia atsakyti net ir nesukontaktavus su

namų ūkiu  ar  gavus  neigiamą atsakymą19.  Atsakinėti  reikia  tik  vieną  kartą:  pirmą  kartą

19 „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimų nereikia atsakinėti tik tada, kai adreso neįmanoma rasti (trūksta
duomenų ar pan.), jis neegzituoja (nebėra namo, pakeista adresų tvarka ir pan.) arba adresas suteiktas, bet namas dar
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apsilankant  atrinktame ir  paskirtame adrese  šviesiu  paros  metu  (tik  išskirtiniais  atvejais

apibūdinimą galima atlikti tamsiu paros metu).

✔ Dar  kartą  atidžiai  pasitikrinkite,  ar  teisingai  užpildėte  visą  reikiamą  informaciją,  prieš

galutinai grąžindami kontaktavimo formą tyrimą vykdančiai organizacijai.

nepastatytas ir pan.
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 7. PAPILDOMAS KLAUSIMYNAS

Papildomas klausimynas turi  būti  užpildytas  kiekvieno respondento savarankiškai.  Tačiau

tam tikrais atvejais – respondentas nemoka skaityti, respondento prastas regėjimas ar jis neregys ir

pan. – gali būti atliekamas ir tiesioginis interviu žodžiu. Šiomis  retomis aplinkybėmis naudokite

savarankiškai  pildomą  papildomo  klausimyno  versiją  ir  užpildykite  ją  kartu  su  respondentu.

Nepamirškite tai pažymėti atsakinėdami į apklausėjo klausimus pagrindiniame klausimyne (J dalis).

Papildomas klausimynas  turi    dvi versijas – A ir B. Tai yra nurodyta klausimyno tituliniame

puslapyje. Prie kiekvieno jums paskirto adreso yra nurodyta, kurią papildomo klausimyno versiją

pateikti  respondentui.  Skirtingos papildomo klausimyno versijos sukurtos tam, kad būtų galima

patikrinti tyrimo patikimumą ir valdumą, taigi labai svarbu, kad reikiamiems respondentams būtų

pateiktos reikiamos papildomo klausimyno versijos.

Respondentai gali užpildyti papildomą klausimyną:

• Iš karto po interviu, prieš jums išeinant iš namų ūkio. Laiką, per kurį respondentas pildo

klausimyną,  galite  išnaudoti  pildydami  kontaktavimo  formą,  tvarkydami  respondento

atsakymus ar pastabas pagrindiniame klausimyne ar atsakinėdami į apklausėjo klausimus

(J skyrius).

• Respondento pasirinktu laiku,  po interviu.  Šiuo atveju jums  reikės grįžti  ir  pasiimti iš

respondento  papildomą  klausimyną.  Akcentuokite  respondentams,  kad  jie  kuo  greičiau

užpildytų papildomą klausimyną (vėliau tą pačią diena ar kitą dieną, bet ne vėliau kaip po

kelių dienų).

Stenkitės, kad respondentas papildomą klausimyną užpildytų iš karto po interviu. Tačiau jei

tariatės užeiti pasiimti vėliau, itin svarbu išvengti nepageidaujamų atvejų, kai respondentas pildo

papildomą klausimyną daug vėliau (po 2 dienų ar vėliau) nei buvo atliktas interviu.

Jokiu būdu negalima duoti respondentui užpildyti papildomą klausimyną prieš interviu.

Labai svarbu, kad iš esmės kiekvienu atveju gautumėte respondento atsakymus į papildomo

klausimyno klausimus.

Prieš  paduodant  respondentui  papildomą  klausimyną,  reikia  nepamiršti  kai  kurių  svarbių

dalykų:

i. Įrašykite  adreso numerį  (ID),  prieš  įteikdami  papildomą klausimyną.  Jei  neįrašysite  šio

numerio, nebus įmanoma panaudoti ir paties papildomo klausimyno, t. y. jo nebus galima

panaudoti atliekant patikimumo ir valdumo analizę!

ii. Jei  paliekate  papildomą  klausimyną  respondentui  užpildyti  po  interviu,  palikite  jį  tik

atrinktam respondentui, t. y. asmeniui, kurį apklausėte. Savarankiškai pildomą klausimyną
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gali pildyti tik atrinktas respondentas. Perspėkite respondentą, kad bus neįmanoma tikslingai

panaudoti atsakymų į klausimus papildomame klausimyne, jei į juos atsakys kas nors kitas.

Jokie respondentų pakeitimai nepriimtini.

iii. Jei respondentas negali užpildyti klausimyno iš karto po interviu, susitarkite, kada sugrįšite

jo pasiimti  (gerai  būtų,  kad galėtumėte prieš  tai  pasiskambinti).  Galite  palikti  kokį  nors

raštišką priminimą respondentui, apie pakartotinio apsilankymo laiką. Tai bus papildomas

priminimas respondentui apie tai, koks svarbus yra savarankiškai pildomas klausimynas.

iv. Visuomet  įsitikinkite,  ar  respondentui  neliko  abejonių  dėl  to,  kaip  ir  kada  jis  turėtų

sugrąžinti  papildomą  klausimyną.  Jei  suderinote,  kad  grįšite  jo  pasiimti,  papildomai

įsitikinkite, ar respondentas viską teisingai suprato, ir laikykitės susitarimo.

v. Imdami papildomą klausimyną iš karto po interviu ar sugrįžę jo pasiimti vėliau, pasistenkite

skirti šiek tiek laiko patikrinti, ar atsakyta į visus klausimus. Jei matote kokių nors spragų,

pasistenkite  taktiškai  jas  nurodyti  respondentui  ir  paprašykite  jas  užpildyti,  net  jei

respondentui reikėtų visur įrašyti „Nežinau“ ar pan.

vi. Retais  atvejais gali  būti  akivaizdu,  kad  respondentui  reikia  jūsų  pagalbos klausimynui

užpildyti,  pavyzdžiui,  dėl  prasto  regėjimo  ar  nepakankamo  raštingumo.  Tokiais  atvejais

papildomą klausimyną vykdykite tarsi tiesioginį interviu žodžiu, ir sužymėkite reikiamus

langelius patys, respondentui atsakinėjant į klausimus ir esant šalia.
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 8. KLAUSIMYNAS: BENDRO POBŪDŽIO PASTABOS

Pradžiai keletas gerosios EST interviu vykdymo praktikos nurodymų:

• Klausimai  turi  būti  perskaityti  lygiai  taip,  kaip užrašyti  klausimyne.  Galbūt  šiek tiek

lečiau nei įprastu pokalbio tempu.

• Prieš priimdami atsakymą įsitikinkite, kad respondentas  gerai išgirdo visą klausimą. Tai

reikalinga tam, kad būti tikriems, kad respondentas „apsvarstė“ visas klausimo sąvokas. Jei

respondentas nutraukia klausimo skaitymą, pasistenkite iš naujo perskaityti  klausimą nuo

pradžių iki pabaigos.

• Negalima daryti prielaidų apie respondento atsakymus į klausimus (išskyrus klausimą apie

lytį). Visi reikalingi klausimai turi būti užduoti respondentui tiesiogiai.

• Jei  nurodyta  klausimyne,  būtina  parodyti  respondentui  tinkamą kortelę.  Kita  vertus,

respondentas jokiomis aplinkybėmis negali matyti popierinio klausimyno.

• Jei reikia pakartoti klausimą, būtina jį perskaityti taip kaip užrašytas. Jokiu būdu negalima

perfrazuoti klausimo.

• Jei  respondentas  paprašo  pakartoti  atsakymo  variantus  (tais  atvejais,  kai  klausimyne

nurodyta, kad juos reikia perskaityti garsiai), būtina pakartoti visus atsakymo variantus.

• Negalima aiškinti sąvokų ir terminų klausimuose, net jei respondentas paprašo (išskyrus

tuos atvejus, kai klausimyne tiesiogiai nurodyta tokia galimybė).

• Jei  responondentas  atsako  „Nežinau“,  „Sunku  pasakyti“  ar  pan.,  priimkite  tokį

atsakymą ir uždavinėkite kitus klausimus.

• Jei  pasirodo,  kad  respondento  atsakymai  prieštarauja  vienas  kitam,  nesakykite  to

respondentui, pažymėkite pateiktą atsakymo variantą ir uždavinėkite klausimus toliau.

• Negalima  interpretuoti  atsakymų  skalių  reikšmių.  Kai  atsakymų  skalės  yra  skaitinės,

prašykite respondento nurodyti konkretų skaičių.

• Jei respondentas pradeda aiškinti savo atsakymą, nukrypsta kokiu nors pasakojimu ar bando

pradėti  pokalbį  su  apklausėju,  stenkitės  kaip  nors  neutraliai  išvengti  tokios  situacijos,

pavyzdžiui,  tiesiog  mandagiai  patylėti  arba  priminti  respondentui,  kad  liko  dar

nemažai klausimų, todėl geriausia būtų tęsti interviu toliau.

Toliau  pateikta  dar  keletas  bendro pobūdžio  pastabų.  Pirma,  tokiam plataus  pobūdžio  ir

apimties klausimynui būdinga tai, kad vieni klausimai žmones gali dominti labiau, kiti – mažiau.

Itin svarbus dalykas apklausos metu – parinkti teisingą klausimų uždavimo tempą. Aišku, kad reiktų

vengti skubinti respondentą, tačiau lygiai taip pat neteisinga būtų ir leisti respondentui pernelyg

ilgai galvoti. Gali būti, kad kai kurie respondentai norės ilgiau apgalvoti atsakymus į tam tikrus
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klausimus,  tačiau  apklausoje  siekiama  užfiksuoti  momentines  pažiūras,  o  ne  vesti  filosofines

diskusijas ar politinius debatus! Jei respondentas neturi konkretaus požiūrio tam tikra tema, arba

negali atsakyti į tam tikru būdu užduotą klausimą, gali būti priimami atsakymai „Nežinau“ arba

„Kita“; tuomet tiesiog pereikite prie kito klausimo (jei nenurodyta kitaip).  Negalima papildomai

klausinėti, kad gautumėte atsakymą, jei taip nėra nurodyta klausimyne. Pabrėžiame, kad yra visiškai

priimtina, kad respondentai gali neturėti nuomonės tam tikrais klausimais.

Antra, prieš pradedant interviu, respondentui reikia paduoti korteles. Jos turi būti atskirai nuo

klausimyno, kurį pildo apklausėjas.

Trečia, klausimyne yra naudojamos tam tikros  abstrakčios frazės, kurias respondentas gali

paprašyti  paaiškinti  (pavyzdžiui,  „...  jūsų gyvenamame rajone“  ir  pan.).  Tokiais  atvejais  tyrimo

organizatoriai yra nurodę, kad respondentui nereikėtų pateikti jokių papildomų paaiškinimų. Šios

frazės yra specialiai suformuluotos abstrakčiai. Paprasčiausiai, perskaitykite klausimą ar teiginį ir

pasakykite respondentams, kad jie turėtų atsakinėti pagal tai, kaip jie patys supranta vieną ar kitą

abstrakčią  frazę.  Taip  pat  respondentai  gali  prašyti  paaiškinti  kai  kurias  sąvokas,  pavyzdžiui,

„Europos  vienijimasis“  (B28).  Svarbu,  kad  apklausėjas  nepateiktų  savo  interpretacijų,  ką  tokie

terminai galėtų reikšti (išskyrus tuos atvejus, kai klausimyne tiesiogiai nurodyta tokia galimybė ar

instrukcija). Tiesiog, perskaitykite klausimą ar teiginį ir pasakykite respondentams, kad jie turėtų

atsakinėti pagal tai, kaip jie patys supranta vieną ar kitą sąvoką. Jei respondentui sunku atsakyti į

klausimą taip kaip jis užduotas, galite priimti atsakymą „Nežinau“, „Sunku pasakyti“ ar pan., ir

uždavinėti kitus klausimus.

Ketvirta,  yra  keletas  klausimų,  kur  žmonių  prašoma pateikti  informacijos,  kuri  gali  būti

laikoma „jautria“. Kai kurie respondentai gali jaustis nepatogiai pateikdami informaciją susijusią su,

pavyzdžiui, balsavimu per rinkimus ar gaunamomis pajamomis. Pasistenkite įtikinti respondentus,

kad viskas, ką jie pasakys, bus griežtai konfidencialu. Jei jie vis tiek atsisako atsakyti, reikėtų tai

žymėti kaip „Atsisakė“. Kai kurie klausimai turi aiškų atsisakymo žymėjimo variantą (pvz.,  77).

Prie  kitų  klausimų,  kur  šio  atsakymo  varianto  nėra,  atsisakymą galima  nurodyti  prie  klausimo

parašant  „ATSISAKĖ“  ar  kažką  panašaus,  kas  rodytų,  jog  tai  turėtų  būti  koduojama  kaip

respondento atsisakymas atsakyti į klausimą. Panašiai, jei respondentas nežino atsakymo į klausimą

ir  nėra aiškaus  kodo tokiam variantui  pažymėti,  prie  klausimo parašykite  „NEŽINO“ ar kažką

panašaus. NEPALIKITE klausimo nepažymėję jokio atsakymo varianto ir nežymėkite jokio „kito“

ar  „alternatyvaus“  varianto.  Tyrimo organizatoriai  nori  žinoti  tiksliai,  kada  respondentai  aiškiai

atsisakė atsakyti į klausimą, o kada jie nežinojo atsakymo į pateiktą klausimą.

Penkta, prie klausimų, kur galimas atsakymo variantas „Kita“, respondento atsakymas turėtų

būti užrašytas „žodis į žodį“ („raidė į raidę“). Jei nėra nurodyta kitaip, „Kita“ turėtų būti žymima tik
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tuomet,  kai  nei  vienas  iš  klausimyne  esamų  atsakymų  variantų  (net  papildomai  paklausinėjus)

netinka.  Į  klausimus,  kur  nėra  konkrečiai  pateiktas  atsakymo variantas  „Kita“,  tokio  atsakymo

varianto ir nesitikima. Tačiau, jei tokių atsakymų vis tik pasitaikytų, jie turėtų būti aiškiai užrašyti į

klausimyną.  Klausimų,  kurių  atsakymo  variantuose  nėra  varianto  „Kita“,  o  respondentas  nori

nurodyti  tokį  variantą,  atveju,  prieš  priimdami  atsakymą „Kita“,  pirmiau pakartokite  klausimą

pabrėždami reikiamas vietas.

Šešta,  klausimynas  padalintas  į  klausimų  blokus  pagal  temas  (žr.  šiame  skyriuje  esančią

lentelę). Kartais šios temos yra tiesiogiai pristatomos (pvz., „O dabar keletas klausimų apie...“), bet

dažnai  ir  nepristatomos.  Interviu  metu  respondentams  nebūtina  žinoti  apie  įvairius  klausimyno

blokus ir skyrius. Klausimynas parengtas taip, kad būtų galima pakankamai sklandžiai pereiti nuo

vienos klausimų grupės ar skirtingos temos prie kitos.

