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1 kortelė 

1. Sutuoktinis(-ė) 
2. Partneris(-ė) 
3. Vaikas 
4. Sūnaus/dukters sutuoktinis(-ė) 
5. Tėvai 
6. Sutuoktinio(-ės) / partnerio(-ės) motina/tėvas 
7. Brolis / sesuo 
8. Anūkas/anūkė 
9. Kitas giminaitis (patikslinkite) 
10. Kitas ne giminaitis (patikslinkite) 
11. Buvęs(-usi) sutuoktinis(-ė) / buvęs(-usi) partneris(-ė) 



2 kortelė 
1. Jokio ugdymo/ išsilavinimo 
2. Nebaigtas pradinis 
3. Pradinis 
4. Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo 
5. Pagrindinis (apima ir jaunimo, vakarines mokyklas) 
6. Profesinis, įgytas kartu baigiant ir pagrindinį 

išsilavinimą 
7. Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo 

(kai profesinio mokymo programa truko mažiau nei 
dvejus metus), neįgyjant vidurinio išsilavinimo 

8. Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo 
(kai profesinio mokymo programa truko dvejus ar 
daugiau metų), neįgyjant vidurinio išsilavinimo 

9. Vidurinis (apima ir gimnazijas, licėjus, vakarines 
mokyklas) 

95. Dar neįgytas išsilavinimas/šiuo metu mokosi 
97. Kita 



3 kortelė 
1. Jokio aukštojo / profesinio išsilavinimo 
2. Nebaigtas profesinis išsilavinimas 
3. Profesinis, įgytas po pagrindinio išsilavinimo baigimo, 

kartu įgyjant ir vidurinį išsilavinimą 
4. Profesinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo baigimo 
5. Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po 

pagrindinio išsilavinimo baigimo (apima ir 
technikumus, jei įstota įgijus pagrindinį išsilavinimą) 

6. Aukštesnysis arba specialusis vidurinis, įgytas po 
vidurinio išsilavinimo baigimo (apima ir technikumus, 
jei įstota įgijus vidurinį išsilavinimą) 

7. Aukštasis neuniversitetinis arba koleginis 
8. Aukštasis universitetinis, įgytas baigus bakalauro 

studijas 
9. Aukštasis universitetinis, įgytas baigus vientisąsias 

(įskaitant studijas aukštosiose mokyklose iki 
reformos 1991-1992 m.) arba specialiąsias 
profesines (diplomuoto specialisto) studijas po 
bakalauro studijų baigimo 

10. Aukštasis universitetinis, įgytas baigus magistro arba 
rezidentūros studijas 

11. Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis 
95. Šiuo metu studijuoja/mokosi 
97. Kita 



4 kortelė 
1. Susituokę ir gyvena su sutuoktiniu 
2. Registruota partnerystė 
3. Susituokę, bet gyvena atskirai nuo sutuoktinio 
4. Niekada nebuvo susituokęs(-usi) 
5. Išsiskyręs/išsiskyrusi 
6. Našlys/našlė 



5 kortelė 
1. Darbinės pajamos (įskaitant pajamas gautas dirbant 

sau) 
2. Sutuoktinio ar partnerio finansinė parama 
3. Motinystės išmokos iš valstybės, darbdavio ar kitų 

institucijų 
4. Išmokos už vaikus iš valstybės ar kitų institucijų 
5. Parama iš šeimos (bet ne sutuoktinio ar partnerio) ir 

draugų 
6. Sukauptų lėšų ar pinigų banko sąskaitoje naudojimas 
97. Kita 



6 kortelė 
1. Tame pačiame namų ūkyje 
2. Tame pačiame pastate 
3. Arčiau, nei už 1-o kilometro 
4. 1-5 kilometrų atstumu 
5. 5-25 kilometrų atstumu 
6. 25-100 kilometrų atstumu 
7. 100-500 kilometrų atstumu 
8. Daugiau nei už 500 kilometrų 



