Gudmundas Hernes.,- tr Knudas Knudsenas

LIETUVOS

.GfVENIMO 8ALYG08
Sociologinis tyri mas

Lietuvos respublikos atsiskyrimas nuo Sovietl,! S~ungos ir reiksmingi pasikeitimai,
neitiketinai greitai praOze Pabaltijo respublikose, ilistruoja si Qistorine pereinamojo
laikotarpio dramQ, kuri vis dar vystosi Rytl,! Europoje.
Atgimstancios tautos gyvenimo pradzioje si knyga yra bendra Lietuvos realijl,!
apzvalga vystymosi is senosios i naujQjQ santvarkQ laikotarpiu. Si api valga
pagrista representatyviaja suaugusil,!jl,! respublikos gyventojl,! atranka 1990
metais. Tai yra apzvalginis pagrindinil,! gyveniml,! sricil,! tyri mas, nagrinejantis
socialinio ir ekonominio gyvenimo sQlygas bei kintamumQ. Tyrimas apima tokias
sritis kaip : gyventojai, sveikata, issilavinimas, darbo uzimtumas ir darbo sQlygos,
pajamos ir ekonominiai resursai , naml,!/butl,! sQlygos, socialiniai kontaktai bei
laisvalaikios veikla, nusikalstamumas, socialiniai konfliktai ir visuomenine
nuomone.
KnygQ sukOre: profesorius Gudmundas Hernes, FAFO mokslines dalies vedejas,
siuo metu Norvegijos Mokslo ir Svietimo minstras ir profesorius Knudas Knud senas, FAFO mokslinis bendradarbis, bendradarbiaujant su FAFO moksliniu
bendradarbiu Karlu-Andersu Bilstadu ir FAFO moksliniais bendradarbiais Vutautu
ZiOku bei Rasa Ziburkute.

Lietuvos Aukstiausiosios Ta ryb os pirmininkas, Vytautas Landsbergis ka rtu su FAFO
vedeja is Terje Rød
Larsenu ir Gudmundu
Hern es FAFO institute
31.08 1990

FAFO - SOTECO apivalga
ISBN : 82-7422-075-7
Norvegijos Profesinil,! SQjungl,!
sociologijos mokslo ir tyri mo centras
Fossveien 19 N-0551 Oslo
Tlf. (02) 71 60 00

Sociologinis

Gudmundas Hernes ir Knudas Knudsenas
bendradarbiaujant su Kalle Bilstadu,
Vytautu Ziliku ir Rasa Ziburkute

LIETUVOS
Gyvenimo Stl1ygos. Sociologinis tyri mas

FAFO-SOTECO apzvalga

©

Norvegijos Profesini\l S3jungv
sociologijos mokslo ir tyrimo centras
Apzvalga nr. 129
ISBN: 82-7422-075-7

Originalo pavadinimas: Lithuania. Living Conditions. A Sociological Study
llietuvi\l kalb3, isverte: Rasa Ziburkute
Virselio dailininkas: Toras Berglie
Spausta: <-Falch Hurtigtrykk

Turinys

Pratanne . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5

1 skyrius Kaimynai Siaures Europoje . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Lietuva ir Norvegija pries ir po 1940 .................. 9
Sio tyrimo tIiikumai .............................. 22
Kaip sudaryta apzvalga ............................ 24
LiteratiJra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
2 skyrius Gyventojai ...............................
Gyventojai ir j\l skaciaus augimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gyventoj\l struktiJra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tautybes ......................................
Seimos ir j\l nariai ...............................

27
28
32
37
38

3 Skyrius Sveikata ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45
Ilgalaiki\l lig\l vyravimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47
Susirgim\l pasekmes .............................. 60
4 skyrius ISsilavinimas ..............................
Lietuvos gyventoj\l pasiskirstymas pagal iSsilavinim~ .......
Socialine kilme ir pasiekimai iSsilavinime ...............
ISsilavinimo iSdavos ..............................

64
68
72
74

5 skyrius Uiimtumas ir darbo sQlygos . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dalyvavimas apmokamame darbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Darbo s~ygos ir aplinka ...........................
Aiskinarnieji faktoriai .............................

81
83
90
95

6 skyrius Pajamos ir ekonominiai resurs ai ............... 99
Darbo pajamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102
Pajam\l skirtumai ............................... 104
Kas yra neturtingiausi? ........................... 109
Natiiralinis uimokestis: priedeliai, lengvatos ............ 111
Visuomeninio vartojimo prekes ir nuosavybe .. . . . . . . . . .. 115
Poziiiris i nelygv pajamll pasiskirstym~ . . . . . . . . . . . . . . .. 116

3

7 skyrius Namv/butv s3Iygos ........................
Gyvenamasis plotas: pagrindines kryptys ir ivairove . . . . . ..
Nuosavybes ir but\llnamv tipai ............... . . . . . ..
Sillygos butuose/namuose ir aplinka ..................