Jei respondentas, visgi, pertrauktų interviu jo nebaigus (nors paprastai taip nutinka gana retai),

turėtumėte pasiteirauti, ar galima būtų pratęsti interviu vėliau, ir pažymėti atitinkamą (2 arba 3)

variantą kontaktavimo formoje (prie 5 klausimo).

Kai  kurie  klausimai  turi  atsakymų  variantų,  pateiktų  skliaustuose.  Šie  variantai  leidžia

pažymėti  atsakymus,  kuriuos  gali  pateikti  respondentai,  tačiau  jie  neturėtų  būti  respondentams

skaitomi garsiai ir jų nėra kortelėse.

Kai kuriuose klausimuose yra pabraukti tam tikri žodžiai. Skaitant klausimus, šie žodžiai turi

būti ypatingai pabrėžti.

Atsakymo variantas „(Nežinau)“ paprastai žymėtinas tada, kai respondentas nėra tikras dėl

savo atsakymo, negali atsakyti į klausimą, nežino atsakymo ar jam sunku tiksliai nurodyti.

Pabrėžtina, kad kortelę respondentas turi matyti priešais save jums skaitant klausimą.

Jei  kortelėse  nėra  nurodyta  atsakymo variantus  atitinkančių  skaitmenų ar  raidžių,  esančių

klausimyne, taip padaryta siekiant išvengti klaidų. Visais atvejais stenkitės, kad respondentas jums

perskaitytų tinkamą atsakymo variantą garsiai.

Jei instrukcijose prie klausimo nurodyta pažymėti  tik vieną variantą, tai pasistenkite išgauti

tokį atsakymą, kad respondentas nurodytų tik vieną variantą.

Nepamirškite  pažymėti  reikiamų  atsakymo  variantų  ties  klausimais  apklausėjams

pagrindiniame klausimyne: D17a, D29, E9, F5, F9, F10, F12, F17b, F17d, F43, F45b, F45d.
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 8.1. KLAUSIMŲ IŠDĖSTYMO KLAUSIMYNE SCHEMA

A1 –A5 Televizijos žiūrėjimas; socialinis pasitikėjimas

B1 – B34
Politika (domėjimasis politika, politinis efektyvumas ir pasitikėjimas, rinkimai ir 
dalyvavimas politikoje, partinė ir ideologinė tapatybė, socialiniai-politiniai 
vertinimai bei orientacijos)

C1 – C28a
Subjektyvus gerbūvio ir socialinės atskirties vertinimas; religija; diskriminacijos 
suvokimas; nacionalinė ir etninė tapatybė, imigracija

D1 – D33
Kintantis klausimų blokas – imigracija, jos suvokimas, nuostatos ir politiniai 
prioritetai.

E1 – E32
Kintantis klausimų blokas – sveikata, jos sąlygos, vaisių, daržovių, alkoholio 
vartojimas ir rūkymo elgsena

F1 – F61

Socialinis demografinis profilis: namų ūkio sudėtis, respondento lytis, amžius, 
šeiminė padėtis, gyvenamo rajono tipas, išsilavinimas ir profesija, informacija apie
gyvenimo partnerį, tėvus, narystę profesinėse sąjungose, namų ūkio pajamas, 
kilmę

H dalis Žmogiškųjų vertybių skalė Šie klausimai pateikti papildomame klausimyne, 
kurį respondentas turi užpildyti savarankiškai.I dalis Kontroliniai klausimai

J dalis Klausimai apklausėjui
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 9. KLAUSIMYNAS: DETALESNI PAAIŠKINIMAI

Šiame skyriuje pateikiama detalesnė informacija apie tam tikrų klausimų formuluotes, kuri

turėtų padėti jums atsakyti į respondentų klausimus, jei jie jums jų užduotų interviu metu.

Pastaba: klausimų numeriai parašyti kursyvu puslapio kairėje.

INTERVIU PRADŽIOS DATA IR LAIKAS

Nepamirškite nurodyti interviu pradžios datos ir laiko (24 valandų formatu).

NAUDOJIMASIS ŽINIASKLAIDA

A1-A2 Šiuose klausimuose prašoma nurodyti laiką, kurį respondentas skiria televizijos žiūrėjimui
darbo  dienomis (t. y.  nuo  pirmadienio  iki  penktadienio).  Jeigu  respondentas  paprašo
išsamesnio  paaiškinimo,  nurodykite,  kad  klausiant  turimas  galvoje  laikas,  praleistas
„aktyviai“ žiūrint televiziją, o ne kuomet televizorius yra įjungtas „fone“.

Jei reikia, patikslinkite, kad šiuose klausimuose televizija, radijas ar laikraščiai apima ir jų
internetines versijas.

Žodeliai „iki“ atsakymų variantuose reiškia „įskaitant toliau einantį skaičių“, pavyzdžiui, A1
klausimo atsakymo variantas  „Nuo 0,5 val.  iki  1  val.“ reiškia,  kad respondentas  iš  viso
įprastą  darbo dieną žiūri  televiziją  nuo pusės  valandos imtinai  iki  1  valandos imtinai,  o
atsakymo variantas „Daugiau negu 1 val.,  iki 1,5 val.“ reiškia, kad respondentas iš viso
įprastą darbo dieną žiūri televiziją daugiau nei 1 valandą, tačiau ne daugiau kaip pusantros
valandos imtinai.

„Žinių ar televizijos laidų apie politiką ir aktualijas žiūrėjimas“ apima temas susijusias su
šalies  valdymu  ir  viešąja  politika,  bei  žmones,  susijusius  su  šiomis  sferomis.  Tačiau
apklausėjas  pirmiausiai turėtų prašyti respondento atsakyti į klausimą pagal tai, kaip jam
atrodo, ir papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.

BALSAVIMAS IR POLITINĖ ELGSENA

B9 Jei respondentas balsavo tik pirmame ture už kandidatų (partinį ar koalicinį) sąrašą, arba tik
pirmame ture už kandidatą vienmandatėje apygardoje, arba tik antrame ture, visais atvejais
žymėti „taip“ – 1.

Jei respondentas dalyvavo rikimuose, bet sugadino biuletenį, paliko jį tuščią, neužpildė ar
pan., žymėti „ne“ – 2.

B13 Čia turimos galvoje organizacijos ir asociacijos, kurių pagrindinė veikla ir tikslai susiję su
pokyčių šalyje siekiais;  nepatenka  politinės partijos ar  iniciatyvinės  grupės,  nes apie jas
klausiama B12 klausime.

B15 Peticija yra kolektyvinis prašymas, reikalavimas, nuomonės pareiškimas, kuris pasirašomas
piliečių (ar  tam tikros  jų  grupės)  ir  įteikiamas  įvairioms valstybės  valdžios  institucijoms
(Seimui, vyriausybei, savivaldybės tarybai, merui ar pan.). Tačiau apklausėjas  pirmiausiai
turėtų prašyti  respondento  atsakyti  į  klausimą pagal  tai,  kaip  jam atrodo,  ir  papildomai
neaiškinti/nedetalizuoti.

B17 Boikotas –  politinė,  ekonominė  ar  moralinė  kovos  forma,  kai  visiškai  ar  iš  dalies
nutraukiami santykiai su atskiru asmeniu, organizacija, įmone, valstybe ar valstybių grupe.
Taip pat  (pvz.,  šiuo atveju)  kaip tokios  kovos atspindys gali  būti  atsisakymas pirkti  tam
tikrus  (kurios  nors  šalies,  kurio  nors  gamintojo  ir  pan.)  produktus.  Tačiau  apklausėjas
pirmiausiai turėtų prašyti  respondento atsakyti  į  klausimą pagal  tai,  kaip jam atrodo,  ir
papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.
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B18a-B18c Atkreipiame  dėmesį,  kad  jei  respondentas  B18b  klausime  nenurodo  partijos,  kuri  jam
artimesnė nei kitos partijos, tai užduoti B18c klausimo nereikia.

POŽIŪRIS Į IMIGRACIJĄ

B29-B30 Etninė grupė (bendrija)  yra tautinės grupės (bendrijos)  sinonimas. Lietuvoje pagrindinės
tautinės  grupės  (bendrijos)  yra  lietuviai,  rusai,  lenkai,  baltarusiai,  ukrainiečiai.  Taigi
klausiant apie „tos pačios rasės ar etninės grupės žmones, kokių dauguma gyvena Lietuvoje“
galvoje turimi lietuviai, o klausiant apie „žmones, kurių rasė ar etninė grupė yra kitokia, nei
daugumos  Lietuvos  gyventojų“  turimi  galvoje  ne  lietuviai.  Be  to,  užduodami  klausimą
pasistenkite  užtikrinti,  kad  respondentai  atsakinėtų  galvodami  ne  tik  apie  rasines
(baltaodžiai, juodaodžiai ir pan.), bet ir etnines (lietuviai, lenkai, rusai ir pan.) grupes. Tačiau
apklausėjas  pirmiausiai turėtų prašyti respondento atsakyti į klausimą pagal tai, kaip jam
atrodo, ir papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.

EUROPA

B31 „Europa“ šiuo atveju reiškia geografinę Europą (Europos žemyną).

INTYMIŲ KLAUSIMŲ APTARIMAS

C3 Jei respondentas gali aptarti asmeninius ir intymius reikalus (tk) su sutuoktiniu, tai
vis tiek žymėti 01 atsakymo variantą.

VIKTIMIZACIJOS PATIRTIS

C5 Šiame  klausime  respondentų  klausiama  apie  tai,  ar  jie  ar  jų  šeimos  nariai  buvo  tapę
apiplėšimo ar užpuolimo aukomis. Klausimas yra bendro pobūdžio, todėl bet kokios tokio
pobūdžio patirtys  per pastaruosius 5 metus turėtų patekti  į  atsakymą (įskaitant nutikusias
užsienyje).  Tačiau apklausėjas  pirmiausiai turėtų prašyti  respondento atsakyti  į  klausimą
pagal tai, kaip jam atrodo, ir papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.

RELIGIJA

C9 Čia respondento klausiama apie išpažįstamą religiją/tikėjimą, t. y.  ar jis pats save priskiria
prie kokios nors religijos ar tikėjimo, nepaisant bet kokio „oficialaus“ statuso.

C10 & C12 Unitus,  Rytų,  Ukrainos  ar  Graikų  apeigų  katalikus taip  pat  žymėti  prie  „1.  Romos
katalikų“. Ukrainos Katalikų bažnyčia, dar žinoma Unitų, Rytų apeigų arba Graikų Katalikų
pavadinimais, – tai Romos popiežiui pavaldi Kijevo apeigų bažnyčia. Unitai, arba Ukrainos
graikų  apeigų  katalikai  –  Lietuvos  ir  Lenkijos  valstybės  stačiatikiai,  1596 m.  sudarę  su
Romos Katalikų Bažnyčia Bresto bažnytinę uniją. Pagal ją stačiatikiai pripažino popiežiaus
valdžią ir priėmė katalikybės dogmatiką, bet pasiliko savo liturgiją ir bažnytinę slavų kalbą.

Karaimus žymėti  prie  „8.  Kitai/-am  nekrikščionių  religijai/tikėjimui“.  Karaimai  yra
religijos, galutinai susiformavusios VIII a. dab. Irake, išpažinėjai. Jų Dievo namai vadinami
kenesa. Jų tikėjimas yra tarpinė judaizmo atšaka, tiki Senuoju Testamentu.

Pastaba duomenų įvedimui: jei nebuvo pateiktas joks atsakymas – įvesti „9999“.

C14 „Religinės apeigos“ šiuo atveju turi būti suprantamos kaip bet kokios pamaldos, mišios ar
kitokio  pobūdžio  nuolatinė  ritualinė  religinė  praktika.  Tačiau  apklausėjas  pirmiausiai
turėtų prašyti  respondento  atsakyti  į  klausimą pagal  tai,  kaip  jam atrodo,  ir  papildomai
neaiškinti/nedetalizuoti.
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DISKRIMINAVIMO PAGRINDAI

C16-C17 Diskriminacija –  teisių  ribojimas arba atėmimas asmeniui  ar  asmenų grupei  dėl  rasinių
požymių, tautybės, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, turtinės ar socialinės padėties,
gimimo vietos ir pan. „Diskriminacija“ atsitinka tada, kai su žmogumi elgiamasi blogiau
vien dėl to, kad jo/jos kitokia rasinė ar tautinė/etninė kilmė, religija ar įsitikinimai, lytinė
orientacija, jis/ji neįgalus/-i, kitokio amžiaus ir pan. Tačiau apklausėjas  pirmiausiai turėtų
prašyti  respondento  atsakyti  į  klausimą  pagal  tai,  kaip  jam  atrodo,  ir  papildomai
neaiškinti/nedetalizuoti.

C17 Atsakymo variantas „Dėl neįgalumo“ apima ir fizinę, ir protinę, ir kitokią negalią.

GIMIMO ŠALIS IR PILIETYBĖ

C19-28 Atsakymo variantai „Tarybų Sąjunga“, „Sovietų Sąjunga“ ir pan. yra priimtini.

ETNINĖS MAŽUMOS

C24 Etninė mažuma yra tautinės mažumos sinonimas; tai tautinės grupės, kurios gyvena tokios
valstybės  teritorijoje,  kurioje  daugumą  sudaro  kitos  tautinės  grupės  nariai.  Lietuvoje
pagrindinės tautinės mažumos yra rusai, lenkai, baltarusiai, ukrainiečiai. Taigi klausiant apie
savęs  priskyrimą  „Lietuvos  etninių  mažumų  grupei“  galvoje  turimi  rusai,  lenkai,
baltarusiai ir  pan.  Tačiau  apklausėjas  pirmiausiai turėtų  prašyti  respondento  atsakyti  į
klausimą pagal tai, kaip jam atrodo, ir papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.

IMIGRACIJOS NUOSTATOS IR JŲ VEIKSNIAI (D DALIS)

Šis klausimų blokas skirtas matuoti  nuostatas  imigracijos atžvilgiu.  Klausimais siekiama
išsiaiškinti respondentų bendrą požiūrį į imigraciją, o taip pat į tam tikras  specifines grupes.
Užduodami klausimus užtikrinkite,  kad respondentai imigracijos – užsieniečių atvykimo į
Lietuvą, nepainiotų su emigracija – Lietuvos gyventojų išvykimu į užsienį.

Nuostatos 
imigracijos 
atžvilgiu

Daugelis klausimų D dalyje gali pasirodyti jautrūs kai kuriems respondentams. Jei matote,
kad  atsakinėjama  nenoriai,  dar  kartą  priminkite  respondentams,  kad  duomenys  bus
anonimizuoti (konkretaus respondento atsakymų nebus galima identifikuoti) ir užtikrintas
konfidencialumas.

