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A. ASMENS DUOMENYS
Filtras FA0 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jei namų ūkis apklausiamas 2-ą, 3-ą ar 4-ą kartą ir asmuo
įsikėlė ir amžius ≥ 0  A2
Kitu atveju  Filtras FA1
A2

Nurodykite Jūsų įsikėlimo į namų ūkį datą:
|__|__|__|__| m.

A9

Kuriais metais atvykote ar paskutinį kartą grįžote
gyventi į Lietuvą?
|__|__|__|__|
Nenurodyta

Filtras FA5
Jei namų ūkis apklausiamas 2-ą, 3-ą ar 4-ą kartą ir namų
ūkio narys buvęs (išsikėlęs ar miręs) ir mirusiam asmeniui
gyventojų registre nurodyta mirties data  Filtras FA6
Jei namų ūkis apklausiamas 2-ą, 3-ą ar 4-ą kartą ir namų
ūkio narys buvęs (išsikėlęs ar miręs) ir mirusiam asmeniui
gyventojų registre nenurodyta mirties data  A10
Kitu atveju  Filtras FA7

|__|__| mėn.

Filtras FA1
Jei asmuo identifikuotas (yra AK)  Filtras FA4
Jei asmuo neidentifikuotas (nėra AK)  Filtras FA2
Filtras FA2 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo diena)
Jei amžius < 16  Filtras FA4
Jei amžius ≥ 16  Filtras FA3

A10 Nurodykite išsikėlimo iš namų ūkio datą:
Mirusiam asmeniui nurodykite jo mirties datą
|__|__|__|__| m.

Filtras FA3
Jei dabartinis namų ūkio narys ir asmens anketa pildoma 
(A0 ≠ 2) A3
Kitu atveju  Filtras FA4
A3

Kokia Jūsų pilietybė?
Lietuvos Respublikos ................................
Kitos valstybės ..........................................

1
2

 A4

Filtras FA6 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jei amžius < 15  AA5
Jei 15 ≤ amžius < 35  A11.1
Jei 35 ≤ amžius ≤ 85  A11.2
Jei amžius > 85  AA5
A11.1 Koks Jūsų ekonominio aktyvumo (veiklos)
pobūdis buvo 2017 m.?

__________________________________ |___|___|
Nurodykite šalies pavadinimą

Neturite pilietybės .....................................
A4

A5

3  A6

1
2

 A5
 A6

Nurodykite antrą pilietybę
__________________________________ |___|___|
Nurodykite šalies pavadinimą

A6

Dirbantis asmuo (taip pat moteris,
išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų,
bei asmuo, išėjęs vaiko priežiūros
atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau
nei pusės algos dydžio išmoką) ...........
Bedarbis (-ė) .......................................
Kitas ekonomiškai neaktyvus asmuo
(taip pat asmuo, išėjęs vaiko priežiūros
atostogų ir gaunantis mažiau nei pusės
algos dydžio išmoką) ..........................

Šalies kodas

Ar turite antrą pilietybę?
Taip .........................................................
Ne ...........................................................

Šalies kodas

Dirbantis asmuo (taip pat moteris,
išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų,
bei asmuo, išėjęs vaiko priežiūros
atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau
nei pusės algos dydžio išmoką) ...........
Bedarbis (-ė) .......................................
Senatvės ar išankstinės senatvės
pensininkas (-ė)
Kitas ekonomiškai neaktyvus asmuo
(taip pat asmuo, išėjęs vaiko priežiūros
atostogų ir gaunantis mažiau nei pusės
algos dydžio išmoką) ..........................

Lietuvoje ..............................................................
1
Kitoje šalyje ..........................................................
2
__________________________________ |___|___|
Šalies kodas

A7 Kokia juridinė santuokinė padėtis?
Nevedęs (netekėjusi) ...........................................
Vedęs (ištekėjusi) .................................................
Išsituokęs (-usi) ....................................................
Našlys (-ė) ............................................................

1
2
3
4

Filtras FA4 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jei amžius < 1  Filtras FA5
Jei amžius ≥ 1  A8
Ar kada nors gyvenote užsienyje vienus metus ar
ilgiau?
Taip ................................................ . 1  A9
Ne .................................................. . 2
 Filtras FA5
Nenurodyta .................................... . 3

 AA5

4

1
2

 AA5

3

4

Filtras FA7
Jei laikinai išvykusiam iki apklausos laikotarpio pabaigos
asmeniui anketa nepildoma (A1 = 2)  Filtras FA8
Kitu atveju  A12
A12

A8

1
2

A11.2 Koks Jūsų ekonominio aktyvumo (veiklos)
pobūdis buvo 2017 m.?

Kurioje šalyje gimėte?

Nurodykite šalies pavadinimą

|__|__| mėn.

Ar šiuo metu gyvenate namų ūkyje?
Taip .................................................. ...................
Ne, esate laikinai išvykęs (-usi) iki apklausos
laikotarpio pabaigos ......................... ...................

1
2

Filtras FA8 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jei amžius < 16  Filtras FB1
Jei amžius ≥ 16  C1

3

B. VAIKO PRIEŽIŪRA
Filtras FB1 (Vaiko amžius = apklausos data – gimimo data)

Filtras FB4 (Vaiko amžius = apklausos data – gimimo data)

Jei vaiko amžius < 13  Filtras FB2

Jei vaiko amžius < 3  B9

Jei vaiko amžius ≥ 13  Filtras FP1

Jei vaiko amžius ≥ 3  B7

Filtras FB2 (Vaiko amžius = apklausos data – gimimo data)

B7

Jei vaiko amžius < 8  B1

Ar vaikas lanko vaikų dienos ar vaikų užimtumo
centrą ar pan.?

Jei vaiko amžius ≥ 8  B3

Taip ...................................................... 1  B8
Ne ........................................................ 2  B9

B1

Ar vaikas lanko vaikų lopšelį arba darželį?
Taip ..................................................... 1  B2

B8

|__|__|

Ne ....................................................... 2  Filtras FB3
B2

B9

Kiek valandų per savaitę?
|__|__|

 B5

Kiek valandų per savaitę?

Ar vaiką prižiūri mokama auklė?
Taip ...................................................... 1  B10
Ne ........................................................ 2  B11

Filtras FB3 (Vaiko amžius = apklausos data – gimimo data)
B10 Kiek valandų per savaitę?