119
119
122
127

8 skyrius Socialinis kontaktas ir IaisvaIaikio organizavimas .. 135
Socialinis kontaktas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137
Laisvalaikio veikla .............................. 143
9 skyrius Asmens saugumas, konfliktai ir
visuomenin~ nuomone .............................
Prievarta ir baime nukenteti nuo jos ..................
Galimi etniniai konfliktai . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Akcijos paveikiant politinius nutarimus .... . . . . . . . . . . ..
Poziiiris i politinius klausimus ir vyriausyb~ ............

148
149
153
155
158

10 skyrius Pagrindiniai gyvenimo ~IYgQ tyrimo
kIausimai ir socioIogines apzvalgos ... . . . . . . . . . . . . . . .
Kodel ir kaip auga susidomejimas socialiniais rodikliais bei
apskaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ApraSomoji apskaitos sisterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bendra sociologines apskaitos sisterna ilgesniam laikui . . .
Sios apzvalgos veiksmingumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
..
..
..

165
168
171
173

11 skyrius Pagrindinis informacijos §altinis:
gyvenimo s3lygv. tyrimas 1990 .......................
Kaip atlikta atranka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Klausimynas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Apklausa ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nedalyvavimas/isvykimas ir galutine atranka ......... . ..
Literatiira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

175
175
176
179
180
185

.. 164

Priedas: Klausimynas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187

4

Pratarme

Ukano~ 1989-\1 met\l rugsejo ry ta Norvegijos sociolog\1 grupe

atvyko naktiniu traukiniu is Maskvos i Vilniaus gelezinkelio stoq.
Mus, kartu su neseniai ikurtos Soviet\1-Norvegijos bendros imones
direktoriumi Olegu Sachnazarovu, pasitiko stotingas mUS\1 seimininkas
- Vy tau tas Ziiikas. Anktyva ry to valanda jis, kaip tikras zinovas. vede
mus slidziomis gatvemis, apvaliomis kalvomis, supanciomis Lietuvos
sostin~, rode nuostab\1 senamiesq.
Norvegams tai buvo patys pirmieji ido mus vaizdai Pabaltijo
respublikoje Lietuvoje. Po to seke pokalbiai su politikais ir
Profesinemis Sajungomis, kuri\1 iSdava buvo pirmasis visuminis
gyvenimo salyg\1 tyrimas, numatytas vykdyti dar tuomet buvusioje
geografineje - politineje teritorijoje, vadinamoje SovietQ Sajunga.
Lietuvos Respublikos atsiskyrimas nuo SovietQ Sajungos ir
didiiuliai pasikeitimai, ivyk~ sioje Pabaltijo respublikoje nejtiketinai
greitai, iliustruoja istorin~ naujo vystymosi drama, kuri dar tebevyksta
RytQ Europoje.
Kaip pradinis tautos gyvenimo apzvalgos etapas, si knyga yra
bend(Q reiskini\1 Lietuvoje atspindys, pasakojantis apie salies
vystymasi is senos santvarkos i nauj{l. Tyrimas yra pagrjstas atrinkl\l
suaugusi\1 pilieei\1 duomenimis. Jis apima socialinio ir ekonominio
gyvenimo salygas bei ivairov~ tokiosi srityse. kaip: gyventojai,
sveikata, iSsilavinimas, uzimtumas ir darbo salygos, pajamos ir
ekonominiai resursai, gyvenamosios salygos, socialiniai kontaktai ir
laisvalaikio veikla, nusikalstamumas, socialiniai konfliktai ir
visuomenine nuomone.
FAFO nori padekoti visiems Lietuyos ir Norvegijos
mokslininkams, politikarns, Profsajung\1 vadovams ir civilines tarnybos

5

darbuotojams uz jIJ visIJ nuo~irdlJ indelj ruo~iant tyrima ir ~ia knyga.
Si knyga nebiitIJ nei sumanyta, nei sukurta be daugybes kontaktIJ,
diskusijIJ, derybIJ ir nemaiai maloniIJ bendravimo akimirkIJ su ~iais
zmonemis keli\! met\! laikotarpyje.
Ypatinga padeka skiriama E. Kliucinskui ir A. Kvedaraviciui,
kurie, ~alia vertingo savo indelio i ~i darba, taip pat lietuvi~kosios
puses vardu pasira~e sutarti apie tyrima. V.Safjan dekojame uz aktyVIJ
dalyvavima, ruo~iant duomenis analizei.
P. 0yvindui Nordslettenui, Norvegijos Uzsienio ReikalIJ
ministerijos darbuotojui, dekojame uz nejkainojama parama. Uzsienio
ReikallJ ministerija nuo~irdziai sutiko apmoketi vis as ~io projekto
maidas is Norvegijos puses.
FAFO darbuotojui Jonui Lahlumui dekojame uz neiprasttt kantryb~
profesionaliai dirbant su rankraSciais, paruostais trimis kalbomis:
lietuviv, rusv ir anglv.
Ir pabaigai FAFO institutas nuo~irdziai dekoja ir jauciasi skolingas
SOTECO direktoriui Olegui Sachnazarovui, kuris profesionaliai ir
efektyviai susidorojo su uZduotimis planuojant ir organizuojant
sudetinga apklausos darbtt. Ne maiesn~ padektt skiriame Vytautui
Ziiikui, kuris iSradingai ir efektyviai organizavo apklausa ir vadovavo
jos vykdymui Lietuvoje.
Terje Rød Larsenas
Direktorius, FAFO
Oslo, 1991 m. gruodzio 2 d.
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1 skyrius ..,
Kaimynai Siaures Europoje