7 kortelė 
1. Dirba visą darbo dieną 
2. Dirba ne visą darbo dieną 
3. Dirba sau (savarankiškai) arba dirba savo šeimos 

versle 
4. Bedarbis/bedarbė 
5. Dalyvauja profesiniame mokyme/ permokyme/ 

studijose 
6. Motinystės/ tėvystės atostogose 
7. Išėjęs(-usi) į pensiją ar išankstinę pensiją 
8. Yra ilgą laiką sergantis(-i) ar neįgalus(-i) 
9. Rūpinasi namais ar šeima 
97. Kita 



8 kortelė 
1. Gyvenote vaikų namuose 
2. Buvote globojamas(-a) kitos šeimos  
3. Buvote evakuoti ar perkelti karo metu 
4. Gyvenote karo belaisvių stovykloje 
5. Kalėjote kalėjime 
6. Gyvenote darbo stovykloje 
7. Gyvenote koncentracijos stovykloje 
8. Buvote tuberkuliozės dispanserio stacionaro 

pacientas 
9. Gulėjote psichiatrinėje ligoninėje  
10. Buvote benamiu(-e) 1 mėnesį arba ilgiau 
96. Nei vieno iš nurodytų 



9 kortelė 
1. Mokyklos ar universiteto bendrabutis 
2. Našlaičių ar vaikų globos namai 
3. Karinis miestelis 
4. Psichiatrinė ligoninė 
5. Kita ligoninė 
6. Slaugos namai senyvo amžiaus žmonėms 
7. Kalėjimas 
8. Karo belaisvių stovykla  
9. Darbo stovykla 
10. Koncentracijos stovykla 
11. Pabėgėlių stovykla 
12. Religinė institucija 
97. Kitas kolektyvinis būstas 



10 kortelė 
1. Alytaus apskrityje 
2. Kauno apskrityje 
3. Klaipėdos apskrityje 
4. Marijampolės apskrityje 
5. Panevėžio apskrityje 
6. Šiaulių apskrityje 
7. Tauragės apskrityje 
8. Telšių apskrityje 
9. Utenos apskrityje 
10. Vilniaus apskrityje 



11 kortelė 
1. Įsigijau arba pastačiau savo lėšomis 
2. Įsigijau arba pastačiau, pasiėmęs(-usi) būsto paskolą 
3. Įsigijau ar pasistačiau su šeimos pagalba 
4. Paveldėjau 
5. Padovanojo 
6. Įsigijau kitais būdais 



12 kortelė 
1. Motina 
2. Tėvu 
3. Sutuoktinio(-ės) motina 
4. Sutuoktinio(-ės) tėvu 
96. Nei vienu iš išvardintų 



13 kortelė 
1. Biologinė mama 
2. Biologinis tėvas 
3. Įmotė, pamotė ar globėja 
4. Įtėvis, patėvis ar globėjas 
5. Biologinis brolis(-iai) ir sesuo(-erys) 
6. Įvaikintas, globojamas, suvestinis įbrolis(-iai) ar 

įseserė(-ės) 
7. Senelis/močiutė/seneliai 
8. Kitas(-i) giminaitis(-iai) 
9. Kitas(-i) ne giminaitis(-iai) 



14 kortelė 
1. Stacionari vonia 
2. Šalto vandens tiekimo sistema 
3. Karšto vandens tiekimo sistema 
4. Vidaus tualetas 
5. Centrinis šildymas 
96. Nei vienas iš šių variantų 



15 kortelė 
1. Nebuvo ar buvo labai mažai (0-10 knygų) 
2. Tiek, kad užpildytų vieną lentyną (11-25 knygos)  
3. Tiek, kad užpildytų vieną knygų spintą (26-100 knygų)  
4. Tiek, kad užpildytų dvi knygų spintas (101 -200 knygų) 
5. Tiek, kad užpildytų dvi ar daugiau knygų spintas 

(daugiau kaip 200 knygų)  