Jei vaiko amžius < 5  Filtras FB4
Jei vaiko amžius ≥ 5  B3
B3

|__|__|

Ar vaikas lanko bendrojo ugdymo mokyklą?
Taip ..................................................... . 1  B4
Ne ....................................................... . 2  Filtras FB4

B4

Kiek valandų per savaitę?

B11 Ar vaiką neatlygtinai prižiūri seneliai, kiti šeimos
nariai (ne tėvai), giminaičiai, draugai, kaimynai?
Taip ...................................................... 1  B12
Ne ........................................................ 2  Filtras FP1
B12 Kiek valandų per savaitę?

|__|__|
|__|__|
B5

Ar vaikas lanko pailgintos dienos grupę mokykloje,
savaitinį vaikų darželį ar pan.?
Taip ..................................................... . 1  B6
Ne ....................................................... . 2  Filtras FB4

B6

Kiek valandų per savaitę?
|__|__|

 Filtras FB4

 Filtras FP1
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C. DARBAS, VEIKLOS POBŪDIS
C1

Kaip apibūdintumėte savo ekonominio aktyvumo (veiklos) pobūdį šiuo metu?
Samdomasis darbuotojas, dirbantis visą darbo dieną (taip pat moteris, išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų,
bei asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau nei pusės algos dydžio išmoką) ................... 1
Samdomasis darbuotojas, dirbantis ne visą darbo dieną (taip pat moteris, išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų,
bei asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau nei pusės algos dydžio išmoką) ................... 2
Savarankiškai visą darbo dieną dirbantis asmuo (įskaitant dirbantį be atlyginimo šeimos versle) .................................... 3
Savarankiškai ne visą darbo dieną dirbantis asmuo (įskaitant dirbantį be atlyginimo šeimos versle) ............................... 4
Bedarbis (-ė) ...................................................................................................................................................................... 5
Mokinys (-ė), studentas (-ė) .............................................................................................................................................. 6
Senatvės ar išankstinės senatvės pensininkas (-ė) .......................................................................................................... 7
Dėl negalios nedirbantis asmuo ........................................................................................................................................ 8
Privalomosios pradinės karo tarnybos karys .................................................................................................................... 9
Namų šeimininkas (-ė) ...................................................................................................................................................... 10
Kitas ekonomiškai neaktyvus asmuo (išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis mažiau nei pusės algos dydžio
išmoką ir kt.) ..................................................................................................................................................................... 11

Filtras FC0
Jei asmens anketa nepildoma (A0 = 2)  AA5
Jei asmens anketa pildoma (A0 = 1)  C2
C2

Ar dabartinis ekonominio aktyvumo (veiklos) pobūdis keitėsi 2017 m.?
Taip .................................................... . 1  C3
Ne ...................................................... . 2  Filtras FC1

C3

Paskirstykite 2017 m. mėnesius pagal Jūsų ekonominio aktyvumo pobūdį, nurodykite mėnesių skaičių:
Samdomasis darbuotojas, dirbantis visą darbo dieną (taip pat moteris, išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų,
bei asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau nei pusės algos dydžio išmoką) ... 1
Samdomasis darbuotojas, dirbantis ne visą darbo dieną (taip pat moteris, išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų,
bei asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau nei pusės algos dydžio išmoką) ... 2
Savarankiškai visą darbo dieną dirbantis asmuo (įskaitant dirbantį be atlyginimo šeimos versle) .................... 3
Savarankiškai ne visą darbo dieną dirbantis asmuo (įskaitant dirbantį be atlyginimo šeimos versle) ............... 4
Bedarbis (-ė) ..................................................................................................................................................... 5
Mokinys (-ė), studentas (-ė) .............................................................................................................................. 6
Senatvės ar išankstinės senatvės pensininkas (-ė) .......................................................................................... 7
Dėl negalios nedirbantis asmuo ........................................................................................................................ 8
Privalomosios pradinės karo tarnybos karys (-ė) ............................................................................................... 9
Namų šeimininkas (-ė) ...................................................................................................................................... 10
Kitas ekonomiškai neaktyvus asmuo (išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis mažiau nei pusės algos
dydžio išmoką ir kt.) .......................................................................................................................................... 11

Filtras FC1
Jei namų ūkis apklausiamas 1-ą kartą ar namų ūkis
apklausiamas ne 1-ą kartą ir namų ūkio narys įsikėlė  C4.1
Kitu atveju  C4.2
C4.1 Ar keitėte ekonominio aktyvumo pobūdį
per paskutinius 12 mėnesių?
Pvz., buvote bedarbis (-ė), o dabar esate dirbantis
asmuo.
Taip ..................................................... 1  C5
Ne ....................................................... 2  Filtras FC2
C4.2 Ar keitėte ekonominio aktyvumo pobūdį
po paskutinės apklausos?
Pvz., buvote bedarbis (-ė), o dabar esate dirbantis
asmuo.
Taip ..................................................... 1  C5
Ne ....................................................... 2  Filtras FC2

C5

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

Nurodykite ekonominio aktyvumo pobūdį, kurį
pakeitėte į dabartinį [C1 variantas]:
Dirbantis asmuo (taip pat moteris, išėjusi nėštumo
ir gimdymo atostogų, bei asmuo, išėjęs vaiko
priežiūros atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau
nei pusės algos dydžio išmoką) ........................... 1
Bedarbis (-ė) ........................................................

2

Senatvės ar išankstinės senatvės pensininkas (-ė) 3
Kitas ekonomiškai neaktyvus asmuo (taip pat
asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis
mažiau nei pusės algos dydžio išmoką) ................. 4
Filtras FC2
Jei C1 = 1 – 4  Filtras FE1 ir C6.1 = 1
Jei C1 = 5 – 11 ir lytis = 1 (vyras)  Filtras FC3
Jei C1 = 5 – 11 ir lytis = 2 (moteris)  Filtras FC4

5
Filtras FC3 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)

C7

Ar per paskutines 4 savaites ieškojote darbo?

Jei amžius ≥ 63  C6.1

Taip ...........................................................

1

Jei amžius < 63  C6.2

Ne .............................................................

2

Filtras FC4 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)

Jau radau darbą, pradėsiu dirbti per
artimiausius 3 mėnesius ...........................

