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0. Įvadas 

 

Europos socialinis tyrimas (EST) itin priklauso nuo duomenis renkančių apklausų 

vykdytojų, be kurių EST sėkmė neįsivaizduojama, darbo. Dėkojame už buvimą vienu iš 

apklausėjų, kurio pastangomis užtikrinamas sklandus EST atlikimas. Šis apklausos vykdymo 

vadovas skirtas padėti apklausos vykdytojui pasiruošti ir atlikti interviu. Pagrindinės apklausos 

vykdymo vadovo funkcijos: 

 

1. Suteikti daugiau informacijos apie atliekamą tyrimą. 

→ 1 skyrius „Apie EST“ 

2. Aprašyti apklausėjo užduotis prieš pradedant kontaktavimą su respondentais. 

→ 2 skyrius „Pasiruošimas EST interviu atlikimui“  

3. Informuoti apie galimus respondentų skatinimo dalyvauti EST būdus. 

→ 3 skyrius, „Interviu pradžia“ 

4. Informuoti, kaip tinkamai atlikti EST interviu. 

 → 4 skyrius,  „Gero EST interviu įgyvendinimas“ 

5. Aprašyti interviu atlikimo ataskaitos pildymo instrukciją. 

→ 5 skyrius, „Kontaktavimo forma“ 
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EST DIREKTORIAUS KREIPIMASIS 

 

Gerb. tyrimo vykdytojau,  

 

Demokratinėse valstybėse labai svarbu išgirsti 

kiekvieno piliečio nuomonę, o Europos socialinis 

tyrimas yra vienas iš būdų, leidžiantis  tai padaryti. 

Ypatingai svarbu tai, ką galvojame, kaip jaučiamės ar 

elgiamės įvairiose situacijose, susijusiose su 

pasitikėjimu politikais ir institucijomis, imigracija, 

senėjimu, sveikata, gerove, klimato pokyčiais ir kt. 

Kiekvienam iš mūsų taip pat naudinga žinoti, ką šiomis 

temomis mąsto aplinkiniai, o politikams šis tyrimas gali 

padėti geriau suprasti visuomenės požiūrį. Be to, 

lygindami save su kaimyninėmis šalimis, galime 

artimiau pažinti jų gyventojus ir, remdamiesi 

kaimyninių šalių praktika, gerinti savo visuomenės 

funkcionavimą. 

 

Norėčiau iš anksto padėkoti už jūsų darbą EST. Aš 

žinau, kad interviu atlikimas yra sunki užduotis, 

reikalaujanti puikių įtikinėjimo įgūdžių ir disciplinos, 

skatinant žmones dalyvauti tyrime bei siekiant 

vienodai atlikti kiekvieną interviu.  Vertinu jūsų 

profesionalumą ir atsidavimą Europos socialiniam 

tyrimui bei linkiu visokeriopos sėkmės.  

 

 

Rory Fitzgerald, 

EST direktorius 

Londono Sičio universitetas 
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1. Apie EST 

 

1.1. Klausimyno temos 

 

EST renka informaciją apie žmonių nuostatas, įsitikinimus ir elgsenos modelius daugelyje 

Europos šalių. Siekiant išmatuoti visuomenės nuostatų kaitą bėgant laikui, apklausa atliekama 

kas dvejus metus. Tyrimo klausimyną sudaro įvairios temos, apimančios visuomeninį 

dalyvavimą, religinius, socialinius bei politinius įsitikinimus. Papildomai į 9-osios bangos 

klausimyną įtrauktos šios temos: gyvenimo ciklas bei teisingumas ir sąžiningumas. 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, nėra 

teisingų ar klaidingų atsakymų, respondentams nereikia peržiūrėti savo dokumentų, tikrinti 

kokių nors faktų ir pan.  

 

1.2. EST duomenų panaudojimas 

 

EST siekia atitikti aukščiausius metodologinius standartus. Tam, kad surinkta informacija iš 

tikrųjų leistų palyginti įvairias nagrinėjamas šalis, apklausoje pritaikyti aukščiausi imčių 

sudarymo, siekiamo grįžtamumo, klausimynų sudarymo ir vertimo, duomenų rinkimo bei kitų 

procedūrų standartai visose dalyvaujančiose šalyse. Dėl to, pirmųjų aštuonių bangų metu gauti 

duomenys turi itin gerą tarptautinę reputaciją, juos plačiai naudojo Europos Komisija, 

nacionalinės vyriausybės, įvairūs politikos analitikai, ekspertų grupės, politikai, žurnalistai, 

mokslininkai ir studentai. 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 nuostatomis ir 

vertybėmis. 

 

Naudodamiesi EST duomenimis, žmonės gali atlikti išsamius skirtingų šalių (arba šalių grupių) 

palyginimus pagal įvairius socialinius klausimus. 2018 m. kovo mėnesį buvo daugiau nei 123 

000 registruotų EST duomenų vartotojų. Didžiausias kiekis registruotų vartotojų fiksuojamas 

Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Belgijoje, o Lietuvoje, 2019 m. balandžio mėnesį, jų buvo 

942. 

 

1.3. Dalyvaujančios šalys 

 

Nuo 2013 m. EST veikia kaip Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (EMTIK). 

EST EMTIK buveinė yra Londono Sičio universitete (Jungtinė Karalystė). Centrinę mokslinę 

grupę (CMG) sudaro 7 instituciniai partneriai iš įvairių Europos šalių - Leibnico socialinių mokslų 

institutas/GESIS (Vokietija), Katalikiškasis Leuveno universitetas (Belgija), Norvegijos 

socialinių mokslų duomenų tarnyba/NSD (Norvegija), Nyderlandų socialinių tyrimų 

institutas/SCP (Olandija), Essex universitetas (Jungtinė Karalystė), Liublianos universitetas 

(Slovėnija) ir Barselonos Pompeu Fabra universitetas/UPF (Ispanija). 

 

EST EMTIK dalyvaujančios šalys ir šalys stebėtojos prisideda prie daugelio tyrimo išlaidų. Šalys 

tyrime taip pat gali dalyvauti ir svečio teisėmis. Lietuvos narystę EST EMTIK finansuoja Lietuvos 

mokslo taryba (sutarties Nr. VS-3). 9-tojoje tyrimo bangoje dalyvauja šios šalys:  
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Austrija 

Belgija 

Bulgarija 

Kipras 

Čekija 

Danija 

Estija 

Švedija 

Prancūzija 

Vokietija 

Vengrija 

Islandija 

Airija 

 

Italija  

Latvija 

Lietuva 

Nyderlandai 

Norvegija 

Lenkija 

Portugalija 

Serbija 

Slovakija 

Slovėnija 

Švedija 

Šveicarija 

Jungtinė 

Karalystė 

 

 

1.4. Respondentai Lietuvoje  

 

EST gali dalyvauti visi 15 metų ir vyresni namų ūkių gyventojai, kurie gyvena Lietuvoje 

nepriklausomai nuo jų tautybės, pilietybės, kalbos ar teisinio statuso šalyje. Į Lietuvos EST 

tyrimo populiaciją neįeina tam tikros grupės – benamiai, asmenys gyvenantys institucijose ar 

kolektyviniame namų ūkyje (pvz. vaikų namai, globos namai, ligoninės, karinių pajėgų daliniai 

ar bendrabučiai, vienuolynai), ir asmenys, kurie negyvena namuose 6 mėnesius ar ilgiau dėl 

įvairių priežasčių (pvz. išvyko iš Lietuvos gyventi, studijuoti, guli ligoninėje ir pan.). Lietuvos 

gyventojų imtis buvo sudaroma remiantis Lietuvos Respublikos adresų registru (2019 m. 

rugsėjo mėn. 4 d. versija), bei apimą visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Lietuvos 

Respublikos teritorija yra padalinta į dvi dalis:  

1. Pirmoji dalis apima visas Lietuvos Respublikoje esančias urbanizuotas teritorijas, 

kuriose gyveno bent 4000 gyventų (2019 m. sausio 1d.). Išskirtose 58 teritorijose 

taikoma 2 pakopų atranka, kuomet pirmojoje atrenkami adresai stratifikuojant pagal 

7 Lietuvos didžiųjų miestų ir 10 Lietuvos apskričių 15 metų ir vyresnių gyventojų 

populiaciją. Pirmojoje pakopoje bus atrenkami konkretūs adresai (įskaitant namo ir 

buto, jei name jų yra daugiau nei vienas, numerį) Antrojoje pakopoje atrenkamas 

reikalingas respondentas jau atrinktame namų ūkyje, naudojant Kišo lentelę. 

2. Antroji dalis apima visas likusias Lietuvos Respublikos teritorijas, bei naudojama 3 

pakopų atranka. Pirmojoje pakopoje teritorija, kuri nepatenka į pirmąją imties dalį, 

suskirstoma pagal rinkimines apylinkes ir atrenkamos rinkiminės apylinkės, 

stratifikuojant pagal Lietuvos apskritis. Rinkiminės apylinkės stratoje yra atrenkamos 

pagal proporcinę tikimybę populiacijos (18 metų ir vyresnių) dydžiui. Adresų sąrašai 

sudarinėjami tik atrinktose rinkimų apylinkėse, o antrojoje pakopoje adresai yra 

atrenkami iš atrinktų rinkimų apylinkių naudojant paprastąją atsitiktinę atranką. 

Trečiojoje pakopoje atrenkamas reikalingas respondentas jau atrinktame adrese, 

naudojant Kišo lentelę. 
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2. Pasiruošimas EST interviu atlikimui 

 

2.1. Išankstinio laiško siuntimas 

respondentams  

Į atrinktus adresus buvo išsiųsti 

laiškai, informuojantys atrinktų namų 

ūkių gyventojus apie tyrimo vykdymą. 

Respondentai vertina išankstinio laiško 

gavimą, kadangi jame pateikta 

informacija padeda pasiruošti 

tolimesniam kontaktavimui.  

 

 Einant atlikti interviu, su 

savimi svarbu turėti išankstinio 

laiško kopijas, kadangi atrinkti 

respondentai galėjo negauti, pamiršti 

arba pamesti jiems siųstą informaciją. 

Tokiu atveju, respondentui suteikiama 

galimybė su ja susipažinti, prieš 

IŠANKSTINIS LAIŠKAS LIETUVOS 

RESPONDENTAMS 

 

 

[Include a description or a screenshot of (an 

excerpt of) your advance letter here]  

EST (EUROPOS SOCIALINIO TYRIMO) NACIONALINĖS KOORDINATORĖS 

LIETUVOJE PASVEIKINIMAS  

 

 

Aurelija Stelmokienė, 

 nacionalinė koordinatorė 

Lietuvoje 

Mieli apklausėjai, 

 

Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus 

Europoje atliekama tarptautinė apklausa apie skirtingų 

šalių gyventojų požiūrius, įsitikinimus ir elgseną. 2001 m. 

pradėtame vykdyti tyrime jau dalyvavo daugiau nei 30 

Europos šalių, o Lietuva įsijungė 2008 m.  

2019 m. Lietuva kartu su kitomis šalimis įgyvendina 

devintąją EST bangą. Šioje bangoje šalia pagrindinio 

klausimų bloko įtraukti nauji klausimai apie socialinį 

teisingumą, kurie itin aktualūs bei jautrūs Lietuvai. 

Viliamės, jog tyrimo rezultatai sudomins ne tik 

mokslininkus, politikos formuotojus, bet ir plačiosios 

visuomenės narius.  

 

Jūs esate labai svarbi šio tyrimo dalis. Vienas iš EST tikslų 

yra įgyvendinti ir skleisti aukščiausius metodologinius 

tarptautinių tyrimų standartus. Pasitikime jūsų 

profesionalumu duomenų rinkimo etapo metu.  

EST apklausa Lietuvoje įgyvendinama tiesioginio interviu 

būdu. Devintojoje bangoje pirmą kartą duomenų rinkimui 

bus naudojami kompiuteriai (CAPI metodas), kurie 

pakeitė popierinius klausimynus (PAPI metodą). Tikimės, 

jog tai palengvins ir jūsų darbą. 

  

Linkime sklandaus darbo ir tikimės produktyvaus 

bendradarbiavimo.  
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sutinkant dalyvauti tyrime. Laišką galite palikti respondentui, jei šis norėtų vėliau susisiekti 

su tyrimo vykdytojais.Kontaktavimas  

 Didelis atsakiusiųjų procentas yra būtinas 

tam, kad būtų užtikrinta, jog tyrime 

apklausti žmonės tiksliai reprezentuoja 

populiaciją (15-kos metų ir vyresnius 

Lietuvos gyventojus). Tik apklausdami 

kiek galima daugiau į imtį atrinktų žmonių 

galime būti tikri, kad gauti atsakymai 

reprezentatyviai atspindės visų pažiūras. 

Dėl to, būtina  apklausti bent 60 % 

atrinktų respondentų. Lentelėse 

dešinėje pateiktos griežtos kontaktavimo 

taisyklės, kurios padės pasiekti nurodytą 

atsakomumo procentą. Būdami EST 

interviu vykdytojais, jūs turite pabandyti 

sukontaktuoti su kiekvienu adresu 

(adrese atrinktu namų ūkiu) laikantis šių 

kontaktavimo taisyklių. 

 

Kelios papildomos strategijos, 

padėsiančios pasiekti numatytą 

atsakiusiųjų respondentų procentą, 

aprašytos 3.5 skyriuje. Taip pat svarbu:  

 

• Jei negalite surasti nurodyto 

adreso, susisiekite su apklausą 

vykdančia organizacija, galbūt ji 

galės jums padėti patikslindama 

adresą.  

•  jei pagal atranką teko asmuo, su 

kuriuo sunku susisiekti, kuris 

nesilaiko susitarimų ar pan., 

stenkitės jį įtikinti dalyvauti 

tyrime 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, komandiruotės 

ligos ar pan.). 

• atsisakymo atveju, užpildykite kontaktavimo formą (įtraukiant atsakymus į N 

skilties klausimus) ir sugrąžinkite ją apklausą vykdančiai organizacijai. Priklausomai 

nuo aplinkybių, gali būti paprašyta kito apklausėjo pabandyti perkalbėti tyrime 

dalyvauti nesutikusį asmenį; 

 

 

KONTAKTAVIMO TAISYKLĖS 

 

Kiekvieną Jums priskirtą adresą reikia: 

• Aplankyti asmeniškai mažiausiai 4 

kartus  

• Vizitai planuojami skirtingu paros 

metu  

• Bent vienas apsilankymas turi būti 

vakare (po 17 val.) 

• Bent vienas apsilankymas turi būti 

savaitgalį 

• Jei bandymai vakare ir savaitgalį 

nesėkmingi, bent vienas apsilankymas 

turi būti atliktas darbo dieną iki 17 val. 

• Tarp pirmojo ir ketvirtojo vizito turi 

būti bent dviejų savaičių tarpas  

 

PAKARTOTINIS KONTAKTAVIMAS 

 

Jei pirmojo kontaktavimo metu nepavyko 

atlikti interviu, svarbu pakartotinai kontaktuoti 

su adresais/respondentais šiais atvejais: 

- Nepavyko iš viso su niekuo sukontaktuoti 

(kontaktavimo formoje prie 5 klausimo 

pažymėtas 6-as variantas); 

- Respondentas buvo trumpą laiką 

nepasiekiamas namuose (išvykęs) (prie 6 

klausimo pažymėtas 5-tas variantas); 

- Respondentas buvo trumpam susirgęs 

(prie 6 klausimo pažymėtas 6-as 

variantas); 

- Respondentas pateikė „netvirtą“ 

atsisakymą (netinkamas laikas, baiminosi 

svetimo žmogaus ir pan.) (prie 6 klausimo 

pažymėti 2-as, 3-as ar 4-as variantai); 

- Respondentas išsikėlęs, gyventi į kitą 

vietovę Lietuvoje (prie 6 klausimo 

pažymėtas 11-as variantas). 

Jei susitarėte dėl susitikimo (prie 6 klausimo 

pažymėtas 1-as variantas), užtikrinkite, kad 

jis įvyktų.  
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Kontaktavimo formą reikia pildyti kiekvieną kartą, kai kokiu nors būdu bandote 

sukontaktuoti su atrinktu asmeniu namų ūkyje, namų ūkiu ar priskirtu adresu 

(apsilankote namų ūkyje asmeniškai arba bendraujate telefonu). Kontaktavimo 

formos instrukcijos pateiktos 5 skyriuje. Bandant sukontaktuoti su atrinktu adresu pirmąjį 

kartą, pageidautina tai daryti šviesiu paros metu. 

 

3. Interviu pradžia 

 

3.1. Adreso identifikavimas ir namo bei jo kaimynystės įvertinimas 

 

Prasidėjus lauko tyrimui, galite pradėti bandyti kontaktuoti su respondentais. Visi pirmieji 

bandymai kontaktuoti turi vykti gyvai (t.y. „akis į akį“). Jei kyla sunkumų atrenkant 

adresus, ir turite interneto prieigą, gali pagelbėti tokie tinklapiai kaip “Google Maps” 

(http://maps.google.com) ir maps.lt (http://maps.lt).  