D10-D12, 
D14, D19-
D20

Etninė grupė (bendrija) yra  tautinės grupės (bendrijos) sinonimas.  Lietuvoje pagrindinės
tautinės  grupės  (bendrijos)  yra  lietuviai,  rusai,  lenkai,  baltarusiai,  ukrainiečiai.  Taigi
klausiant  apie  žmones,  kurie  yra  „kitos  rasės  ar  etninės  grupės  nei  dauguma  Lietuvos
gyventojų“ turimi galvoje  ne lietuviai. Be to, užduodami klausimą pasistenkite užtikrinti,
kad respondentai atsakinėtų galvodami ne tik apie rasines (baltaodžiai, juodaodžiai ir pan.),
bet ir etnines (lietuviai, lenkai, rusai ir pan.) grupes. Tačiau apklausėjas pirmiausiai turėtų
prašyti  respondento  atsakyti  į  klausimą  pagal  tai,  kaip  jam  atrodo,  ir  papildomai
neaiškinti/nedetalizuoti.

D10-D11 Atkreipiame  dėmesį,  kad  lyginant  su  kitų  klausimų  skalėmis,  ši  respondentams  gali
pasirodyti „apversta“, t. y. 10 – gali pasirodyti neigiamas, o 00 – teigiamas aspektas. Todėl
pasistenkite  užtikrinti,  kad  respondentai  nesusipainiotų  atsakinėdami  ir  atidžiai  žiūrėtų į
skalės kraštinių reikšmių pavadinimus.

D14 Diskriminacija –  teisių  ribojimas  arba atėmimas  asmeniui  ar  asmenų grupei  dėl  rasinių
požymių, tautybės, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, turtinės ar socialinės padėties,
gimimo vietos ir pan. „Diskriminacija“ atsitinka tada, kai su žmogumi elgiamasi blogiau
vien dėl to, kad jo/jos kitokia rasinė ar tautinė/etninė kilmė, religija ar įsitikinimai, lytinė
orientacija, jis/ji neįgalus/-i, kitokio amžiaus ir pan. Tačiau apklausėjas  pirmiausiai turėtų
prašyti  respondento  atsakyti  į  klausimą  pagal  tai,  kaip  jam  atrodo,  ir  papildomai
neaiškinti/nedetalizuoti.
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D16 Čia prašoma respondentų įvertinti, kiek iš  100  Lietuvoje gyvenančių žmonių yra gimę už
dabartinės Lietuvos teritorijos ribų. Jei respondentas nesugeba pateikti tikslaus skaičiaus,
paprašykite, kad pateiktų bent apytikslį skaičių.

D20-D21 Šiame klausime teiraujamasi apie susidūrimus (kontaktus) su žmonėmis, kurie yra kitos rasės
ar  etninės  grupės  nei  dauguma Lietuvos gyventojų,  t. y.  susidūrimus (kontaktus)  su ne
lietuviais.  Užtikrinkite,  kad  atsakydami  respondentai  galvotų  apie  visokio  pobūdžio
susidūrimus (kontaktus): tiek verbalinius (pvz., pasisveikinimus ar ilgesnius pokalbius), tiek
neverbalinius (pvz., kivirčus ar pagalbos suteikimo atvejus matytus gatvėje, tačiau tiesiogiai
juose  nedalyvaujant).  Tokie  susidūrimai  (kontaktai)  gali  atsitikti  viešajame  transporte,
gatvėje,  parduotuvėse  ar  vietovėje,  kurioje  gyvena  respondentas,  t. y.  galvoje  turimi
susidūrimai (kontaktai) viešose vietose (ne namie).

D23-D24 Užduodami klausimą pasistenkite užtikrinti, kad respondentai atsakinėtų galvodami  ne tik
apie rasines (baltaodžiai, juodaodžiai ir pan.), bet ir etnines (lietuviai, lenkai, rusai ir pan.)
grupes. Tačiau apklausėjas pirmiausiai turėtų prašyti respondento atsakyti į klausimą pagal
tai, kaip jam atrodo, ir papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.

D30-D33 Siekiant  susidaryti  kuo  pilnesnį  vaizdą  apie  nuostatas  imigracijos  atžvilgiu  šiuose
klausimuose  respondentų  prašoma  išsakyti  nuomonę  apie  tam  tikras  skirtingas  grupes.
Grupė, apie kurią klausiama konkretaus respondento, nustatoma D29 klausime atsitiktinai,
pagal jo gimimo mėnesį.  Ši informacija jokiu būdu negali būti atskleista respondentui.
Jei kuris nors iš jų klaustų, kodėl klausiama būtent apie šią grupę, atsakykite „tiesiog ši grupė
labiausiai domina mokslininkus, kurie sudarė klausimyną“.

SVEIKATOS SOCIALINĖ NELYGYBĖ IR JOS VEIKSNIAI (E DALIS)

Šis klausimų blokas skirtas matuoti  socialinę nelygybę susijusią su sveikata. Klausimais
siekiama išsiaiškinti  respondentų sveikatos būklę ir  kokie veiksniai  galimai daro įtaką jų
sveikatai.

Per 
pastaruosius 
12 mėnesių

Kai kuriuose E dalies klausimuose (E6, E13, E14, E19 ir E28) respondentų prašoma galvoti
apie  „pastaruosius  12  mėnesių“.  Kad  laikotarpis  būtų  kuo  tikslesnis,  prašome
respondentams papildomai patikslinti „t. y. nuo [METŲ, MĖNESIO]“. Visais atvejais, kai
reikia pridėti šį patikslinimą, naudokite mėnesį, kurio metu vyksta interviu, tačiau nurodykite
praeitus metus. Pavyzdžiui,  jeigu interviu vyksta 2015 m. balandžio mėn.,  klausimas turi
skambėti taip: „… per pastaruosius 12 mėnesių, t. y. nuo 2014 m. balandžio mėn. …“.

E1-E2 Šiuose klausimuose respondentų klausiama apie vaisių ir daržovių vartojimą. Šaldyti vaisiai
ir daržovės  taip pat turi būti įtraukiami atsakinėjant.  Jei respondentai klaustų, ar tinka ir
kitaip apdoroti vaisiai ir daržovės (pvz., konservuoti, marinuoti, rauginti), prašome niekaip
netikslinti klausimo ir leisti respondentams patiems nuspręsti, ką įtraukti ir ko neįtraukti.

E3 Čia tinka bet kokia fizinė veikla, kurią nurodo respondnetas, ir kuri truko bent 30 minučių
ar ilgiau. Tai galėjo būti specialiai suplanuoti ar organizuoti fiziniai pratimai, tačiau tinka ir
kitokia fizinė veikla,  kaip greitas vaikščiojimas,  darbas sode ar namie, su sąlyga,  kad ji
truko bent 30 minučių ar ilgiau. Kad konkrečią fizinę veiklą galima būtų įskaityti, ji neturi
būti buvus vykdoma nepertraukiamai 30 minučių. Pavyzdžiui, 3 kartus tą pačią dieną po
10 minučių trukusi fizinė veikla turėtų būti įskaičiuota.

E4 Šiame  klausime  konkrečiai  klausiama  tik  apie  cigarečių  rūkymą.  Atsakinėdami
respondentai turėtų įtraukti sukamąjį tabaką (suktines), tačiau neįtraukti pypkių, cigarų ar
elektroninių cigarečių.

E5 Jei  respondentas  rūko  ne  kasdien (2  variantas  E4  klausime)  ir  abejoja,  kaip  atsakyti,
patikslinkite, kad atsakinėtų, kiek paprastai/vidutiniškai surūko tomis dienomis, kai rūko.

37/66



E7-E8 Šiuose klausimuose respondentų klausiama apie tai, kiek alkoholio jie suvartojo  paskutinį
kartą, kai jo vartojo – pirmiausiai, paprastą savaitės dieną (E7), o po to savaitgalį (E8). 

Svarbi pastaba: Jei pasitaiko situacijų, kai respondentai klausiant apie alkoholio vartojimą
savaitgalį mini Naujųjų metų šventimą, Kalėdas, nors visos šios šventės buvo paprastomis
savaitės  dienomis,  respondentams  nereikia  papildomai  aiškinti,  kad  tos  šventės  buvo
paprastomis savaitės dienomis.  Analogiškai nereikia aiškinti, kad neseniai buvo švenčių
paprastomis dienomis, per kurias respondentai  galimai vartojo alkoholio,  jei  respondentai
nurodo,  kad  paprastomis  dienomis  alkoholio  nevartoja,  ar  vartojo  labai  seniai  (net
neatsimena). Kita vertus, jei respondentai paklausia, ar alkoholio vartojimas švenčių metu,
tačiau  paprastomis  savaitės  dienomis  turėtų  būti  priskaičiuojamas  prie  E7  klausimo,
atsakykite  –  „Taip“.  Papildomai  atkreipiame  dėmesį,  kad  klausime  tiksliai  išvardintos
savaitės  dienos,  todėl  reikia  stengtis  kuo  mažiau  papildomai  aiškinti/tikslinti,  jei
respondentas pats nepaklausia. (Žmonių laisvalaikio ir darbo situacijos labai skiriasi (pvz.,
kai  kurie  iš  jų  dirba  savaitgalį  (ir  per  šventes),  kiti  –  slenkančiu  darbo  grafiku),  todėl
savaitgalio (švenčių) ir darbo dienų atskyrimas šiuo atveju nėra svarbus).

Visiems respondentams būtinai rodoma ta pati (46) kortelė (tiek užduodant E7 klausimą,
tiek  –  E8  klausimą),  tačiau  tik  po  to,  kai  respondentai  pateikia  savo  spontanišką
atsakymą. Po to kai respondentas patikslina atsakymą pagal pavyzdžius pateiktus kortelėje,
papildomai pasitikslinkite „O galbūt gėrėte ir kitų gėrimų?“, kad surašytumėte įmanomai
visas suvartoto alkoholio rūšis ir kiekius.

Atkreipiame dėmesį, kad prie atsakymų variantų  reikia įrašyti vienetus (ar jų dalis), t. y.
reikia  įrašyti,  kiek  tam tikros  rūšies  IR alkoholio  tūrio  gėrimo buvo suvartota  (pvz.,  jei
respondentas nurodo, kad išgėrė „maždaug du su puse bokalo įprasto stiprumo alaus“, įrašyti
2,5 (vnt.) prie varianto „01. Alaus ar sidro (apie 5%) butelis, bokalas, skardinė (500ml)“).

Jei pateikiamas atsakymas, kurio nėra tarp atsakymo variantų (nei kortelėje, nei klausimyne),
žiūrėkite  į  instrukcijas  lentelėje  po  atsakymų  variantų.  Gali  reikėti  tikslinti,  kiek
alkoholio buvo išgerta (pvz., kiek ml vyno buvo taurėje), ar papildomai išsiaiškinti, kuris iš
kortelėje pateiktų gėrimų būtų artimiausias, tam kuris buvo vartotas.

Jei  respondentai  paklaustų,  kaip  skaičiuoti  suvartotus  gėrimus,  kai  vartojimas  prasidėjo
vakare, o baigėsi po vidurnakčio, atsakykite, kad turėtų būti įtraukti visi gėrimai suvartoti
per tą laiko tarpą (t. y. ir suvartoti vakare iki vidurnakčio, ir suvartoti jau po vidurnakčio),
taip pat ir tie, kurie buvo suvartoti anksčiau tą pačią dieną.

Jei respondentas pateikia tokį atsakymą, kai  nėra gėrimo tūrio atitikmens, pvz., išgėriau
stiklinę (apie 180 ml) alaus arba išgėriau 150 ml vyno, pirmiausiai, žiūrėkite į instrukcijas
lentelėje po atsakymų variantų. Visais tokiais atvejais bendra taisyklė tokia: jei atsakymų
variantų sąraše nėra tikslaus atitikmens,  užrašyti atitikmenį taurelėmis/taurėmis/ar pan.
Pavyzdžiui, jei išgerta stiklinė (apie 180 ml) alaus, įrašyti 0,4 prie alaus (atitinkamai pagal
stiprumą); jei išgertas 1 litras degtinės, įrašyti 2 vnt. 500 ml.; jei 0,7 litro degtinės, įrašyti 1
vnt.  500 ml  + 5  vnt.  40  ml.;  jei  kokteilis  su  silpnesniu nei  40% alkoholiu,  žymėti  prie
atitinkamo  kiekio  ir  stiprumo  alkoholio  rūšies;  jei  10-20  ml  vyno,  įrašyti  prie  vyno  ar
putojančio vyno taurės (100ml) – 0,1/0,2.

Ypatingas tikslumas nėra būtinas, nes viena vertus, respondentams gali būti sunku tiksliai
prisiminti,  kita  vertus,  pats  klausimas  jautrus,  tačiau visais  atvejais  stenkitės  išgauti  kuo
tikslesnį atsakymą. Jei respondentai  neatsimena tiksliai, kiek alkoholio suvartojo, ar koks
tikslus jo pavadinimas (rūšis), paprašykite nurodyti  apytiksliai. Tik jei visiškai neatsimena
suvartoto kiekio ar rūšies, pažymėkite „888. (Nežinau)“.

Šie  klausimai  gal  būti  ypatingai  jautrūs kai  kuriems  respondentams.  Jei  matote,  kad
atsakinėjama nenoriai, dar kartą priminkite respondentams, kad duomenys bus anonimizuoti
(konkretaus  respondento  atsakymų  nebus  galima  identifikuoti)  ir  užtikrintas
konfidencialumas.
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E10a-E10b Respondentams  turi  būti  užduotas  tik  vienas  iš  šių  klausimų,  priklausomai  nuo  to,  ar
apklausiamas vyras (E10a) ar moteris (E10b). Taip pat labai svarbu, kad respondentams būtų
parodyta tik jiems pagal lytį atitinkanti kortelė (vyrams – 47a, o moterims – 47b). Kortelė
turi būti rodoma skaitant klausimą, kad respondentai susidarytų geresnį vaizdą apie tai, ko
klausiama.

Klausimuose esantis žodis „gali“ neturi būti siejamas su leistina ar sveika jo norma arba su
galimybėmis (pajėgumu) išgerti tam tikrą kiekį alkoholio. Čia tiesiog pristatomi hipotetiniai
galimo alkoholio (kiekio) vartojimo pavyzdžiai.

Klausimuose  esantis  žodis  „per  vieną  kartą“  neturi  būti  suprantamas  kaip  alkoholio
suvartojimas „geriant vienu ypu“. Čia turima galvoje alkoholio suvartojimas vienu atveju,
t. y.  alkoholio  kiekis,  išgeriamas  vieno „išgėrimo  be  progos“  (pvz.,  prie  maisto,  įprastai
susitikus  draugus  ar  pažįstamus  ar  pan.)/pobūvio/vakarėlio/  jubiliejaus/šventės  ar  kitos
progos atveju.