3

 C8
 C9

Jei amžius ≥ 62  C6.1
C8

Jei amžius < 62  C6.2

Jeigu šiuo metu rastumėte darbą, ar galėtumėte
per artimiausias 2 savaites pradėti dirbti?
Taip ............................................................. 1

C6.1 Ar šiuo metu dirbate?

Ne ............................................................... 2

Taip .................................................... 1  Filtras FE1
Ne, esu pensinio amžiaus .................. 2  C9

C9

Ne, dėl kitos priežasties ..................... 3  C7
C6.2 Ar šiuo metu dirbate?

Ar kada nors turėjote nuolatinį darbą ne trumpiau
kaip 6 mėnesius?
Įskaitomas samdomas darbas, individuali veikla,
darbas be atlyginimo šeimos versle.

Taip .................................................... 1  Filtras FE1

Taip ............................................................. 1

 D1

Ne ...................................................... 2  C7

Ne ............................................................... 2

 H1

D. ANKSTESNĖ PAGRINDINĖ VEIKLA
D1

Nurodykite savo buvusią profesiją (t. y. pareigas
arba darbą, kurį atlikote) paskutinėje darbovietėje
ar užsiimant individualia veikla:
___________________________________________

D3

Kokia buvo darbo sutartis?
Neterminuota .............................................. 1
Terminuota .................................................. 2
Dirbote be darbo sutarties ........................... 3

___________________________________________
Profesijos kodas pagal LPK 2012 |___|___|

D2

Koks buvo užimtumo statusas?

D4

Samdomasis darbuotojas ........................... 1

 D3

Taip ............................................................. 1

Savarankiškai dirbantis ir turintis
samdomųjų darbuotojų asmuo .................... 2
Savarankiškai dirbantis be samdomųjų
darbuotojų asmuo ....................................... 3

Ar turėjote pavaldinių?

Ne ............................................................... 2

 G1

 G1

Dirbantis be atlyginimo šeimos versle,
asmeniniame žemės ūkyje asmuo .............. 4

E. DABARTINĖ PAGRINDINĖ VEIKLA
Jei respondentas turi keletą darbų ir negali nurodyti, kuris iš jų yra pagrindinis, pagrindiniu darbu laikomas darbas, kurį dirbama
daugiausia valandų.
E3

Filtras FE1
Jei namų ūkis apklausiamas 1-ą kartą arba namų ūkis
apklausiamas ne 1-ą kartą ir namų ūkio narys įsikėlė  E1
Kitu atveju  E2

E1

Nurodykite pagrindinę darbo keitimo priežastį:
Gavote geresnį darbą ............................................ 1
Pasibaigė terminuota darbo sutartis ...................... 2
Darbdavio iniciatyva (verslo veiklos nutraukimas,
etatų mažinimas, atleidimas, išankstinė senatvės
pensija) .................................................................. 3
Savo (šeimos) verslo pardavimas ar veiklos
nutraukimas ........................................................... 4

Ar keitėte pagrindinį darbą per praėjusius
12 mėnesių?
Taip .......................................................... 1

 E3

Ne ............................................................ 2

 E5

Vaiko ar kito šeimos nario priežiūra ....................... 5
Dėl sutuoktinio arba sugyventinio darbo teko
persikelti į kitą vietovę ............................................ 6
Kita priežastis ........................................................ 7

E2

Ar keitėte pagrindinį darbą po paskutinės
apklausos?

Filtras FE2
Jei asmuo identifikuotas (yra AK)  E7

Taip .......................................................... 1

 E3

Ne ............................................................ 2

 E5

Jei asmuo neidentifikuotas (nėra AK)  E5

6
E5

Nurodykite Jūsų darbovietės pagrindinės
ekonominės veiklos rūšį ar veiklos pobūdį arba
veiklos rūšį, kuria vertėtės individualiai:

E8

Neterminuota .............................................. 1
Terminuota .................................................. 2

____________________________________________

Dirbate be darbo sutarties ........................... 3

____________________________________________
Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
(EVRK 2 red.)

E6

E9
|___|___|

Nurodykite savo profesiją (pareigas, atliekamą
darbą) pagrindinėje darbovietėje ar užsiimant
individualia veikla:

Ar turite pavaldinių?
Taip .............................................................. 1
Ne ............................................................... 2

E10 Kiek asmenų, įskaitant Jus, dirba Jūsų įstaigoje,
įmonėje, šeimos versle?

___________________________________________

10 asmenų ar mažiau ................................. 1

___________________________________________
Profesijos kodas pagal Lietuvos profesijų
klasifikatorių (LPK 2012)

Kokia darbo sutartis?

Įrašykite tikslų asmenų skaičių

|___|___|

Nuo 11 iki 19 asmenų ................................. 2

|___|___|

Nuo 20 iki 49 asmenų ................................. 3
E7

Koks Jūsų užimtumo statusas?

50 asmenų ar daugiau ................................ 4

Samdomasis darbuotojas ........................... 1

 E8

Nežinote, bet mažiau kaip 11 asmenų ........ 5

Savarankiškai dirbantis ir turintis
samdomųjų darbuotojų asmuo ................... 2
Savarankiškai dirbantis be samdomųjų
darbuotojų asmuo ....................................... 3

Nežinote, bet daugiau kaip 10 asmenų ....... 6

 E10

E11 Kiek valandų per savaitę paprastai dirbate
pagrindiniame darbe?

Dirbantis be atlyginimo šeimos versle,
asmeniniame žemės ūkyje asmuo .............. 4

|___|___|

F. DABARTINĖ NEPAGRINDINĖ VEIKLA
F1

F2

Ar dirbate daugiau nei viename darbe?

Filtras FF1

Taip ...........................................................
1  F2

Jei E11 + F2 < 30  Y1

Ne .............................................................
2  Filtras FF1

Jei E11 + F2 ≥ 30  G1

Kiek valandų per savaitę paprastai dirbate
nepagrindiniame darbe?
 Filtras FF1

|___|___|

Y. DARBO VALANDOS
Y1

Nurodykite pagrindinę priežastį, dėl kurios dirbate trumpiau nei 30 valandų per savaitę:
Mokotės (studijuojate) ............................................................................................................................................