Si apzvalga yra gyvenimo s~ygv Lietuvoje analize, is esmes pagrjsta
duomenimis apie specialiai atrinkt~ suaugusilJJv gyventojv skaiciV
1990 metais. Jos tikslas yra parodyti skerspjuvi, vaizduojanti socialinio
ir ekonominio gyvenimo ivairov~. Gauta vaizda galime naudoti
trejopai:
1. Analizuoti gyvenimo s(llygy skirtumus tarp jvairiy gyventojy grupiy.
Geresnis socialines nelygybes suvokimas gali padeti kryptingoms
pastangoms pagerinti tiek silpnesnivjv grupiv, tiek visV gyventojv
s~ygas.

2. Sukurti "pagrindines krypties" iseities task(l ateities tyrimams ir
veiksmams. Sis tyrimas gali tapti masteliu, kuriuo bU1\l matuojamas
vystymasis ateityje.
3. Palyginti Lietuvos socialinj gyvenim(l su kitomis salimis, pavyzdziui
su Skandinavija. Sukurus si tyrima pagal ankstesnip norvegiSkpjv
tyrimv pavyzdi, galima ji naudoti tarpnacionaliniams palyginimams.
Pirmoji ir antroji pritaikymo sritys yra ypac svarbios salies pasikeitimv
kontekste. Lietuvai tai bus lemiama uzduotis pagerinti bendras
gyvenimo s@.lygas ir pagrindiniv socialiniV institucijv veikla. Treeioji
sritis svarbi besikeiciancios Europos atZvilgiu. Europietiskosios seirnos
nariai, zilirMami i savo kaimynus, daug ka suzino vieni apie kitus ir
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tokiu biidu isigyja gilesnio supratimo apie tai, kur link vystosi
kiekvienas jv, bei visi kartu.
Tyrimo vaizdas atspindi tik vien(J laiko moment(J ir bOtv ribotas, jei
jo nenagrinetume platesniame lyginamajame kontekste. Siuolaikines
Lietuvos tyrime galima apzvelgti vyraujanCi(J perspektyv(J, atsigr~ziant
i laikotarpi pries pus~ ~imtmecio, prie~ Lietuvos aneksij~ Tuo metu ir
Lietuva, ir Norvegija buvo nepriklausomos Europos valstybes ir TaUl\1
Lygos nares. Kaip zemiau sekanci\l skyri\l pagrindil pateiksime trumpil
abiejv saliv padeties ketvirtajame desimtmetyje santraukil, o taip pat
apzvelgsime velesnius pasikeitimus antroje ~io skyriaus dalyje. Tokia
apzvalga, savaime suprantama. yra lab ai apibendrinta ir trumpa.
Skaitytojai. pageidaujantys smulkesnes analizes, gali rasti jil
standartiniuose tarptautiniuose leidiniuose, pvz. Rauch (1974),
Misiiinas ir Taagepera (1983).
Tarpnacionalinis palyginimas suteiks platesnio pagrindo, suvokiant
pastebetus regkinius niidienos Lietuvoje. Kiek tai yra imanoma ir
moksliskai pagristina, mes sulyginsime lietuvgkuosius stebejimus su
norvegiSkaisiais ir kitokiais duomenimis. Taciau sios apzvalgos
paskirtis nera isplestine ar sisteminga palyginamoji studija. Pagrindinis
demesys tenka gyvenimo s(Jlygoms Lietuvoje. Tais atvejais, kur
sulyginimas siJ.1ygoja skirtingus aiskinimus, norvegiSkieji duomenys
bus pateikti kartu su lietuviskaisiais.
Gyvenimo siJ.1ygv kiekybinis registravimas pagal atrinktus
atstovaujanciuosius asmenis gali suteikti nuoseklios informacijos.
Taciau tyrimas turi ir privalumy., jr trukumy.. Atskiros problemos
iSkyla, bandant iSplesti tyrimo remus iki tarptautines analizes lygio.
Todel sio skyriaus gale aptarsime kai kuriuos pasirinkto metodo
triikumus bei ribotumus. Bet ir cia metodo pristatymas bus trumpas.
Tiems, kuriems idomi platesne diskusija, patariame panagrineti du
paskutinius ~ios apzvalgos skyrius (apie sociallnes apzvalgas ir
pagrindini duomenv saltini), taip pat sociologijos mokslo pripaiinliJ.
literatiiril apie lyginamuosius tyrimus (zr. literatiiros SiJ.fa~il - vert.past).
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Lietuva ir Narvegija pries ir pa 1940
Lietuva yra dalis Balto-Skandinavijoje kuri susideda iS Pabaltijo
Valstybiv, Suomijos ir Skandinavijos saliv. Jos teritorija taip pat
priklauso Ry tv Europos lygumai, besit~sianciai nuo Rusijos iki Siaures
Vokietijos. Kalvotos vietoves atsirado delledynv slinkimo placia
juosta, zemumas sukiire priesistoriniais laikais sutirp~s ledas ten, kur
anksciau buvo moreninis gruntas. Pasitraukus ledams, daugelyje
zemumv iSliko vandens telkiniai. Klimatas yra pagrinde kontinentinis,
vidutine metv temperatiira yra +6° C. Ji svyruoja nuo +17.6 laipsniV
liepa ir -4.8 sausi. Per metus vidutiniSkai iSkrenta apie sesis simtus
kubiniv milimetrv krituliv. Lietuvoje yra daug upiv, daugiau kaip
septyni simtai jv yra virs desimties kilometrv ilgio, ir beveik dvidesimt
ilgesniv nei simtas kilometrv. Ilgiausioji upe yra Nemunas, virs
devyniv simtv kilometrQ., iS kuriV apie penkis simtus yra Lietuvoje.
Dideli salies plotai yra jvairiv tipp lygumos, laukai bei pievos, o
trecdali Lietuvos uZima miSkai. Lietuvoje randame turting~ faun~ virs keturiv simtv riisiV stuburiniv, daugiau kaip sesiasdesimt riisiV
zinduoliv, apie tris simtus riisiV pauksciv ir apie sesiasdesimt riisiV