Pasistenkite  išaiškinti  respondentams,  kad  kortelėse  pateikiami  pavyzdžiai  yra  „tik
pavyzdžiai“, kurie nebūtinai atitinka tai, kaip ir kiek alkoholio jie vartoja. Akcentuokite, kad
čia svarbus kiekis ir respondentai turėtų patys įvertinti kaip dažnai išgeria tokį kiekį ar
daugiau alkoholio.

Jei respondentas nurodo, kad pavyzdžiuose, jo/jos nuomone, alkoholio kiekis nėra vienodas
(taip ir yra, iš tiesų, tačiau skirtumai labai maži), paaiškinkite, kad alkoholio kiekį gramais
visuose pavyzdžiuose apskaičiavo ekspertų grupė ir  jie  yra  maždaug vienodi.  Ypatingais
atvejais, kai ir po papildomo paaiškinimo nesutinkama, kad alkoholio kiekis pavyzdžiuose
maždaug vienodas,  paprašykite,  kad  atsakinėtų  pagal  tą  variantą,  kuriame,  respondento
nuomone, alkoholio kiekis didžiausias.

Jei matote, kad atsakinėjama nenoriai, dar kartą priminkite respondentams, kad duomenys
bus  anonimizuoti (konkretaus  respondento  atsakymų  nebus  galima  identifikuoti)  ir
užtikrintas konfidencialumas.

E11-E12 Šiuose  klausimuose respondentų  prašoma  nurodyti  savo ūgį  ir  svorį.  Jei  respondentai  jų
nežino tiksliai, paprašykite nurodyti „apytikslį įvertinimą (skaičių)“. Atsakymus įrašykite
kuo tiksliau.

E13 Jei respondentas nurodo tik vieną sveikatos priežiūros specialistą,  pasitikslinkite „Su dar
kuriuo nors?“ prieš pereidami prie kito klausimo. Jei respondentai klaustų, kokie variantai
čia tinka, paaiškinkite, kad įtrauktų bet kokius konsultavimosi būdus ar vizitus į namus. 

E17 Šiame  klausime  respondentų  klausiama,  ar  jie  kaip  nors  nemokamai  prižiūrėjo (teikė
pagalbą)  artimuosius,  draugus  ar  kitus  žmones  dėl  priežasčių  nurodytų  50  kortelėje.
Kortelėje nurodytos priežastys nėra atsakymo variantai, t. y. nėra svarbu, kuri iš priežasčių
tinka konkretaus respondento atveju,  svarbu tik,  ar  kuri  nors iš  jų tinka.  Jei  bet kuri  iš
priežasčių kortelėje tinka, žymėkite „Taip“ prie atsakymo variantų, jei netinka nė viena –
žymėkite „Ne“.

E18 Jei  respondentai  skiria  skirtingą  valandų  kiekį  kiekvieną  savaitę,  paprašykite,  kad
atsakinėdami  galvotų  apie  vidutinį  laiką,  skiriamą  per  savaitę.  Jei  priežiūrai  skiriama
mažiau nei valanda kiekvieną savaitę, ar ji teikiama rečiau nei kas savaitę, žymėkite „55.
(Mažiau nei 1 valandą per savaitę)“.
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E28-E29 Šie  klausimai  gal  būti  ypatingai  jautrūs kai  kuriems  respondentams.  Jei  matote,  kad
atsakinėjama nenoriai, dar kartą priminkite respondentams, kad duomenys bus anonimizuoti
(konkretaus  respondento  atsakymų  nebus  galima  identifikuoti)  ir  užtikrintas
konfidencialumas.  Taip  pat  patikinkite,  kad  užtenka  nurodyti  vieną  ar  kelias  raides
kortelėje,  kurios  atitinka respondento situaciją,  o  jūs  nematote,  kuri  raidė atitinka,  kurią
sveiktos problemą.

Nugaros ar sprando skausmai: čia tinka tik stiprūs skausmai.

Alergijos: čia tinka ir šienligė, ir kitos alergijos.

Stiprūs  galvos  skausmai:  čia  tinka  tik  migrena  ir  kiti  stiprūs  galvos  skausmai  (pvz.,
klasteriniai galvos skausmai), o ne vidutinio stiprumo galvos skausmai. (Klasteriniam galvos
skausmui  būdinga  tai,  kad  galvos  skausmo  priepuoliai  pasireiškia  cikliškai,  o  toks
besikartojančių skausmų priepuolių periodas gali trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių;
tarp skausmų priepuolių būna beskausmiai periodai).

E30 Šis  klausimas  gal  būti  ypatingai  jautrus kai  kuriems  respondentams.  Jei  matote,  kad
atsakinėjama nenoriai, dar kartą priminkite respondentams, kad duomenys bus anonimizuoti
(konkretaus  respondento  atsakymų  nebus  galima  identifikuoti)  ir  užtikrintas
konfidencialumas. Taip pat patikinkite, kad užtenka nurodyti „taip“ arba „ne“, atsakant į
klausimą.

E31-E32 Šie klausimai taip pat gali pasirodyti  jautrūs kai kuriems respondentams. Taigi jei matote,
kad  atsakinėjama  nenoriai,  dar  kartą  priminkite  respondentams,  kad  duomenys  bus
anonimizuoti (konkretaus respondento atsakymų nebus galima identifikuoti) ir užtikrintas
konfidencialumas. 

INFORMACIJOS APIE NAMŲ ŪKYJE GYVENANČIUS ŽMONES FIKSAVIMO 
LENTELĖS

F1 Šiuo  klausimu  teiraujamasi  bendro  žmonių  skaičiaus  namų ūkyje  (įskaitant  vaikus  ir
respondentą).  Tikriausiai  jau  buvo  pažymėtas  žmonių,  15  metų  ir  vyresnių,  skaičius
kontaktavimo formoje prie B2 klausimo. Jei šioje vietoje pastebite, kad jums buvo pateikta
netiksli informacija:

• NEKEISKITE kontaktavimo  formos  įrašų  ir  neatlikinėkit  iš  naujo  atrankos
procedūros;

• ĮRAŠYKITE teisingą informaciją prie F1 klausimo;

• ĮRAŠYKITE pastabą apie šiuos netikslumus ir pataisymus šalia lentelės.

F3 Jei respondentui patogiau, jis gali nurodyti, kiek jam dabar metų. Tačiau tada pagal nurodytą
amžių reikia perskaičiuoti ir įrašyti gimimo metus.

F4 Šis klausimas skirtas surinkti informaciją apie asmenų, gyvenančių kartu namų ūkyje, ryšį su
respondentu.  Itin  svarbi  šio  ryšio  kryptis.  Respondentas  turėtų  atsakinėti  pradėdamas
žodžiais „Jis/ji yra mano...“.

OFICIALI ŠEIMYNINĖ PADĖTIS

F6 & F11 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiais klausimais siekiama užfiksuoti  tik oficialią (apibrėžtą
įstatymais)  šeimyninę  padėtį,  o  ne  kokias  nors  kitas  partnerystės  („bendro  gyvenimo“)
formas, kurios nėra apibrėžtos šiuo metu Lietuvoje galiojančiuose įstatymuose.

F11 klausimu siekiama išsiaiškinti  oficialią (apibrėžtą  Lietuvoje  galiojančiais  įstatymais)
respondento  šeimyninę  padėtį.  Jis  užduodamas  tik  tiems  respondentams,  kurie  nurodė
negyvenantys su vyru/žmona/partneriu/-e arba nurodė gyvenantys kartu kuo nors, bet nėra
niekaip oficialiai užfiksavę savo santykių. Taigi kartu su kuo nors gyvenančių, tačiau savo
santykių formaliai neįteisinusių respondentų čia klausiama apie jų oficialią šeimyninę padėtį,
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kuri gali būti susijusi su jų ankstesniais (nenutrūkusiais) vedybiniais ryšiais.

F11  klausimo  atsakymų  variantai  turi  būti  žymimi  prioriteto  tvarka.  Jei  pateikti  keli
atsakymo  variantai,  reikia  žymėti  aukščiau  sąraše  esantį  variantą.  Pavyzdžiui,  jei
respondentas  nurodė,  kad jis  yra  išsiskyręs  (04 variantas)  ir  vedęs  (01 variantas),  reikia
žymėti 01 variantą.

Respondentas  į  šiuos  klausimus  turi  atsakinėti  pagal  Lietuvoje  egzistuojančią  oficialią
šeimyninių santykių reguliavimo tvarką. Pavyzdžiui, jei respondentas yra sudaręs oficialią
(oficialiai pripažįstamą pagal įstatymus) civilinės partnerystės santuoką Anglijoje, kuri nėra
pripažįstama pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, jis turi  atsakyti, kokia yra jo oficiali
šeimyninė padėtis pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. Jei tokiu atveju respondentas nėra
tikras, galima priimti kaip atsakymą, jo spėjimą.

F7 Tai yra bendro pobūdžio klausimas apie respondento patirtį gyvenant su partneriu oficialiai
nesusituokus, todėl į atsakymą patenka visokio pobūdžio variantai, įskaitant ir tuos tie, kai
gyveno su partneriu/-e prieš vėliau įvykusias vedybas.

IŠSILAVINIMAS

F15, F44, 
F52, F56

Šiais  klausimais  siekiama  nustatyti,  kokią  aukščiausią  išsilavinimo  pakopą  respondentas
(arba atitinkamai jo/jos partneris/-ė, tėvas arba motina) yra sėkmingai užbaigęs. „Sėkmingas
užbaigimas“  įvyksta  tada,  kai:  1)  įvertinus  žinias,  gaunamas  oficialus  mokymo  įstaigos
diplomas ar pažyma, liudijantis, kad mokymo kursas sėkmingai baigtas; 2) mokymo kursas
išlankomas visą reikalingą laiką (nors už kurso baigimą diplomas ar pažyma nėra oficialiai
išduodama);  3)  mokymo  kursas  išlankomas  visą  reikalingą  laiką  ir  gaunamas  oficialus
mokymo įstaigos diplomas ar pažyma, liudijantis,  kad mokymo kursas sėkmingai baigtas
(nors gale kurso žinios ir nebuvo vertintos).

Jei  respondentas  aukščiausią  išsilavinimą  įgijo  užsienyje,  jis  turėtų  surasti  lietuvišką
atitikmenį  kortelėje  pateiktame  sąraše.  Tokiu  atveju  gali  būti  priimamas  ir  respondento
spėjimas. Tik jei respondentas tikrai negali pasirinkti atsakymo, žymėti „Kita“. Pažymėjus
„Kita“  reikia  nurodyti  respondento  „užsienietišką“  išsilavinimą,  kad  vėliau  jį  galėtų
įvertinti ir koduoti tyrimo organizatoriai.

Jei asmuo dar mokosi, žymėti įgytą išsilavinimą (pvz., jei asmuo mokosi 11 ar 12 klasėje,
žymimas pagrindinis išsilavinimas, jei 5-10 klasėje – pradinis).

Pastaba duomenų įvedimui:

• jei respondentas atsisakė atsakyti – įvesti „77“;

• jei nebuvo pateiktas joks atsakymas – įvesti „99“.

Pradinis, 
pagrindinis ir 
vidurinis (00-
11)

Jei reikia (respondentas dvejoja, nesupranta skirtumo ar pan.) galite papildomai paaiškinti
ir/ar paklausti, kiek klasių ir kokioje mokymo įstaigoje baigė:

Pradinis išsilavinimas – atitinka įgytą baigiant 4 (anksčiau 3) bendrojo lavinimo mokyklos
klases.

Pagrindinis išsilavinimas – atitinka įgytą baigiant 10 (anksčiau 9, 8 ar 7) bendrojo lavinimo
mokyklos klasių.

Vidurinis išsilavinimas  –  atitinka  įgytą  baigiant  12  (anksčiau  11)  bendrojo  lavinimo
mokyklos klasių.

Nebaigtas 
pradinis (00)

Jei respondentas iš vis nesimokė, taip pat žymėti šį variantą.

Profesinis 
(02) ir (04)

Šiais atvejais profesinis išsilavinimas apima ir baigtas amatų mokyklas.

Pagrindinis Čia  atkreipti  respondento  dėmesį,  kad  tik  pilnas  pagrindinio  mokymo  kurso  užbaigimas
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(03) reiškia  šią  kategoriją.  Jei  buvo baigtos  ne visos  pagrindinio mokymo klasės  ar  negautas
atestatas,  reikia  žymėti  „01  Pradinis“  (arba  „02  Profesinis,  įgytas  nebaigus  pagrindinio
išsilavinimo“).

Среднее 
специальное 
образование,
(10) & (11)

Rusiškame klausimo variante (nesant  nedviprasmiško vertimo) į  atsakymo variantus nėra
įtrauka sąvoka „aukštesnysis išsilavinimas“. Tokio pobūdžio išsilavinimas Lietuvoje buvo
teikiamas nuo maždaug 1994 m. iki maždaug 2005 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę
aukštesniosios mokyklos buvo įsteigtos vietoje ankstesnių technikumų, o po 2000 m. buvo
reorganizuotos  į  kolegijas.  Taigi  jei  respondentas  įgijo  tokio  pobūdžio  aukščiausią
išsilavinimą ir priklausomai nuo to, kiek laiko mokėsi tokioje mokykloje, žymėkite arba 10
arba 11 variantą.

Vientisosios 
studijos (14)

Sovietinėje  mokymo  sistemoje  visos  pirmos  pakopos  (5  metų)  studijos  aukštosiose
mokyklose buvo tokio tipo. Šiais laikais vientisosios studijos, kuriuose integruotas bakalauro
ir magistro išsilavinimas, irgi yra įmanomas variantas.

Specialiosios 
profesinės 
studijos (14)

Čia turima galvoje studijos po bakalauro studijų baigimo, kurios trunka 1 ar 1,5 metų, o jas
baigus gaunamas ne magistro, bet diplomuoto specialisto atestatas.

MOKYMOSI TRUKMĖ

F16 Mokymosi  trukmė  metais  apima  visus  mokymosi  laikotarpius,  įskaitant  mokyklą  ir
mokymąsi po mokyklos baigimo. Šie metai nebūtinai turi būti iš eilės, tačiau į bendrą skaičių
turi įeiti tik mokymosi metai, be tarpų tarp jų. Turėtų būti įtrauktas ir profesinis mokymas,
tačiau praktikos atlikimo laikas neturėtų būti skaičiuojamas.

Vakarinės ar neakivaizdinės studijos turėtų būti perskaičiuotos į atitinkamą dieninių studijų
trukmę  metais.  Pavyzdžiui,  jei  kursas  dieninėse  studijose  trunka  vienerius  metus,  o
vakarinėse studijose buvo baigtas per dvejus metus, toks atvejis turėtų būti fiksuojamas kaip
vienerių metų trukmės mokymosi laikotarpis.