1

Negalite daugiau dirbti dėl ligos (negalios) ............................................................................................................

2

Norėtumėte dirbti ilgiau, tačiau nerandate visos dienos darbo ..............................................................................

3

Nenorite dirbti daugiau valandų .............................................................................................................................

4

Dirbtų valandų skaičius prilygsta visai darbo savaitei ............................................................................................

5

Esate namų šeimininkas (-ė), prižiūrite vaikus arba kitus asmenis ........................................................................

6

Kita priežastis ........................................................................................................................................................

7

G. VEIKLOS ISTORIJA
G1

Kokio amžiaus būdamas (-a) pradėjote dirbti
nuolatinį darbą:
Nuolatiniu laikomas darbas, kurį asmuo dirbo 15 ar
daugiau valandų per savaitę bent 6 mėnesius arba
pradėjo dirbti pastovų darbą.
|___|___|
Nenurodyta

G2

Kiek metų dirbate (-ote) samdomuoju darbuotoju
ar užsiimate (-ėte) privačia veikla?
|___|___|
Nenurodyta

7

H. SAMDOMOJO DARBO PAJAMOS
H1

Ar gavote atlyginimą ar kokį kitą užmokestį
už samdomąjį darbą 2017 m.?
Taip, viename darbe ................................... 1
Taip, keliuose darbuose .............................. 2
Ne, negavau ................................................ 3

H2

 H2
 M1

Filtras FH2
Jei H1 = 1 ir H2 = 2  H9
Jei H1 = 2 ir H2 = 2  H7
H7

Kokias pajamas Jums būtų patogiausia nurodyti?
Metines ........................................................ 1
Mėnesines ................................................... 2
Nenurodyta .................................................. 3

Priskaičiuota suma (ikimokestinė) ..........................1
Į rankas gauta suma, atskaičius mokesčius ...........2
Į rankas gauta suma, jei mokesčių nemokėjote ......3

 H3
 H5
 J1
H7.1

H3

|__|__|__|__|__|__| EUR
H8

Nurodykite sumą:
|__|__|__|__|__|__| EUR

 Filtras FH1

Priskaičiuota suma (ikimokestinė) ..........................1
Į rankas gauta suma, atskaičius mokesčius ...........2
Į rankas gauta suma, jei mokesčių nemokėjote ......3
H4.1

Nurodykite sumą:
 H9

|__|__|__|__|__|__| EUR
H5

1
2  H10
3
4  J1

H10 Ar nurodytos papildomos pajamos yra įtrauktos į
anksčiau nurodytą gautų pajamų sumą?
Taip, visos papildomos pajamos įtrauktos
į nurodytą pajamų sumą .............................. 1  J1
Ne, ne viskas įskaičiuota ............................. 2  H11
H11

Papildomai gautas neįtrauktas pajamas
nurodysite:
Priskaičiuota suma (ikimokestinė) ..........................1
Į rankas gauta suma, atskaičius mokesčius ...........2
Į rankas gauta suma, jei mokesčių nemokėjote ......3

Įprastinį mėnesinį atlyginimą pagrindiniame
darbe nurodysite:
Priskaičiuota suma (ikimokestinė) ..........................1
Į rankas gauta suma, atskaičius mokesčius ...........2
Į rankas gauta suma, jei mokesčių nemokėjote ......3

Nurodykite, kurias iš išvardytų pajamų gavote 2017
m.:
Priedus prie atlyginimo, premijas ..............
Apmokėjimą už viršvalandžius, priemoką
už darbą kenksmingomis sąlygomis .........
Kitas pajamas (arbatpinigius,
nepanaudotus dienpinigius ir pan.) ...........
Negavote papildomų pajamų ....................

Filtras FH1
Jei H1 = 1 ir H2 = 1  H9
Jei H1 = 2 ir H2 = 1  H4
Nepagrindiniame darbe gautas metines pajamas
nurodysite:

Kiek mėnesių gavote šią sumą?
|__|__|

H9

H4

Nurodykite sumą:

Pagrindiniame darbe gautas metines pajamas
nurodysite:
Priskaičiuota suma (ikimokestinė) ..........................1
Į rankas gauta suma, atskaičius mokesčius ...........2
Į rankas gauta suma, jei mokesčių nemokėjote ......3

H3.1

Įprastinį mėnesinį atlyginimą nepagrindiniame
darbe nurodysite:

H11.1 Nurodykite sumą:
|__|__|__|__|__|__| EUR

H5.1

Nurodykite sumą:
|__|__|__|__|__|__| EUR

H6

Kiek mėnesių gavote šią sumą?
|__|__|

 Filtras FH2

J. DARBO AUTOMOBILIS
J1

Ar darbdavys Jums suteikė galimybę naudotis
darbo automobiliu asmeniniais tikslais 2017 m.?

J3

___________________________________________
___________________________________________

Taip ............................................................. 1  J2
Ne ............................................................... 2  K1
J2

Nurodykite automobilio rūšį:
Lengvasis ...................................................
Mikroautobusas ...........................................
Sunkvežimis ................................................
Vilkikas .......................................................
Kita (įrašykite) ..............................................
__________________________________

J4
1
2
3
4
5

Nurodykite automobilio markę ir modelį:

Nurodykite automobilio pirmosios registracijos
metus:
|__|__|__|__|

J5

Kiek mėnesių 2017 m. naudojotės šiuo automobiliu?
|__|__|
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K. PAJAMOS IŠ DARBO NATŪRA
K1

K2

Ar 2017 m. gavote iš darbo asmeniniams tikslams nemokamai kuro automobiliui ir (arba) paslaugų
(mokestį už telefoną, apgyvendinimo paslaugų, maitinimą, turistinių kelionių ar pan.)?
Taip ...........................................................

1  K2

Ne .............................................................

2  Filtras FK1

Nurodykite vidutinę pajamų natūra mėnesinę vertę ir kiek mėnesių gavote šias pajamas 2017 m.?

1.

Automobilio kuras ....................................................................................................

|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

2.

Automobilio draudimas, remontas, techninė apžiūra, padangų keitimas ir pan. ......

|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

3.

Maitinimas, maisto talonai ........................................................................................

|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

4.

Mokesčiai už mobilųjį ar laidinį telefoną ...................................................................

|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

5.

Apgyvendinimo paslaugos .......................................................................................

|__|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

6.