ZuVV·
Tai maia salis su ilga ir dramatiska istorija, stipria tautine kultiira
ir viena seniausiv pasaulyje kalbamv kalbv. Archeloginiai radiniai,
liudijantys apie pinnuosius gyventojus Lietuvos teritorijoje medZiotojv gentis - byloja apie velyvaji paleolit{l, ty. desimt
tiikstanciv metv pries Kristv. Didiioji Lietuvos kunigaikstyste turejo
svarbv vaidmenj Europos istorijoje nuo dvyliktojo iki penkioliktojo
arnZiaus vidurio, pasiekusi savo didZiausios galybes ir politines itakos
laikus keturioliktojo arnZiaus pabaigoje - penkioliktojo pradzioje,
valdant Vytautui Didziajam.
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Pries 1940
Lietuva - pieciausia is Pabaltijo valstybiV - 1938 metais svente savo
nepriklausomybes dvidesimtmetj, nepaisant vidiniv konfliktv ir isoriniv
sunkumv, sekusiv po Pinnojo Pasaulinio karo.
Lietuva yra arti Europos geografiniv ir politiniv centrv, tarp tokiv
stambiv valstybiV, kaip Vokietija, Lenkija ir Sovietv Siljunga. Pries
1940 metus Lietuvos teritorija, be ViIniaus kraSto, kuris tuo metu
priklause Lenkijai, uzeme maidaug 56.000 km2 (siandien - 65.000
~). Tai yra viena penktoji viso Norvegijos ploto dalis ir siek tiek
daugiau, negu visa Danija. Tuo metu virs astuoniasdesimties procentv
gyventojv buvo lietuviv tautybes. Net septynis procentus sudare iydai,
tris-keturis procentus - vokieciv kilmes gyventojai, o tris procentus lenkai (ir. 1.1 brezini, pagristi\ 1923 metv statistika). Jeigu i
apskaiciavimus irauktume Vilniaus krastil, jie atrody1V kitaip, ypac
pasikeistv lenkv tautybes zmoniv procentas - jis tuomet bI1t\l kelis
kartus didesnis. Priesingai, negu protestantiskosios Latvija ir Estija,
Lietuva buvo (ir tebera) pagrinde katalikiska valstybe. Tai tampri\l
istorini\l rysi\l su Lenkija isdava.
Lietuvoje vyravo aristokratija ir stambiis dvarininkai, jos istorija
yra nelygybe pagristi santykiai tarp klasiv. Lietuva visuomet buvo
zemdirbystes krastas, anksciau zinomas kaip derlingiausia Rusijos