EKONOMINĖ VEIKLA

F17a,  F17c,  F21,  F32,  F34b,  F40,  F45a,  F45c,  F50,  F53,  F57  klausimuose  minimas
savarankiškas darbas apima visas individualios veiklos rūšis (patentus, verslo liudijimus,
individualios  veiklos  pažymėjimus,  individualias  įmones  ir  pan.  atvejus,  kai  asmuo
(respondentas, jo partneris/-ė, tėvas ar motina) yra pats sau darbdavys). Be to, čia patenka ir
atsitiktiniai, ne visos darbo dienos ar laikini darbai.

F17a-F17d F17a yra klausimas, kuriame respondentai  gali nurodyti keletą ekonominės veiklos, kuria
užsiėmė per pastarąsias septynias dienas, rūšių. Apklausėjai turėtų kuo pilniau išklausinėti
respondentų,  kokiomis  ekonominės  veiklos  rūšimis  jie  užsiėmė,  papildomai  užduodami
klausimą  „Kuo dar  užsiėmėte?“.  Visos ekonominės  veiklos  rūšys,  kuriomis  respondentas
užsiėmė per pastarąsias septynias dienas, turėtų būti pažymėtos prie F17a klausimo.

Tuo tarpu F17c klausime turėtų būti nurodytas tik vienas atsakymo variantas. Tai turėtų būti
ekonominė veikla, kurią respondentas laiko esant pagrindine jo veikla. Jei respondentas nėra
įsitikinęs arba nežino, pageidautina papildomai klausinėti tol, kol sužinosite, kuris kortelėje
nurodytas punktas yra arčiausiai to, kuo jis užsiėmė pastarąją savaitę.

Į F17d klausimą atsako apklausėjas todėl jis neturėtų būti užduodamas respondentui. Jei yra
pateiktas atsakymas į F17c klausimą, tokią pačią reikšmę pažymėkite ir prie F17d klausimo.
Jei atsakymas į F17c klausimą nepateiktas, tada prie F17d klausimo žymėkite tą reikšmę,
kuri pateikta atsakant į F17a klausimą. Atsakymai į šį klausimą reikalingi toliau pateikiant
nuorodas apklausėjams. Įsitikinkite, kad tik vienas variantas pažymėtas prie F17d klausimo.

Toliau pateikiamos pastabos išsamiau paaiškina F17a klausimo atsakymo variantus:
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Atsakymo 
variantas

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

Šiai  kategorijai  priklauso  visų  tipų  apmokamas  darbas:  ir  samdomas,  ir  organizuojamas
savarankiškai. Čia patenka ir atsitiktinis, ne visos darbo dienos ar laikinas darbas.

Darbas savanoriškais (visuomeniniais) pagrindais, darbas, kai tik kompensuojamos darbo metu
patirtos išlaidos, arba darbas, už kurį mokama tik natūra (pvz., gaunant būstą ir maistą), t. y. kai
nevyksta finansiniai sandoriai, šiai kategorijai NEPRIKLAUSO.

Prie  laikinai nedirbančių žmonių priskirtini tie, kurie nebuvo darbe per pastarąją savaitę dėl
ligos ar traumos, kasmetinių atostogų, motinystės atostogų, ar turėjo leidimą neatvykti į darbą
dėl asmeninių priežasčių (tačiau su sąlyga, kad jie turi darbą, „į kurį gali sugrįžti“, t.  y. pas tą
patį  darbdavį  arba  toliau  savarankiškai  dirbti  toje  pačioje  srityje).  Taip  pat  čia  priskirtini
žmonės,  kurie  buvo  laikinai  atleisti  (nemokamų  atostogų),  streikavo  ar  buvo  lokauto  ar
priverstinės prastovos padėtyje (vėlgi su sąlyga, kad jie turi darbą, „į kurį gali sugrįžti“, t.  y. pas
tą patį darbdavį arba toliau savarankiškai dirbti toje pačioje pozicijoje).

Šiai  kategorijai  priskiriami  ir  žmonės,  kurių  darbo  sutartis  numato  nuolatinį,  tačiau  su
pertrūkiais  darbą (pvz.,  tam tikras  mokymo įstaigų personalas  ar  profesionalūs  sportininkai,
kuriems atlyginimai mokami tik mokslo metų arba sezono metu, ir kurie galėjo per pastarąją
savaitę nedirbti).

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

Šiai kategorijai turi priskirtini visi studentai, netgi tie, kurie per pastarąją savaitę dirbo atostogų
metu. Jeigu studentas atostogauja ir juo liks tik tokiu atveju, jei išlaikys egzaminą, laikykite, kad
egzaminas bus išlaikytas ir toliau respondentą vertinkite, kaip besimokantį dieniniame skyriuje.

03 Buvau bedarbis/-ė ir aktyviai ieškojau darbo

Šiai kategorijai priskirtini visi bedarbiai, kurie aktyviai ieškojo darbo. Tai žmonės, ieškoję darbo
per  centrinės  ar  vietinės  valdžios  įdarbinimo  tarnybas,  užsiregistravę  privačiose  įdarbinimo
agentūrose, atsakinėję į darbo skelbimus, patys davę skelbimus dėl darbo ir  net tie, kurie tik
aktyviai domėjosi esančiomis galimybėmis.

04 Buvau bedarbis/-ė, bet aktyviai neieškojau darbo

Prie tokių priskirkite visus respondentus, kurie nedirbo, tačiau aktyviai neieškojo darbo. Šiai
kategorijai  priskirtini  žmonės,  kurie,  pavyzdžiui,  liovėsi  ieškoję  darbo arba  sirgo  ir  laikinai
negalėjo ieškoti darbo. Respondentai patys turėtų nuspręsti,  ar jų liga buvo laikina, ar – ne.
Jeigu kyla abejonių, laikina liga laikykite tokią ligą, kuri tęsiasi mažiau nei šešis mėnesius.

05 Sergu ilgalaike (lėtine) liga arba turiu negalią ir nedirbu

Šiai kategorijai priskirtini žmonės, kurie nedirba ir neieško darbo dėl ilgalaikės (ar lėtinės) ligos
ar negalios. Taip pat įtrauktini žmonės, kurie niekada nedirbo dėl negalios. Jeigu kyla abejonių,
ilgalaike (lėtine) liga laikykite tokią ligą, kuri tęsiasi šešis ar daugiau mėnesių.

06 Esu pensininkas/-ė

Šiai kategorijai priskirtini žmonės, kurie išėjo į pensiją maždaug įprastino pensinio amžiaus,
arba kurie išėjo į pensiją „ankščiau laiko“, ir toliau nebeieško jokio darbo.

07 Atlikinėjau privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiam atsakymo variantui nepriskirtinas darbas kariuomenėje, o
tik  privalomoji  karinė  tarnyba.  Profesionalios  kariuomenės narys,  gaunantis  už  tarnybą
atlyginimą, turi būti žymimas prie 01 varianto.

08 Užsiėmiau namų ruoša, prižiūrėjau vaikus arba kitus asmenis
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Šiai  kategorijai  priskirtini  žmonės,  kurie  atlieka  neapmokamus  namų  ruošos  ar  priežiūros
darbus. Namų ūkyje tokių asmenų gali būti daugiau nei vienas – tačiau šiuo atveju mus domina
tik respondento statusas.

09 (Kita)

Šio atsakymo varianto nėra kortelėje. Čia priskirtini visi respondentai, kurie neatitiko nė vienos
iš 8 kategorijų, nurodytų kortelėje.

Toliau  pateikiamos  pastabos  išsamiau  paaiškina  F17c  klausimo  atsakymo  variantus.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad F17c klausimo atsakymų variantų žymėjimo kriterijai skiriasi nuo

F17a klausimo, nes dabar respondento klausiama apie jo  pagrindinį užsiėmimą. Skirtumai toliau

pateiktame tekste yra pabraukti.

Atsakymo 
variantas

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

Šiai  kategorijai  priklauso  visų  tipų  apmokamas  darbas:  ir  samdomas,  ir  organizuojamas
savarankiškai. Čia patenka ir atsitiktinis, ne visos darbo dienos ar laikinas darbas.

Darbas savanoriškais (visuomeniniais) pagrindais, darbas, kai tik kompensuojamos darbo metu
patirtos išlaidos, arba darbas, už kurį mokama tik natūra (pvz., gaunant būstą ir maistą), t.  y. kai
nevyksta finansiniai sandoriai, šiai kategorijai NEPRIKLAUSO.

Prie  laikinai nedirbančių žmonių priskirtini tie, kurie nebuvo darbe per pastarąją savaitę dėl
ligos ar traumos, kasmetinių atostogų, motinystės atostogų, ar turėjo leidimą neatvykti į darbą
dėl asmeninių priežasčių (tačiau su sąlyga, kad jie turi darbą, „į kurį gali sugrįžti“, t.  y. pas tą
patį  darbdavį  arba  toliau  savarankiškai  dirbti  toje  pačioje  srityje).  Taip  pat  čia  priskirtini
žmonės,  kurie  buvo  laikinai  atleisti  (nemokamų  atostogų),  streikavo  ar  buvo  lokauto  ar
priverstinės prastovos padėtyje (vėlgi su sąlyga, kad jie turi darbą, „į kurį gali sugrįžti“, t.  y. pas
tą patį darbdavį arba toliau savarankiškai dirbti toje pačioje pozicijoje).

Šiai  kategorijai  priskiriami  ir  žmonės,  kurių  darbo  sutartis  numato  nuolatinį,  tačiau  su
pertrūkiais  darbą (pvz.,  tam tikras  mokymo įstaigų personalas  ar  profesionalūs  sportininkai,
kuriems atlyginimai mokami tik mokslo metų arba sezono metu, ir kurie galėjo per pastarąją
savaitę nedirbti).

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

Šiai kategorijai turi priskirtini visi studentai, netgi tie, kurie per pastarąją savaitę dirbo atostogų
metu. Jeigu studentas atostogauja ir juo liks tik tokiu atveju, jei išlaikys egzaminą, laikykite, kad
egzaminas bus išlaikytas ir toliau respondentą vertinkite, kaip besimokantį dieniniame skyriuje.

03 Buvau bedarbis/-ė ir aktyviai ieškojau darbo

Šiai kategorijai priskirtini visi bedarbiai, kurie aktyviai ieškojo darbo. Tai žmonės, ieškoję darbo
per  centrinės  ar  vietinės  valdžios  įdarbinimo  tarnybas,  užsiregistravę  privačiose  įdarbinimo
agentūrose, atsakinėję į darbo skelbimus, patys davę skelbimus dėl darbo ir  net tie, kurie tik
aktyviai domėjosi esančiomis galimybėmis.

04 Buvau bedarbis/-ė, bet aktyviai neieškojau darbo

Prie tokių priskirkite visus respondentus, kurie nedirbo, tačiau aktyviai neieškojo darbo. Šiai
kategorijai  priskirtini  žmonės,  kurie,  pavyzdžiui,  liovėsi  ieškoję  darbo arba sirgo  ir  laikinai
negalėjo ieškoti darbo. Respondentai patys turėtų nuspręsti,  ar jų liga buvo laikina, ar – ne.
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Jeigu kyla abejonių, laikina liga laikykite tokią ligą, kuri tęsiasi mažiau nei šešis mėnesius.

Likusios keturios kategorijos apima žmones, kurie paprastai laikomi ekonomiškai neaktyviais.

05 Sergu ilgalaike (lėtine) liga arba turiu negalią ir nedirbu

Šiai kategorijai priskirtini žmonės, kurie nedirba ir neieško darbo dėl ilgalaikės (ar lėtinės) ligos
ar negalios. Taip pat įtrauktini žmonės, kurie niekada nedirbo dėl negalios.  Čia neįtrauktini į
pensiją išėję prastos sveikatos žmonės, kurie neieškotų darbo, net jei ir būtų sveiki . Jeigu kyla
abejonių, ilgalaike (lėtine) liga laikykite tokią ligą, kuri tęsiasi šešis ar daugiau mėnesių.

06 Esu pensininkas/-ė

Šiai kategorijai priskirtini žmonės, kurie išėjo į pensiją maždaug įprastino pensinio amžiaus,
arba  kurie  išėjo  į  pensiją  „ankščiau  laiko“,  ir  toliau  nebeieško  jokio  darbo.  Pensininkai,
sergantys ilgalaikėmis (lėtinėmis) ligomis ar turintys negalią, taip pat priskirtini šiai kategorijai.

Ištekėjusios  ir  daugelį  metų  užsiimančios  namų  ruoša  ar  prižiūrinčios  vaikus  moterys
priskirtinos  prie  kategorijos  „Užsiėmiau namų ruoša,  prižiūrėjau vaikus arba kitus asmenis“
(08), o ne – „Esu pensininkas/-ė“ (06). Vis dėlto, tiksliai apibrėžti buvimą pensijoje gali būti
sudėtinga,  todėl  apskritai,  išskyrus  pastarąją  išlygą  apie  moteris,  turi  būti  priimamas
respondento nurodytas variantas kortelėje.

07 Atlikinėjau privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiam atsakymo variantui nepriskirtinas darbas kariuomenėje, o
tik  privalomoji  karinė  tarnyba.  Profesionalios  kariuomenės narys,  gaunantis  už  tarnybą
atlyginimą, turi būti žymimas prie 01 varianto.

08 Užsiėmiau namų ruoša, prižiūrėjau vaikus arba kitus asmenis

Šiai  kategorijai  priskirtini  tik  tie  žmonės,  kurie  daugiau  ar  mažiau  neatlieka  jokios  kitos
ekonominės veiklos tik  neapmokamus namų ruošos ar  priežiūros darbus.  Namų ūkyje  tokių
asmenų gali būti daugiau nei vienas – tačiau šiuo atveju mus domina tik respondento statusas.

09 (Kita)

Šio atsakymo varianto nėra kortelėje. Čia priskirtini visi respondentai, kurie neatitiko nė vienos
iš 8 kategorijų, nurodytų kortelėje. Tačiau nepamirškite, kad čia neturėtų patekti žmonės, kurie
dirbo nors kokį apmokamą darbą (įskaitant ir atsitiktinius savarankiško darbo atvejus).

F21 Keletas  tolesnių  klausimų  klausia  apie  respondento  pagrindinį  darbą.  Jei  respondentas
interviu metu turi darbą, klausinėkite jo apie  dabartinį darbą, o jeigu jis nedirba – apie jo
paskutinį darbą. Taigi jums reikės pagal respondento situaciją parinkti atitinkamą klausimo
veiksmažodžių laiką.

Jeigu respondentas turi  daugiau nei vieną darbą,  pagrindinis darbas yra  tas,  kuriame jis
dirba daugiausiai valandų per savaitę. Jeigu respondentas turi du darbus, kurie yra visiškai
lygiaverčiai, pagrindinis darbas yra tas, kuriame jis uždirba daugiausiai.