Turistinės kelionės ...................................................................................................

|__|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

7.

Kitos paslaugos (abonementas į baseiną ar pan.) ....................................................

|__|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

Filtras FK1
Jei asmuo identifikuotas (yra AK)  M1
Jei asmuo neidentifikuotas (nėra AK)  L1

L. LIGOS PAŠALPA
L1

L2

Ar 2017 m. Jūs turėjote nedarbingumo pažymėjimą?

Filtras FL1

Taip ............................................................. 1  L2

Jei H2 = 3  M1

Ne ............................................................... 2  M1

Kitu atveju  L3

Už kiek dienų buvo mokama ligos pašalpa?

L3

|__|__|__|
Nenurodyta

 Filtras FL1

Ar ligos pašalpa yra įtraukta į anksčiau nurodytas
pajamas?
Taip ........................................................................ 1
Ne .......................................................................... 2

M. PAJAMOS IŠ NUOMOS
M1

Ar 2017 m. Jūs gavote pajamų iš turto nuomos,
atskaičius turto savininko išlaidas už smulkų
remontą, draudimą, paskolą ir kt.?
Namo, buto, kambario, žemės ir pan. nuoma

M4

Ar nuo šių pajamų mokėjote pajamų (verslo liudijimo)
mokestį ir socialinio draudimo įmokas?
Taip ............................................................. 1  M5
Ne ............................................................... 2  N1

Taip ............................................................. 1  M2
Ne ............................................................... 2  N1
M2

M3

Kokią pajamų sumą, neatskaičius mokesčių,
gavote per metus?

M5

|__|__|__|__|__|__| EUR

 M4

Nenurodyta

 M3

Nurodykite apytikslę pajamų sumą:
Mažiau nei 100 EUR ............................................. 1
100–150 EUR ....................................................... 2
151–200 EUR ....................................................... 3
201–300 EUR ....................................................... 4
301–400 EUR ....................................................... 5
401–500 EUR ....................................................... 6
501–700 EUR ....................................................... 7
701–1 000 EUR .................................................... 8
1 001–2 000 EUR ................................................. 9
2 001–3 000 EUR ................................................. 10
Daugiau nei 3 000 EUR ........................................ 11

Kokia suma buvo sumokėta per metus?
|__|__|__|__|__|__| EUR
Nenurodyta
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N. PAJAMOS IŠ VERSLO, INDIVIDUALIOS VEIKLOS
N1

N2

Ar 2017 m. Jūs gavote pajamų iš nuosavo verslo,
individualios veiklos, išskyrus žemės ūkį ir turto
nuomą?

N7

Taip ............................................................. 1

 N2

Ne ............................................................... 2

 O1

Jūs buvote:

Ar 2017 m. mokėjote pajamų arba verslo liudijimo
mokestį?
Taip ............................................................. 1  N8
Ne ............................................................... 2  N9

N8

Nurodykite metinę sumą:

Individualios įmonės savininkas .................. 1

|__|__|__|__|__| EUR

Pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo ........ 2

 N5

Nenurodyta

Individualia veikla užsiimantis asmuo ......... 3
Šeimos versle be atlyginimo dirbantis asmuo

4

 O1

Kita (įrašykite) ............................................. 5

 N5

N9

Taip .................................................. 1  N10

__________________________________

Ne .................................................... 2  Filtras FN1

N5 Kokios buvo verslo, individualios veiklos metinės
pajamos, skirtos Jūsų namų ūkio reikmėms ?
 N7

|__|__|__|__|__|__| EUR

N10 Nurodykite metinę sumą:
|__|__|__|__|__|__| EUR

 N6

Nenurodyta
N6

Ar 2017 m. mokėjote socialinio draudimo įmokas?

Nenurodyta

 Filtras FN1

Nurodykite apytikslę pajamų sumą:
Mažiau nei 300 EUR ............................................

1

Filtras FN1

300–600 EUR ......................................................

2

Jei N7 = 1 ir (arba) N9 = 1  N11

601–1000 EUR ....................................................

3

Jei N7 = 2 ir N9 = 2  O1

1001–2 000 EUR .................................................

4

2 001–3 000 EUR ................................................

5

3 001–4 000 EUR ................................................

6

4 001–6 000 EUR ................................................

7

6 001–10 000 EUR ..............................................

8

Taip ........................................................................

1

10 001–15 000 EUR ............................................

9

Ne ..........................................................................

2

N11 Ar nurodydami pajamų sumą atėmėte pajamų ar
verslo liudijimo mokestį, socialinio draudimo
įmokas?

15 001–30 000 EUR ............................................ 10
Daugiau nei 30 000 EUR ..................................... 11

O. PAJAMOS IŠ TURTO
O1

O2

O3

Ar 2017 m. gavote dividendų?

O4

Nurodykite apytikslę sumą:

Taip ....................................................................... 1

Mažiau nei 15 EUR ................................................

1

Ne ......................................................................... 2

15–30 EUR .............................................................

2

31–60 EUR .............................................................

3

61–100 EUR ........................................................

4

101–200 EUR ......................................................

5

201–500 EUR .......................................................

6

501–1 000 EUR ...................................................

7

1 001–1 500 EUR .................................................

8

 Filtras FP1

1 501–2 000 EUR ................................................

9

 O4

Daugiau nei 2 000 EUR .......................................

10

Ar 2017 m. gavote palūkanų už indėlius, vertybinius
popierius, suteiktas paskolas?
Taip ..................................................1

 O3

Ne ....................................................2

 Filtras FP1

Nurodykite gautų palūkanų sumą:
|__|__|__|__|__|__| EUR
Nenurodyta
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P. PENSIJOS, SOCIALINĖS IŠMOKOS
Filtras FP1

Filtras FP5

Jei asmuo identifikuotas (yra AK)  Filtras FP2

Jei asmuo identifikuotas (yra AK)  Filtras FP6

Jei asmuo neidentifikuotas (nėra AK)  Filtras FP3

Jei asmuo neidentifikuotas (nėra AK)  P6

Filtras FP2 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)

P6

Kurias iš išvardytų pajamų gavote 2017 m.:

Jei amžius < 16  AA5

Nedarbo socialinio draudimo išmoką ....................

1

Jei amžius ≥ 16  P2

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę
kompensaciją ........................................................