 

Daugeliu atvejų (t. y. visais atvejais, išskyrus netinkamus adresus), jūsų pirmojo bandymo 

kontaktuoti metu, jums reikia apibūdinti namą ir jį supančią kaimynystę remiantis 

paskutiniais penkiais kontaktavimo formos klausimais. Kontaktavimo formos pildymo 

instrukcijos pateikiamos 5 šio Apklausėjų vadovo skyriuje.  

 

Jeigu jums pasiseka užmegzti kontaktą su kuo nors prie durų ar per durų telefoną 

(„telefonspynę“), visuomet pasitikrinkite, ar tai tikrai tinkamas adresas.  
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3.2. Respondento atranka  

Kiekvienu atveju, jei namų ūkyje gyvena 

daugiau nei vienas 15 metų amžiaus ar 

vyresnis asmuo, atsitiktinės atrankos 

būdu turite pasirinkti vieną asmenį, su 

kuriuo atliksite apklausą. Visuomet 

stenkitės paaiškinti ir atlikti 

atrankos procedūrą namuose, o ne 

per durų slenkstį.  

 

Svarbu atminti, kad namų ūkis nėra 

suprantamas tik kaip šeima. EST 

naudojama platesnė samprata, kaip tai 

parodyta lentelėje “Kas yra namų 

ūkis?“.  

 

Kontaktavimo formos B1-B4 klausimai 

jums padės iš namų ūkio atrinkti asmenį, 

su kuriuo bus atliekamas interviu. Bet 

kuris veiksnus suaugęs namų ūkio 

narys gali suteikti informacijos, 

reikalingos nusprendžiant, su kuriuo 

asmeniu atlikti interviu. Niekada 

nepriimkite tokios informacijos iš 

jaunesnių nei 18 metų asmenų, nebent 

namų ūkyje gyvena tiktai jaunesni nei 18 

metų asmenys – tokiu atveju suteikti 

reikiamos informacijos prašykite vyriausio ten gyvenančio asmens. Prieš atsakydami į B1-

B4 klausimus paaiškinkite, kad jūs turite pasiteirauti keleto klausimų, kad įsitikintumėte, 

jog interviu atliksite su atsitiktinai atrinktu asmeniu, nes tik taip bus atskleistas pilnas visų 

šalies gyventojų nuomonių vaizdas.  

 

Kad atsakytumėte į B2 klausimą, jūs turite išsiaiškinti, kiek 15 metų amžiaus ar vyresnių 

asmenų gyvena namų ūkyje. [Asmuo laikomas 15 metų amžiaus ar vyresniu, jei jis/ji yra 

sulaukęs 15 metų tą dieną, kai jūs sudarote namų ūkio narių sąrašą].  

KAS YRA “NAMŲ ŪKIS”? 

 

Namų ūkiu gali būti: 

- Žmogus, gyvenantis vienas, 

- žmonių grupė, gyvenanti tuo pačiu adresu 

(ir šis adresas yra jų pagrindinė 

gyvenamoji vieta) ir besidalijanti bendru 

būstu, 

- žmonių grupė, gyvenanti tuo pačiu adresu 

(ir šis adresas yra jų pagrindinė 

gyvenamoji vieta) ir valganti kartu bent 

vieną kartą per dieną. 

Į namų ūkį įskaitomi: žmonės, kurie 

atostogauja, dirba toli nuo namų, išvykę į 

užsienį ar yra ligoninėje trumpiau nei 6 

mėnesius; mokyklinio amžiaus vaikai, 

gyvenantys mokymo įstaigose (pvz., 

internatinėse mokyklose); studentai, 

gyvenantys tame pačiame bute / kambaryje.  

 

Į namų ūkį neįskaitomi: 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.). 
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B3 klausime surašykite visų namų ūkio 

gyventojų, kurie yra 15 metų amžiaus 

arba vyresni, vardus arba inicialus 

amžiaus mažėjimo tvarka (t.y. 

pradedant vyriausiuoju ir baigiant 

jauniausiuoju gyventoju); taip pat 

ir tų gyventojų, kurių tuo metu nėra 

namie. Naudodamiesi Kišo lentele, kuri 

pateikta kontaktavimo formoje, jūs 

galite nuspręsti, kuris asmuo bus 

atrinktas. Pavyzdys pateiktas dešinėje 

esančioje lentelėje.  

 

Jeigu namų ūkyje gyvena 13 ar 

daugiau asmenų, kurie yra 15 metų ar 

vyresni, tuomet naudokitės lentele 

esančia (šio) Apklausėjo vadovo 

pabaigoje pateiktame priede. Lentelė 

yra sudaryta tuo pačiu Kišo lentelės 

principu, o kaip atlikti atranką 

paaiškinta priede.  Atrinktą namų ūkio 

numerį įrašykite (fiksuokite) 

Kontaktavimo formoje. 

 

Kai jau atlikta atsitiktinė respondento 

atranka, negalima atlikti jokių 

pakeitimų, net jeigu yra ir kitų tinkamų 

(vyresnių nei 15 m. amžiaus) asmenų, su kuriais būtų galima atlikti ar jie patys norėtų, 

kad su jais būtų atlikti interviu.  

 

 

3.3. Jūsų prisistatymas  

 

Bendraudami su potencialiu respondentu visuomet išlikite malonūs ir draugiški.  Kalbėkite 

aiškiai ir ne per greitai (ypač kalbėdami per durų telefoną („telefonspynę“)). Pokalbis per durų 

telefoną turėtų būti kuo įmanoma trumpesnis, nes priešingu atveju respondentui gali kilti 

noras apskritai jį nutraukti. Siekite tiesioginio kontakto “akis į akį” kad galėtumėte parodyti 

savo  darbuotojo pažymėjimą. 

 

PAVYZDYS: KAIP NAUDOTIS KIŠO LENTELE 

ATRENKANT RESPONDENTĄ NAMŲ ŪKYJE 

 

Įsivaizduokite namų ūkį, kuriame gyvena keturi suaugę 

asmenys: Benas, Jonas, Miglė ir Paulius. Šiuo metu namie 

yra tiktai Jonas ir Miglė.  

 

VARDAS ARBA INICIALAS ASMENS NUMERIS 

B. 01 

J. 02 

M. 03 

P. 04 

  

 

Pasinaudoję žemiau esančia vadinamąja Kišo lentele 

pamatysite, jog pateikto pavyzdžio atveju interviu reiktų 

atlikti su asmeniu Nr. 3, nes tai yra skaičius, lentelėje  

patektas po “4”. Taigi šiame pavyzdyje atlikti interviu 

buvo pasirinktas asmuo Nr. 3 (inicialas M), taigi jo vardą 

įrašote B3_a klausime kontaktavimo formoje. 

 

Namų ūkių / Asmenų namų ūkyje skaičius 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atrinkto namų ūkio / asmens namų ūkyje numeris  

2 1 3 2 4 7 6 5 8 4 1 
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Prisistatykite parodydamas savo 

darbuotojo pažymėjimą, pasinaudokite 

informaciniu laišku, taip pat 

pasitikslinkite, ar atėjote reikiamu adresu 

ir trumpai pristatykite apsilankymo 

priežastį. Pasitikslinti, ar atėjote reikiamu 

adresu, yra svarbu, nes jūs galite atlikti 

interviu tik su atrinktais respondentais, 

tai taip pat parodo, kad jūs atėjote būtent 

konkrečiu adresu, o ne tiesiog 

vaikščiojote nuo durų prie durų, galbūt, 

pavyzdžiui, kažką pardavinėdami. Eidami 

atlikti interviu su savimi papildomai 

turėkite laiškų kopijų, nes atrinktas 

respondentas galėjo jų negauti ar 

pamiršti gavęs bei pametęs, su laišku 

galėjo susipažinti kitas namų ūkio narys. 

 

Atsidarius durims, stenkitės kalbėti kuo 

įmanoma paprasčiau ir trumpiau. Jūsų 

vienintelis tikslas šiuo metu yra pasakyti, 

kas jūs esate, ir kodėl jūs čia, kad jus galėtų pakviesti vidun. Kai tai įvyks, įeikite į potencialaus 

respondento namus ir pradėkite bendradarbiavimo užmezgimo procesą.  

 

3.4. Bendradarbiavimo užmezgimas 

 

Iki šio momento jūs turėjote pasitikrinti, ar atėjote teisingu adresu, jūs jau paaiškinote, kas 

esate, ir kodėl jūs čia, taip pat pasiūlėte eiti į vidų, kad galėtumėte pateikti daugiau 

informacijos. Jūsų kitas uždavinys yra įtikinti potencialų respondentą dalyvauti apklausoje. 

Žemiau pateikiami patarimai padės užmegzti jūsų ir respondento bendradarbiavimą. 

Atminkite šias universalias tiesas: 

• Būkite draugiškas ir linksmas, jei įmanoma, pateikite individualių malonių 

komentarų apie potencialaus respondento aplinką (pvz., tvarkingą, apželdintą 

laiptinę / namų kiemą, žavius augintinius ir pan.) 

• Kalbėkite aiškiai ir ne per greitai. Atminkite, kad nors ir bandėte įtikinti respondentus 

dalyvauti apklausoje jau daugybę kartų prieš tai, tačiau potencialus respondentas nėra 

susipažinęs su EST bei galimybe dalyvauti šioje apklausoje tiek gerai, kiek jūs.  

• Net jeigu ir esate anksčiau susidūręs su atsisakymais dalyvauti apklausoje, galvokite, 

kad respondentas natūraliai norės dalyvauti apklausoje. Venkite kalbėti dalykus, kurie 

leistų numanyti, kad respondento įtikinėjimas dalyvauti apklausoje yra didelis iššūkis.  

• Venkite užduoti klausimus, kurie galėtų lengvai iššaukti neigiamą atsakymą, pvz., „Ar 

galite skirti keletą minučių?“ Tokiu būdu respondentui tampa lengviau pasakyti, kad 

jis iš viso nenori dalyvauti, o gavus tokį tiesioginį atsisakymą, grįžti ir bandyti dar kartą 

būtų daug sunkiau. Jei nukreipsite respondentą teigiamos informacijos ir atsakymų 

linkme, jis greičiausiai ir elgsis taip, kaip jūs tikitės.  

• Nepasiduokite per daug lengvai, tačiau pasistenkite ir per daug nespausti. Jei 

jaučiate, kad numatytas respondentas ketina atsisakyti dalyvauti apklausoje, arba 

jis parodo, kad dabar yra netinkamas metas, greitai ir mandagiai atsitraukite ir 

sugrįžkite į šį adresą kitą kartą.  

PAVYZDYS: PRISISTATYMAS PRIE DURŲ 

 

Sveiki, mano vardas yra Petras Petraitis. 

(parodykite pažymėjimą) 

 

Aš dirbu tyrimų agentūroje RAIT ir norėčiau 

jums papasakoti apie nacionalinę apklausą, 

kuri vadinasi Europos socialinis tyrimas. 

Norėčiau pasitikslinti, ar čia tikrai [adresas]?  

 

Jūs tikriausiai pamenate gavęs/-usi šį laišką, 

kuriame rašoma, kad jūsų namų ūkis buvo 

atsitiktinai atrinktas dalyvauti tyrime, kuris 

padės atskleisti kiekvieno, gyvenančio 

Lietuvoje, nuomones ir požiūrius.  

(parodykite laišką) 

 

Aš norėčiau jums suteikti daugiau informacijos 

apie šį tyrimą. Galbūt galėtume tai aptarti 

viduje? 
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• Tardamiesi dėl susitikimo, paprašykite respondento telefono numerio (geriausiai – 

mobiliojo telefono). Darykite viską, kas tik įmanoma, kad pavyktų susitarti dėl 

susitikimo ir būtinai laikykitės šio susitarimo. 

 

Mūsų patarimai pateikti aukščiau, tačiau mes negalime jums pasiūlyti vienos strategijos, kuri 

tiktų visiems respondentams. Taip yra todėl, kad šiame etape esminis dalykas yra 

prisitaikymas prie respondento. Visada tai, ką sakote, pritaikykite potencialiam 

respondentui, su kuriuo kalbate, nes skirtingiems žmonėms, sprendžiant, ar jie nori 

dalyvauti apklausoje, svarbūs yra skirtingi dalykai. Išsiaiškinkite, kas yra svarbu asmeniui, 

su kuriuo kalbate, ir pabrėžkite tuos dalykus. Sušvelninkite neigiamus veiksnius ir 

pabrėžkite dalyvavimo naudą. Žemiau esančioje lentelėje pateikti pavyzdžiai gali padėti 

jums reaguojant į kai kurias galimas pirmines nenorinčių dalyvauti apklausoje respondentų 

reakcijas.  

 

PAVYZDYS: UŽSIĖMĘS RESPONDENTAS 

 

Respondentas: Esu labai užimtas; neturiu laiko tyrimui. 

 

Apklausėjas: Suprantu, kad atėjau netinkamu metu ir, kad esate labai užsiėmęs, tačiau 

mums taip pat labai svarbu išgirsti užsiėmusių žmonių nuomonę. Susitarkime dėl kito 

susitikimo; galiu prisitaikyti prie jūsų dienotvarkės. Jūsų dalyvavimas tyrime mums be galo 

svarbus. 

 

 

PAVYZDYS: SUSIRŪPINĘS RESPONDENTAS 

  

Respondentas: Aš nenoriu, kad kas nors sužinotų mano atsakymus. 

 

Apklausėjas: Atlikus visus interviu, kad susidarytų bendras vaizdas, visi gauti atsakymai yra 

sujungiami. Šiame etape bus neįmanoma sužinoti, kurie atsakymai yra jūsų, todėl jūs 

nebūsite identifikuotas. Galiu užtikrinti, kad bet kokia informacija, kurią mums pateiksite bus 

visiškai konfidenciali. 
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4. Gero EST interviu įgyvendinimas 

 

4.1. Informacija, kurią turite pateikti prieš pradėdami interviu 

 

Kiekvienas atrinktas adresas gaus laišką su informacija apie tyrimą. Jei atrinktas asmuo 

negavo arba nepamena, kad buvo gavęs išankstinį laišką arba jį pametė, duokite jiems kopiją 

ir leiskite jiems perskaityti informaciją bei suteikite galimybę užduoti klausimus apie tyrimą. 

 

Atminkite, kad pokalbis gali vykti tik akis į akį. Pasirinkite vietą, kurioje respondentas 

nemato jūsų kompiuterio ekrano, tada pateikite šią informaciją: 

PAVYZDYS: RESPONDENTAS, SUSIRŪPINĘS DĖL SPECIFINIŲ DALYKŲ  

   

Respondentas: Aš per senas dalyvauti tyrime. 

 

Apklausėjas: Mums labai svarbu sužinoti įvairių žmonių nuomonę: vyrų ir moterų, jaunų ir 

vyresnių. Jūsų nuomonė yra tokia pat svarbi, kaip ir kitų asmenų ir mes būtume tikrai dėkingi, 

jei apsvarstytumėte savo dalyvavimą šiame tyrime. Be to, tai puiki galimybė jūsų nuomonei 

būti išgirstai. 

 

Respondentas: Aš negaliu išsakyti savo nuomonės šiomis temomis dėl savo darbo.  

  

Apklausėjas: Mes norime išgirsti jūsų, kaip piliečio nuomonę. Visa jūsų pateikta informacija 

bus anonimiška.  

 

PAVYZDYS: „NEIŠPRUSĘS“ RESPONDENTAS 

 

Respondentas: Aš nieko neišmanau tokiomis temomis kaip politika.  

 

Apklausėjas: Šis tyrimas yra apie tai, ką žmonės galvoja įvairiomis temomis, pradedant TV 

žiūrėjimu ir baigiant imigracija. Tai tyrimas apie jūsų nuomonę, todėl nereikalaujama turėti 

jokių specifinių žinių. 

PAVYZDYS:  RESPONDENTAS, BANDANTIS SUSIKEISTI VIETOMIS SU KITU 

ASMENIU  

 

Respondentas: Gal galite apklausti mano kaimynę? Ji labai domisi tokiais dalykais ir neretai 

turi laisvo laiko, todėl mielai sudalyvautų tyrime. 

 

Apklausėjas: Mūsų tyrimui labai svarbu sužinoti būtent jūsų nuomonę. Jūsų namų ūkis  

buvo atrinktas atsitiktiniu būdu. Toks atrankos būdas reiškia, kad kiekvienas asmuo turi 

vienodas galimybes būti atrinktu dalyvauti tyrime. Šio tyrimo rezultatai atspindės kiekvieno 

asmens nuomonę tik tuo atveju, jei jame dalyvaus skirtingi žmonės. Štai kodėl mes 

negalime sukeisti jūsų dalyvavimo su kaimynės. Jei apklaustume tik tuos asmenis, kurie 

domisi mūsų analizuojamomis temomis ir turi laisvo laiko, tai tyrimo rezultatai būtų labai 

šališki. 
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• Paaiškinkite, kad pokalbis turėtų trukti maždaug valandą. 