Kai kurie savarankiškai dirbantys asmenys gali turėti nuosavą verslą, o kiti paprasčiausiai
užsiimti  atsitiktiniais  ar  nenuolatiniais  darbais.  Asmuo,  dirbantis  individualioje  įmonėje,
nebūtinai  „dirba  savarankiškai“.  Jeigu  dirbama  versle,  kuris  yra  juridinis  asmuo,
respondentas  gali  būti  šios  įmonės  darbuotojas  ir  gauti  atlyginimą  (taigi  būti  samdomu
darbuotoju).

F22 Šis  klausimas  užduodamas  tik  savarankiškai  dirbantiems  respondentams,  todėl  jei  jie
darbuotojų neturi – įrašyti 0, t. y. pats respondentas neturi būti priskaičiuojamas pateikiant
atsakymą.
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F23 Jei respondentas nėra tiesiogiai pasirašęs sutarties, bet egzistuoja kolektyvinė darbo sutartis
ar  kitoks  dokumentas,  kuris  galioja  jo  atžvilgiu,  laikykite,  kad respondentas  yra  sudaręs
sutartį ir pabandykite išsiaiškinti, ar ji terminuota, ar neterminuota.

F23-F30 Užduodant šiuos klausimus respondentui gali pasirodyti, kad yra nereikalingo pakartotinio
klausinėjimo, ypač tų respondentų atveju, kurie dirba savarankiškai ir vieni. Vis tik, reikėtų
užduoti  visus  reikalingus  klausimus  atidžiai  sekant  nuorodas  ir  nukreipimus,  net  jei
respondentas rodo tam tikra nepasitenkinimą.

F25-F26 Šiuose  klausimuose  klausiama  ne  tik,  ar  respondentas  turi  „formalių“  pavaldinių  (rus.
подчинённые), bet ir ar tiesiog pagal darbo pobūdį (atlikdamas savo pareigas) vadovauja
kitiems darbuotojams (bendradarbiams) arba prižiūri jų darbus. Jei asmuo turėjo prižiūrėti
bent vieno darbuotojo darbą, vadovavo kitiems darbuotojams, tikrino pagamintą produkciją,
kartais atliko ir tam tikrą to darbo dalį – prie F25 žymėti 1 variantą. Dažnai dirbantis asmuo
vadovavimą derina su tiesioginiu darbu. Tokiu atveju taip pat prie F25 žymėti 1 variantą.
(Pavyzdžiui,  šaltkalvių ar  elektrikų brigadininkai,  vyriausieji  valytojai,  vyriausieji  virėjai,
kurie patys dirba ir tuo pačiu prižiūri kitų asmenų darbą). Tačiau apklausėjas  pirmiausiai
turėtų prašyti  respondento  atsakyti  į  klausimą pagal  tai,  kaip  jam atrodo,  ir  papildomai
neaiškinti/nedetalizuoti.

F29-F30 F29 klausimas  yra  apie  tai,  kiek  valandų  respondentas  turėtų  dirbti pagal  sutartį  ar
susitarimą (oficialiai), o  F30 klausimas yra apie tai, kiek valandų respondentas  iš tikrųjų
dirba.

F30 & F51 Šiuose klausimuose, ypač tai atvejais, kai respondentas dirba slenkančiu arba nereguliariu
grafiku, sąvoka „paprastai“ gali būti suprantama ir kaip „vidutiniškai“. Tačiau apklausėjas
pirmiausiai turėtų prašyti  respondento atsakyti  į  klausimą pagal  tai,  kaip jam atrodo,  ir
papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.

KLAUSIMAI APIE PROFESIJĄ

F31-F34a Tyrime  siekiama  surinkti  detalią  informaciją  apie  kuo  didesnio  skaičiaus  respondentų
profesijas, t. y. išskyrus tik tuos, kurie niekada neturėjo darbo.

Visų kitų klauskite apie jų dabartinį arba paskutinį turėtą darbą. Kuo išsamiau išklausinėkite
visų  susijusių  smulkmenų.  Jeigu  trūks  kokios  nors  informacijos,  bus  neįmanoma  tiksliai
nustatyti respondento profesijos ir įmonės veiklos srities. Pavyzdžiui, yra daug skirtingų tipų
inžinierių  ir  kiekvienas  iš  šių  tipų  turi  būti  pažymėtas  skirtingu  kodu,  todėl  turėtumėte
išsiaiškinti  pilną  pareigų  pavadinimą bei  tikslų  atliekamo  inžinerinio  darbo  tipą.  Taigi
atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugeliu atvejų vien pareigų pavadinimo nepakanka, būtinos
ir detalės apie atliekamo darbo tipą.

F31 Pirmiausia  siekiama išsiaiškinti  įmonės ar  organizacijos,  kurioje  respondentas  dirba/dirbo
veiklos  sritį,  kadangi  norint  pakankamai  detaliai  aprašyti  profesiją,  nepaprastai  svarbu
išsiaiškinti  verslo ar  ūkio šakos pobūdį.  Pasistenkite tai  nustatyti  tuo tiksliau ir  aiškiau.
Įmonės  pavadinimo  ar  jos  gaminamo  produkto  nepakanka,  nes,  pavyzdžiui,  atsakymas
„mašinos“  gali  reikšti  jų  gamybą  ar  prekybą,  naudotų  automobilių  pardavimą,  furgonų
nuomos įmonę ar mašinas importuojančią įmonę. Jeigu asmuo dirbo savarankiškai (pagal
verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą) ar ūkininkavo, nurodoma, kokią produkciją
gamino ar kokias paslaugas teikė.

F32 Šiame klausime siekiama nustatyti  organizacijos,  kurioje dirba/dirbo respondentas,  tipą –
identifikuoti  sektorių.  Pagrindinis  dalykas,  kurį  siekiama  išsiaiškinti  šiuo  klausimu  –  ar
dirbama įstaigoje, kuri priklauso ar gauna finansavimą iš viešojo sektoriaus – centrinės ar
vietinės valdžios – net jei ir netiesiogiai. Jei dirbama įstaigoje, kurioje egzistuoja sudėtingi
viešojo  ir  privataus  valdymo  santykiai,  paprašykite  respondentų  įvertinti  savo  darbinę
situaciją. Pavyzdžiui, žmogus dirbantis įstaigoje, teikiančioje „išorines“ maitinimo ar valymo
paslaugas ligoninei arba mokyklai – viešojo sektoriaus institucijoms – laikytinas dirbančiu
privačiame sektoriuje (pvz., privačioje įmonėje).
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1 atsakymo variantas apima žmones dirbančius valstybės tarnybos įstaigose,  pavyzdžiui,
Seime, ministerijose, savivaldybėse ir pan.

2  atsakymo  variantas apima  žmones  dirbančius  valstybinių  ir  socialinių  paslaugų
užtikrinimo įstaigose, pavyzdžiui, valstybinėse mokymo įstaigose, valstybinėse ligoninėse,
valstybiniuose darželiuose, policijoje ir pan.

3 atsakymo variantas apie žmones dirbančius valstybei nuosavybės teise priklausančiose ar
jos įsteigtose verslo įmonėse.  Valstybės  įmonė yra  ribotos civilinės atsakomybės viešasis
juridinis asmuo. Valstybės įmonės pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai
„valstybės įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „VĮ“.

F33-34a
ISCO08

Profesijos įvardijimas respondentams gali pasirodyti esanti nesudėtinga užduotis, tačiau jūs
turite  išgauti  kiek  įmanoma  daugiau  informacijos  apie  tai.  Pareigų  pavadinimas  yra
naudingas  pradinis  taškas,  tačiau  retu  atveju  pakankamas.  Tokie  darbai,  kaip  buhalteris,
mokytojas,  medicinos  sesuo,  inžinierius  ir  darbininkas,  gali  būti  gana  skirtingi  (pvz.,
skirtingas  veiklas  atliekantys  buhalteriai)  ir  atliekami  skirtingose  situacijose.  Taigi
užduodami  F34  klausimą,  išklausinėkite  kuo  pilnesnio  respondentų  darbinės  veiklos
apibūdinimo, kai  kuriais  atvejais net paprašydami papasakoti,  ką respondentas konkrečiai
veikia ar kuo užsiima kiekvieną dieną.

Jei  asmuo  dirbo  valstybinėje  įstaigoje,  paprašykite  nurodyti  tikslų  pareigų  pavadinimą:
ministras,  mero  padėjėjas,  departamento  direktorius,  skyriaus  vedėjas,  vyriausiasis
specialistas ir pan. 

Jei  asmuo  dirbo  sveikatos  priežiūros  įstaigoje,  paprašykite  nurodyti,  ar  jis  buvo šeimos
gydytojas,  gydytojas  chirurgas,  vaikų  gydytojas,  odontologas,  bendrosios  praktikos
slaugytojas ir pan. 

Jei asmuo dirbo  švietimo įstaigoje,  paprašykite nurodyti dėstytų (mokytų) dalykų kryptis:
aukštosios mokyklos dėstytojui – filologijos, užsienio kalbos, teisės, matematikos dėstytojas
ir pan., bendrojo lavinimo ar specialiosios mokyklos – lietuvių kalbos, matematikos, anglų
kalbos  mokytojas;  profesinės  specialiosios  mokyklos  –  augalininkystės,  sodininkystės,
maisto produktų gamybos, elektronikos ir automatikos mokytojas ar pan. 

Jei asmuo dirbo vadybininku, paprašykite nurodyti kurioje srityje, pvz., turizmo, pardavimo,
finansų ar verslo paslaugų vadybininkas. 

Jei  asmuo  dirbo  statybų  srityje  darbininku,  paprašykite  nurodyti,  ar  jis  buvo  stalius,
tinkuotojas, mūrininkas ir pan. 

Jei  asmuo  dirbo  vairuotoju,  paprašykite  nurodyti  ar  jis  buvo  lengvojo  automobilio,
sunkvežimio, autobuso, troleibuso vairuotojas ar pan. 

Jei  asmuo  dirbo  žemės  ūkyje,  paprašykite  nurodyti  ūkio  specializaciją,  pvz.,  ūkininkas
galvijų  augintojas,  kiaulių  augintojas,  sodininkas,  daržininkas,  bitininkas,  mišraus  ūkio
darbininkas ar pan. 

Asmens, dirbusio nekvalifikuotus darbus, taip pat prašykite profesiją nurodyti kuo detaliau,
pvz., viešbučio kambarinė, nekvalifikuotas pienininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos  darbininkas,  arklių  šėrikas,  darbininkas,  dirbantis  įvairius  žemės  ir  namų  ūkio
darbus, ir pan. 

Vadovo pareigos taip pat turi būti nurodomos kuo detaliau, pvz., įmonės, skyriaus, padalinio,
grupės vadovas.

Kai darbo pobūdis neaiškus, paprašykite trumpai apibūdinti, kokį darbą asmuo dirbo (pvz.,
atliko  žemės  sklypų  geodezinius  ir  kadastrinius  matavimus,  ardė  pastatus  bei  šalino
griuvėsius, atliko statinių, kubilų gamybos ir taisymo darbus ir t. t.). 

Jei  asmuo F33 klausime nurodo,  kad buvo vyriausias  buhalteris,  inžinierius,  architektas,
finansininkas,  gydytojas ir  pan.,  paprašykite nurodyti,  ar  jis  didžiąją laiko dalį  vadovavo
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kolektyvui, ar dirbo specialisto darbą.

Užduodami  F34a  klausimą,  nepamirškite,  kad  čia  siekiama  išsiaiškinti  respondento
„išsilavinimą  ar  kvalifikaciją“,  kurių  reikia,  kad  gautų  ar  galėtų  dirbti  darbą,  o  NE jo
kvalifikacijos lygį darbe (o tai gali būti labai skirtingi dalykai).

F35a & b Šiais klausimais siekiama išsiaiškinti, su kokiomis rizikomis ir kenksmingomis sąlygomis
respondentai  susidurdavo  savo  kada  nors turėtuose  darbuose.  Jie  užduodami  tik  tiems
respondentams, kurie kada nors dirbo apmokamą darbą.

Kai respondentas pateikia atsakymą, pasitikslinkite „Su kuriais dar?“, kad būtų pažymėti visi
reikalingai atsakymų variantai.

NAMŲ ŪKIO PAJAMOS

F41 Užduodant  F41 klausimą siekiama išsiaiškinti,  kokios  yra  respondento  namų ūkio (o  ne
respondento  asmeninės)  iš  visų  šaltinių  gaunamos  bendros  (visų  namų  ūkio  narių)
grynosios  (atskaičius  mokesčius,  t. y.  „į  rankas“  gaunamos)  pajamos.  Pajamų  šaltiniai
apima ne tik atlyginimus, bet ir įvairias socialines išmokas, pensijas, o taip pat pajamas iš
palūkanų, dividendų, nuomos ir pan. Taip pat į šias pajamas patenka ir bendrai namų ūkio,
kaip vieneto, gaunamos pajamos.

Pabrėžtina,  kad  siekiama  išsiaiškinti  pajamas  atskaičius  visus  įmanomus  mokesčius.
Pavyzdžiui, jei dirbama savarankiškai ir pajamų mokesčiai sumokami „už metus“, reikėtų,
kad respondentas pateikdamas informaciją apie namų ūkio mėnesines pajamas, pabandytų
išskaičiuoti reikiamą sumą, net jei tą mėnesį mokesčiai nuo pajamų nebuvo mokami. Taigi
reikia  prašyti,  kad  respondentas  pateiktų  atsakymo  variantą,  kuriame  nurodoma  suma
atspindi pajamas, atskaičius visus mokesčius, kuriuos respondentas moka (arba „prisimena,
kad moka“). Šiuo klausimu nesiekiama didelio tikslumo (kita vertus, kaip ir visais atvejais
pageidautinas kuo tikslesnis atsakymas). Svarbesnis yra lyginamasis aspektas: išsiaiškinti,
kurie namų ūkiai turi mažesnes, o kurie – didesnes pajamas.

Respondento  prašoma  nurodyti  mėnesines jo  namų  ūkio  pajamas.  Atsakydamas
respondentas gali nurodyti tik raidę kortelėje, kuri atitinka reikiamą sumą. Raidės kortelėje
nėra išdėliotos abėcėlės tvarka. Taip padaryta sąmoningai, siekiant, kad respondentui būtų
užtikrinamas  kuo  didesnis  pateikiamos  informacijos  konfidencialumas.  Informacija  apie
pajamas gali  būti  „jautri“ respondentui,  todėl  apklausėjai  (jei  reikia)  turėtų patikinti,  kad
informacija  bus  naudojama  tik  moksliniais  tikslais  ir  bus  užtikrintas  pilnas
konfidencialumas bei anonimiškumas.