16 kortelė 
1. Dažnai 
2. Kartais 
3. Retai 
4. Niekada 



17 kortelė 
1. Samdomas darbuotojas arba dirbantis sau asmuo 
2. Nedirbantis ir ieškantis darbo 
3. Nedirbantis, bet neieškantis darbo 
4. Trumpalaikis darbas (trumpiau kaip 6 mėnesiai) 
5. Sergantis arba neįgalus 
6. Besirūpinantis namais ar šeima 
7. Leidžiantis laisvalaikį, keliaujantis ar nieko nedarantis 
8. Išėjęs į pensiją 
9. Apmokymai 
10. Tolesnis dieninis mokymasis  
11. Privalomoji karo tarnyba (neįskaitant profesinės karo 

tarnybos), karo belaisvis ar panašiai 
12. Tvarkantis savo turtą 
13. Savanoriavimas ar darbas bendruomenėje 
14. Priverstinis darbas ar buvimas pataisos darbų 

kolonijoje 
15. Ištremtas 
16. Darbo stovykla 
17. Koncentracijos stovykla 
97. Kita 



18 kortelė 
1. Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė, žuvininkystė 
2. Kalnakasyba ir karjerų eksploatavimas 
3. Gamybos ir apdirbamoji pramonė 
4. Elektros, dujų ir vandens tiekimas 
5. Statyba 
6. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; motorinių 

transporto priemonių, motociklų ir namų apyvokos 
daiktų remontas 

7. Viešbučiai ir restoranai 
8. Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 
9. Finansinis tarpininkavimas 
10. Nekilnojamas turtas, nuoma ir verslo veiklos 
11. Viešasis administravimas ir gynyba; privalomasis 

socialinis draudimas 
12. Švietimas 
13. Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 
14. Kitos socialinės, bendruomeninės ir asmeninės 

paslaugos 



19 kortelė 
1. Visiškai sutinku 
2. Sutinku 
3. Nesutinku 
4. Visiškai nesutinku 



20 kortelė 
1. Išėjau savo noru 
2. Buvau atleistas(-a) 
3. Abiejų šalių susitarimu 
4. Mano gamykla ar biuras buvo uždarytas 
5. Tai buvo laikinas darbas ir jis buvo baigtas 
6. Išėjau į pensiją 
97. Kitos priežastys 



21 kortelė 
1. Sutuoktinio(-ės) ar partnerio(-ės) parama 
2. Šeimos (bet ne sutuoktinio/partnerio) ir draugų 

parama 
3. Privataus neįgalumo draudimo išmokos ar netekto 

darbingumo (invalidumo) pensija 
4. Išmokos ar pašalpos iš valstybinių ar kitų institucijų. 
5. Parduota nuosavybė 
6. Sukauptų lėšų ar pinigų banko sąskaitoje naudojimas 
97. Kita 



22 kortelė 
1. Infekcinės ligos (pvz., tymai, raudoniukė, vėjaraupiai, 

kiaulytė, tuberkuliozė, difterija, skarlatina) 
2. Poliomielitas 
3. Astma 
4. Kvėpavimo takų sutrikimai, išskyrus astmą. 
5. Alergijos (išskyrus astmą) 
6. Smarkus viduriavimas 
7. Meningitas/encefalitas 
8. Lėtinės ausų ligos 
9. Kalbos sutrikimai 
10. Regėjimo sunkumai net su akiniais 
96. Nei vienas iš šių variantų 



23 kortelė 
1. Stiprūs galvos skausmai ar migrena 
2. Epilepsija, priepuoliai arba traukuliai 
3. Emociniai, nerviniai ar psichikos negalavimai 
4. Kaulų lūžiai ar skilimai 
5. Apendicitas 
6. Vaikystėje diagnozuotas diabetas arba didelis cukraus 

kiekis kraujyje 
7. Širdies negalavimai 
8. Leukemija arba limfoma 
9. Vėžys arba piktybinis navikas (išskyrus nežymų odos 

vėžį) 
10. Rachitas, osteomaliacija 
96. Nei vienas iš šių variantų 
97. Kitas rimtas sveikatos sutrikimas 