• Tada atkreipkite dėmesį, kad kai kurie klausimai respondentui bus perskaityti kartu su 

galimais atsakymo variantais,  o kitais atvejais klausimas bus perskaitytas, o respondento 

bus paprašyta pasirinkti atsakymą iš kortelės. 

• Prieš pradėdami, visas korteles atiduokite respondentui. 

• Pradėkite pokalbį tik tada, kai jau būsite atsakę į visus respondento klausimus. 

 

 

4.2. KLAUSIMŲ IŠDĖSTYMAS KLAUSIMYNE 

 

EST apklausoje yra trys dalys: (1) tematiškai suskirstyti pagrindinių klausimų blokai, (2) 

nedidelis kiekis testinių klausimų, kurie yra šiek tiek pakeistos pagrindinių klausimų 

versijos ir (3) trumpas apklausėjo klausimynas. Į pirmuosius klausimų blokus atsakinėja 

respondentas, o paskutinysis skirtas jums užpildyti. Klausimyno struktūra pateikta žemiau 

esančioje lentelėje. 

 

Jei esate patyręs EST apklausėjas, galite atpažinti klausimų blokus. Taip yra todėl, kad EST 

užduodami klausimai yra nuolatinių klausimų modulio, kartojamo vykdant kiekvienos 

bangos tyrimą arba dviejų arba trijų kasmet kintančių klausimų modulių, tyrinėjančių tam 

tikras temas, dalis. 

Visas interviu turėtų trukti maždaug valandą. Atminkite, kad nereikėtų planuoti dalinių 

interviu ir jie gali būti tik dėl nenumatytų aplinkybių, nutraukusių pokalbį. Tokiais atvejais 

visada pabandykite grįžti pas respondentą ir užpildyti klausimyną. 

 

Klausimų 

modulio tipas 
Klausimai Temos 

Nuolatinis A1 – A6 Žiniasklaidos vartojimas; naudojimasis internetu; 

socialinis pasitikėjimas. 

Nuolatinis B1 – B43 Politika (domėjimasis politika, politinis efektyvumas ir 

pasitikėjimas, rinkimai ir dalyvavimas politikoje, partinė 

ir ideologinė tapatybė, socialiniai-politiniai vertinimai bei 

orientacijos, imigracija). 

Nuolatinis C1 – C42 Subjektyvus gerbūvio ir socialinės atskirties vertinimas; 

religija; diskriminacijos suvokimas; nacionalinė ir etninė 

tapatybė; testiniai klausimai (C32 - C40 – tęsiami I 

dalyje). 

Kintantis D1 – D35 Gyvenimo ciklas: gyvenimo eiga, svarbiausių gyvenimo 

įvykių laikas, požiūris į tinkamiausią amžių, jauniausio ir 

seniausio amžiaus gyvenimo įvykiai, gyvenimo 

planavimas. 

Nuolatinis Rotating 

 

F1 – F61 Socialinis demografinis profilis: namų ūkio sudėtis, 

respondento lytis, amžius, šeiminė padėtis, gyvenamo 

rajono tipas, išsilavinimas ir užsiėmimas, informacija 

apie gyvenimo partnerį, tėvus, narystę profesinėse 

sąjungose, namų ūkio pajamas, kilmę. 
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Kintantis G1 – G32 Teisingumas ir sąžiningumas: politinių procedūrų 

teisingumas, pajamų teisingumas, teisingos išsilavinimo 

ir įsidarbinimo galimybės, teisingas išteklių 

paskirstymas, požiūris į normatyvinius principus, 

socialinis uždarumas, tikėjimas teisingu pasauliu. 

Nuolatinis H dalis Žmogiškųjų vertybių skalė. 

Nuolatinis I dalis Testiniai klausimai. 

Apklausėjo 

klausimynas 

J dalis Klausimai apklausėjui. 

 

4.3. EST standartizuotų interviu taisyklės 

 

EST laikosi standartizuoto interviu principų. Standartizuotų interviu tikslas yra, kad 

respondentų atsakymų skirtumai atspindėtų respondentų požiūrio ir elgesio skirtumus, o 

ne skirtumus, kaip jiems buvo užduodami klausimai ar kaip buvo užrašomi jų atsakymai. 

Norint tai pasiekti, svarbiausias yra apklausėjo vaidmuo. Tokiais atvejais, kai apklausėjai 

elgiasi skirtingai - pavyzdžiui, kaip jie užduoda klausimą, reaguoja į respondentą, pateikia 

respondentui neaprašytas rekomendacijas ar užrašo respondento atsakymą gali turėti 

įtakos apklausos rezultatams. Todėl svarbu, kad atliktumėte EST interviu pagal toliau 

pateiktas EST instrukcijas. Šios taisyklės gali skirtis nuo jūsų įprasto požiūrio į kitus 

tyrimus ar nuo jūsų vidinio pojūčio vykdant apklausas, todėl įdėmiai atkreipkite į tai 

dėmesį. 

 

Interviu pradžioje laikykitės trijų žemiau pateiktų taisyklių, kad visi respondentai būtų 

apklausiami panašiomis aplinkybėmis. Jie visi turi gauti tą pačią įvadinę informaciją, jie 

turėtų būti tokioje situacijoje, kai gali sutelkti dėmesį į užduodamus klausimus ir jų 

atsakymų niekas kitas neįtakotų, ir jie turi išgirsti klausimus, o ne juos patys perskaityti. 

Taip pat respondentai visada turi būti skatinami atsakinėti nuoširdžiai. 

 

 

  

EST STANDARTIZUOTŲ INTERVIU TAISYKLĖS: PRADŽIA 

 

1. Niekada nepradėkite pokalbio, kol nepateikėte visos būtinos informacijos (žr. 4.1 

skyrių) ir neatsakėte į klausimus, kuriuos respondentas gali pateikti. Esminė 

informacija turėtų būti pakartota, net jei ją (ar dalį jos) jau paaiškinote prie 

respondento namų slenksčio. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad respondentas turi visas 

korteles. 

2. Pasirinkite tinkamą sėdėjimo vietą, kad respondentas nematytų kompiuterio ekrano. 

Įsitikinkite, kad taip išliks viso pokalbio metu. 

3. Pokalbis turėtų vykti ramioje aplinkoje, kuo mažiau atitraukiant dėmesį. Jei įmanoma, 

pokalbyje turėtų dalyvauti tik jūs ir respondentas. Jei dalyvauja dar kitas žmogus, 

visada paaiškinkite, kad geriausia, jei respondentas bus apklaustas vienas, ir 

pabandykite sugalvoti sprendimą, pvz., eiti į kitą kambarį ar net susitarti dėl kito 

interviu laiko. 



 
16 

Reikėtų ne tik nuolat respondentą paskatinti atsakyti į klausimus ar jam padėkoti, bet ir 

visais kitais atvejais elgtis labai panašiai. Pavyzdžiui, apsvarstykite tempą: reikia vengti 

skubinti respondentą, tačiau pernelyg apgalvotas požiūris ir labai lėtas tempas būtų taip 

pat neteisingas. Visi respondentai turi išgirsti visą klausimą ir tinkamai galėti atsakyti į 

pateiktus klausimus. Klausimų skaitymo taisyklės, kurių turi laikytis visi apklausėjai, 

pateiktos žemiau esančiame laukelyje. 

Perskaitę klausimą, geriausia, jei iškart gausite atsakymą. Tačiau kai kuriomis kitomis 

aplinkybėmis reikia reaguoti į tai, ką respondentas sako ar klausia. Pavyzdžiui, 

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“ (B37). 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 

EST STANDARTIZUOTŲ INTERVIU TAISYKLĖS:  KLAUSIMŲ SAITYMAS 

 

1. Klausimai turėtų būti skaitomi tiksliai taip, kaip parašyta klausimyne, t.y., negalima 

praleisti ar pakeisti žodžių. Tai padeda užtikrinti, kad visiems respondentams būtų 

užduotas tas pats klausimas. Pateikiant naujų klausimų blokus, kai kuriais atvejais yra 

pateiktos įžangos į būsimą klausimų bloką. Kai tokią įžanga pateikta - ją būtina 

perskaityti respondentui; kai tokios įžangos nėra - respondentui nereikia sakyti apie 

perėjimą prie kitos temos. 

2. Klausimai turėtų būti skaitomi aiškiai ir šiek tiek lėčiau nei pokalbio tempas. 

Respondentai turi turėti pakankamai laiko apgalvoti ir atsakyti į kiekvieną klausimą. 

3. Kai klausimas prasideda PARODYTI RESPONDENTUI X KORTELĘ, įsitikinkite, kad 

respondentas priešais save turi teisingą kortelę. Paprastai atsakymo variantų 

kortelėje jūs neturėtumėte perskaityti, jei klausimyne nenurodyta kitaip. 

4. Niekada nedarykite prielaidų apie respondento atsakymus, pvz. praleidžiant klausimą 

arba pradedant klausimą teiginiu: „Aš žinau, kad tai turbūt netaikoma jums, bet ...“. 

Tokia frazė gali paveikti respondento atsakymą. 

5. Prieš priimdami respondento atsakymą įsitikinkite, kad respondentas išgirdo 

visą klausimą. Tai svarbu norint užtikrinti, kad respondentas apsvarstytų visas 

klausimo sąvokas. Jei respondentas pertraukia jus prieš išklausydamas visą klausimą, 

klausimą reikia pakartoti, kad įsitikintumėte, jog respondentas jį išklausė iki galo. Tai 

padeda užtikrinti, kad visi respondentai išgirstų tą patį klausimą, įskaitant tas pačias 

atsakymo galimybes. 

6. Skliausteliuose pateikiami atsakymo variantai negali būti perskaityti 

respondentams, pvz., „Nežinau“ neturėtų būti perskaitytas respondentams. Šis kodas 

turėtų būti naudojamas tik tada, kai respondentas sako „Nežinau“. 

7. Jei kartojate klausimą, perskaitykite jį tais pačiais žodžiais, t. y. taip, kaip jis 

parašytas klausimyne. Nemėginkite perfrazuoti klausimo. 

8. Jei respondentas prašo pakartoti atsakymo variantus, pakartokite visus atsakymo 

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

uždavinėti kitus klausimus. Kaip reaguoti į atsakymus atspindi taisyklės,  kurios pateiktos 

žemiau esančiame teksto laukelyje. 

 

Apskritai, kai kurie respondentai gali norėti pareikšti savo nuomonę EST klausimyno 

temomis, tuo tarpu kiti galbūt anksčiau nebuvo pagalvoję apie šias temas ir gali nebūti 

tikri dėl tam tikrų klausimų terminų. Dėl to kyla grėsmė, kad skirtingi interviu bus atlikti 

labai skirtingai: su kai kuriais respondentais gali kilti filosofinė ar politinė diskusija, o su 

kitais respondentais jums gali kilti pagunda pateikti savo interpretaciją apie klausimus. 

Tokių svyravimų reikia vengti. Be to, akivaizdu, kad jūs taip pat turite savo nuomonę, 

tačiau nėra naudinga, jei ją parodysite , nes tai gali sukelti rimtą rezultatų šališkumą. Dėl 

visų šių priežasčių visada turėtumėte laikytis žemiau pateiktų taisyklių, kad įsitikintumėte, 

jog visi respondentai yra apklausiami taip pat. 

 

Jūsų paskutinė užduotis yra užfiksuoti atsakymą. Atminkite, kad beveik visi klausimai turi 

aiškius atsisakymo („Atsisakau atsakyti“, „Nežinau“) kodus, kuriuos reikia naudoti 

prireikus. Atsakymo variantą „Neprisimenu“ koduokite kaip „Nežinau“. 

 

EST STANDARTIZUOTŲ INTERVIU TAISYKLĖS:  REAKCIJOS Į ATSAKYMUS 

 

1. Laikykitės neutralios pozicijos, reaguodami į respondento atsakymus ir klausimus, 

t. y. stenkitės nedūsauti ir nesijuokti skaitydami klausimą, ir niekada nesitarkite ir 

nerodykite pritarimo/nepritarimo  respondento atsakymams. Tai svarbu norint 

užtikrinti, kad nedarote įtakos respondento atsakymams ir kad respondentas ir toliau 

jaustųsi patogiai, norėdamas išsakyti savo nuomonę visos apklausos metu. 

2. Nepateikite terminų apibrėžimų klausime, jei to prašo respondentas (nebent tai aiškiai 

nurodyta jūsų instrukcijose); užuot tiesiog pasiūlykite pakartoti klausimą ir pasakykite 

respondentams, kad jie turėtų atsakyti pagal tai, kaip jie supranta frazę. Tai padeda 

užtikrinti, kad visiems respondentams būtų užduotas tas pats klausimas ir kad jiems 

nebūtų suteikta skirtinga terminų apibrėžtis. Jei kai kurie respondentai negali atsakyti 

į pateiktą klausimą, yra priimtinas kodas „Nežinau“  ir tada jūs tiesiog pereisite prie 

kito klausimo. 

3. Apskritai, jei respondentas sako „Nežinau“ arba atsisako atsakyti, sutikite su tuo ir 

pereikite prie kito klausimo. Užduodami jautrius klausimus, pabandykite švelniai 

nuraminti respondentą, kad viskas, ką jis sako, bus naudojama laikantis griežtų 

konfidencialumo reikalavimų.  Jei jis vis tiek atsisako atsakyti, užregistruokite tai, kaip 

atsisakymą. 

4. Jei atrodo, kad respondentas prieštarauja tam, ką sakė anksčiau, priimkite tai ir 

pereikite prie kito klausimo. 

5. Apklausėjas niekada neturėtų interpretuoti atsakymo variantų pateiktų skalėje. 

Skaitinėse skalėse respondento visada turi būti paprašyta patiems pateikti 

numerį. Svarbu, kad užkoduoti atsakymai būtų pateikti respondento (o ne apklausėjo 

aiškinamas respondento atsakymas). 

6. Jei respondentas pradeda detalizuoti savo atsakymus, nukrypsta arba bando jus 

įtraukti į pokalbį, pabandykite grįžti prie „įprasto“ tempo, užduoti klausimus ir gauti 

atsakymus. Naudokitės neutraliais atsiliepimais, tokiais kaip tyla, arba pasakykite „tai 

yra labai įdomu ir galėtume apie tai pasikalbėti po interviu, bet geriausia, jei dabar 

pereisime prie kitų klausimų“. 
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Į klausimus, kuriuose pateiktas atsakymo variantas „Kita“, kitas atsakymas turėtų būti 

įrašytas žodžiu. Jei konkrečiai nenurodyta, tai „Kita“ turėtų būti koduojamas tik tada, kai nei 

vienas iš anksto užkoduotų atsakymų netinka po peržiūrėjimo. Tokiems klausimams, į kuriuos 

nėra jokios konkrečios „Kita“ atsakymo vietos, prieš priimdami atsakymą „Kita“, pirmiausia 

pakartokite klausimą tinkamai pabrėždami, ko klausiama. 

 

Jei respondentas nutraukia vykstantį interviu (tai atsitinka labai retai), turėtumėte išsiaiškinti, 

ar jis būtų pasirengęs tęsti vėliau, ir užrašykite rezultatus kontaktavimo formoje (5 

klausimas). 

 

4.4. Klausimynas: detalesni kai kurių klausimų paaiškinimai  

 

Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie konkrečius klausimus, kuri jums gali būti 

naudingi ir suteiks šiek tiek daugiau aiškumo. Tai turėtų padėti atsakyti į daugelį klausimų, 

kuriuos respondentai gali jums užduoti interviu metu. Klausimo numeris arba kintamojo 

pavadinimas nurodytas kursyvu puslapio kairėje.  

Bendra pastaba dėl klausimyno naudojimo: labai svarbu, kad respondentai per visą 

interviu naudotųsi visomis priskirtomis kortelėmis. 

 

NAUDOJIMASIS ŽINIASKLAIDA IR INTERNETU (A DALIS) 

A1 

 

Šiuose klausimuose prašoma nurodyti laiką, kurį respondentas skiria žinių 

apie politiką ir aktualijas žiūrėjimui per televiziją, klausymui per radiją ir 

skaitymui spaudoje ar internete. Jeigu respondentas paprašo išsamesnio 

paaiškinimo, nurodykite, kad klausiant turimas galvoje laikas, praleistas 

„aktyviai“ žiūrint televiziją/ klausant radijo, o ne kuomet 

televizorius/radijas yra įjungtas „fone“. 

Jei reikia, patikslinkite, kad šiuose klausimuose televizija, radijas ar spauda 

apima ir jų internetines versijas. 

„Žinios apie politiką ir aktualijas“ 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. 