Brezinys 1.1 Lietuvos nacionaline struktura pries 1940
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Imperijos dalis. Kai 1918 metais buvo iSsikovota nepriklausomybe,
iemes llkis buvo nuniokotas kara ir prastai organizuotas. Nedidele
aristokratQ ir dvarininkQ grupe turejo daugiau kaip treCdali visQ
Lietuvos iemiQ, tuo tarpu apie trisdesimt procentQ kaimo gyventojQ
buvo beiemiai. Net trys ketvirtadaliai darbingQ salies gyventojQ dirbo
iemes ukyje (ir. 1.2 brezini, pagristil 1923 metQ statistika). Sunkios
sillygos priverte ne vien? palikti Lietuvil, daugelis emigravo i Amerikt!-.
Padetis pastebimai pasikeite treciajame, ketvirtajame desimtmetyje,
kai vyriausybe ivykde viSil eil~ reformQ, modemizuojant zemes iikio
produkcijt!-. Tarptautine to laikotarpio statistika rodo, jog rugiU,
kvieeiQ, mieziu, aviz\l ir bulviQ derlingumas vienam hektarui buvo
didesnis uz tokiu sali\l kaip Pranciizija ir Lenkija, taciau maZesnis uz
Danijos ir Belgijos (ir. 1.3 brezini keletui atskirQ produktQ ir sali\l
1937 metais). Per siuos metus Lietuva tapo stambia maisto produktU
bei galviju eksportuotoja.
Pries 1918 metus pramone Lietuvoje buvo maiai isvystyta, salyje
buvo vos keletas didesniu imoniQ, neskaitant Kauno metalo ir Siauliu
odos fabrlk\l. Zaliavos, pavyzdziui mediena, buvo eksportuojamos i
uzsieni ir perdirbamos ten. Tas pats liecia mest!- ir pieno produktus.
1913 metais Lietuvoje buvo uzregistruota trys t11kstanciai imoniu,
dauguma jQ su vienu ar dviem dirbanciaisiais. Po Pirmojo Pasaulinio

Breiinys 1.2 Uiimtumas ekonominiame sektoriuje, 1923
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karo irnones buvo labai nuniokotos. Taciau per sekancius du
desirntmeeius padetis palaipsniui erne gereti. Irnoniv skaicius iSaugo
nuo dviejv su puse tiikstanciv 1920 rnetais iki sesiolikos tiikstanciv
1939-aisiais (zr.lA brezini). Jmones, kurlp dauguma vis dar buvo
srnulkios, padidejo, isaugo dirbancivjv skaicius, imoniv su daugiau
negu penkiais dirbanciaisiais 1939 metais atsirado net trisdesirnt
tiikstancip, lyginant su 1930-vjp dvidesimcia tiikstancip. Daugiausia
gamybos vienetv buvo maisto, drabuziv ir avalynes pramoneje, taip pat
kalnakasyboje bei kituose pirminiuose sektoriuose. Lietuvos imones ir
frrmos buvo privacios, valstybines ir kooperatyvines.
Tame laikotarpyje buvo sukurta nauja socialine politika, jskaitant
oficiali~ aStuoniv valandv darbo dien~ keletoje pramones sakV.
Ketvirtojo desimtmecio pradzioje pramones darbuotojams buvo
suteiktos apmokamos atostogos (nuo 10 iki 12 dienp). PanaSi tvarka
tapo privaloma ir kitose liaudies iikio sakose. Sveikatos draudimas
veike pagal rajonin~ sistem~ arba buvo garantuojamas frrmv, imoniv ar
dirbancivN susivienijimv. Keletas pakeitimp jstatymuose ir taisyklese
pagerino draudimo sistemil, ivesdami privalomil sveikatos/gyvybes
draudimil daugelyje srieiV. Priimti nauji istatymai apie pensija,
nustatantys 60 metv pensijini affiZiV daugelyje liaudies iikio sakv. Po
dvidesimt penkeriv metp darbo i pensijil iSej~ darbuotojai pagal
Brezinys 13 Lietuva palyginus su kitomis salimis pagal zemes ftkio
produktyvu11l(l, 1937
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istatymil galejo gauti pensijil, sudaranciil iki ~e~iasde~imties procenty
jy vidutines algos.
Pirmasis, nors ir rlbotas, ~eimy/Ukiy tyrlmas ivyko 1936-37 metais.
lis parode jog vidutines pajamos iS pagrindines profesijos Lietuvoje
sieke tris tUkstancius lity per metus. Svarbiausias seimos maitintojas
tuo metu buvo vyras, atnes~ namo vidutiniskai devyniasdesimt
procenty visy seimos pajamy. Maistui seimos leisdavo nuo puses iki
vienos treeiosios visy pajamy. Lyginamoji statistika teigia, jog vidutine
lietuvgka seima suvartodavo maisto, kurlo kaloringumas buvo
aukstesnis uZ Pranciizijos, Soviety Rusijos, ltalijos ir Turkijos.
Trisdesimtyjy mety pabaigoje Lietuvos gyventojy skaicius sieke
mafdaug 2.600.000 (neskaitant Vilniaus kraSto, iskaitant Klaipedos
krastil). Tuometineje sostim!je, Kaune, esanciam vidurio-piety
Lietuvoje, gyveno apie 150.000 zmoniy.