24 kortelė 
1. Nugaros skausmai 
2. Artritas, įskaitant osteoartritą ir reumatizmą 
3. Osteoporozė 
4. Krūtinės angina arba širdies priepuolis (įskaitant 

miokardo infarktą ar arterijų trombozę) 
5. Kita širdies liga 
6. Diabetas arba didelis cukraus kiekis kraujyje 
7. Insultas 
8. Astma 
9. Kvėpavimo takų sutrikimai, išskyrus astmą 

(pavyzdžiui, bronchitas, lėtinė obstrukcinė plaučių 
liga) 

10. Tuberkuliozė 
11. Sunkūs galvos skausmai ar migrena 
96. Nei vienas iš šių variantų 



25 kortelė 
1. Leukemija arba limfoma 
2. Vėžys arba piktybinis navikas (išskyrus nežymų odos 

vėžį) 
3. Emociniai, nerviniai arba psichikos negalavimai 
4. Stiprus nuovargis, išsekimas (pavyzdžiui, dėl išsėtinės 

sklerozės, meningoencefalito) 
5. Ginekologinės (moterų) problemos 
6. Regos sutrikimai 
7. Infekcinė liga (pvz., juostinė pūslelinė, kiaulytė, 

tuberkuliozė, ŽIV) 
8. Alergija (išskyrus astmą, pvz., maisto netoleravimas, 

šienligė) 
96. Nei vienas iš šių variantų 
97. Kita 



26 kortelė 
1. Negavote paaukštinimo 
2. Gavote mažiau atsakomybės reikalaujančią užduotį 
3. Atlikote užduotis, reikalaujančios žemesnės, nei Jūsų 

kvalifikacijos 
4. Patyrėte kolegų ar vadovų spaudimą ir bauginimą 
5. Buvo sumažintas darbo užmokestis 
96. Nei vienas iš šių variantų 



27 kortelė 
1. Apribojo galimybę dirbti apmokamą darbą 
2. Neigiamai paveikė mano šeimyninį gyvenimą 
3. Teigiamai paveikė mano šeimyninį gyvenimą 
4. Apsunkino mano socialinį gyvenimą 
5. Apribojo mano laisvalaikio veiklas 
6. Privertė mane pasiryžti pasiimti iš gyvenimo viską, kas 

geriausia 
7. Atvėrė naujas galimybes 
96. Nei vienas iš šių variantų 
97. Kita 



28 kortelė 
1. Neįperkama 
2. Sveikatos draudimas šių paslaugų nekompensuoja 
3. Neturėjo sveikatos draudimo 
4. Laiko trūkumas 
5. Nepakanka informacijos apie tokio pobūdžio sveikatos 

priežiūros paslaugas 
6. Nebuvo įprasta naudotis tokio pobūdžio sveikatos 

priežiūros paslaugomis 
7. Šalia namų nebuvo galimybės pasinaudoti tokio 

pobūdžio sveikatos priežiūros paslaugomis 
8. Nemanoma, jog tai būtina 
97. Kitos priežastys 



29 kortelė 
1. Kai man buvo 0-15 metų. 
2. Kai man buvo 16-25 metų. 
3. Kai man buvo 26-40 metų 
4. Kai man buvo 41-55 metų. 
5. Kai man buvo 56-65 metų. 
6. Kai man buvo 66-75 metų 
7. Kai man buvo daugiau nei 75 metai. 



30 kortelė 
1. Neįperkama 
2. Sveikatos draudimas šių paslaugų nekompensuoja 
3. Neturėjo sveikatos draudimo 
4. Laiko trūkumas 
5. Nepakanka informacijos apie tokio pobūdžio sveikatos 

priežiūros paslaugas 
6. Nebuvo įprasta naudotis tokio pobūdžio sveikatos 

priežiūros paslaugomis 
7. Šalia namų nebuvo galimybės pasinaudoti tokio 

pobūdžio sveikatos priežiūros paslaugomis 
8. Nemanoma, jog tai būtina 
97. Kitos priežastys 