Respondentų prašoma atsakinėti „minutėmis ir valandomis“. Jei 

pateikiamas kitoks atsakymas (pvz., „pusvalandį“), jį reikia konvertuoti į 

valandas ir minutes (00 val. ir 30 min.). Labai svarbu įrašyti „00“, kai 

respondentas nurodo, kad neskiria laiko iš viso. 

 

A2/A3 

 

Jei respondentas paklausia, ar įskaičiuoti tik aktyvų naudojimąsi 

internetu, ar ir tiesiog buvimą prisijungus prie interneto, prašoma NIEKO 

NEAIŠKINTI ir NEDETALIZUOTI. Reikia tiesiog perskaityti dar kartą 

klausimą ir paraginti respondentą patį pasirinkti. 

A3 yra dar vienas atviras klausimas, kuriame respondentų prašoma 

atsakinėti „minutėmis ir valandomis“. Jei pateikiamas kitoks atsakymas 

(pvz., „pusvalandį“), jį reikia konvertuoti į valandas ir minutes (00 val. ir 

30 min.).  

 

BALSAVIMAS IR POLITINĖ ELGSENA (B DALIS) 

B13 Jei respondentas dalyvavo rikimuose, bet sugadino biuletenį, paliko 

jį tuščią, neužpildė ar pan., žymėti „ne“ – 2. 
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B14a, B14c, 

B14 e 

Visi šie klausimai, kaip ir B13, yra apie 2016 m. spalio mėnesį vykusius 

Seimo rinkimus. Jei reikia, priminkite tai respondentui.  

B17   Čia turimos galvoje organizacijos ir asociacijos, kurių pagrindinė veikla 

ir tikslai susiję su pokyčių šalyje siekiais; nepatenka politinės partijos 

ar rinkimų komitetai, nes apie juos klausiama B16 klausime. 

 

B38 „Etninė grupė“ reiškia „tautybė“ (t.y. lietuviai gali galvoti apie lietuvius, 

rusai – apie rusus ir pan.) 

 

 GYVENIMO CIKLAS (G DALIS) 

 

Įžangos D dalyje yra keletas labai svarbių įžangų, paaiškinančių respondentams, 

ką nurodo šie klausimų rinkiniai. Labai svarbu, kad šios instrukcijos būtų 

perskaitytos respondentams. 

 

D1 Jei respondentai klausia, ar atsakant į šį klausimą turėtų būti 

atsižvelgiama į savarankišką darbą, pasakykite, kad turėtų būti 

įtrauktas ir savarankiškas darbas, kuris užima 20 arba daugiau valandų 

per savaitę ir trunkantis bent 3 mėnesius. 

 

D2 Jei respondentai atrodo sutrikę ar teiraujasi, kas turima galvoje, 

paaiškinkite, kad „toks darbas“ reiškia apmokamą darbą arba 

apmokamą praktiką, kuris/-i truko ne mažiau kaip 3 mėnesius ir sudarė 

20 arba daugiau valandų per savaitę, kaip ir ankstesniame klausime 

(taip pat žr. pastabą apklausėjui klausimyne). 

 

D3 Privalomoji karinė tarnyba taip pat yra priskirtina prie tėvų namų 

palikimo atvejų 

D6 Jei respondentai teiraujasi, apie kokias santuokos rūšis jie turi atsakyti, 

pasakykite: „Santuoka reiškia tik teisėtą santuoką ir neapima kitų 

teisiškai pripažintų santykių formų“. 

Tokia pati reikšmė taikoma ir kitiems D dalyje esantiems klausimams, 

susijusiems su santuoka. 

 

D8-D9 Jei respondentas yra moteris, įsitikinkite, kad naudojate teisingą frazę 

„pagimdė vaiką“; „tapo vaiko tėvu“, jei respondentas yra vyras. 

 

Jei respondentai teiraujasi, ar reikėtų įtraukti įvaikius / įvaikintus/ 

globojamus vaikus, ar partnerių vaikus, paprašykite, kad atsakydami į 

šiuos du klausimus atsakytų tik apie savo biologinius vaikus. 

 

Lygiai taip pat respondentai turėtų atsakyti tik apie biologinį vaiką / 

vaikus (ir motina/ tėvas), o ne apie įvaikius/ įvaikintus/ globojamus 

vaikus ar partnerių vaikus šioje klausimų dalyje (pvz., D20a/b, D25a/b, 

D28a/b, D30a/b, D32a/b). 

 

D15a/b-

D34a/b 

Klausimų modulio sudarymo komanda domisi požiūriu į moteris ir į 

vyrus. Klausimyne nepakako vietos paklausti visų respondentų apie abi 



 
20 

lytis, taigi pusė respondentų bus paklausta apie vyrus, o pusė apie 

moteris. 

 

Šiame klausimų bloke yra keletas nurodymų apklausėjams, susijusių su 

kategorijomis „Nežinau“ ir „Atsisakau atsakyti“ (prieš D15a/b, D18a/b, 

D22a/b ir D27a/b). Jie gali skirtis nuo įprastų nurodymų apklausėjams, 

todėl jų reikia laikytis labai atidžiai. Instrukcijos yra visam klausimų 

rinkiniui, o ne tik greta esantiems klausimams. 

 

D15a/b-

D29a/b 

Uždavę šiuos klausimus, turėsite įrašyti amžių, kurį respondentas 

pateikė atsakydamas į kiekvieną klausimą. 

 

Klausimai D15a/b - D21a/b klausia apie amžių, kai vyrai ar moterys 

pasiekia tam tikrus gyvenimo etapus, ir apie tinkamiausią amžių tam 

tikriems gyvenimo įvykiams. Klausimai D22a/b - D25a/b klausia iki 

kokio amžiaus vyrai ar moterys yra per jauni/-os tam tikriems 

gyvenimo įvykiams. Tai reiškia, kad respondentai turėtų pasakyti, koks, 

jų manymu, yra jauniausias tinkamas amžius kiekvienam 

gyvenimo įvykiui. 

 

Atvirkščiai, D26a/b - D29a/b klausimuose klausiama, kokio amžiaus 

vyrai ar moterys yra per seni/-os tam tikriems gyvenimo įvykiams. Tai 

reiškia, kad respondentai turėtų pasakyti, kas, jų manymu, yra 

seniausias tinkamas amžius kiekvienam gyvenimo įvykiui. 

 

D18a/b Įvade prieš D18a/b klausimą rašoma: „Kiekvienu atveju nurodykite 

apytikslį amžių“. Atminkite, kad tai NEPRIEŠTARAUJA pastaboms 

apklausėjui kai prašoma nurodyti amžių („Jei respondentas nurodo 

amžiaus intervalą, paprašyti nurodyti konkretų amžių tame amžiaus 

intervale. Jei respondentas negali nurodyti konkretaus amžiaus, žymėti 

kaip „Nežinau"). 

 

Šios instrukcijos yra skirtos sekti nuosekliai: jei respondentai nurodo 

amžiaus intervalą, turite prašyti nurodyti konkretų amžių tame 

intervale; jei respondentai negali nurodyti konkretaus amžiaus tame 

amžiaus intervale, tai turėtų būti laikoma „Nežinau“ ir NETURĖTUMĖTE 

stengtis būtinai įrašyti konkretų amžių. 

D22a, b „Mokymasis pilnu krūviu“ reiškia mokymąsi kaip pagrindinį užsiėmimą 

(t.y. daugiausia laiko skiriama mokymuisi, o ne kitoms veikloms). 

D26b „Visam laikui išeiti į pensiją“ reiškia „nustoti dirbti ir išeiti į pensiją“ (t.y. 

liautis dirbus visiškai, net jei kurį laiką buvo dirbama kartu gaunant ir 

pensiją). 

 

INFORMACIJOS APIE NAMŲ ŪKYJE GYVENANČIUS ŽMONES FIKSAVIMAS 

 

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 
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netiksli informacija: 

• NEKEISKITE kontaktavimo formos įrašų ir neatlikinėkit iš naujo 

atrankos procedūros; 

• ĮRAŠYKITE teisingą informaciją prie F1 klausimo; 

• ĮRAŠYKITE pastabą apie šiuos netikslumus kontaktų lape. 

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...“. 

 

Įtėviai ir globėjai turi būti priskiriami 3 variantui („Tėvas ar motina, 

sutuoktinio/-ės ar partnerio/-ės tėvas arba motina, patėvis ar pamotė“) 

 

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 su 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, 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, jo spėjimą galima 

priimti kaip atsakymą. 

 

Jei reikia, galima patikslinti, kad susituokęs/-usi reiškia 

vedęs/ištekėjusi. 
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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). 

 

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-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, 
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pageidautina papildomai klausinėti tol, kol sužinosite, kuris kortelėje 

nurodytas punktas yra arčiausiai to, kuo jis užsiėmė pastarąją savaitę.  

 

Toliau pateikiamos pastabos išsamiau paaiškina F17a klausimo atsakymo variantus: 

 

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 

kompensuojamos tik 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 šio atsakymo varianto priskirtini ir laikinai nedirbantys žmonės. T.y. 

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 

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). 

Atostogos apima įvairius atostogų tipus, įskaitant gimdymo, nėštumo, vaikų 

priežiūros ir pan.  

 

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, 
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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 

 

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. 
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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 dirbančių apmokamą darbą, tačiau pastarąją savaitę faktiškai 

nedirbusių, 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.  
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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 
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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).  

 

F31-F34a KLAUSIMAI APIE UŽSIĖMIMĄ 

    

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, turėjo savo verslą ir pan.) 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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F33-34a  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.  

Užduodami F34a klausimą, nepamirškite, kad čia siekiama išsiaiškinti 

respondento „išsilavinimą ar kvalifikaciją“, kurių reikia, kad gautų ar 

galėtų dirbti darbą, o NE jo išsilavinimo ar kvalifikacijos lygį darbe.  

 

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.  

 

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.  

 

Atsakydamas respondentas turi 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 aptariančiose 

pastabose.  

 

SOCIOKULTŪRINĖ KILMĖ 

F61 Šiuo klausimu siekiama išsiaiškinti respondentų kilmę, t.y. kokių 

tautybių buvo respondento protėviai (tėvai, seneliai, proseneliai). 

Galima pažymėti (įrašyti) ne daugiau kaip 2 kilmės apibūdinimus. 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 pažymėkite 555555 variantą „(Antras 
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kilmės apibūdinimas nepateiktas)“. Jei paminimi daugiau nei 2 kilmės 

apibūdinimai, paprašykite respondento pasirinkti 2. Jei respondentui 

nepavyksta to padaryti, pažymėkite (įrašykite) pirmus du paminėtus 

kilmės apibūdinimus.  

 

TEISINGUMAS IR SĄŽININGUMAS (G DALIS) 

 

G8-G17 

 

 

Šioje klausimų dalyje skirtingoms respondentų grupėms bus užduodami 

šiek tiek skirtingi klausimai, atsižvelgiant į jų pagrindinį asmeninių 

pajamų šaltinį.  

 

Klausimai su raide „a“ bus užduoti respondentams, gaunantiems darbo 

užmokestį, pajamas iš savarankiško darbo arba ūkininkavimo; klausimai 

su „b“ raide bus užduoti respondentams, gaunantiems pensijas;  

klausimai su „c“ raide bus užduoti respondentams, gaunantiems 

bedarbio pašalpas arba išeitines kompensacijas ar kitas socialines 

pašalpas ar išmokas. 

 

Kai kurie iš šių klausimų yra susiję su pajamomis  „popieriuje“ iki visų 

mokesčių nuskaitymo, o kiti klausimai - apie pajamas „į rankas“ po visų 

mokesčių atskaitymo. 

 

Atminkite, kad ne visiems respondentams bus užduotas vienodas 

klausimų skaičius. 

 

Daugiau informacijos apie konkrečius klausimus pateikiama žemiau. 

 

Visuose klausimuose, kuriuose yra minimas žodis „Teisingas“, jis 

vartojamas kaip žodžio „sąžiningas“ sinonimas.  

 

59, 62, 65, 66 

kortelės 

Šios kortelės yra gana neįprastos. Jei respondentui nėra aišku, ką reiškia 

skalėje pateikiami atsakymų variantai, galite naudotis žemiau prie 

kiekvienos kortelės pareikiamais apibūdinimais. 

Svarbu respondentui paaiškinti, kad reikšmė „0“ reiškia teisingą uždarbį, 

pajamas ar skirtumus. Į kairę nuo nulio uždarbis / pajamos / skirtumai 

yra neteisingai maži, kiekvienas skaičius atspindi neteisingumo mąstą – 

kuo arčiau nulio (0) yra skaičius, tuo neteisybė mažesnė. Į dešinę nuo 

nulio uždarbis / pajamos / skirtumai yra neteisingai maži. Vėlgi, kuo 

arčiau nulio yra reikšmė, tuo neteisybė mažesnė. 

Iš respondento prašykite pateikti tik atsakymo kodą iš skalės (t.y. 

skaičių ir +/- ženklą). 

Jei respondentas sako „šiek tiek neteisingas“, prašykite pateikti 

konkretų skaičių. Jei sako „Du“, būtinai prašykite ir ženklo – plius du ar 

minus du. 

 

59 kortelė Klausimuose G13a, G14a, G17a, „neteisingai mažas uždarbis“ reiškia 

per mažą uždarbį pagal atliekamą darbą, „teisingas uždarbis“ reiškia tokį 

uždarbį, koks jis ir turėtų būti pagal atliekamą darbą, o „neteisingai 

didelis uždarbis“ reiškia per didelį uždarbį pagal atliekamą darbą.  
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62 kortelė Klausimuose G14b ir G17b „neteisingai mažos pajamos“ reiškia per 

mažą pensiją, „teisingos pajamos“ reiškia tokią pensiją, kokia ji ir turėtų 

būti, o „neteisingai didelės pajamos“ reiškia per didelę pensiją. 

 

65 kortelė Klausimuose G14c ir G17c „neteisingai mažos pajamos“ reiškia per 

mažas pašalpas/išmokas, „teisingos pajamos“ reiškia tokias  

pašalpas/išmokas, kokios jos ir turėtų būti, o „neteisingai didelės 

pajamos“ reiškia per dideles pašalpas/išmokas. 

 

Klausimuose G18 ir G19 „neteisingai mažos pajamos“ reiškia per mažą 

uždarbį, „teisingos pajamos“ reiškia tokį uždarbį, koks jis ir turėtų būti, 

o „neteisingai didelės pajamos“ reiškia per didelį uždarbį. 

66 kortelė „Neteisingi skirtumai“ reiškia per mažus Lietuvos gyventojų turto 

skirtumus, „teisingi skirtumai“ reiškia tokius Lietuvos gyventojų turto 

skirtumus, kokie jie ir turėtų būti, o „neteisingai dideli skirtumai“ reiškia 

per didelius Lietuvos gyventojų turto skirtumus. 

G9a 

G11a/b/c 

G15a 

G16a/b/c 

Visi šie klausimai yra atviri, į kurių atsakymų skiltį reikia įvesti 

respondentų nurodytą atlyginimą/ pajamas arba atitinkamai įvesti kodą 

„Atsisakau atsakyti“ arba „Nežinau“. 

 

Kai kuriems respondentams šie atviri klausimai gali būti jautrūs. Jei 

respondentas pareiškia savo susirūpinimą, būtinai nuraminkite, jog jo 

atsakymams užtikrinamas visiškas konfidencialumas. 

 

Jei respondentas ir po to nesutinka atskleisti savo pajamų, pasiūlykite 

jam pačiam įvesti sumą Jūsų kompiuteryje ir paspausti rodyklę ekrano 

pačioje, taip užtikrinsite, jog pateikto atsakymo Jūs nematysite ir jis liks 

konfidencialus. 

 

G9a 

G11a/b/c 

Į šiuos klausimus respondentų prašoma atsakyti apie savo įprastą 

„popieriuje“/ „į rankas“ darbo užmokestį / pajamas iš pensijų / pašalpų 

ir (arba) išmokų. Šie klausimai nėra skirti paskatinti respondentus 

pasikliauti skaičiuotuvais ar dokumentais, kad pateiktų tikslų atsakymą. 

Jei respondentai žino tik savo darbo užmokestį "popieriuje" ir nežino 

savo darbo užmokesčio "į rankas"/ (arba atvirkščiai), įrašykite 

„Nežinau“.  

 

Jei respondentai teigia, kad jie negauna reguliaraus užmokesčio/ 

pajamų (pvz., kadangi jie yra sezoniniai darbuotojai, dirba neoficialiai ir 

pan.), paprašykite jų pagalvoti apie gaunamą užmokestį/ pajamas per 

tipinį mėnesį ar metus. 

 

Jei į jų įprastą darbo užmokestį įeina reguliarios premijos ar komisiniai, 

neskaitant bazinio/ fiksuoto darbo užmokesčio, respondentai gali juos 

įtraukti kaip savo įprasto darbo užmokesčio dalį. 