Pa 1940
Sakoma, jog Pabaltijo valstyhes gava nepriklausomyb~ Pirmojo
Pasaulinio kara pasekoje, o prarado jil del Antrojo Pasaulinio. 1940
metais Lietuv~ aneksavo SSSR ir paskelbe j~ Soviety Socialistine
respublika. Tai jvyko pagal Vokietijos - Soviety Siljungos susitarim~,
po Molotovo-Ribentropo pakta pasiraSymo 1939 metais. Aneksij~ seke

Brezinys 1.4 [moni{l skaicius Lietuvoje per metus
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arestai ir deportacijos. 1940 met\l bitielj visame Pabaltijyje vyko
stambi operacija, kurios pasekoje buvo deportuota desimtys tiikstanci\l
lietuvi\l, latvi\l ir est\l. Tremimai huva pagrinde nukreipti pries

politinius ir visuomeninius veikejus. Neilgai trukus po to, 1941-\lj\l
liepa, Hitlerio Vokietija uzpuole Soviet\l Sttjungtt, ir Pabaltijo
valstybes atsidiire vokieei\l okupacijoje. Visi gyventojai kente nuo
masinio teroro ir zudyni\l kara metais, vien tik zyd\l tautybes zmoni\l
zuvo beveik 200.000.
Pirmieji pokario metai pasizymejo naujais tremimais, ypac
susijusiais su agrarinio sektoriaus kolektyvizacija. Bendras vis\l
zuvusi\l ar dingusi\l be zinios kara ir deportacij\l pasekoje skaicius yra
iki si ol gincytinas. Taciau dauguma nurodo nuo vienos ketvirtosios iki
vienos treciosios vislJ salies gyventojlJ. Nepaisant, koks bebiitlJ
skaiciaus tikslumas, peclasi viena isvada: per si laikotarpj Lietuvos
valstybe prarado didel~ savo gyventojlJ daU. Paemus vien tik karo
mellJ skaicius, pamatysime, jog Lietuva kartu su kitomis dviejomis
Pabaltijo valstybemis yra patyrusi vienus didziausi\l praradim\l ir
nuostolilJ Europoje (zr. MisiUnas ir Taagepera, 1983).
Lietuvos pavertimas socialistine respublika reiSke privacios
nuosavybes formos uzdraudimtt pramoneje, zemes iikio kolektyvizacijtt
ir aktyvia salies industrializacija. Gretimai vyko sovietinilJ istatymlJ bei
tvarkos jvedimas visose socialinese, politinese ir ekonominese srityse.
Kaip respublika Lietuva buvo paversta didesnes Soviet\l Sajungos
sistemos sudetine dalimi, pagrinde valdoma iS Maskvos. Charakteringa
tai, jog svietimo sisterna buvo perkuriama pagal tris pagrindinius
SovietlJ politikos principus: a) centralizacija, b) standartizacija ir c)
pusiausvyra tarp darbininklJ klases apriipinimo platesnemis
galimybemis ir kvaliftkuotos darbo jegos garantijos.
Lietuva, kaip ir kitos RytlJ Europos salys, patyre ekonominj augimtt
pirmaisiais pokario desimtmeciais. Pastatyta daug naujlJ imonilJ ir
praplestas respublikos industrinis pagrindas. Soviet\l Lietuva turejo
galimyb~ pirkti zaliavas, masinas ir technologija zemomis kainomis.
Sis proeesas paverte krasta palyginus siuolaikiskai industrializuota
respublika. Zemes iikis taip pat buvo modemizuotas, tokiu bUdu
14

septintojo desimtmeeio viduryje zemes ukio produkcijos lygis pasieke
prieskarinj. Lavinimosi sistema huvo zymiai isplesta ir pagerinta,
suteikdama galimyb~ mokytis anksciau engiamoms ar silpnoms
visuomenes grupems, pakeldama bend11l respublikos issilavinimo lygj.
Padaugejo mote11l apmokamo darbo rinkoje ir lavinimosi sistemoje.
Taciau krasto ekonomikos integravimas i didesn~ sistem~ paverte
Lietuv~ labiau ir labiau priklausoma nuo Soviet\,! S~jungos.
Respublikos galimybes didesniems pakeitimams ivesti ar tureti vietin~
savivald~ tapo labai ribotos.
Per paskutiniuosius metus pagrindinis salies tikslas tap o
nepriklausoma Lietuvos valstybe, kova uz j~ ypac susitiprejo po
pirm\,!j\,! demokratisk\,lj\,! rinkim\,! i Lietuvos Parlament~ ir
Nepriklausomybes atkurimo paskelbimo 1990 met\,! kovo 11 dien~.
DramatiSki ivykiai Soviet\,l S~jungoje 1991-vN rugpjucio menesi
atvere keli{l. naujam vystymuisi tiek Lietuvoje, tiek kitose dviejose
Pabaltijo valstybese.