PARTNERIO EKONOMINĖ VEIKLA

F45a-F45c Atsakymų  į  šiuos  klausimus  variantų  paaiškinimai  ir  nurodymai  apklausėjams
pateikti „Ekonominės veiklos“ klausimus (F17a-F17d) aptariančiose pastabose.

KLAUSIMAI APIE PARTNERIO PROFESIJĄ

F47-F49 Nurodymai  apklausėjams  pateikti  pastabose,  aptariančiose  „Klausimų  apie  profesiją“
klausimus (F33-34a).

TĖVŲ DARBAS

F54 & F58 Nurodymai  apklausėjams  pateikti  pastabose,  aptariančiose  „Klausimų  apie  profesiją“
klausimus (F33-34a).
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F55 & F59 Šiuose klausimuose pavyzdžiai pateikti po atsakymo variantas nėra išsamūs. Čia svarbiausia
išsiaiškinti, koks buvo respondento tėvų įmonės (organizacijos) ekonominės veiklos pobūdis.
Konkrečioms tėvų pareigoms ir darbiniam statusui nustatyti yra skirti du prieš tai einantys
klausimai  (atitinkamai  F53-F54  ir  F57-F58).  Todėl  jei  respondentui  kyla  problemų
pasirenkant atsakymo variantą galite akcentuoti, kad svarbiausia yra įmonės (organizacijos)
ekonominės  veiklos  pobūdis.  Pavyzdžiui,  jei  respondento  tėvas  buvo  mažos  (smulkios,
personalinės  ar  pan.)  įmonės  vadovas,  jis  turėtų rinktis  ne  02 variantą,  o  kokį  nors  kitą
priklausomai nuo to, kuo užsiėmė jo įmonė ar organizacija. Taigi jei tėvas užsiėmė prekybine
veikla  (buvo  mažos  parduotuvės  savininkas  ar  vadovas),  respondentas  turėtų  rinktis  04
variantą;  jei  tėvas  užsiėmė  aptarnavimo veikla  (buvo mažo restorano ar  kitos  maitinimo
įstaigos savininkas ar vadovas), tuomet respondentas turėtų rinktis 05 variantą; o jei turėjo
mažą apdailos darbus atliekančią įmonę (ar buvo jos vadovu), respondentas turėtų rinktis 07
variantą ir pan.

Tačiau visais atvejais apklausėjas pirmiausiai turėtų prašyti respondento atsakyti į klausimą
pagal tai, kaip jam atrodo, ir papildomai neaiškinti/nedetalizuoti.

SOCIOKULTŪRINĖ KILMĖ

F61 Šiuo  klausimu  siekiama  išsiaiškinti  respondentų  kilmę.  Galima  pažymėti  (įrašyti)  ne
daugiau kaip 2 kilmės apibūdinimus. Pirmasis paminėtas kilmės apibūdinimas turėtų būti
pažymėtas  (įrašytas)  kairiajame  stulpelyje,  o  antrasis  –  dešiniajame  stulpelyje.  Jei
respondentas pateikia atsakymą, kurio nėra 77 kortelėje, prie „Kita“ kuo tiksliau įrašykite
pateiktą  kilmės  apibūdinimą.  Kai  pažymite  (įrašote)  pirmąjį  kilmės  apibūdinimą,
pasitikslinkite „O kokia dar?“.

Jei  antras  kilmės  apibūdinimas  nepateikiamas  dešiniajame  stulpelyje  pažymėkite  555555
variantą  „(Antras  kilmės  apibūdinimas  nepateiktas)“.  Jei  paminimi  daugiau  nei  2  kilmės
apibūdinimai, paprašykite respondneto pasirinkti 2. Jei respondentui nepavyksta to padaryti,
pažymėkite (įrašykite) pirmus du paminėtus kilmės apibūdinimus.

INTERVIU PABAIGOS DATA IR LAIKAS

Užbaigę pildyti pagrindinį klausimyną neužmirškite įrašyti interviu pabaigos datą ir laiką.

KLAUSIMAI APKLAUSĖJUI (J DALIS)

Jūsų atsakymai į šiuos klausimus leis mums geriau suprasti, kaip praėjo interviu ir kaip į jį
reagavo respondentas. J1-J9 klausimuose klausiama apie visą interviu apskritai.

Šioje  dalyje  anksčiau  buvo  klausiama  apklausėjo  amžiaus  ir  lyties,  tačiau  dabar  šią
informaciją turi pateikti (įkelti į duomenų failą) lauko darbus vykdanti organizacija.

J10-J12 Labai  prašome atsakyti  į  šiuos klausimus.  Jų pagalba organizatoriai  renka visam tyrimui
labai  svarbią  informaciją  apie  papildomo  klausimyno  pildymo  procesą  ir  atsakiusiųjų
procentą.  Jeigu  jums reikėjo kaip nors  padėti  respondentui  užpildyti  klausimyną,  būtinai
paaiškinkite, dėl kokių priežasčių tą reikėjo daryti, atsakydami į J11 klausimą.
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 10. JEI IŠKILO KLAUSIMŲ

Jeigu kiltų kokių nors klausimų ar sunkumų susijusių su klausimyno pildymu, nedvejodami

kreipkitės į Europos socialinio tyrimo Lietuvoje nacionalinį koordinatorių:

Vaidas Morkevičius

El. paštas: vaidas.morkevicius@ktu.lt

Tel.: 8 37 300 115

Klausimai dėl praktinių apklausos vykdymo reikalų, visų pirma, turėtų būti sprendžiami su

tyrimą vykdančios organizacijos UAB „Baltijos tyrimai“ EST projekto vadovais:

Rasa Ališauskienė

El. paštas: rasa@baltic-surveys.lt

Tel.: 8-5-2120104

Saulius Novikas

El. paštas: saulius@baltic-surveys.lt

Tel.: 8-5-2120104

TIKIMĖS, JOG VISKAS KLOSTYSIS GERAI IR NETURĖSITE DIDELIŲ SUNKUMŲ VYKDYDAMI JUMS PATIKĖTAS

UŽDUOTIS.
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 1 PRIEDAS. LAIŠKAS RESPONDENTUI

Gerbiamieji!

Kviečiame  Jus  dalyvauti  tarptautinėje  mokslinėje  apklausoje  „Europos  socialinis  tyrimas“  (EST,
www.europeansocialsurvey.org,  www.lidata.eu/ESS),  kurioje  nagrinėjamos  žmonių  nuomonės  įvairiais
Lietuvai ir Europai aktualiais klausimais. Tyrimas vienu metu vyksta daugiau nei 20-tyje Europos šalių, o jo
metu surinkti duomenys padės nustatyti skirtingų Europos šalių gyventojų nuostatas, pažiūras ir įsitikinimus.
Apklausos  vykdymą  Lietuvoje  finansuoja  Švietimo  ir  mokslo  ministerija (www.smm.lt)  ir  Lietuvos
mokslo  taryba (www.lmt.lt),  o  koordinuoja  Kauno  technologijos  universiteto  Viešosios  politikos  ir
administravimo institutas (www.vak.ktu.lt)*. Apklausą vykdo UAB „Baltijos tyrimai“.

Apklausoje  užduodami  klausimai  apima  daugelį  temų,  o  atsakymai  į  juos  nereikalauja  kokių  nors
specialių  žinių.  Paprastai  prašoma  pareikšti  savo  nuomonę  vienu  ar  kitu  klausimu.  Jūsų  adresas  buvo
atrinktas iš visų Lietuvos adresų sąrašo atsitiktine tvarka, taikant mokslinius statistinius metodus, siekiant
kuo geriau atspindėti Lietuvos žmonių nuomonę nagrinėjamais klausimais. Užtikriname, kad visa surinkta
informacija  bus  saugoma laikantis  visiško  konfidencialumo,  o  pagal  Jūsų  atsakymus  į  klausimus  nebus
įmanoma nustatyti nei Jūsų tapatybės, nei namų adreso.

Atlikdami apklausą mes prašysime vieno Jūsų namų ūkio nario atsakyti į tyrimo klausimus. Klausimus
uždavinės  mūsų  atsiųstas  apklausėjas,  o  atrinktam  šeimos  nariui  tereikės  pasirinkti  atsakymo  variantą
geriausiai atitinkantį jo ar jos nuomonę.

Ši apklausa atliekama reguliariai, kas dvejus metus. Lietuvoje vykdytoje apklausoje jau dalyvavo daugiau
nei 5 tūkstančiai žmonių, o Europoje – daugiau nei 300 tūkstančių. Daugumos jų nuomone dalyvavimas
tyrime buvo labai įdomi ir naudinga patirtis,  kuri privertė susimąstyti  apie daugelį dalykų gyvenime bei
geriau suprasti save ir aplinkinius. Tikimės, kad ir jums bus įdomu bei malonu dalyvauti mūsų atliekamame
tyrime.

Iš anksto dėkojame Jums už pagalbą atliekant  šį  mūsų šaliai  labai  reikalingą tyrimą.  Jei  norite gauti
daugiau  informacijos  apie  tyrimą,  mums  bus  malonu  atsakyti  į  visus  su  tyrimo  vykdymu  susijusius
klausimus telefonu Vilniuje: 8 (5) 2120104.

Tikimės malonaus tolesnio bendradarbiavimo ir iš anksto dėkojame už pagalbą atliekant tyrimą!

dr. Rasa Ališauskienė dr. Vaidas Morkevičius
Tyrimo organizacijos projekto vadovė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Viešosios politikos ir administravimo institutas
UAB „Baltijos tyrimai“ Kauno technologijos universitetas
Smolensko g. 10A, Vilnius A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
Tel.: 8-5-2120104 (d. d.) Tel.: 8-37-300115 (d. d.)

vaidas.morkevicius@ktu.lt
www.lidata.eu/ESS

* Apklausa  atliekama  įgyvendinant  Lietuvos  narystės  Europos  socialinio  tyrimo  Europos  mokslinių  tyrimų
infrastruktūros konsorciume (ESS ERIC, www.europeansocialsurvey.org) planą.
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Уважаемые!

Приглашаем Вас принять участие в международном научном опросе «Европейское социальное
исследование» (ЕСИ,  www.europeansocialsurvey.org,  www.lidata.eu/ESS),  целью которого является
изучение  мнений  людей  по  разным  вопросам  важным  для  Литвы  и  Европы.  Это  исследование
проводится одновременно в более чем 20 странах Европы, а собранные данные помогут определить
насколько сходны и насколько различны взгляды и убеждения людей в странах Европы. Исследование
в Литве финансирует  Министерство образования и  науки  (www.smm.lt)  и Литовский научный
совет (www.lmt.lt),  а координирует его Институт публичной политики и управления Каунасского
технологического  университета  (www.vak.ktu.lt)*.  Опрос  проводит  ООО  «Балтийские
исследования».

Вопросы опроса затрагивают большой спектр тем, но для того чтобы на них ответить, не нужно
обладать какими-то особыми знаниями. Вам просто нужно будет высказать своё мнение по поводу
одного или другого вопроса. Ваш адрес был выбран научным статистическим методом случайного
отбора из списка адресов Литовской Республики, чтобы как можно лучше отражать мнения людей
Литвы по поводу изучаемых вопросов.  Заверяем  Вас,  что  вся  полученная  информация  останется
строго конфиденциальной, а на основе ваших ответов не будет возможно установить Ваше имя или
домашний адрес.

В  ходе  этого  исследования  мы  просим  одного  из  членов  Вашего  домохозяйства  ответить  на
вопросы по анкете – вопросы будет задавать интервьюер, а участнику нужно будет лишь выбрать
категорию ответа, которая ближе всего его (её) взглядам.

Этот опрос проводится регулярно, раз в два года. В этом опросе уже приняли участие более чем 5
тысячи человек в нашей стране и более чем 300 тысяч человек в Европе. Большинство из тех, кто
принимал  участие  в  этом  исследовании,  считает,  что  участие  в  нем  было  очень  интересным,
познавательным опытом; люди о многом задумались, много поняли о себе и о других. Мы надеемся,
что и Вам будет интересно и приятно участвовать в этом исследовании.

Мы заранее очень благодарны Вам за помощь в проведении этого научного проекта, который так
необходим  нашей  стране.  Если  Вы  хотите  получить  дополнительную  информацию  об  этом
исследовании, мы рады будем ответить на любые вопросы связанные с проведением исследования по
телефону в Вильнюсе: 8 (5) 2120104.

Надеемся на приятное дальнейшее сотрудничество и заранее благодарим за Вашу помощь!

д-р наук Rasa Ališauskienė д-р наук Vaidas Morkevičius
Руководитель проекта исследования Национальный координатор ЕСИ в Литве
ООО «Балтийские исследования» Институт публичной политики и управления
Smolensko g. 10A, Vilnius Каунасский технологический университет
Тел.: 8-5-2120104 (б. д.) A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas

Тел.: 8-37-300115 (б. д.)
vaidas.morkevicius@ktu.lt
www.lidata.eu/ESS

* Опрос проводится осуществляя план членства Литвы в Европейском консорциуме научно-исследователь-
ской инфраструктуры Европейского социального исследования (ESS ERIC, www.europeansocialsurvey.org).
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 2 PRIEDAS. RAJONO/VIETOVĖS APIBŪDINIMO KLAUSIMAI KONTAKTAVIMO FORMOJE

Kontaktavimo formoje yra atskiri klausimai N1-N5, kuriuose apklausėjai turi apibūdinti būstą

ir rajoną ar vietovę, kur yra paskirtas adresas. Šie klausimai turi būti atsakyti vieną kartą: pirmą

kartą apsilankant atrinktame ir paskirtame adrese šviesiu paros metu (tik išskirtiniais atvejais

apibūdinimą galima atlikti tamsiu paros metu). Jie, kaip ir visa forma, turi būti atsakyti griežtai

kiekvienam paskirtam adresui,20 nepriklausomai nuo to, ar interviu buvo atliktas, ar atliktas ne iki

galo,  ar  nebuvo  su  niekuo  sukontaktuota,  ar  respondentas  atsisakė  dalyvauti,  ar  pasitaikė

netinkamas adresas. Kiekvieno paskirto adreso atveju21 į šiuos klausimus atsakinėjama tik vieną

kartą,  t. y.  jei  apklausėjas  eina  į  adresą,  kuriame  jau  buvo  lankęsis  pats  ar  kitas  apklausėjas

(bandydamas perkalbėti respondentą ar pakartotinai sukontaktuoti su nesukontaktuotu namų ūkiu ar

respondentu)  iš  naujo  atsakinėti  į  šiuos  klausimus  nereikia.  Toliau  pateikiame  detalesnius

paaiškinimus su grafine medžiaga, kurie turėtų padėti tinkamai atsakyti į šiuos klausimus.