Tačiau jei šios premijos yra nereguliarios, jos neturėtų būti įtraukiamos. 
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Jei respondentai yra savarankiškai dirbantys asmenys, jie turėtų pateikti 

ką paprastai uždirba per įprastą mėnesį/ metus - kaip savarankišką 

darbo užmokestį arba kaip įprastą išmoką, kurią jie gauna, jei neturi 

paskirto atlyginimo. 

 

Kai kuriems respondentams (pvz., dirbantiems šeimos valdomo žemės 

ūkio verslo srityje) gali būti sunku atskirti savo pajamas nuo viso verslo 

pajamų; tokiu atveju apklausėjai turėtų paprašyti jų padalyti bendras 

pajamas iš žmonių, kurie aktyviai dalyvauja darbe. 

 

G10a 

G12a/b/c 

Jei atsakydami į ankstesnį klausimą respondentai atsakė „Nežinau“ arba 

„Atsisakau atsakyti“, parodykite jiems kortelę, leidžiančią jiems 

pasirinkti mėnesinį ar metinį atlyginimą/ pajamas iš pensijų/ pašalpų 

/išmokų, atsižvelgiant į tai, kas jiems atrodo lengviausia. Tada jie jums 

pateiks raidę, kuri atitinka reikiamą sumą. Ši sistema skirta įtikinti 

respondentą apie jų teikiamos informacijos konfidencialumą. 

 

G13a 

G14a/b/c 

G17a/b/c 

G18/G19/G20 

Atminkite, kad kategorijų pavadinimai yra vienodi tiek kairėje, tiek 

dešinėje atsakymo skalės pusėje; taigi, jei respondentai pasakytų tik 

pvz. „šiek tiek nesąžininga“, apklausėjui prieš koduojant atsakymą, 

būtina išsiaiškinti, ar respondentas pasirinko kairę ar dešinę skalės pusę 

(t.y. prašykite nurodyti skaičių prie pasirinkto atsakymo 

varianto). 

 

Instrukcijos, kaip naudoti skalę, visada turėtų būti perskaitytos G13a, 

G14b, G14c klausimuose (kaip pirmasis šios atsakymo skalės pavyzdys, 

atsižvelgiant į tai, kuriai grupei respondentas priklauso) ir G20 (nes 

atsakymų skalės kryptis skiriasi šiam klausimui). Visais kitais 

klausimais, naudojant šią skalę, instrukcijos turėtų būti perskaitytos tik 

tuo atveju, jei respondentui reikia papildomų nurodymų, kaip naudoti 

skalę. 

 

G8b-G17b 

 

Jei respondentai teiraujasi, ką jie turėtų įtraukti į „pajamas iš 

pensijos“, paprašykite jų įtraukti tiek pensijas iš individualių privačių 

planų, tiek senatvės išmokas, bet NEĮSKAIČIUOTI kitų socialinio 

aprūpinimo šaltinių, tokių kaip ligos, invalidumo ar sutuoktinio 

netekimo išmokos (nors Lietuvoje ji ir vadinama našlių pensija). 

Skaičiuojama turi būti tik pačiam respondentui priklausanti pensija, 

kurią jis sukaupė pagal darbo stažą ir atlyginimą arba privačiame pensijų 

fonde. 

 

G17b Šis klausimas yra susijęs su žmonių, dirbusių tokį pat darbą, kaip ir 

respondentai, pensijomis. Jei respondentas turi kelias profesijas ir 

teiraujasi, apie kuriuos jie turėtų atsakyti, paprašykite jų pagalvoti apie 

tą profesiją, pagal kurią jie dirbo daugiausia laiko per savo karjerą. 

 

G8c-G17c Jei respondentai klausia, ką jie turėtų įtraukti į „pajamas iš socialinių 

pašalpų ir išmokas“, paprašykite jų įtraukti socialines pašalpas ir (arba) 
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išmokas, tokias kaip bedarbio pašalpos, ligos pašalpos, invalidumo 

pašalpos ir pašalpos netekus sutuoktinio. 

 

G17c Šis klausimas susijęs tik su grupe žmonių, gaunančių pajamas iš 

socialinių pašalpų. 

 

G18 Respondentai turėtų atsakyti į šį klausimą naudodami 65 kortelę. 

Atminkite, kad respondentams, kuriems užduodamas G18 klausimas  po 

G17c klausimo, tai yra ta pati kortelė, kaip ir ankstesniame klausime, 

tačiau, respondentams, kurių G18 klausimo klausiama po G17a ar G17b 

klausimų, tai yra nauja kortelė.  

 

Likę G dalies klausimai (nuo G18 ir toliau) turėtų būti užduoti visiems 

respondentams. 

 

ŽMOGIŠKOSIOS VERTYBĖS (H DALIS) 

H1/H2 Vyrams uždavinėti H1 klausimus (A-U), o moterims – H2 klausimus (A-

U). Kortelė yra ta pati tiek vyrams, tiek moterims.  

 

TESTINIAI KLAUSIMAI (I DALIS) 

I1-I9 Šie keli paskutiniai klausimai panašūs į ankstesnius, tačiau respondentai 

turėtų nesistengti prisiminti savo ankstesnių atsakymų, o laikyti juos 

naujais klausimais. Labai svarbu, perskaityti įvadus prieš klausimus ir 

užtikrinti, kad respondentas turėtų reikiamą kortelę užduodant 

klausimą.  

 

KLAUSIMAI APKLAUSĖJUI (J DALIS) 

Šiuos klausimus turėtumėte užpildyti patys, nesitarę su respondentu. 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.  
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5. Kontaktavimo forma 

 

5.1. Kontaktavimo formos pildymas 

Šios tyrimo bangos metu naudosimės popierinėmis ir elektroninėmis kontaktų formos 

versijomis. 

Popierinė kontaktų forma – tai darbinis dokumentas, kuriame įrašysite informaciją apie 

Jums priskirtus adresus dirbdami lauke. Sugrįžę namo informaciją apie vizitą turite pateikti 

elektroninėje kontakto formoje, kuri yra suprogramuota kaip atskira nuoroda kiekvienam 

adresui Surveygizmo sistemoje. Nuorodos, į kurias reikia supildyti kontaktų formos 

informaciją, Jums bus pateiktos atskirame Excel dokumente.  

Informaciją į elektroninę kontaktų formą reikia supildyti iki kitos dienos po vizito atlikimo 

15:00 val. (pvz., adrese apsilankėte sekmadienį, 17:05 val., vietoje supildėte informaciją 

apie vizitą popierinėje kontaktų formoje, o informaciją elektroninėje formoje pateikiate iki 

pirmadienio 15:00 val.).  

 

5.1.1. Kodėl? 

 

Jūs apsilankote jums nurodytu adresu, 

identifikuojate respondentą ir atliekate 

interviu. Tai yra idealus scenarijus, tačiau 

jūsų bandymai susisiekti su respondentu ne 

visada atrodys taip. Gali paaiškėti, kad jums 

atėjus nurodytu adresu respondentas, yra 

neprieinamas arba negali dalyvauti tyrime. 

Kad ir koks būtų rezultatas, svarbu pranešti 

apie kiekvieną jūsų bandymą susisiekti su 

respondentu ar aplankyti nurodytą adresą, 

t.y., kiekvienas bandymas turi būti 

patvirtintas dokumentais ir aprašytas 

kontaktavimo formoje. Tai suteiks mums 

išsamią informaciją apie kiekvieno imties 

vieneto kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje 

kontaktavimo procesą. Tai mums padeda: 

✓ apskaičiuoti tikslų atsakomumo 

procentą; 

✓ įvertinti neatsakymą (kontaktas su 

atrinktu respondentu neįvyko, 

atrinktas netinkamas respondentas, 

atsisakė dalyvauti); 

✓ įvertinti atsisakymą (kodėl žmonės 

atsisako? Kokia jų lytis ir amžius?); 

✓ nustatyti bendradarbiaujančius ir 

nenorinčius bendradarbiauti 

respondentus ir palyginti jų duomenis; 

✓ stebėti lauko darbus (su kuo dar nebuvo susisiekta? Kas paskyrė susitikimą? Kuris 

atsisakęs respondentas dar gali pakeisti savo nuomonę ir  sudalyvauti apklausoje?). 

 

  

KAIP KONTAKTAVIMO FORMA JUMS 

PADEDA ATLIKTI APKLAUSĄ 

Galite patikrinti savo kontaktavimo formą 

ir matyti, ar laikėtės 3 skyriuje nustatytų 

kontaktavimo taisyklių: ar joje pateiktas 

bent vienas bandymas sukontaktuoti su 

respondentu vakare, vienas bandymas 

savaitgalį ir ar tai trunka mažiausiai dvi 

savaites? 

Kontaktavimo forma taip pat gali padėti 

nustatyti, ar turėtumėte bandyti susisiekti 

dar kartą. Tai priklauso nuo jūsų įvesto 

rezultato ir (arba) atsisakymo kodo, kurį 

suvedėte. 

Visada stenkitės gauti respondento ar bet 

kurio kito asmens, kuris gali jums padėti 

su juo susisiekti, telefono numerį ir 

užrašykite jį kontaktavimo formoje. Tai 

gali pasirodyti gera pagalba planuojant 

susitikimą su respondentu.  

Jei pastebite, kad respondentas tam 

tikrais momentais visada neprieinamas, 

kontaktavimo formos dalis „pastabos apie 

laiką“ gali jums padėti tai atsiminti. 
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5.1.2. Kaip? 

 

Kiekvienu Jums priskirtu adresu turi būti užpildyta viena kontaktinė forma. Iš šios 

kontaktinės formos turi būti aišku, kas yra respondentas, kada ir kas bandė susisiekti ir 

koks buvo kiekvieno bandymo susisiekti rezultatas. Prieš baigdami pildyti formą, 

įsitikinkite, kad išsiaiškinote visus reikiamus klausimus apie kiekvieną imties vienetą. Be 

to, atlikdami respondento atrankos procedūrą, visada užpildykite visas fromas 

kontaktų formos antrame ir trečiame puslapyje. Šie puslapiai yra būtina jūsų kontaktinės 

formos dalis. Todėl ji turi būti užpildyta pilnai ir tiksliai. Kai tik baigsite šią procedūrą, 

kontaktinėje formoje užpildykite atrinkto respondento vardą. 

 

5.1.3. Dalykai į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 

Atminkite: 

✓ Visada dirbkite naudodamiesi savo darbuotojo pažymėjimu.  

✓ Visi bandymai susisiekti turi būti užregistruoti. Tai apima visus bandymus 

kontaktuoti, net tai atvejais, kai nepavyksta užmegzti jokio kontakto. 

✓ Po kiekvieno bandymo sukontaktuoti su respondentu, nedelsdami užpildykite 

kontaktavimo formą. Jei ilgiau lauksite, galite pamiršti svarbią informaciją. Tai 

taip pat užtikrins, kad visi kontaktavimo bandymai bus įrašyti iš eilės.  

✓ Kad ir kokį rezultatą užpildytumėte savo kontaktinėje formoje, visada užpildykite 

N klausimus apie namus ir jų kaimynystę, nebent adresas yra neteisingas. 

✓ Prieš pateikdami užpildytą kontakto formą (elektroninę ar popierinę versiją), 

patikrinkite, ar kontaktavimo forma yra išsami ir tiksli. 

Taip pat yra keletas pastabų, kurias reikia atsiminti, turint omenyje konkrečius 

klausimus kontaktavimo formoje: 

✓ Telefono numeris. Stenkitės gauti telefono numerį iš visų asmenų, su kurias 

kontaktavote. Mums gali tekti susisiekti su respondentais dėl tam tikrų klausimų 

patikslinimo atlikus duomenų patikrinimą, kai atsakymai neatitinka loginės sekos (pvz. 

amžius tarp vaiko ir motinos mažesnis nei 15 m. arba didesnis nei 50 m.). Telefonai 

taip pat bus reikalingi kokybės kontrolės tikslais, nes turėsime susisiekti ir su tyrime 

atsisakiusiais dalyvauti asmenimis.  

✓ Respondento vardas. Užtenka užpildyti respondento vardą, be pavardės, bet jis 

mums yra būtinas atliekant kokybės kontrolę ar tikslinant pateiktą informaciją. 

✓ 5 klausimas: Laikas: užpildykite bandymo susisiekti laiką naudodami 24 valandų 

formatą. Tai reiškia: 15:20, o ne 3:20. 

✓ 5 klausimas: Apsilandymo būdas: 4 atsakymo variantas „informacija iš tyrimą 

vykdančios organizacijos“ reiškia, kad „RAIT“ suteikė jums informacijos apie kontaktą, 

pvz., „Respondentas paskambino agentūrai ir atsisakė dalyvauti apklausoje“. 

✓ 5 klausimas: Apsilankymo rezultatai 1: 2 variantas (kodas), kuris reiškia „dalinis 

interviu“, niekada neturėtų būti planuojamas: pradėkite pokalbį tik tada, kai 

respondentas turi pakankamai laiko. Jei apklausa buvo nutraukta dėl nenumatytų 

aplinkybių, naudokite kodą 2. Tada naudokite kodą 1 tolimesniam bandymui susisiekti, 

po kurio buvo baigtas pokalbis. 

✓ 5 klausimas: Apsilankymo rezultatai 1: pasirinkite „su niekuo sukontaktuoti 

nepavyko“ (kodas 6) tik tuo atveju, jei jums niekaip nepavyko susisiekti su jokiu 

asmeniu priskirtame adrese. Jei pavyko užmegzti bet kokį kontaktą su adrese 

gyvenančiu asmeniu, prašome pasirinkti 5 kodą. 
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✓ 5 klausimas: Apsilankymo rezultatai 1: pasirinkite „netinkamas adresas“ (kodas 7) tik 

tuo atveju, jei esate tikri, kad nurodytam adresui yra tinkamas vienas iš 12 klausime 

pateiktų atsakymų variantų. Jei tiesiog nerandate adreso, susisiekite su „RAIT“, mes 

pabandysime Jums padėti.   

✓ 6 klausimas: stenkitės vengti pasirinkimo „Kita“ (13 atsakymo variantas). Daugeliu 

atvejų turi būti taikomas kitoks atsakymo variantas. Visada stenkitės susitarti dėl 

susitikimo ir pasirinkite 1 rezultatą, net jei neaiškus susitikimo laikas, pavyzdžiui, 

respondentas sako: „ateikite rytoj“. 

✓ 6 klausimas: 9, 10 ir 11  atsakymo variantams visada stenkitės išsiaiškinti, ar 

respondentas persikėlė gyventi šalies viduje ar į užsienį. Pasirinkite „užsienyje“ (9  

atsakymo variantas) tik tuo atveju, jei respondentas persikėlė į užsienį nuolatiniam 

gyvenimui; jei jis yra tik laikinai išvykęs, pasirinkite „nepasiekiamas / nėra namuose 

iki...(įrašyti datą)“ (5  atsakymo variantas) ir, jei įmanoma, pridėkite datą. Pasirinkite 

„respondentas išsikėlęs į nežinomą vietovę“ (10 atsakymo variantas), jei įdėjote 

pastangų ir vis dar negalite patvirtinti, ar respondentas persikėlė gyventi  į užsienį, ar 

ne. 

✓ 6 klausimas: kalbos  barjeras (12 atsakymo variantas) žymėti tada, kai respondentas 

negali suprasti ir atsakyti į klausimus ta kalba, kuria turite vykdyti apklausą. Tokiu 

atveju niekada nebandykite versti klausimyno. Užpildykite 6B klausimą ir N klausimus 

(forma apie namus ir kaimynystę) ir grąžinkite formą tyrimų agentūrai. 

✓ 8 klausimas: Jei respondentas atsisako dalyvauti apklausoje, galite nurodyti iki 5 

priežasčių. Stenkitės šią informaciją užpildyti išsamiai. Tai labai svarbus kintamasis, 

nes jis padeda mums nustatyti „švelnesnius“ respondentų atsisakymus ir galimai vėl į 

juos kreiptis. 

✓ 9 klausimas: visada rinkitės 5 atsakymo variantą -  "nebuvo kontaktuota su atrinktu 

respondentu“, jei atsisakymą dalyvauti apklausoje išsakė kažkas kitas nei atrinktas 

respondentas (šį atsakymo variantą taip pat pažymėkite, jei atsisakymas įvyko prieš 

vykdant respondento atrankos procedūrą).
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5.2. Rajono/vietovės apibūdinimo klausimai kontaktavimo formoje 

 

5.2.1. Kodėl? 

 

EST naudoja keletą strategijų, norėdami 

išsiaiškinti, ar sutinkančių dalyvauti respondentų 

grupė skiriasi nuo nesutinkančiųjų grupės. Vienas 

iš būdų yra palyginti atrinktų respondentų 

gyvenimo aplinkybes. Pavyzdžiui, galime 

pastebėti, kad studentų bendrabutyje gyvenantys 

žmonės yra mažiau linkę bendradarbiauti, nei 

žmonės, gyvenantys individualiuose namuose. Tai 

gali sukelti problemų, nes žmogus, gyvenantis 

studentų bendrabutyje, paprastai gali turėti 

kitokią nuomonę, nei žmogus, gyvenantis 

nuosavame name. EST siekia, kad neliktų 

neįtrauktų tam tikrų žmonių grupių nuomonių. 