2

Tikslinę išmoką studijų išlaidoms kompensuoti
neįgaliems studentams .........................................

3

Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių
įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensaciją neįgaliesiems .................................

4

Profesinės reabilitacijos pašalpą ...........................

5

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo išmoką ....................................

6

Išeitinę išmoką .......................................................

7

Šalpos (socialinę) pensiją .................3

Motinystės išmoką ................................................

8

Negavo išmokų iš sąrašo ..................4

Vaiko priežiūros išmoką .........................................

9

Filtras FP3 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jei amžius ≥ 16  P4
Jei amžius < 16  P1
P1 Kurias iš išvardytų išmokų vaikas gavo 2017 m.:
Našlaičių (maitintojo netekimo)
pensiją, šalpos našlaičių pensiją ......1
Slaugos ar priežiūros (pagalbos)
išlaidų tikslinę kompensaciją .............2

 AA5

Tėvystės išmoką ................................................... 10
P2

Ar 2017 m. gavote kitų šalių pensiją?

Laidojimo pašalpą .................................................. 11

Taip .............................................................
1
 P5

Negavote pajamų iš sąrašo ................................... 12

Ne ...............................................................
2
 Filtras FP6
Filtras FP6
Jei amžius ≥ 60  Filtras FP7

P4 Kurias pensijas gavote 2017 m.:
Senatvės pensiją ..................................................

1

Išankstinę senatvės pensiją .................................

2

Kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ..........

3

Netekto darbingumo (invalidumo) pensiją ............

4

Šalpos (socialinę) pensiją, šalpos kompensaciją

5

Našlių, našlaičių (maitintojo netekimo) pensiją,
šalpos našlaičių pensiją .......................................

6

Nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją .............

7

I ar II laipsnio valstybinę pensiją ..........................

8

Jei amžius < 60  P7
P7

Ar 2017 m. gavote stipendiją?
Taip .............................................................
1  P8
Ne ...............................................................
2  Filtras FP7

P8

Nurodykite vidutinį mėnesinį stipendijos dydį ir
kiek mėnesių ją gavote:
|__|__|__|__| EUR

|__||__| mėn.

Mokslininkų valstybinę pensiją .............................

9

Pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ....................

10

Jei amžius > 85  Filtras FR1

Teisėjų valstybinę pensiją ....................................

11

Jei asmuo niekada nedirbo (C9 = 2)  Filtras FR1

Kitų šalių pensiją ..................................................

12

Kitu atveju  P9

Negavote pensijų iš sąrašo ..................................

13

Filtras FP7

P9
Filtras FP4

Ar 2017 m., mirus giminaičiui, gavote išmoką
iš darbo?

Jei P4 = 12 (nesvarbu, ar kiti pažymėti)  P5

Taip .............................................................
1  P10

Kitu atveju  P6

Ne ...............................................................
2  Filtras FR1

P5

Nurodykite vidutinį mėnesinį kitų šalių pensijos
dydį ir kiek mėnesių ją gavote:
|__|__|__|__| EUR

|__|__| mėn.

P10 Nurodykite gautos išmokos sumą:
|__|__|__|__|__| EUR
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R. PRIVATŪS PENSIJŲ FONDAI
R7

Filtras FR1

Nurodykite apytikslę sumą:

Jei lytis = 1 (vyras) ir amžius ≤ 58  R5

Mažiau nei 150 EUR .............................................

1

Jei lytis = 2 (moteris) ir amžius ≤ 57  R5

150–300 EUR .......................................................

2

Kitu atveju  R1

301–500 EUR .......................................................

3

R1

501–800 EUR .......................................................

4

Ar 2017 m. Jūs gavote reguliarių pajamų iš privačių
pensijų fondų ar pensijų draudimo, neįskaitant
išmokų paveldėtojams?

801–1 200 EUR ....................................................

5

1 201–1 800 EUR .................................................

6

 R2

1 801–2 500 EUR .................................................

7

 R5

2 501–3 500 EUR .................................................

8

Daugiau nei 3 500 EUR ........................................

9

Taip ............................................................. 1
Ne ............................................................... 2
R2

R3

Nurodykite mėnesinės išmokos dydį:
|__|__|__|__| EUR

 R4

Nenurodyta

 R3

Jei lytis = 1 (vyras) ir amžius > 58  Filtras FS1
Jei lytis = 2 (moteris) ir amžius > 57  Filtras FS1
Kitu atveju  R8

Nurodykite apytikslę sumą:
Mažiau nei 15 EUR ...............................................

1

15–30 EUR ...........................................................

2

31–60 EUR ...........................................................

3

Ar Jūs pats (neįskaitant darbdavio sumokėtų įmokų
„Sodrai“) 2017 m. papildomai mokėjote į privačius
pensijų draudimo fondus (3-iosios pakopos)?

61–100 EUR .........................................................

4

Taip ...........................................................
1  R9

101–150 EUR .......................................................

5

Ne .............................................................
2  Filtras FS1

151–250 EUR .......................................................

6

251–350 EUR .......................................................

7

351–450 EUR .......................................................

8

451–600 EUR .......................................................

R8

R9

Nenurodyta

R6

 Filtras FS1
 R10

R10 Nurodykite apytikslę įmokėtą sumą:
Mažiau nei 100 EUR ...........................................

1

100–150 EUR ......................................................

2

151–200 EUR ......................................................

3

Ar 2017 m. , kaip paveldėtojas, gavote išmoką iš
privačių pensijų fondų ar pensijų draudimo?

201–230 EUR ......................................................

4

231–260 EUR ......................................................

5

Taip .............................................................
1
 R6

261–350 EUR ......................................................

6

Ne ...............................................................
2
 Filtras FR2

351–450 EUR ......................................................

7

451–550 EUR ......................................................

8

551–700 EUR ......................................................

9

 Filtras FR2

701–1 000 EUR ...................................................

10

 R7

Daugiau nei 1 000 EUR ......................................

11

Kiek mėnesių gavote šią išmoką?
|__|__|

R5

Nurodykite įmokėtą sumą:
|__|__|__|__|__|__| EUR

9

Daugiau nei 600 EUR ........................................... 10
R4

Filtras FR2

Nurodykite išmokos sumą:
|__|__|__|__|__| EUR
Nenurodyta

S. GRĄŽINTAS PAJAMŲ MOKESTIS

Jei asmuo identifikuotas (yra AK)  T1

Ar Jums buvo (bus) grąžinta permokėta pajamų
mokesčio suma 2017 m.?