Norvegija
Norvegija yra Europos geografiniame ir politiniame pakrastyje. Salis
turi ilg{l. ir iSraiiyt{!. pakarant~. Atstumas nuo paties siauriausio iki
paties pieciausio Norvegijos tasko yra 1.752 km. Plotas yra 323 km2 ,
neskaitant Spicbergeno ir Jano Maijeno salos. Ilgi fiordai ir auksti
kalnai yra charakteringos landsafto dalys. Norvegija turi bendras siena
su Svedija, Suornija ir Soviet\,l S{l.junga (siaurineje dalyje). Istoriskai
Norvegijos gyventojv mase yra labai homogeniska, beveik vis i yra
baltaodiiai ir dauguma jv (bent jau formaliai) yra liuteronv bainycios
nariai. Skaitlingiausia etnine maiuma yra samiai (arba lapiai - vert.
past.), kurie si ame simtmetyje nesudare net vieno procento vis\,!
gyventoj\,!.
Norvegijos istorija liudija apie egalitarinius santykius tarp klasi\,!,
kurie egzistavo pries susikuriant pramonei ir iSkylant darbininkv
judejimui. KraSte niekuomet nera buv~ galingos aristokratijos ar
stambiv dvarinink\,!. Sis reiskinys issivyste dalinai del geografiniu (hei
etniniv - vert. past.) priezasciv. Giliai i sausum{l. isirez~ fiordai ir status
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kalnai trukde susisiekimui tarp smulkiQ kaimQ (vert. past.), o be to,
Norvegija beveik penkis ~imtus metQ, iki 1905-QjQ priklause kitai
valstybei (buvo Danijos, veliau Svedijos karalystes dalis - vert.past.).
Ekonominis kraSto pagrindas tradiciskai visuomet buvo smulkiis laisvi
iikininkai, kurie vertesi zemdirbyste, zvejyba ir kartais medZio
pramone. Treeiajam de~imtmetyje ir ketvirtojo pradzioje Norvegija,
kaip ir kitos ~alys, patyre ekonomin~ depresij{l, kuri suluo~ino
tolimesn~ ~alies industrializacij{l ir priv erte daugeli pasilikti
~eimyniniuose iikiuose. Tai buvo aStrejanciQ klasiQ konfliklQ ir
augancio darbininkQ judejimo kaime ir mieste laikotarpis.

Pries 1940
Ketvirtojo desimtmeeio pradzioje Norvegijoje gyveno apie tris
milijonus zmoniQ. Sostineje, Oslo, esancioje ~alies pietryciuose, buvo
apie 400.000 gyventoj\l, iskaitant priemiescius. Maidaug treCdalis vis\l
darbing\l gyventoj\l dirbo zemes iikyje, o ketvirtadalis - pramoneje
(zr.I.S brezinj vyrams, 1937). Svarbiausia eksporto produkcija vis dar
buvo tradicines pirmini\l sektori\l prekes - mediena ir zuvis (1.6
brezinys, 1937). Norvegija turejo stambius zvejybos plotus ir per
metus sugaudavo daugiau zuvies, negu DidZioji Britanija, bet maiiau
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negu Japonija, JA V ir Koreja (zr. 1.8 brezinj, 1935). Norvegijos
banginiv zvejyba huva antra pagal dydi pasaulyje (zr. 1.7 brezinj,
banginiv aliejaus pramone, 1937). Palyginus didelis prekybinis
laivynas - maz.daug toks kaip Japonijos - turejo centrini vaidmenj
isigyjant taip reikalingos uzsienio valiutos. Svarbia vieta importuojamv
prekiv sara~e uzerne plienas, kiti metalai, nafta, naudingosios
iSkasenos, elektros irenginiai ir drabuziai. Bet didzioji dalis reikalingv
maisto prekiv, tokiv kaip mesa, kiausiniai, kvieeiai ir bulves, buvo
gaminama salyje.

Po 1940
1940 metais Norvegija okupavo Vokietija. Okupacija truko penkis
metus. Ja galima pavadinti svelnia, lyginant su dauguma kitv okupuotv
saliv, ypac su Ry tv Europa. Bendrai paemus kara metu zuvo maz.daug
10.000 norvegv (0.3% visV gyventojv). IS visV 1.500 zydV, gyvenusiv
Norvegijoje, puse buvo iSvezta i Vokietijos koncentracijos stovyklas,
kur zuvo beveik visi.
Konfliktai tarp klasiv, politiniai nesutarimai ir konkurenciniai
interesai nuslopo kara metais. Po kara buvo vieningai siekiama sukurti
lai sva valstybe. Artimiausiu tikslu tapo ekonomikos atstatymas ir
naujos industrlnes bazes iSvystymas. Tai virto bendru uzdaviniu -