Taigi, jei aptinkame atsakiusiųjų respondentų ir 

neatsakančiųjų gyvenimo sąlygų neatitikimą, 

galime į tai atsižvelgti ir imtis tam tikrų piremonių 

kituose EST etapuose, kad įsitikintume, jog 

atsakiusiųjų žmonių grupės sudėtis yra panaši į 

visos Lietuvos žmonių grupę. Iš tikrųjų, mes 

galime į tai atsižvelgti lauko darbų metu, 

kreipdami daugiau dėmesio į konkrečius atvejus, kad sumažintume šį neatitikimą. 

 

Mums gana sunku rasti sąlyčio taškų, kuriais remiantis galėtume palyginti respondentus 

su neatsakančiaisiais atrinktaisiais. Šios duomenų formos yra pagrindinis mūsų 

informacijos šaltinis, todėl mes tikimės, kad teisingai užpildysite jas kiekvienam 

priskirtam adresui, nesvarbu, ar jame gyvenantys asmenys sutiko dalyvauti apklausoje, 

ar ne. 

 

5.2.2. Kaip?  

 

Rajono/vietovės informacijos formoje yra penki klausimai apie namus ir jų aplinką. Labai 

svarbu, kad: 

- jūs atsakytumėte į šiuos klausimus vieną kartą visiems Jums priskirtiems 

adresams, nepriklausomai nuo to, ar adrese buvo atliktas interviu, ar ne. Šių 

klausimų nereikia pildyti tik tuo atveju, jei 5 klausime „Apsilankymo Rezultatai 1 

stulpelyje“ rezultatas yra 7 („netinkamas adresas“).  

- pirmojo bandymo susisiekti pradžioje užpildykite šią formą. Prieš skambindami 

į atrinkto respondento durų skambutį, aprašykite namus.  

- formą užpildykite patys, kai apžiūrite pastatą asmeniškai jūs pats. Niekada 

nenaudokite kitų būdų tai padaryti, pavyzdžiui, paprašote respondento telefoninio 

pokalbio metu apibūdinti savo namus. Jūs esate vienintelis, galintis įvertinti 

aplinkybes ir teisingai užpildyti šią duomenų formą. 

Be to, visada geriausia užpildyti formą šviesiu paros metu. Šią formą pildykite vakare 

tik tuo atveju, jei nėra galimybių to padaryti šviesiu paros metu (pvz. pirmo 

apsilankymo vakare metu atliktas interviu). Taigi: 

Kodėl mums reikia šios 

informacijos? 

 

Kai adresas lankomas pirmą kartą, 

turėtumėte užpildyti penkis 

klausimus apie namus ir jų aplinką. 

Jūs papasakosite, kokiuose 

namuose gyvena atrinktas asmuo ir 

ar netoliese matote daug graffiti ir 

šiukšlių. Net jei atrinkto adreso 

gyventojai nebendradarbiauja, jūsų 

pastebėjimai vis tiek suteikia mums 

informacijos apie juos. Tai leidžia 

mums patikrinti, ar žmonės, kurie 

sutinka dalyvauti apklausoje, yra 

panašūs į žmones, kurie atsiako 

dalyvauti apklausoje, pagal savo 

gyvenimo aplinkybes. Tai yra labai 

svarbu, nes norime įsitikinti, kad 

mūsų imtis atspindi visą populiaciją. 
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- Stenkitės pirmą kartą bandyti susisiekti šviesiu paros metu.  

- Jei pirmasis jūsų bandymas susisiekti buvo po saulėlydžio ir jis buvo sėkmingas, 

jums nereikia grįžti atgal, kad užpildytumėte šią stebimų duomenų formą. Tokiu 

atveju ją galite užpildyti ir vakare. Jei jums reikėjo praeiti užrakintus vartus, galite 

paklausti respondento, ar vartai yra užrakinti ir dienos metu, ir atitinkamai užrašyti 

savo atsakymą. 

- Jei pirmasis jūsų bandymas susisiekti buvo po saulėlydžio, bet jis nebuvo 

sėkmingas, pabandykite grįžti šviesiu paros metu. Tokiu atveju šią formą 

užpildykite antro vizito metu, kai bus šviesu. 

 

 Prašome vykdykite šias konkrečias instrukcijas kiekvienam klausimui: 

 

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

paskirtas adresas. Pastatai suskirstyti į tris grupes: a) ūkius, vienkiemius, sodybas;  

vienbučius ar keliabučius (atskirus) būstus; b) daugiabučius būstus; c) 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). 

   

  

N1. BŪSTO TIPAS 
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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. 

   
µµ 

 

 

 

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). 

   

 

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). 

    

 

  



41 

 

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. 

         

 

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. 

       

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. 
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Namo ar pastato bendra fizinė būklė gali būti: 

1. Labai gera: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra naujai pastatytas ar 

neseniai pilnai renovuotas. 

2. Gera: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas nėra naujas, bet yra tvarkingas ir 

neturi jokių esminių stogo, langų ar kitų problemų. 

3. Patenkinama: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra šiek tiek netvarkingos 

išvaizdos, turi tam tikrų stogo, langų ar kitų problemų. 

4. Bloga: į variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra netvarkingos išvaizdos, turi 

nemažai stogo, langų ar kitų problemų. 

5. Labai bloga: į variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra labai netvarkingos 

išvaizdos, turi daug stogo, langų ar kitų problemų. 

 

Vertinant bendrą namo ar pastato, kuriame gyvena respondentas, fizinę 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.) 

 

Žemiau esančios nuotraukos iliustruoja labai blogos būklės namų problemas. 

 

„Blogos“ arba „labai blogos“ būklės pastatų pavyzdžiai. 

  

  

 

 

N3. Kokia yra bendra namo ar pastato fizinė būklė? 
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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. Toliau pateikiami detalesni 

atsakymų variantų apibūdinimai ir vaizdinė medžiaga. 

 

1. Labai daug šiukšlių/ vandalizmo/ graffiti netoli respondento namų: šį variantą 

žymėti, kai aplinka apie respondento namus labai netvarkinga, mėtosi kalnai 

šiukšlių. 

2. Daug šiukšlių/ vandalizmo/ graffiti netoli respondento namų: šį variantą 

žymėti, kai aplinka apie respondento namus netvarkinga, mėtosi daug šiukšlių, yra 

daug graffiti. 

3. Mažai šiukšlių vandalizmo/ graffiti netoli respondento namų: šį variantą 

žymėti, kai aplinka apie respondento namus daugmaž tvarkinga, mėtosi šiek tiek 

šiukšlių yra šiek tiek graffiti. 

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

variantą žymėti, kai aplinka apie respondento namus tvarkinga, nėra besimėtančių 

šiukšlių ar „graffiti“ arba jų yra vos keli, bet labai nedaug. 

 

Visada palyginkite su žemiau pateiktomis nuotraukomis, kad nustatytumėte, ar 

šiukšlių / vandalizmo kiekis yra mažas, didelis ar labai didelis; remkitės ne tik savo 

nuomone ar aplink esančia namų kaimynyste. Atminkite, kad tvarkingai išnešti 

šiukšlių maišai ar konteineriai, kuriuos išveš šiukšliavežys, neturėtų būti laikomi 

šiukšlėmis. 

 

 

N4. Šiukšlės ir atliekos netoli namo 

1. Labai daug 3. Mažai 

 
 

 

  

N4. Kiek šiukšlių yra netoliese? 

N5. Kiek vandalizmo ir „graffiti“ yra aplinkoje? 
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N5. Vandalizmo požymiai ir „graffiti“ 

1. Labai daug 3. Mažai 

 
 

 

 

5.2.3. Dalykai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 

✓ Skirtingi apklausėjai gali skirtingai interpretuoti kategorijas, todėl šiame vadove taip 

pat pateikiamos nuotraukos. Pabandykite palyginti namus ir kaimynystę su 

nuotraukomis, o ne su savo nuomone apie tai, kas, pavyzdžiui, yra „didelis graffiti 

kiekis“. 

 

Kokybės kontrolė  

 

Kokybės kontrolę vykdysime su 10% respondentų, kurie dalyvavo tyrime ir su 5% 

atsisakiusiųjų dalyvauti tyrime, todėl mums itin svarbu turėti visų Jūsų kontaktuotų 

asmenų telefonų numerius.  
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5.3. ELEKTRONINĖS KONTAKTO FORMOS PILDYMAS  

 
Kiekvienam iš Jūsų bus pateikti Excel dokumentai su Jums priskirtais kontaktais. Šiuose 

dokumentuose rasite unikalų kontaktų ID (Namų ūkio ID), adresą bei kiekvienam kontaktui 

priskirtą unikalią nuorodą, kurioje reikia supildyti informaciją iš popierinės kontaktų 

formos. 

 

Informaciją apie Jums priskirtus kontaktus reikia pildyti visu lauko darbų periodu 

po kiekvieno apsilankymo Jums priskirtame adrese. Atlikdami vizitus lauke 

naudokitės popierinėmis kontaktų formomis. Po vizito atlikimo kitos dienos 15:00 

informaciją apie vizitą įveskite į elektroninę formą (kontakto nuorodą). 

Elektroninę kontaktų formą, kaip ir popierinę, reikia užpildyti visiems kontaktams, 

nepriklausomai nuo jų rezultatų (t.y. ir atsisakymo atveju, ir netinkamo adreso atveju ir 

pan.) 

Atlikę vizitus juos elektroninėje kontakto formoje fiksuokite taip: 

1. Turėkite popierinę kontakto formą 

2. Atsidarykite Excel dokumentą 

3. Susiraskite popierinėje kontakto formoje nurodytą Namų ūkio ID – tai Jums 

reikalinga eilutė iš kurios kopijuosite nurodą  

4. Patikrinkite, ar Excel dokumente nurodytas adresas atitinka Jūsų popierinėje 

formoje įrašytą adresą.  

5. Atsidarykite interneto naršyklę (pvz., Mozzila Firefox, Google 

Chrome)   

6. Nukopijuokite nuorodą į interneto naršyklę. 

  

Svarbu! Visada įsitikinkite, ar namų ūkio ID Excel dokumente atitinka namų ūkio ID 

Jūsų turimoje popierinėje kontakto formoje ir tik tada kopijuokite nuorodą. Jei čia 

įvyks klaida, kontaktų forma bus susieta su netinkama anketa. 
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Naršyklėje atsidarys konkrečiam kontaktui skirta kontaktų forma: 

 

 

 

✓ Elektroninėje kontaktų formoje klausimų eiliškumas atitinka jų eiliškumą 

popierinėje versijoje. 

✓ Kontakto formoje pildykite tik tą informaciją, kurią esate supildę popierinėje 

versijoje apie vizitą / vizitus. Kitus laukelius galite palikti tuščius. 

✓ Tarp skirtingų elektroninės kontaktų formos „puslapių“ galite naviguoti naudodami 

šiuos mygtukus esančius ekrano apačioje: 
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Dalies klausimų, priklausomai nuo apsilankymo rezultatų, Jums gali neprireikti pildyti 

(pvz., jei įvyko interviu, klausimų apie atsisakymo priežastis, žinoma, pildyti nereikia). Jei 

klausimai nėra aktualūs konkrečiam kontaktui, juos tiesiog praleiskite spausdami mygtuką 

„Kitas“.  

Klausimyno logiką ir perėjimus prie klausimų sekite popierinėje kontakto 

formoje. Elektroninėje kontakto formoje jokia logika nėra įgyvendinta, tai tiesiog 

platforma duomenims suvesti. 

  

N klausimai yra privalomi visiems kontaktams (išsk. netinkamą adresą). Tai yra paskutiniai 

kontakto formos klausimai. Norėdami išsaugoti juos sistemoje, spauskite „Kitas“. Tai atlikę 

būsite nukreipti į paskutinį elektroninės kontaktų formos puslapį ir pamatysite šį tekstą: 

Svarbu! Interneto naršyklės lange įvesta informacija išsisaugos tik tuo atveju, 

jei suvedę duomenis apie kontaktą, paspausite mygtuką “Kitas”. To neatlikus, 

kitą kartą atsidarę nuorodą savo įvestos informacijos nematysite ir duomenų 

įvedimą reiks atlikti dar kartą. 

Svarbu! Elektroninėje kontaktų formoje nėra atskirai suprogramuotas 6 

klausimas. Tai patikslinamasis rezultatas, kurį reikia pažymėti elektroninės 

kontakto formos pirmajame lape šalia pirmojo rezultato iš 5 klausimo. 
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Taigi, jei kontaktas dar aktyvus, t.y. dar yra numatyti apsilankymai jame, mygtuko 

„Pateikti“ nespauskite, o tiesiog uždarykite naršyklę. Jūsų pateikti atsakymai bus išsaugoti 

sistemoje.  

Kitą kartą atlikę vizitą pakartokite 1 psl. nurodytus žingsnius. Informaciją, kurią supildėte 

apie ankstesnį vizitą, jau matysite, todėl Jums tereiks įvesti informaciją apie paskutinį 

vizitą.   
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Sėkmės! 

 

Labai ačiū už tai, kad vykdote aukščiau pateiktas instrukcijas ir prisidedate prie Europos 

socialinio tyrimo sėkmės. 

 

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

kreipkitės į Europos socialinio tyrimo Lietuvoje nacionalinį koordinatorių: 

 

Aurelija Stelmokienė  

El. paštas: aurelija.stelmokiene@vdu.lt  

Tel.: 8 37 327 820 

 

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

sprendžiami su tyrimą vykdančios organizacijos UAB „RAIT“ EST projekto 

vadovais: 

 

Indrė Sandell 

El. paštas: indre.sandell@raitgroup.com  

Tel. 8686 07692 

 

 

TIKIMĖS, JOG VISKAS KLOSTYSIS GERAI IR NETURĖSITE DIDELIŲ SUNKUMŲ 

VYKDYDAMI JUMS PATIKĖTAS UŽDUOTIS. 

  

mailto:aurelija.stelmokiene@vdu.lt
mailto:indre.sandell@raitgroup.com
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Priedas.  

(Atrankinė butų / namų ūkių / asmenų namų ūkyje lentelė, kai namų ūkyje gyvena daugiau nei 12 

asmenų. 

 

Asmenų namų ūkyje 

skaičius: 

Atrinkto asmens 

namų ūkyje numeris: 

13 12 

14   8 

15 11 

16  7 

17 13 

18   3 

19 14 

20   2 

21 14 

22   8 

23 13 

24   5 

25 12 

26   6 

27 17 

28 17 

29  2 

30 21 

31 10 

32 26 

33   8 

34 22 

35   8 

36   3 

37 28 

38 19 

39 25 
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ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

9 BANGOS 

APKLAUSĖJŲ 

MOKYMAI

2019 09 20

Vilnius



■ 10:15 Pradžia, Nacionalinės koordinatorės pasveikinimo 

žodis

■ 10:30 Tyrimo vykdymas: reikalavimai ir patarimai

■ 11:45 Apklausos atlikimo simuliacija (1 dalis)

■ 13:00 Pietūs

■ 14:00 Apklausos atlikimo simuliacija (2 dalis)

■ 16:00 Elektroninės kontakto formos pildymas

■ 16:30 Individualios konsultacijos

2

ŠIANDIENOS PROGRAMA



EUROPOS SOCIALINIO 

TYRIMO PRISTATYMAS 

SKAIČIAIS

3



■ EST renka informaciją 

apie žmonių nuostatas, 

įsitikinimus ir elgsenos 

modelius daugelyje 

Europos šalių.

■ Bent vienoje bangoje jau 

sudalyvavo 36 Europos 

šalys.

■ Siekiant išmatuoti 

visuomenės nuostatų 

kaitą bėgant laikui, 

apklausa atliekama kas 

dvejus metus.

■ Pagrindinį tyrimo 

klausimyną sudaro 138 

klausimai.

4

EST pristatymas skaičiais



■ EST 9-ojoje bangoje 

dalyvauja ne mažiau 

nei 25 šalys.

■ Tyrimo klausimyną 

sudaro įvairios temos, 

apimančios 

visuomeninį 

dalyvavimą, religinius, 

socialinius bei 

politinius įsitikinimus.

■ 9-ojoje bangoje 

papildomai įtrauktos 

temos apie gyvenimo 

ciklą bei teisingumą ir 

sąžiningumą.

5

EST pristatymas skaičiais



■ Daugiau nei 123,000 registruotų EST duomenų vartotojų

(2018 m. gegužės mėn. duomenimis):

■ 2019 m. balandžio mėnesį fiksuotas 942 registruotų 

duomenų vartotojų skaičius Lietuvoje.