Jei asmuo neidentifikuotas (nėra AK)  S1

Taip ....................................................................... 1

Filtras FS1

S1

Ne ......................................................................... 2
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T. SVEIKATA
T1

Kaip apibūdintumėte savo sveikatą? Ji yra ...

T6

Nurodykite pagrindinę priežastį:

Labai gera ............................................................

1

Neįstengėte susimokėti (per brangu) .................... 1

Gera .....................................................................

2

Vidutiniška ...........................................................

3

Teko ilgai laukti paslaugos (buvo sunku gauti
taloną, nukreipimą ir kt.) ........................................ 2

Bloga ...................................................................

4

Dėl laiko stokos (darbas, vaikų priežiūra ir kt.) ...... 3

Labai bloga ..........................................................

5

Per toli, nebuvo transporto .................................... 4

Nenurodyta ..........................................................

6

Gydytojų, ligoninių, tyrimo, gydymo baimė ............ 5
Norėjote palaukti, tikėjotės, kad negalavimas
praeis savaime ...................................................... 6

T2

Ar Jūs sergate kokia nors lėtine (chroniška) liga
arba turite ilgalaikių sveikatos sutrikimų?
Ilgalaike vadinama liga ar sveikatos sutrikimas, kuris
truko ar, tikėtina, kad truks mažiausiai 6 mėnesius
Taip ......................................................................

1

Ne ........................................................................

2

Nenurodyta ..........................................................

3

Nežinojote nė vieno gero gydytojo ar specialisto

7

Kita (įrašykite) ........................................................ 8
_______________________________________
T7

Ar per paskutinius 12 mėnesių buvo nors vienas
atvejis, kai Jums tikrai reikėjo odontologo
konsultacijos, gydymo?
Taip .......................................................
1  T8

T3

Ar per paskutinius bent 6 mėnesius Jūsų veikla,
palyginti su įprastine žmogaus veikla, buvo
apribota dėl sveikatos sutrikimų?
Sakytumėte, kad ji buvo ...

Ne ...........................................................
2  Filtras FU1
T8

Taip .......................................................
1  Filtras FU1

Labai apribota ....................................................... 1

Ne ...........................................................
2  T9

Šiek tiek apribota .................................................. 2
Visiškai neapribota ................................................ 3
Nenurodyta ........................................................... 4

T4

T5

Ar per paskutinius 12 mėnesių buvo nors vienas
atvejis, kai Jums tikrai reikėjo medicininės
konsultacijos ar gydymo (išskyrus odontologo)?
Taip .............................................................

1

 T5

Ne ................................................................

2

 T7

Ar visais atvejais gavote šias paslaugas?

T9

Nurodykite pagrindinę priežastį:
Neįstengėte susimokėti (per brangu) .................... 1
Teko ilgai laukti paslaugos (buvo sunku gauti
taloną, nukreipimą ir kt.) ........................................ 2
Dėl laiko stokos (darbas, vaikų priežiūra ir kt.) ...... 3
Per toli, nebuvo transporto .................................... 4
Gydytojų, ligoninių, tyrimo, gydymo baimė ............ 5
Norėjote palaukti, tikėjotės, kad negalavimas
praeis savaime ...................................................... 6

Ar visais atvejais gavote šias paslaugas?

Nežinojote nė vieno gero gydytojo ar specialisto

Taip .............................................................

1

 T7

Kita (įrašykite) ........................................................ 8

Ne ................................................................

2

 T6

_______________________________________

7
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U. ŠVIETIMAS IR IŠSILAVINIMAS
Filtras FU1 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)

U4

Jei amžius < 60  U1
Jei amžius ≥ 60  U4
U1

Ką baigėte?
Nurodykite mokymo įstaigą, kurioje įgijote aukščiausią
išsilavinimą.
Doktorantūrą, aspirantūrą universitete
(akademijoje, institute, seminarijoje) ........ 1

Ar šiuo metu mokotės aukštojoje, profesinėje arba
bendrojo ugdymo mokykloje?
Taip ........................................................

1

Taip, bet šiuo metu atostogaujate .........

2

 U3

Magistrantūros ir jai prilyginamas studijas
universitete (akademijoje, institute,
seminarijoje)* ............................................ 2

Ne .........................................................

3  U4

Bakalauro studijas universitete
(akademijoje, institute, seminarijoje) ........ 3
Kolegiją .................................................... 4

U3

Kur mokotės?

 U6

Aukštesniąją mokyklą (iki 2006 m.) .......... 5

Bendrojo ugdymo mokyklos pradinėje (1–4) klasėje

1

Bendrojo ugdymo mokyklos 5–10 klasėje arba
gimnazijos 1–2 klasėje ...........................................

Specialiąją vidurinę mokyklą, technikumą
(iki 1995 m.) ............................................. 6

2

Bendrojo ugdymo mokyklos 11–12 klasėje arba
gimnazijos 3–4 klasėje ...........................................

Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote
turėdami vidurinį išsilavinimą ................... 7

3

Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote
neturėdami pagrindinio išsilavinimo .......................

Bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje įgijote
vidurinį išsilavinimą .................................. 8

4

Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote
turėdami pagrindinį išsilavinimą .............................

Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote
 Filtras
9
turėdami pagrindinį išsilavinimą ...............
FU3

5

Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote
turėdami vidurinį išsilavinimą ..................................

Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote
10
neturėdami pagrindinio išsilavinimo .........

6

Kolegijoje ................................................................

7

Bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje įgijote
pagrindinį išsilavinimą .............................. 11

Universitete, akademijoje, seminarijoje –
bakalauro studijose ................................................

8

Bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje įgijote
pradinį išsilavinimą ................................... 12

Universitete, akademijoje, seminarijoje –
magistrantūros ar jai prilyginamose studijose* ........

9

 U6

Nebaigėte pradinės mokyklos .................. 13 V1

Universitete, akademijoje, seminarijoje –
doktorantūroje ........................................................ 10

* Magistrantūros ir jai prilyginamos studijos – magistrantūros,
vientisosios, rezidentūros, studijos, baigtos pagal vienos pakopos
aukštojo mokslo studijų programas.