31 kortelė 
1. Įkalinimą 
2. Buvimą darbo stovykloje 
3. Buvimą koncentracijos stovykloje 
4. Deportaciją, prievartinį perkėlimą ar pabėgimą 
5. Dalyvavimą karinėse operacijoje/veiksmuose 
6. Rimtą žalą sveikatai arba sužeidimą – apima žalą tiek 

fizinei, tiek psichinei sveikatai 
7. Mirtį 
96. Nieko iš išvardintų 



32 kortelė 
1. Širdies priepuolis, įskaitant miokardo infarktą ar 

koronarinę trombozę, ar kokią nors kitą širdies ligą, 
įskaitant širdies nepakankamumą 

2. Aukštas kraujospūdis arba hipertenzija  
3. Aukštas cholesterolio kiekis  
4. Insultas arba smegenų kraujagyslių ligos 
5. Diabetas ar didelis cukraus kiekis kraujyje 
6. Lėtinė plaučių liga, tokia kaip lėtinis bronchitas ar 

emfizema 
10. Vėžys arba piktybinis auglys, įskaitant leukemiją ar 

limfomą, bet neįskaitant menko odos vėžio 
11. Skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa, žarnų opa 
12. Parkinsono liga  
13. Katarakta  
14. Šlaunikaulio (klubo) lūžis  
15. Kiti lūžiai 
16. Alzheimerio liga, demencija, organinis smegenų 

sindromas, senatvinis ar kitas rimtas atminties 
pablogėjimas 

18. Kiti nuotaikos ar emocijų sutrikimai, įskaitant nerimą, 
nervingumą arba psichikos sveikatos problemas 

19. Reumatoidinis artritas  
20. Osteoartritas arba kitas reumatizmas  
21. Lėtinė inkstų liga 
96. Nei vienos 
97. Kitos būklės, dar neminėtos 



33 kortelė 
1. Pargriuvimai 
2. Baimė pargriūti 
3. Svaigulys, alpimai, sąmonės užtemimai 
4. Stiprus nuovargis, išsekimas 
96. Nei vienas  



34 kortelė 
1. Nugaroje 
2. Klubuose 
3. Keliuose 
4. Kituose sąnariuose 
5. Burnoje / dantyse 
6. Kitose kūno vietose, bet ne sąnariuose 
7. Visame kūne 



35 kortelė 
1. Vaistai nuo aukšto cholesterolio kiekio kraujyje  
2. Vaistai nuo aukšto kraujospūdžio  
3. Vaistai nuo išeminės širdies ar smegenų kraujagyslių 

ligų 
4. Vaistai nuo kitų širdies ligų  
6. Vaistai nuo diabeto 
7. Vaistai sąnarių skausmui malšinti ar sąnarių 

uždegimui gydyti 
8. Vaistai nuo kitokio skausmo (pvz., galvos, nugaros ir 

t.t.) 
9. Vaistai nuo miego sutrikimų  
10. Vaistai nuo nerimo ar depresijos  
11. Vaistai nuo osteoporozės  
13. Vaistai deginimui skrandyje malšinti  
14. Vaistai lėtiniam bronchitui gydyti  
15. Vaistai uždegimui malšinti (tik gliukokortikoidai arba 

steroidai) 
96. Nei vieni 
97. Kiti nepaminėti vaistai 



36 kortelė 
1. Nueiti 100 metrų 
2. Sėdėti maždaug dvi valandas 
3. Atsistoti po ilgo sėdėjimo kėdėje  
4. Lipti kelias laiptų aikšteles be poilsio 
5. Lipti vieną laiptų aikštelę be poilsio 
6. Pasilenkti, priklaupti ar atsitūpti 
7. Siekti ar ištiesti rankas virš pečių lygio 
8. Traukti ar stumti didelius daiktus, pavyzdžiui, 

svetainės fotelį 
9. Pakelti ar nešti daiktus, sveriančius virš 5 kg, tokius 

kaip pirkinių maišas 
10. Paimti smulkią monetą nuo stalo 
96. Nei vienas iš išvardintų 