6

EST pristatymas skaičiais

66%

18%

7%

3% 2%

2%

2% 1%
Student

Faculty and research

Ph.d. thesis

Private individual

Other

Organisation (ngo)

Government

Private enterprise



PASVEIKINIMAS
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EST direktoriaus kreipimasis

Gerb. tyrimo vykdytojau, 

Demokratinėse valstybėse labai svarbu išgirsti kiekvieno piliečio 

nuomonę, o Europos socialinis tyrimas yra vienas iš būdų, leidžiantis  tai 

padaryti. Ypatingai svarbu tai, ką galvojame, kaip jaučiamės ar elgiamės 

įvairiose situacijose, susijusiose su pasitikėjimu politikais ir 

institucijomis, imigracija, senėjimu, sveikata, gerove, klimato pokyčiais ir 

kt. Kiekvienam iš mūsų taip pat naudinga žinoti, ką šiomis temomis 

mąsto aplinkiniai, o politikams šis tyrimas gali padėti geriau suprasti 

visuomenės požiūrį. Be to, lygindami save su kaimyninėmis šalimis, 

galime artimiau pažinti jų gyventojus ir, remdamiesi kaimyninių šalių 

praktika, gerinti savo visuomenės funkcionavimą.

Norėčiau iš anksto padėkoti už jūsų darbą EST. Aš žinau, kad interviu 

atlikimas yra sunki užduotis, reikalaujanti puikių įtikinėjimo įgūdžių ir 

disciplinos, skatinant žmones dalyvauti tyrime bei siekiant vienodai 

atlikti kiekvieną interviu.  Vertinu jūsų profesionalumą ir atsidavimą 

Europos socialiniam tyrimui bei linkiu visokeriopos sėkmės. 

Rory Fitzgerald
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EST nacionalinės koordinatorės 

Lietuvoje pasveikinimas

Mieli apklausėjai, 

Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus Europoje atliekama 

tarptautinė apklausa apie skirtingų šalių gyventojų požiūrius, įsitikinimus ir 

elgseną. 2001 m. pradėtame vykdyti tyrime jau dalyvavo daugiau nei 30 Europos 

šalių, o Lietuva įsijungė 2008 m. 

2019 m. Lietuva kartu su kitomis šalimis įgyvendina devintąją EST bangą. Šioje 

bangoje šalia pagrindinio klausimų bloko įtraukti nauji klausimai apie socialinį 

teisingumą, kurie itin aktualūs bei jautrūs Lietuvai. Viliamės, jog tyrimo rezultatai 

sudomins ne tik mokslininkus, politikos formuotojus, bet ir plačiosios visuomenės 

narius. 

Jūs esate labai svarbi šio tyrimo dalis. Vienas iš EST tikslų yra įgyvendinti ir 

skleisti aukščiausius metodologinius tarptautinių tyrimų standartus. Pasitikime 

jūsų profesionalumu duomenų rinkimo etapo metu. 

EST apklausa Lietuvoje įgyvendinama tiesioginio interviu būdu. Devintojoje 

bangoje pirmą kartą duomenų rinkimui bus naudojami kompiuteriai (CAPI 

metodas), kurie pakeitė popierinius klausimynus (PAPI metodą). Tikimės, jog tai 

palengvins ir jūsų darbą.

Linkime sklandaus darbo ir tikimės produktyvaus bendradarbiavimo.

Aurelija Stelmokienė



APIE TYRIMĄ
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■ Bendra tyrimo imtis: 4190 adresų

■ Tikimasi bent 2173 įvykdytų apklausų

■ Siekiamas atsakomumo lygis – 70%

■ Lauko darbų pradžios data – rugsėjo 21 d.

■ Lauko darbų pabaigos data – gruodžio 9 d.

■ Lauko darbams skirta 11 savaičių 

11

SVARBIAUSI SKAIČIAI IR DATOS
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KODĖL TOKIA IMTIS?

➢ Imties dydis, kuris leistų statistiškai reikšmingai atspindėti 

Lietuvos gyventojų nuomones

➢ Atsakomumo lygis ankstesnėse tyrimo bangose



➢ Tam, kad būtų atspindėta kuo didesnės dalies atsitiktine tvarka 

atrinktų namų ūkių atstovų nuomonė.

➢ Tam, kad tyrimo rezultatai būtų kuo objektyvesni ir savo nuomonę 

išsakytų kuo įvairesnio amžiaus, lyties, išsilavinimo, užsiėmimo 

atstovai.

➢ Kad tyrime nedominuotų tų žmonių, kurie yra labiau nei kiti linkę 

dalyvauti tyrimuose, turintys daugiau laisvo laiko (pvz. moterys, 

pensininkai) nuomonės ir požiūriai.

13

KODĖL SVARBUS AUKŠTAS SUTIKIMO 

DALYVAUTI TYRIME LYGIS?



■ Apklausos metodas 

CAPI – t.y. 

respondentai 

apklausiami naudojant 

SurveyToGo programą 

kompiuteriuose

■ Kontaktų lapai –

popieriniai

■ Informacija iš kontaktų 

lapo pildoma į 

elektroninę nuorodą 

visų lauko darbų metu

14

TYRIMO METODAS



■ Sudarant tyrimo imtį (atrenkant adresus) visa Lietuva buvo 

padalinta į dvi dalis:

1. Miestai, kuriuose gyveno bent 4000 gyventojų. Šioje 

teritorijoje turime 1886 adresus. 

2. Likusi teritorija – čia turime 2296 adresus. Šiose 

teritorijose adresai buvo grupuojami pagal rinkimų 

apylinkes (PSU).

15

IMTIES SUDARYMAS



Visi Lietuvos gyventojai, kurie Jūsų apsilankymo namų ūkyje 

dieną, buvo sulaukę 15 metų.

15-18 m. amžiaus asmenų dalyvavimui tyrime turi pritarti jų tėvai / globėjai 

(žr. sutikimo lapus).

16

TYRIME GALI DALYVAUTI



EST ĮGYVENDINIMAS

Vizitų planavimas ir 

pasiruošimas jiems

17



■ Į pirmuosius 1000 atrinktų adresų buvo išsiųsti laiškai, 

informuojantys apie tyrimą 

■ Eidami atlikti vizitų turėkite: 

■ Darbuotojo pažymėjimą

■ Kompiuterį

■ Kontaktų formas visiems numatytiems adresams

■ Korteles (respondentams) 

■ Laiškų respondentams kopijas (LT ir RU kalbomis)

■ Dovanas respondentams

PASIRUOŠIMAS VIZITUI
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KONTAKTAVIMO TAISYKLĖS

■ Bent 4 vizitai kiekvienu priskirtu adresu

■ Tarp pirmojo ir paskutiniojo vizito turi būti bent 2 savaičių 

tarpas

■ Bent vienas vizitas turi būti atliktas savaitgalį

■ Bent vienas vizitas turi būti atliktas darbo dienos vakare (po 

17 val.)

■ Jei nepavyko užmegzti kontakto vakare ar savaitgalį, bent 

vienas vizitas turi būti atliktas darbo dieną iki 17 val.

→ Jei nepavyksta rasti nurodyto adreso:

■ Susisiekite su mumis, klauskite kaimyniniuose adresuose 

gyvenančių žmonių, naudokitės žemėlapių programomis 

(Googlemaps.com, maps.lt)
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KAIP PAGERINTI DALYVAVIMO TYRIME 

RODIKLIUS

→ Toliau bandykite atlikti apklausą, jei:

■ Jums nepavyko užmegzti kontakto su jokiu asmeniu namų 

ūkyje

■ Respondentas serga ūmia liga

■ Responento namuose nėra trumpą laikotarpį (iki lauko 

darbų termino pabaigos)

■ Atsisakymas nebuvo griežtas (pvz. netinkamas laikas) arba 

Jūsų pokalbis su namų ūkio atstovu buvo nutrauktas 

(atsisakymas negautas)

■ Atrinktas respondentas išsikėlė gyventi kitu adresu, tačiau 

adresas yra teritorijoje, kurią Jūs galite pasiekti.



EST ĮGYVENDINIMAS

Prisistatymas potencialiems 

tyrimo dalyviams

21



■ Pasakykite savo vardą ir įmonės (RAIT) pavadinimą.

■ Parodykite darbuotojo pažymėjimą

■ Pasitikslinkite, ar adresas teisingas

■ Pasakykite, jog atliekate Europos gyventojų apklausą –

Europos socialinį tyrimą

■ Paaiškinkite, jog šiuo adresu atvykote todėl, kad adresas, 

kuriame gyvena asmuo, buvo atsitiktine tvarka atrinktas 

dalyvauti Europos socialiniame tyrime.  

■ Pasakykite, kad šiuo adresu turėjo būti atsiųstas išankstinis 

laiškas, informuojantis apie tyrimą. Paklauskite, ar 

respondentas jį matė? Jei ne, pasiūlykite susipažinti su 

laiško kopija ir daugiau papasakoti apie tyrimą viduje. 

■ Pasakykite, jog respondento dalyvavimas tyrime labai 

svarbus, tam, kad tyrime būtų atspindėta visų atsitiktine 

tvarka atrinktų gyventojų nuomonė
22

KAIP PRISISTATYTI (1)



■ Telefonspynė?

■ Kalbėkite labai trumpai ir paprašykite pasikalbėti 

asmeniškai

■ Jūsų paprašyta sugrįžti kitu metu? 

■ Užsirašykite tikslią paskirto vizito datą ir laiką bei 

respondento telefono numerį. 

23

KONTAKTO UŽMEZGIMAS



EST ĮGYVENDINIMAS

Respondento atranka

24
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RESPONDENTO ATRANKA

Vardas arba inicialai Nr.

Jonas 01

Onutė 02

Saulė 03

Vytautas 04

Kęstutis 05

Namų ūkio narių skaičius

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Atrinktas narys

2 1 3 2 4 7 6 5 8 4 1

➢ Asmuo, kurį kviečiame dalyvauti tyrime, iš namų ūkio turi būti atrenkamas 

naudojant Kisho lentelę (žr. kontaktų formos 3 psl.)

➢ Atlikdami atranką, vyresnius nei 15 m. amžiaus namų ūkio narius surašome 

pradedami vyriausiuoju ir baigdami jauniausiuoju



■ EST tyrime namų ūkis yra suprantamas kaip:

1. Vienas asmuo

2. Asmenų grupė, kuri dalijasi gyvenamuoju būstu 

3. Asmenų grupė, kuri valgo kartu bent vieną kartą per dieną

Dėmesio! Namų ūkis – nebūtinai šeima, tai gali būti ir keli kartu butą besinuomojantys žmonės ar dvi kartos, 

gyvenančios viename būste ir pan.

■ Atlikdami namų ūkio narių surašymą NEĮTRAUKITE:

■ namų ūkio narių, kurių nėra/nebus namuose 6 ir daugiau mėnesių;

■ studentų, išvykusių̨ studijuoti į universitetus ar kolegijas;

■ laikinų svečių̨, nuomininkų ar kitų laikinai atvykusių žmonių̨; 

■ žmonių̨, gyvenančių̨ specialiose įstaigose (pvz., senelių namuose)

Vykdydami atranką bendraukite tik su suaugusiuoju (arba 

vyriausiuoju namų ūkio nariu, jei visi jaunesni nei 18 m.)
26

RESPONDENTŲ ATRANKA



EST ĮGYVENDINIMAS

Bendradarbiavimo užtikrinimas

27
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BENDRADARBIAVIMO UŽTIKRINIMAS

■ Kas veikia geriausiai?

■ Būkite draugiški, malonūs, pozityviai nusiteikę. Jei 

įmanoma, pateikite malonių pastebėjimų apie 

respondento aplinką (gražus kiemas, tvarkinga, 

apželdinta laiptinė, mieli gyvūnėliai ir pan.)

■ Kalbėkite aiškiai ir ne per greitai

■ Neleiskite respondentui suprasti, kad jo įtikinimas 

dalyvauti tyrime Jums yra iššūkis. 

■ Venkite užduoti klausimus, kurie gali iššaukti neigiamą 

atsakymą, pvz. „ar turėtumėte kelias minutes“? 

■ Atėjote netinkamu laiku? Jaučiate, kad galite sulaukti 

atsisakymo? Užbaikite pokalbį ir pasisiūlykite sugrįžti kitą 

kartą. Pabandykite sutarti dėl kito susitikimo. Paklauskite, 

ar negalėtumėte perskambinti.  

■ Visada būkite lankstūs prisitaikydami prie respondento
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

▪ Dažniausios 

atsisakymų dalyvauti 

EST priežastys

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%
4%
1%
2%

3%
3%

7%

Bad timing Not interested

Too difficult Waste of time

Waste of money Interferes w privacy

Never do surveys Co-operated too often

Don't trust surveys Bad experiences

Dislike subject Proxy doesn't approve

Don't admit strangers Other
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI
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Turiu migdyti vaikus

Aš užsiėmęs
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Turiu migdyti vaikus

Aš užsiėmęs

▪ Sutikite, kad tai netinkamas laikas atlikti interviu

▪ Atsitraukite: neplanuokite dalinio interviu

▪ Bandykite gauti susitarimą kitam vizitui

▪ Pasinaudokite respondento argumentais siekdami 

bendradarbiavimo: mums labai reikia, kad tyrime 

dalyvautų ir užsiėmę žmonės.

▪ Pasakykite, kad tyrimas užtruks apie valandą

▪ Jokiu būdu neleiskite respondentui jaustis atsakingu už 

interviu trukmę („Interviu gali trukti trumpiau, jei jūs greitai 

pateiksite atsakymus“)
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI
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Manęs nedomina 

tokie dalykai kaip 

politika.
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Manęs nedomina tokie dalykai 

kaip politika.

▪ Pasinaudokite respondento argumentais siekdami 

bendradarbiavimo: „Būtent todėl Jūsų dalyvavimas tyrime yra 

ypač svarbus. Labai svarbu, kad tyrime nebūtų atspindėtos vien 

žmonių, kurie domisi politika ir socialiniais klausimais 

nuomonės. Mums labai svarbu surinkti duomenis apie visų 

žmonių požiūrius ir nuomones“. 

▪ Pasakykite, kad atsakymams į tyrimo klausimus pateikti nereikia 

jokių išankstinių žinių

▪ Akcentuokite EST tyrimo svarbą Lietuvai Europos kontekste

▪ Pasakykite, kad tai unikali galimybė būti išgirstam

▪ Pasakykite, jog daugumai žmonių patinka dalyvauti šiame tyrime
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI
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Aš nieko nežinau apie tuos 

dalykus. Gal galėtumėte 

kalbėti su mano vyru? Jis 
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Aš nieko nežinau apie tuos 

dalykus

▪ Pasakykite, jog tai tyrimas, apimantis daugybę temų ir jūs 

neabejojate, kad dauguma iš jų bus įdomios potencialiam 

respondentui.

▪ Atsakymams į tyrimo klausimus jokių specifinių žinių nereikia, 

nes klausiama tik nuomonės. 
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Gal galėtumėte kalbėti su 

mano vyru? Jis labiau 

nusimano

▪ „Deja tyrimo atlikimo taisyklės reikalauja, kad laikytumėmės 

griežčiausių atsitiktinės atrankos taisyklių, o šiuo atveju 

atrinktas žmogus esate Jūs. Jei atklikčiau interviu su Jūsų 

vyru, jis nebūtų užskaitytas, o kaip matėte, surašius namų 

ūkio narius, ši kortelė parodė, jog jūsų namų ūkyje turėčiau 

apklausti būtent Jus. Jūsų nuomonė mums labai svarbi“

▪ „Atsitiktinė tyrimo dalyvių atranka labai svarbi tam, kad tyrimo 

rezultatai reprezentatyviai atspindėtų visos Lietuvos gyventojų 

nuomonę – ne tik tų, kurie galbūt labiau domisi politika ar 

kitomis temomis“. 
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

14%

37%

2%

9%

1%

6%

10%

1%

4%

1%
2%

3%

3%

7%

Ką duos mano 

atsakymai? Tai grynas 

laiko švaistymas



38

ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Ką duos mano atsakymai? Tai 

grynas laiko švaistymas

▪ Sutikite, kad respondento laikas yra brangus, tačiau mums 

labai svarbu išgirsti visų Lietuvos gyventojų nuomones

▪ Papasakokite apie tyrimo rezultatų naudojimą:

▪ Virš 90 000 žmonių visame pasaulyje naudojasi tyrime 

dalyvaujančiose šalyse surinkta informacija, įskaitant ir 

valstybių administracijų atstovus, kurie remiasi tyrimo 

duomenimis ir matydami problemas, kurios yra aktualios 

jų šalių gyventojams, sprendžia, kokie turėtų socialinės 

politikos prioritetai. 