Filtras FU3 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jeigu amžius nuo 16 iki 34 metų  U5
Kitu atveju  U6
U5

Ar, baigęs (-usi) profesinio mokymo įstaigą, kartu
su profesija įgijote vidurinį išsilavinimą?
Taip ........................................................................ 1
Ne .......................................................................... 2

U6

Kuriais metais įgijote aukščiausią išsilavinimą?
|___|___|___|___|
Nenurodyta
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V. MATERIALINIS NEPRITEKLIUS
V1

Ar keičiate bent dalį susidėvėjusių drabužių
naujais, ne dėvėtais drabužiais?

V4

Taip ........................................................................ .. 1
Ne, nes negalite sau to leisti .................................. .. 2
Ne, dėl kitos priežasties ......................................... ...3

V2

Ar turite dvi poras geros būklės kasdienių batų
(pvz., eiti į darbą)?

Taip ......................................................................
Ne, nes negalite sau to leisti ................................
Ne, dėl kitos priežasties .......................................
V5

Taip ........................................................................ .. 1
Ne, nes negalite sau to leisti .................................. .. 2
Ne, dėl kitos priežasties ......................................... ...3

V3

Ar bent kartą per mėnesį susitinkate su draugais /
giminėmis pasivaišinti gėrimais / valgiais?

Ar Jūs reguliariai dalyvaujate laisvalaikio veikloje,
už kurią reikia mokėti?
Laisvalaikio veikla: sportas, lankymasis kino teatruose,
koncertuose ir pan.
1
2
3

Ar išleidžiate beveik kas savaitę nedidelę pinigų sumą
sau, savo malonumui (ką nors nusiperkate / darote)?
Taip ........................................................................ 1
Ne, nes negalite sau to leisti .................................. 2
Ne, dėl kitos priežasties ......................................... 3

V6

Taip ........................................................................ .. 1
Ne, nes negalite sau to leisti ................................ .. 2
Ne, dėl kitos priežasties ......................................... .. 3

Ar turite interneto prieigą asmeninėms reikmėms
namuose, kai reikia?
Taip ........................................................................ 1
Ne, nes negalite sau to leisti .................................. 2
Ne, dėl kitos priežasties ......................................... 3

Z. GEROVĖ

Z1

Z3

99

Ar galėtumėte gauti materialinę pagalbą
(pvz.: pinigų, paskolą ar daiktą) iš giminaičių,
draugų ar kitų pažįstamų, jeigu jos reikėtų?

99

Taip ........................................................................ .. 1
Ne ........................................................................... .. 2

Ar apskritai esate patenkintas ...?
Atsakykite pagal skalę nuo 0 iki 10, kur 0 reiškia, kad
visiškai nepatenkintas, o 10 – visiškai patenkintas.
Nuo 0 (visiškai
nepatenkintas) iki
Nenu10 (visiškai patenkintas) rodyta

1.
2.

Savo dabartiniu gyvenimu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Namų ūkio finansine
padėtimi ........................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeigu respondentas nėra dirbantis asmuo (C1 kl. = 5–11)  4
3.
Darbu ............................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Mėgstamai veiklai
4.
skiriamo laiko trukme ....... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
Asmeniniais ryšiais su
5.
giminaičiais, draugais ir
kitais pažįstamais ............ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Z4

Nenurodyta

Labai nervingas (-a) ............
Ypač prastos nuotaikos ......
Ramus (-i) ir taikus (-i) ........
Liūdnas (-a) ir prislėgtas (-a)
Laimingas (-a) ....................
Vienišas (-a) .......................

 Z1
 AA1

Niekada

Taip ........................................................ 1
Ne ........................................................... 2

Retai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ar į anketos klausimus asmuo atsako pats?

Kartais

Z0

Dažnai

Kiek laiko per paskutines 4 savaites buvote ar
jautėtės ...?
Nuolatos

Z2

Filtras FZ1
Jeigu dabartinių 16 metų ir vyresnių namų ūkio narių
skaičius = 1  Z1
Kitu atveju  Z0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

99
99
99
99
99
99

Ar galėtumėte gauti nematerialią pagalbą
(pvz.: pasikalbėti, padėti kažką daryti) iš giminių,
draugų ar kitų pažįstamų, jeigu jos reikėtų?
Taip ........................................................................ .. 1
Ne ........................................................................... .. 2

Z5

Ar pasitikite nepažįstamais žmonėmis?
Atsakykite pagal skalę nuo 0 iki 10, kur 0 reiškia, kad
apskritai visiškai nepasitikite nepažįstamais žmonėmis,
o 10 – visiškai pasitikite.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nenurodyta

z

Z6

Įvertinus visas gyvenimo sritis, ar jaučiatės
atskirtas nuo visuomenės?
Atsakykite pagal skalę nuo 0 iki 10, kur 0 reiškia, kad
visiškai nesijaučiate atskirtas, o 10 – visiškai atskirtas.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nenurodyta
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AA. APKLAUSOS INFORMACIJA
Filtras FAA2A

AA1 Apklausos būdas:

Jei į anketos klausimus atsakė pats asmuo ( Z0 = 1)  AA4

Tiesioginė apklausa, naudojant popierinę
anketą ...................................................... 1
Tiesioginė apklausa, naudojant kompiuterį

2

Apklausa telefonu, naudojant kompiuterį . 3

Filtras
FAA2

Anketą respondentas užpildė
savarankiškai ........................................... 4
Filtras FAA2 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jei 16 metų amžiaus ir vyresnių namų ūkio narių skaičius = 1
 AA4

Jei į anketos klausimus atsakė kitas asmuo ( Z0 = 2) 
Filtras FAA3

Filtras FAA3 (Amžius = (apklausos metai – 1) – gimimo metai)
Jei 16 metų amžiaus ir vyresnių namų ūkio narių skaičius = 2
 AA4
Kitu atveju  AA3

Kitu atveju  Filtras FAA2A

AA3 Nurodykite, kuris namų ūkio narys atsakė į anketos klausimus:

AA4 Nurodykite, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti:

Asmens numeris

|___|___|

|___|___| min.

AA5 Jei turite pastabų, įrašykite:

Ačiū, kad užpildėte anketą!
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4989; el. p. nut@stat.gov.lt.