N1: BŪSTO TIPAS

N1 klausime prašoma nurodyti, kokio tipo būste/name/pastate (iš 10 variantų) yra paskirtas

adresas. Pastatai  suskirstyti  į  keturias grupes:  a) ūkius, vienkiemius, sodybas; b) vienbučius ar

keliabučius  (atskirus)  būstus;  c)  daugiabučius  būstus;  d)  kitokio  tipo  būstus.  Toliau  pateikiami

detalesni būstų tipų apibūdinimai ir vaizdinė medžiaga.

1 Ūkis/vienkiemis/sodyba:  šį  variantą  žymėti,  kai  paskirtas  adresas  yra  atskiras  namas

(sodyba) ir šalia, pakankamai dideliu atstumu aplink nėra kitų namų (sodybų).

2 Visas nuosavas namas (šalia kitų namų): šį variantą žymėti, kai paskirtas adresas yra

atskiras namas, kuris yra  šalia kitų namų (kaime, namų kvartale, miestelyje ir pan.) ir

jame yra tik vienas namų ūkis.

20 „Rajono/vietovės apibūdinimo“ (N1-N5) klausimų nereikia atsakinėti tik tada, kai adreso neįmanoma rasti (trūksta
duomenų ar pan.), jis neegzituoja (nebėra namo, pakeista adresų tvarka ir pan.) arba adresas suteiktas, bet namas dar
nepastatytas ir pan.

21 Dar kart pabrėžiame – įskaitant nesukontaktuotus adresus ir tuos, kuriuose gautas teigiamas ar neigiamas atsakymas.
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3 Nuosavo namo dalis/dviejų butų namo dalis: šį variantą žymėti, kai paskirtas adresas

yra atskirame dviejų butų name.

4 Būstas  kotedže/sublokuotame name (kelių aukštų):  šį  variantą  žymėti,  kai  paskirtas

adresas yra butas kotedže arba sublokuotame name, t. y. kai name yra daugiau nei du

butai,  kurie užima visą pastato aukštą (ar kelis aukštus),  tačiau namas yra  tik kelių

(paprastai, dviejų) aukštų.
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5 Vienintelės gyvenamosios patalpos pastate, kuris skirtas kitiems tikslams (komercinės

paskirties): šį variantą žymėti, kai paskirtas adresas yra butas name ar pastate, kuris iš

esmės  (t. y.  didžioji  jo  dalis)  skirtas  ne gyvenimui,  o  komercijai,  paslaugų teikimui,

gamybai ar pan.

6 Daugiabutis namas, butas (daugiaaukštis): šį variantą žymėti, kai paskirtas adresas yra

butas  daugiabučiame  name,  t. y.  kai  name  yra  (labai)  daug  butų,  kurių  didžioji

dauguma užima po vieną aukštą, o aukštų yra bent keli (paprastai, trys ir daugiau).
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7 Studentų  bendrabutis,  kambariai:  tai  gali  būti  įvairaus  tipo  būstas,  paprastai,

daugiabutis namas, tačiau jo paskirtis institucinė – studentų bendrabutis.
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8 Senelių prieglauda:  tai  gali  būti įvairaus tipo būstas, tačiau jo paskirtis institucinė –

vyresnio amžiaus žmonių (senjorų) prieglauda ar namai.

9 Namelis ant ratų arba laivas: tai labai specifiniai gyvenamieji būstai.

10 Kita: šį variantą žymėti tik išskirtiniais atvejais, kai būstas/namas/pastatas yra netipinis ir

jo tikrai neįmanoma priskirti nei vienai iš aukščiau apibūdintų kategorijų. Nurodžius šį

variantą,  būtina  būstą  detaliau  aprašyti  (ir  papildomai  apie  tai  informuoti  tyrimą

vykdančią organizaciją).

N2: APSAUGINIAI VARTAI, DURYS ARBA SPYNOS

N2 klausime  prašoma nurodyti,  ar  prieš  patenkant  į  paskirtą  adresą,  t. y.  prieš  pasiekiant

(potencialaus)  respondento  namų  duris,  reikia  naudotis  durų/pastato  telefonu  arba  praeiti  pro

užrakintus vartus/duris. Kadangi atsakyti į klausimą reikia pirmo apsilankymo adrese metu, tai ir

situaciją  reikia  apibūdinti  pagal  pirmo  apsilankymo  duomenis.  Toliau  pateikiami  detalesni

apibūdinimai ir vaizdinė medžiaga.

1 Taip, yra durų/pastato telefonas: šį variantą žymėti, kai prieš patenkant į paskirtą adresą

reikia praeiti pro lauko ar išorines duris, kuriose įtaisyta telefoninė sistema.
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2 Taip, yra rakinami vartai/durys: šį variantą žymėti, kai prieš patenkant į paskirtą adresą

reikia praeiti pro užrakintas duris ar vartus, prie kurių nėra telefoninės sistemos.

3 Taip, yra durų/pastato telefonas IR rakinami vartai/durys: šį variantą žymėti, kai prieš

patenkant į paskirtą adresą reikia praeiti pro užrakintas duris ar vartus, ir prie kurių yra

telefoninė sistema.
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4 Ne, nėra nei vieno, nei kito:  šį  variantą  žymėti,  kai  patekimas į  paskirtą adresą yra

laisvas, t. y. iš karto galima pateikti prie adreso (potencialaus respondento) durų.

N3: NAMO AR PASTATO BENDRA FIZINĖ BŪKLĖ

N3 klausime prašoma 5 balų skalėje apibūdinti bendrą namo ar pastato, kuriame yra adresas

ir  kuriame gyvena (potencialus) respondentas,  fizinė būklę.  Atkreipiame dėmesį,  kad apibūdinti

reikia  tik tą pastatą, kuriame yra adresas (gyvena potencialus repondentas). Kadangi atsakyti į

klausimą  reikia  pirmo apsilankymo adrese  metu,  tai  ir  situaciją  reikia  apibūdinti  pagal  pirmo

apsilankymo duomenis.

Vertinant  bendrą  namo  ar  pastato,  kuriame  gyvena  respondentas,  fizinė  būklę,  reikia

atsižvelgti į šiuos aspektus:

1. Stogo problemas (pvz., sukrypęs, sulinkęs, trūksta detalių ar pan.)

2. Langų problemas (pvz., užkalti lentomis, išdaužyti ar pan.)

3. Kitas problemas (pvz., purvinos išorinės sienos, aptrupėjęs tinkas, atsilaupę dažai, 

netvarkingi lietvamzdžiai ir pan.)

Toliau pateikiami detalesni atsakymų variantų apibūdinimai ir vaizdinė medžiaga.

1 Labai gera namo ar pastato būklė: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra naujai

pastatytas ar neseniai pilnai renovuotas.
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2 Gera namo ar pastato būklė: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas nėra naujas, bet

yra tvarkingas ir neturi jokių esminių stogo, langų ar kitų problemų.

3 Patenkinama namo ar pastato būklė: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra šiek
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tiek netvarkingos išvaizdos, turi tam tikrų stogo, langų ar kitų problemų.

4 Bloga namo ar pastato būklė: į variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra netvarkingos

išvaizdos, turi nemažai stogo, langų ar kitų problemų.
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5 Labai bloga namo ar pastato būklė: į variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra labai

netvarkingos išvaizdos, turi daug stogo, langų ar kitų problemų.

N4: ŠIUKŠLĖS IR ATLIEKOS NETOLI NAMO AR PASTATO

N4 ir  N5  klausimuose  prašoma  4  balų  skalėje  bendrai  įvertinti aplinką  (N4 klausimo

atveju – šiukšlių ir kitokių atliekų kiekį) netoli respondento namų (namo ar pastato, kuriame yra

adresas ir kuriame gyvena (potencialus) respondentas). Atkreipiame dėmesį, kad apibūdinti reikia

tik  aplinką  netoli  respondento  namų  (įskaitant  namą  ar  pastatą,  kuriame  gyvena

respondentas), t. y. artimiausią aplinką į kairę ir į dešinę pusę nuo namo ar pastato, kuriame yra

adresas ir kuriame gyvena (potencialus) respondentas – maždaug dviejų normalaus dydžio namų

atstumu į abi puses (apytiksliai 15 metrų į abi puses). Jei kurioje nors pusėje (ar abiejose pusėse)

nuo  respondento  namų nėra  pastatų  ar  kitos  nuosavybės,  tai  reikia  vertinti  teritoriją maždaug

dviejų normalaus dydžio namų atstumu į abi puses nuo namo ar pastato, kuriame yra adresas ir

kuriame  gyvena  (potencialus)  respondentas.  Jei  respondentas  gyvena  daugiabučio  namo  bute,

vertinti  reikia  viso namo,  o ne buto,  kuriame gyvena respondentas, aplinką.  Kadangi atsakyti  į

klausimą reikia pirmo apsilankymo adrese metu, tai ir respondento namų aplinką reikia apibūdinti

pagal pirmo apsilankymo duomenis.

Toliau  pateikiami  detalesni  atsakymų  į  N4  klausimą  variantų  apibūdinimai  ir  vaizdinė
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medžiaga.

1 Labai daug šiukšlių ar atliekų netoli respondento namų: šį variantą žymėti, kai aplinka

apie respondento namus labai netvarkinga, mėtosi kalnai šiukšlių.

2 Daug šiukšlių ar atliekų netoli respondento namų: šį variantą žymėti, kai aplinka apie

respondento namus netvarkinga, mėtosi daug šiukšlių.

3 Mažai šiukšlių ar atliekų netoli respondento namų: šį variantą žymėti, kai aplinka apie

respondento namus daugmaž tvarkinga, mėtosi šiek tiek šiukšlių.

4 Šiukšlių  ar  atliekų beveik  ar  iš  vis  nesimėto  netoli  respondento  namų:  šį  variantą

žymėti, kai aplinka apie respondento namus tvarkinga, nėra besimėtančių šiukšlių arba

jų yra viena kita, bet labai labai nedaug.
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N5: VANDALIZMO POŽYMIAI IR „GRAFFITI“ NETOLI NAMO AR PASTATO

N4 ir  N5  klausimuose  prašoma  4  balų  skalėje  bendrai  įvertinti aplinką  (N5 klausimo

atveju – vandalizmo požymių ir „graffiti“  kiekį)  netoli  respondento namų (namo ar  pastato,

kuriame  yra  adresas  ir  kuriame  gyvena  (potencialus)  respondentas).  Atkreipiame  dėmesį,  kad

apibūdinti  reikia  tik aplinką netoli  respondento namų (įskaitant namą ar pastatą,  kuriame

gyvena  respondentas),  t. y.  artimiausią  aplinką  į  kairę  ir  į  dešinę  pusę  nuo  namo  ar  pastato,

kuriame yra adresas ir kuriame gyvena (potencialus) respondentas – maždaug  dviejų normalaus

dydžio namų atstumu į abi puses (apytiksliai 15 metrų į abi puses). Jei kurioje nors pusėje (ar

abiejose  pusėse)  nuo  respondento  namų  nėra  pastatų  ar  kitos  nuosavybės,  tai  reikia  vertinti

teritoriją maždaug  dviejų  normalaus  dydžio  namų  atstumu  į  abi  puses  nuo  namo  ar  pastato,

kuriame  yra  adresas  ir  kuriame  gyvena  (potencialus)  respondentas.  Jei  respondentas  gyvena

daugiabučio namo bute, vertinti reikia viso namo, o ne buto, kuriame gyvena respondentas, aplinką.

Kadangi atsakyti į klausimą reikia pirmo apsilankymo adrese metu, tai ir respondento namų aplinką

reikia apibūdinti pagal pirmo apsilankymo duomenis.

Toliau  pateikiami  detalesni  atsakymų  į  N5  klausimą  variantų  apibūdinimai  ir  vaizdinė

medžiaga.

1 Labai  daug vandalizmo požymių ir  „graffiti“  netoli  respondento namų:  šį  variantą

žymėti,  kai  aplinka  apie  respondento  namus  labai  netvarkinga,  matosi  ir  daug

vandalizmo požymių, ir „graffiti“.
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2 Daug vandalizmo požymių ar „graffiti“ netoli respondento namų: šį variantą žymėti,

kai aplinka apie respondento namus  netvarkinga, matosi  daug vandalizmo požymių

arba „graffiti“.

3 Mažai vandalizmo požymių ar „graffiti“ netoli respondento namų: šį variantą žymėti,

kai aplinka apie respondento namus daugmaž tvarkinga, matosi šiek tiek vandalizmo

požymių arba „graffiti“.

4 Vandalizmo požymių ar „graffiti“ beveik ar iš vis nesimato netoli respondento namų:

šį variantą žymėti, kai aplinka apie respondento namus  tvarkinga, nesimato  jokių ar

beveik jokių vandalizmo požymių ar „graffiti“.

65/66



66/66


	1. Bendroji informacija apie Europos socialinį tyrimą
	2. EST 7-osios bangos vykdomos Lietuvoje imtis
	2.1. Populiacija
	2.2. Atrankos aprėptis
	2.3. Imties dydis ir sudarymo principai: pakopos, pirminiai atrankos taškai, stratifikacija ir klasterizacija
	2.4. Respondento atrinkimas nurodytame adrese

	3. EST 7-tosios bangos vykdomos Lietuvoje lauko tyrimo procedūrų apžvalga
	4. Kontaktavimo su adresu ir respondentu procedūros
	4.1. Kontaktavimo procedūra
	4.2. Duomenų apsauga
	4.3. Atsakiusiųjų procentas
	4.4. Atsisakiusiųjų perkalbėjimo ir respondentų skatinimo priemonės

	5. Apklausos medžiaga
	6. Kontaktavimo forma
	6.1. Terminologija ir santrumpos
	6.2. Kontaktinės formos pildymas
	6.2.1. Namų ūkio atrinkimo procedūra
	6.2.2. Respondento atrinkimo procedūra
	6.2.3. 1, 2 ir 3 klausimai: apsilankymo laikas
	6.2.4. 4 klausimas: apsilankymo būdas
	6.2.5. 5 klausimas: apsilankymo rezultatai
	6.2.6. 6 klausimas: kontaktas užmegztas, tačiau interviu neatliktas
	6.2.7. 7 ir 8 klausimas: neigiamo atsakymo laikas ir priežastis
	6.2.8. 9-11 klausimai: neigiamo atsakymo aplinkybės
	6.2.9. Respondento perkalbėjimas
	6.2.10. 12 klausimas: netinkamas adresas
	6.2.11. N1-N5 klausimai: rajono/vietovės apibūdinimo forma
	6.2.12. Trumpa atmintinė apklausėjui apie kontaktavimo formos pildymą


	7. Papildomas klausimynas
	8. Klausimynas: bendro pobūdžio pastabos
	8.1. Klausimų išdėstymo klausimyne schema

	9. Klausimynas: detalesni paaiškinimai
	10. Jei iškilo klausimų