▪ Tai išskirtinė galimybė būti išgirstam

▪ Pabrėžkite respondento dalyvavimo tyrime svarbą – tik jai/jam 

dalyvaujant tyrime, bus išgirsta tokių žmonių kaip ji/jis 

nuomonė. 
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

14%

37%

2%

9%

1%

6%

10%

1%

4%

1%
2%

3%

3%

7%

Šie klausimai yra per daug 
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40

ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Mano nuomonė yra mano 

asmeninis reikalas

▪ Tokį komentarą traktuokite kaip poreikį būti užtikrintam dėl 

duomenų konfidencialumo

▪ Užtikrinkite respondentą, kad: 

▪ Jo atsakymai bus visiškai konfidencialūs ir anonimiški 

(neprašysime pateikti respondento pavardės).

▪ Atsakymų bus neįmanoma susieti su konkrečiu asmeniu.

▪ Tyrimo rezultatai bus pateikiami tik agreguotoje formoje, 

t.y. sujungus visų Lietuvos gyventojų pateiktus atsakymus.

▪ Respondento adresas buvo atsitiktine tvarka parinktas iš 

Lietuvos adresų registro, UAB „RAIT“ turi prieigą prie šio 

registro ir leidimą naudotis jame pateikiamais 

duomenimis.

▪ Visi tyrimo metu surinkti duomenys bus saugomi laikantis 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

14%

37%

2%

9%

1%

6%

10%

1%

4%

1%
2%

3%

3%

7%

Aš niekada nedalyvauju 

tyrimuose



42

ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Aš niekada nedalyvauju 

tyrimuose.

▪ Paklauskite respondento kodėl.

→ žiūrėkite į ankstesnėse skaidrėse pateiktą informaciją, 

galbūt identifikuosite priežastį ir galėsite pateikti argumentų, 

aktualių konkrečiam asmeniui.

▪ Pabrėžkite kuo ESS skiriasi nuo kitų tyrimų:

→ Tai nekomercinis tyrimas

→ Tai galimybė Lietuvai būti išgirstai Europos kontekste

▪ Pabrėžkite respondento dalyvavimo tyrime svarbą. Tik kai jis/ji 

dalyvaus tyrime, tokių žmonių žmonių kaip jis/ji nuomonė bus 

atspindėta tyrime. Mums labai svarbu, kad tyrime dalyvautų ir 

žmonės, kurie juose paprastai nedalyvauja, tam, kad būtų 

reprezentatyviai atspindėta visų Lietuvos gyventojų nuomonė.
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI
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atėjo ir pasakė, kad atlieka 

tyrimą, o paskui man reikėjo 

kažką pirkti

Man labai nepatiko tyrimas, 

kuriame dalyvavau paskutinį 

kartą
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Man labai nepatiko tyrimas, 

kuriame dalyvavau paskutinį 

kartą

▪ Paklauskite kodėl nepatiko ankstesnė patirtis.

→ žiūrėkite anksčiau pateiktus argumentus (jokiu būdu nediskredituokite 

kitų rinkos tyrimų kompanijų)

▪ Pabrėžkite, kad Europos socialinis tyrimas yra labai aukštos kokybės 

tyrimas: tai mokslinis tyrimas, kuris yra atliekamas visoje Europoje kas du 

metus ir netgi yra laimėjęs apdovanojimus dėl aukštos jo sudarymo 

kokybės. 

▪ Trukmė – patvirtinkite, kad ir šio tyrimo trukmė yra ilga, tačiau norima, 

kad tyrimas apimtų kuo daugiau temų įvairiais gyvenimo klausimais. 

Mums labai svarbu, kad būtų išgirsti visi atsitiktine tvarka atrinkti namų 

ūkiai. Kiekvieno indėlis yra labai svarbus. 

▪ Užtikrinkite, kad jūs nieko neparduodate ir tyrimo metu surinkta 

informacija nebus naudojama jokiais komerciniais tikslais.
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Aš neįsileidžiu nepažįstamų 

žmonių į namus.

▪ Paklauskite, ar negalėtumėte sugrįžti kitu metu, kai namuose 

bus kas nors iš giminaičių ar kitų asmenų

▪ Jei paminimas konkretus žmogus, kuris nepataria 

potencialiam respondentui įsileisti į namus kitų žmonių, 

paprašykite galimybės susisiekti su tuo asmeniu telefonu ir 

papasakoti apie tyrimą. 
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI
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Negaliu dalyvauti tyrime dėl 

mano darbo pobūdžio
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ATSISAKYMAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI

Negaliu dalyvauti dėl 

amžiaus / darbo...

▪ Mums reikia, kad tyrime būtų atspindėta visų Lietuvos 

gyventojų nuomonė nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties ar 

kitų skirtumų. Tik visų atsitiktinai atrinktų namų ūkių 

dalyvavimas tyrime užtikrins, kad visų Lietuvos gyventojų 

nuomonė bus atspindėta tyrime.

▪ Mums reikalinga žmonių, kaip Lietuvos piliečių nuomonė, o ne 

darbdavio atstovų nuomonė. Šiuo atveju dar kartą užtikrinkite 

dėl duomenų konfidencialumo. 



EST ĮGYVENDINIMAS

Kontaktų lapas
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■ Kodėl?

■ Padėti mums…

• Stebėti lauko darbų progresą (su kokia dalimi priskirtų 

adresų jau užmegztas kontaktas, kiek yra susitarimų, 

koks atsakomumo lygis ir pan.);

• Skaičiuoti tikslius atsakomumo rodiklius; 

• Įvertinti atsisakymus – galbūt jie nebuvo griežti ir 

įmanoma perkalbėti respondentus. 

• Atlikti kokybės kontrolę

■ Padėti Jums patiems: užsirašyti telefonų numerius ir kitas 

pastabas apie adresą, pasižymėti suplanuotų vizitų 

laikus, pasitikrinti, kaip buvo išpildomos kontaktavimo 

taisyklės. 
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INFORMACIJOS KONTAKTŲ LAPUOSE 

PILDYMAS
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VIZITŲ REGISTRAVIMAS KONTAKTŲ 

FORMOSE
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VIZITŲ REGISTRAVIMAS KONTAKTŲ 

FORMOSE
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ATSISAKYMAI



■ Būtina užpildyti po vieną kontaktų formą kiekvienam 

priskirtam adresui

■ Būtina registruoti VISUS bandymus susisiekti su namų ūkiu

■ Užpildykite informaciją apie vizitą iš karto (būdami lauke)

■ Pateikite informaciją apie atliktą vizitą elektroninėje 

kontaktų formoje iki kitos dienos 15 val. po vizito atlikimo 

■ Prieš pateikdami galutinę kontaktų formą, patikrinkite, ar 

joje tikrai užpildyta visa reikiama informacija
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BENDRA INFORMACIJA APIE KONTAKTŲ 

FORMOS PILDYMĄ



ESS ĮGYVENDINIMAS

Forma apie namus ir 

kaimynystę
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■ Kodėl?

■ Nustatyti, kiek reprezentatyvi yra mūsų apklausta grupė, 

t.y. ar yra esminių skirtumų tarp tų gyventojų kurie buvo 

apklausti, ir tų, kurie nebuvo apklausti.

■ Pvz.:
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FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ

Respondents

Non-respondents

With intercom Without intercom



▪ Šią formą užpildykite pirmojo vizito nurodytu adresu metu 

(jei įmanoma)

▪ Pageidautina, kad užpildytumėte šviesiu paros metu

▪ Užpildykite nepriklausomai nuo apsilankymo rezultato (taigi, 

užpildykite visais atvejais – įskaitant nesukontaktuotus ar 

sukontaktuotus atvejus, kai buvo gautas tiek teigiamas, tiek 

neigiamas atsakymas)

▪ Vienintelė išimtis – netinkamas adresas (REZULTATAS 1 

reikšmė = 7)
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FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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BŪSTO TIPAS
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N1. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ

1 Ūkis/vienkiemis/sodyba:

Šį variantą žymėti, kai paskirtas adresas yra atskiras namas 
(sodyba) ir šalia, pakankamai dideliu atstumu aplink nėra 
kitų namų (sodybų).



60

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.

N1. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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3 Nuosavo namo dalis/dviejų butų namo dalis:

Šį variantą žymėti, kai paskirtas adresas yra atskirame dviejų butų 

name.

N1. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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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.

N1. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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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.

N1. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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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).

N1. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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12. NETINKAMAS ADRESAS
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N2. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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N3. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ

N3. Kaip Jūs apibūdintumėte bendrą namo ar pastato, kurie 

gyvena respondentas, būklę? (įvertinkite pagal tai ar matomos stogo, 

langų, sienų, latakų ir kt. problemos, kaip tai paaiškinta Apklausėjo 

vadove)

Vertindami bendrą namo ar pastato, kuriame gyvena respondentas,

fizinė būklę, atsižvelkite į šiuos aspektus:

1. stogo problemas (pvz., sukrypęs, sulinkęs, trūksta detalių ar

pan̨.)

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

3. kitas problemas (pvz., purvinos išorinės sienos, aptrupėjęs

tinkas, atsilaupę̨ dažai, netvarkingi lietvamzdžiai ir pan.)



1. Labai gera: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra naujai 

pastatytas ar neseniai pilnai renovuotas.

2. Gera: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas nėra naujas, bet 

yra tvarkingas ir neturi jokių esminių stogo, langų ar kitų 

problemų.

3. Patenkinama: šį variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra šiek 

tiek netvarkingos išvaizdos, turi tam tikrų stogo, langų ar kitų 

problemų.

4. Bloga: į variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra netvarkingos 

išvaizdos, turi nemažai stogo, langų ar kitų problemų.

5. Labai bloga: į variantą žymėti, kai namas ar pastatas yra labai 

netvarkingos išvaizdos, turi daug stogo, langų ar kitų problemų.
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N3. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ
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N3. FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ

Blogos arba labai blogos būklės pastatų pavyzdžiai



■ „Netoli“ reiškia apie 15 m aplink namo teritoriją
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FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ

N4. Ar daug šiukšlių ir atliekų mėtosi netoli namo ar pastato?

N5. Ar daug matosi vandalizmo požymių ar „graffiti“ netoli namo ar 

pastato?



■ N4: Šiukšlės
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FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ

„Labai daug“ šiukšlių „Mažai“ šiukšlių

„Daug šiukšlių“ =

tarp šių dviejų pavyzdžių



■ N5: Graffiti ir vandalizmas
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FORMA APIE NAMUS IR KAIMYNYSTĘ

„Labai daug“ „Daug“ 

„Mažai“ 



EST ĮGYVENDINIMAS

Apklausos pradžia
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PRIEŠ PRADEDANT

TELEFONĖS APKLAUSOS YRA DRAUDŽIAMOS

ATRINKTŲ RESPONDENTŲ PAKEITIMAS KITAIS 

ASMENIMIS YRA DRAUDŽIAMAS
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SVARBIAUSIA INFORMACIJA

Kas turi būti paminėta prieš pradedant apklausą?

■ Kas yra Europos Socialinis Tyrimas – tai mokslinis tyrimas 

apie Europos gyventojų nuomones ir pažiūras

■ Kodėl atvykome šiuo adresu – jis buvo atrinktas iš Lietuvos 

adresų registro atsitiktine tvarka

■ Apklausos trukmė – apie 1 val.

■ Respondento pateiktos informacijos konfidencialumas – mes 

laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, duomenys 

bus analizuojami tik agreguotojo formoje, respondento 

atsakymų nebus įmanoma susieti su jo asmeniu

■ Laiške nurodyti už tyrimą atsakingi asmenys, norint su jais  

visada galima susisiekti dėl papildomos informacijos apie 

tyrimą

■ Tyrimą Lietuvoje įgyvendina Vytauto Didžiojo universitetas ir 

UAB „RAIT“.
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SVARBIAUSIA INFORMACIJA

Prieš pradėdami apklausą:

■ Jei įmanoma, raskite respondento namuose ramią vietą, 

kurioje respondento niekas neblaškytų

■ Paaiškinkite, jog būtų geriausia, jei niekas kitas apklausos 

metu nedalyvautų ir nesėdėtų šalia respondento

■ Atsisėskite tokioje pozicijoje, kurioje respondentas nematytų 

Jūsų kompiuterio ekrano

■ Būtinai įteikite respondentui kortelių komplektą

■ Daugumoje klausimų atsakymo variantų Jums skaityti nereikia 

– Jūs perskaitote klausimą, o respondentas pasirenka 

atsakymo variantą iš kortelės.

■ Jei atsakymų variantus Jums reiks perskaityti, tai bus nurodyta 

pastabose apklausėjams prie klausimo.

■ Dalis klausimų bus atvirų – respondentas Jums turės pateikti 

atsakymą be galimų pasirinkimo variantų.



EST ĮGYVENDINIMAS

Apklausos atlikimas
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APKLAUSOS ATLIKIMAS

Pagrindinės sėkmingos apklausos atlikimo taisyklės (1):

▪ Klausimai visiems respondentams turi būti perskaityti tiksliai taip, kaip yra 

suformuoti elektroninėje klausimyno versijoje.

▪ Jei respondentas nesupranta klausimo, jo neperfrazuokite, neaiškinkite, 

nepateikite žodžių sinonimų - tiesiog paprašykite respondento atsakyti į 

klausimą taip, kaip supranta. Jei respondentas sako, kad negali pateikti 

atsakymo į klausimą, žymėkite „nežinau“. 

▪ Retais atvejais galite pateikti respondentams paaiškinimus apie klausimuose 

naudojamus žodžius / formuluotes. Jie pateikiami Tyrimo vykdymo Lietuvoje 

vadove. 

▪ Klausimai turi būti perskaityti raiškiai ir šiek tiek lėtesniu nei šnekamoji kalba 

tempu. 

▪ Atsakymų variantų, kurie yra pateikiami SKLIAUSTELIUOSE ( ), 

respondentams NESKAITYKITE. Tai variantai skirti pažymėti, jei 

respondentas pateikia tokį spontaninį atsakymo variantą.  

▪ Visada išlikite neutralūs ir respondentui neparodykite jokios reakcijos į jo 

pateiktą atsakymą. 
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APKLAUSOS ATLIKIMAS

Pagrindinės sėkmingos apklausos atlikimo taisyklės (2):

▪ Jei respondentas paprašo pakartoti klausimą, dar kartą 

perskaitykite jį taip, kaip jis pateikiamas kompiuterio ekrane, 

neperfrazuokite

▪ Neskubinkite respondentų – leiskite jiems apgalvoti atsakymą

▪ Niekada nedarykite prielaidų apie galimus respondento 

atsakymus

▪ Niekada nepadėkite respondentui rasti tinkamos reikšmės 

skalėje, jie patys savo nuožiūra, pagal savo supratimą turi 

pasirinkti skaičių skalėje

▪ Jei jaučiate, kad respondento atsakymas prieštarauja jo anksčiau 

pateiktam atsakymui, neparodykite to respondentui, tiesiog 

priimkite pateiktą atsakymo variantą



EST ĮGYVENDINIMAS

Klausimyno temos
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EST TYRIMO KLAUSIMYNO TEMOS
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EST TYRIMO KLAUSIMYNO TEMOS



■ Visas klausimynas trunka apie valandą

■ SurveyToGo sistema fiksuos apklausos pradžios, pabaigos 

bei kiekvienos dalies pabaigos laiką (t.y. atskirų klausimyno 

dalių trukmę).

■ Paskutinioji (J) tyrimo dalis apima 9 klausimus, kuriuos Jūs 

turite užpildyti patys, nesitardami su respondentu.

■ Atskirų dalių klausimų paaiškinimai pateikiami Tyrimo 

vykdymo Lietuvoje vadove (18-32 psl.)
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ESS KLAUSIMYNAS
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SU PROFESINE VEIKLA SUSIJĘ 

KLAUSIMAI

■ F31-F34a klausimai yra apie respondento profesinę veiklą 

(F47-F49 – klausimai apie partnerio profesinę veiklą)

■ Klausimai yra atviri - atsakymus į šiuos klausimus mes 

turėsime sukoduoti pagal tarptautinius klasifikatorius

■ Mums reikia kuo tikslesnių ir išsamesių atsakymų į šiuos 

klausimus tam, kad galėtume juos tiksliai sukoduoti. 
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F33: Kaip vadinasi Jūsų pareigos 

pagrindinėje darbovietėje?

Mokytojas



■ Jūsų kompiuteriuose yra instaliuota SurveyToGo programa, 

kurioje reiks pildyti atsakymus į tyrimo klausimus

■ Prieš eidami atlikti lauko darbų, įsitikinkite, kad kompiuterio 

baterija yra įkrauta, kad turite maitinimo laidą.

■ Tausokite kompiuterius – baigę darbą visada juos išjunkite, 

o ne tik uždarykite.
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DARBAS SU KOMPIUTERIU



European Social Survey

ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

AČIŪ IR SĖKMĖS 

DARBE!


	Fieldwork instructions
	Interviewer briefing