37 kortelė 
1. Rengtis, taip pat apsiauti batus ir kojines 
2. Vaikščioti per kambarį  
3. Praustis vonioje ar po dušu  
4. Valgyti, pavyzdžiui, supjaustyti maistą 
5. Gultis ar atsikelti iš lovos 
6. Naudotis tualetu, atsisėsti ant klozeto ir atsistoti nuo jo 
7. Naudotis žemėlapiu, siekiant susiorientuoti svetimoje 

vietovėje 
8. Ruošti šiltą maistą 
9. Pirkti maisto prekes 
10. Skambinti telefonu  
11. Gerti vaistus 
12. Tvarkytis namuose ar sode  
13. Valdyti finansus, pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas ir 

sekti išlaidas 
14. Savarankiškai išeiti iš namų ir pasiekti transporto 

priemones 
15. Skalbti asmeninius drabužius 
96. Nei vienas iš išvardintų 



38 kortelė 
1. Lazda ar vaikščiojimo lazda  
2. Vaikščiojimo rėmas ar vaikštynė 
3. Rankom valdomas neįgaliojo vežimėlis  
4. Elektrinis neįgaliojo vežimėlis  
5. Elektra varomas vėžimėlis su vairo mechanizmu arba 

skuteris  
6. Specialūs valgymo įrankiai 
7. Asmeninis pavojaus signalas  
8. Atramos, ranktūriai, turėklai (skirti palengvinti judesius 

ir išlaikyti pusiausvyrą) 
9. Paaukštintas klozetas su/be ranktūrių  
10. Skysčius sugeriantys įklotai  
96. Nei vienas iš išvardintų  
97. Kiti (patikslinkite) 



40 kortelė 

1. Kasdien arba beveik kasdien 
2. Penkias ar šešias dienas per savaitę 
3. Tris ar keturias dienas per savaitę 
4. Vieną ar du kartus per savaitę 
5. Vieną ar du kartus per mėnesį 
6. Rečiau, nei kartą per mėnesį 
7. Nė karto per paskutinius 3 mėnesius 



41 kortelė 
1. Kasdieną 
2. 3-6 kartus per savaitę 
3. Du kartus per savaitę 
4. Kartą per savaitę 
5. Rečiau nei kartą per savaitę 



42 kortelė 
1. Pagalbinės priemonės ir įranga (pvz., neįgaliojo 

vežimėliai; vaikštynės; atramos; ėjimo lazdos ir 
ramentai; įtvarai; protezai) 

2. Ambulatorinis gydymas (pvz., fizioterapija; užimtumo 
terapija; osteopatijos, homeopatijos, psichologinio 
konsultavimo, chiropraktikos paslaugos) 

96. Nė vienas iš išvardintų  



43 kortelė 
1. Asmeninės priežiūros (pvz., einant miegoti arba 

keliantis po miego, rengiantis, maudantis vonioj arba 
po dušu)  

2. Pagalba tvarkantis buityje (pvz., palaikant švarą, 
lyginant drabužius, gaminant maistą) 

3. Paruoštas maistas į namus (t.y. savivaldybės arba 
privataus tiekėjo aprūpinimas jau paruoštu maistu) 

4. Pagalba atliekant kitas veiklas (pvz., vaistų skirstytuvo 
užpildymas) 

96. Nė vienas iš išvardintų 



44 kortelė 
1. Pensininkas(-ė) 
2. Samdomas ar sau (savarankiškai) dirbantis 

darbuotojas(-a) (įskaitant darbą šeimos versle) 
3. Bedarbis(-ė) 
4. Nuolat sergantis(-i) arba neįgalus(-i) 
5. Namų šeimininkas(-ė) 
97. Kita 



45 kortelė 
1. Galėjau gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją 
2. Galėjau gauti pensiją iš privataus profesinio pensijų 

fondo 
3. Galėjau gauti pensiją iš privataus II ar III pakopos 

pensijų fondo 
4. Gavau pasiūlymą anksčiau išeiti į pensiją su specialia 

skatinančia išmoka ar priedu 
5. Buvau atleistas(-a), nes tapau nebereikalingas(-a) 

(pvz. dėl etatų mažinimo) 
6. Dėl savo silpnos sveikatos 
7. Dėl giminaičio(-ės) ar draugo(-ės) prastos sveikatos 
8. Kad į pensiją išeičiau tuo pat metu, kaip sutuoktinis ar 

partneris 
9. Kad praleisčiau daugiau laiko su šeima 
10. Kad galėčiau džiaugtis gyvenimu 



46 kortelė 
1. Pasikeitęs įdarbinimo tipas (pavyzdžiui, vietoj 

samdomo darbo pradėjote dirbti sau) 
2. Darbdavio pakeitimas 
3. Paaukštinimas 
4. Vietos, kur yra darbas, pakeitimas 
5. Sutarties trukmės pokytis (nuo trumpalaikės į ilgalaikę 

ar atvirkščiai) 
96. Nei vienas iš išvardintų 



47 kortelė 
1. Valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija ar 

šalpos pensija sukakusiems senatvės pensijos amžių 
2. Kitos pensijos sukakusiems pensijos amžių 

(pavyzdžiui, pirmo ir antro laipsnio valstybinės, 
teisėjų, mokslininkų, karių ir pareigūnų pensijos) 

3. Išankstinė senatvės pensija 
4. Ligos pašalpa (išmoka) 
5. Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ar šalpos 

pensija neįgaliajam 
6. Kitos netekto darbingumo (invalidumo) išmokos 

(pavyzdžiui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 
ligų socialinio draudimo išmokos arba profesinės 
reabilitacijos išmoka) 

8. Nedarbo socialinio draudimo išmoka  
9. Valstybinė socialinio draudimo našlių pensija 
10. Kitos periodinės išmokos mirus sutuoktiniui 

(pavyzdžiui, dėl su darbu susijusių įvykių) 
11. Nukentėjusių asmenų valstybinė pensija  
12. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės 

kompensacijos 
13. Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir 

kompensacijos) 
96. Nieko iš išvardintų 



48 kortelė 
1. Gyvybės draudimo išmokos iš privačios draudimo 

kompanijos 
2. Reguliarus privatus anuitetas ar privačios pensinės 

išmokos 
3. Alimentai 
4. Reguliarios išmokos iš labdaros fondų 
5. Ilgalaikės slaugos ar priežiūros draudimo išmokos iš 

privačios draudimo kompanijos 
96. Nė vienas iš išvardintų 



49 kortelė 
1. Valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija ar 

šalpos pensija sukakusiems senatvės pensijos amžių 
2. Išankstinė senatvės pensija 
3. Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ar šalpos 

pensija neįgaliajam; ligos pašalpa  
4. Privati (profesinė) senatvės pensija 
5. Privati (profesinė) išankstinė senatvės pensija 



50 kortelė 
1. asmeninę priežiūrą, pvz. apsirengimas, prausimasis 

duše ar vonioje, valgymas, išlipimas iš lovos, tualeto 
naudojimas  

2. praktinę pagalbą buityje, pvz. namų apyvokos daiktų 
taisymas, sodo priežiūra, transportavimas, 
apsipirkimas, namų ruoša 

3. pagalbą su dokumentais, pvz. dokumentų pildymas, 
finansinių ir teisinių klausimų sprendimas 



51 kortelė 
1. Būstas (kambarys) 
2. Maistas 
3. Slaugos ir priežiūros paslaugos 
4. Reabilitacija ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos 
5. Skalbimas 
6. Mokesčiai ir paslaugos, tokie kaip vanduo, elektra, 

dujos ar šildymas 
7. Kitos išlaidos 
96. Niekas iš išvardintų 



52 kortelė 
1. Pensijos (Jūsų ar Jūsų sutuoktinio(-ės)) 
2. Kiti pajamų šaltiniai, tokie kaip nekilnojamo turto 

nuoma, renta ir t.t. 
3. Lėšos arba santaupos (Jūsų ar Jūsų  

sutuoktinio(-ės)), taip pat ir gyvybės draudimo 
išmokos 

4. Vaikų ar anūkų parama 
5. Kompensacijos už būstą arba kitos išmokos 
6. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės 

kompensacijos 
7. Ilgalaikės slaugos ar priežiūros draudimo išmokos iš 

privataus draudimo  
97. Kiti pajamų šaltiniai (patikslinkite) 



53 kortelė 
1. Savininkas (-ė) 
2. Kooperatyvo narys (-ė) 
3. Nuomininkas (-ė) 
4. Subnuomininkas (-ė) (pernuomotojas(-a)) 
5. Gyvenimas nemokant nuomos 



54 kortelė 
1. Praplatintos durys ar koridoriai 
2. Rampos arba pažeminti įėjimai 
3. Turėklai/ranktūriai 
4. Automatinės arba lengvai atidaromos durys ar vartai 
5. Vonios ar tualeto pritaikymas 
6. Virtuvės pritaikymas 
7. Kėdės keltuvai 
8. Įspėjimo prietaisai (aliarmo mygtukai, detektoriai...) 
96. Niekas iš išvardintų 
97. Kita (patikslinkite) 



55 kortelė 
1. Gyvenamasis namas ūkyje 
2. Atskiras vienos ar dviejų šeimų namas 
3. Vienos ar dviejų šeimų sublokuotas namas ar namas 

sublokuotų namų eilėje (kotedžas) 
4. Pastatas su 3-8 butais 
5. Pastatas su 9 ar daugiau butų, bet ne daugiau nei 8 

aukštų 
6. Daugiaaukštis namas su 9 ar daugiau aukštų 
7. Gyvenamasis kompleksas, kuriame teikiamos 

paslaugos vyresniems asmenims (pensionatai ar 
savarankiško gyvenimo namai, bet ne slaugos 
namai) 

8. Slaugos namai 



56 kortelė 
1. Didmiestis 
2. Didmiesčio priemiestis ar užmiestis 
3. Miestas (rajono centras) 
4. Miestelis 
5. Kaimiška vietovė ar kaimas 



57 kortelė 
1. Skola įsigyjant automobilius ar kitas transporto 

priemones (autobusiukus/motociklus/valtis ir t.t.) 
2. Kreditinių ar apsipirkimo kortelių skola 
3. Paskolos (iš banko, kredito unijos ar kitos finansinės 

institucijos) 
4. Skolos giminaičiams ar draugams 
5. Studijų paskolos 
6. Pradelstas sąskaitų apmokėjimas (telefono, elektros, 

šilumos, nuomos) 
96. Nei vienas iš išvardintų 
97. Kita 



58 kortelė 
1. Užsiėmėte savanoriška ar labdaringa veikla 
4. Dalyvavote mokymuose ar mokymo kursuose 
5. Lankėte sporto, socialinį ar bet kokį kitą klubą 
7. Dalyvavote politinėje ar bendruomeninėje 

organizacijoje 
8. Skaitėte knygas, žurnalus ar laikraščius 
9. Sprendėte žodinius ar skaitinius galvosūkius, tokius, 

kaip kryžiažodžiai arba Sudoku 
10. Žaidėte kortomis ar tokius žaidimus, kaip šachmatai. 
96. Nieko iš išvardintų  



59 kortelė 
1. Visiškai nesutinkate 
2. Iš dalies nesutinkate 
3. Nei sutinkate, nei nesutinkate 
4. Iš dalies sutinkate 
5. Visiškai sutinkate 



60 kortelė 
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61 kortelė 

1. Prisiimti ženklią finansinę riziką, tikintis didelės grąžos 
2. Prisiimti daugiau nei vidutinę finansinę riziką, tikintis 

didesnės, nei vidutinės grąžos 
3. Prisiimti vidutinę finansinę riziką, tikintis vidutinės 

grąžos 
4. Nelinkęs(-usi) prisiimti jokios finansinės rizikos 
 