Brezinys 1.6 Pagrindinis Norvegijos eksportas pagal verte 1936
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nepaisant atskinJ grupill interesll - atstatyti taut~l. Daugelis veiksmll
buvo vykdomi pagal vyriausybes Atstatymo prograrna. Daugiausia
pastangll buvo dedama siaurinems Norvegijos dalims atstatyti, nes jos

buvo labiausiai nuniokotos ilgai trukusios okupacijos.
Atstatymo program a ir velesnj vystymasi galima pavadinti
"Organizuotu kapitalizmu" ir "Misria ekonomika". Tai reiSke atrankinj
valstybini laisvosios rinkos jegll reguliavima, sisteminga vyriausybes
biudzeto panaudojima valdant ekonomika, taciau tuo pat metu buvo
leista vystyti privacia nuosavyb~ ir iniciatyva. Sestasis ir septintasis
desimtmeeiai pasizymejo nuosekliu ekonominiu augimu, tiek
tradiciniuose sektoriuose, tiek naujoje pramoneje. Pramones atstatymas
ir vystymas buvo dalinai vykdomas tiesiogiai valdant vyriausybei (pvz.
plieno ir aliuminio pramone), dainai bendradarbiaujant su stambiom
tarptautinem kompanijom. Kooperacija su uzsienio firmomis bei
kompanijomis neretai vyko sitaip: Norvegija tieke palyginus nebrangia
elektros energija, gaminama hidroelektrinese, tuo tarpu kita puse tieke
technologija ir darbo metodus. Per si laikotarpi taip pat labai iSaugo
laivlJ statybos pramone, kaip ir daugelis kitlJ pramones sektorilJ.

Breiinys 1.7 Norvegija lyginant su kitomis salimis: banginill aliejaus
produkcija 1937
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Tai taip pat huvo pinnines pramones urbanizavimo bei
racionalizavimo laikotarpis. Daugelis paliko savo likius ar zvejyhos
valtis del geriau apmokamo darbo mieste. Klasil,l kova vyko pagrinde
prie deryb\l stalo, taigi, tarp darbdavil,l ir dirbanci\lj\l atstoV\l (ir.
Ramsøy, 1974).
Socialdemokratine era, trukusi du desimtmeeius po karo,
pasizymejo masiniu svietimo sisternos iSvystymu ir pertvarkymu.
Lavinimosi politika kartu su progresyvinil,l mokesci\l sisterna ir
laipsnisku atviros informacijos bei reklamos augimu finansavo
"apsaugos tinkl~" (sveikatos apsaug~, pensijas, ekonomin~ pagalb~
neturtingoms grupems ir t.t.). Tai buvo siuolaikines visuotinio gerbUvio
valstybes kertiniai akmenys.
Naujas gyvybiskai svarbus Norvegijos ekonomikai elementas buvo
naftos atradimas Siaures jiiroje. Devintajame desimtmetyje Narvegija
tapa pasaulinio masta "naftos nacija". Tai buvo viena priezascil,l, del
kuril,l Norvegija per paskutiniji desimtmeti daZnai patekdavo i
turtingiausi\l pasaulio valstybi\l desimtuk\!. pagal bruto nacionalinio
produkto. Galime palyginti su Lietuva, kuri stovejo s\l.fase kaip
tarybine respublika ir uzeme jame sesiasdesimt?j? - septyniasdesimt?jtt
viettt·
Brefinys J.8 Norvegija lyginant su kitomis salimis: zuvininkyste
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Apibendrinimas ir perspektyvos gaires
Lietuva ir Norvegija yra dvi maios Europos salys, jos maidaug
vienodo dydzio pagal gyventojv skaiciV (Norvegija turi virs keturiv

milijonv gyventojv. Lietuva - siek tiek maiiau keturiu milijonu), yra
gana arti viena kitos geografiskai, ir yra istoriskai priklausomos nuo
savo pirmines pramones sektoriv. Pries 1940 metus jos abi buvo
nepriklausomos valstybes. Lietuva buvo tuomet maiiau industriskai
iSsivysciusi, negu Norvegija, ir jos gyventojai daugiau nukente nuo
audringv laikv ir karQ" ypac sio amziaus pradzioje. Sie gyvenimo
s(llygV skirtumai tarp dviejv saliv yra pavaizduoti taip vadinamomis
gyventoj\1 piramidemis, breziniai 1.9 - 1.10 (Lietuva - 1923; Norvegija
1930). Trumpai apzvelgiant, matome, jog laipsniSkesnis norvegiskosios
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piramides siaurejimas liudija apie stabilesnius laikus ir vidutiniskai
geresnias gyvenimo stt1ygas. Taciau idomu sekti, kaip paciQ jauniausiQ
arnziaus grupiy skaitlingurnas rnaZeja prasidejus dvidesirntyjy rnety
ekonominei depresijai. Lietuvoje zymus sumaiejimas 5-9 metQ
amziaus grupeje atspindi neigiamas karo pasekmes, o augimas 0-4
metQ arnZiaus grupeje - optirnizmtt nepriklausomoje Lietuvoje
(Daugiau sil! duornenl! paaiskinimv taip pat rasite sekaneiame
skyriuje).
Po 1940-l!jy siV dviejv saliv istorija tapo visiSkai skirtinga. Nors ir
okupuota vokieciv, Norvegija patyre gana svelniil netektj Antrojo
Pasaulinio kara metu. Pokarinio atstatyrno proeesas vyko vieningomis
zmoniv pastangomis laisvoje dernokratiskoje valstybeje. Pirmieji

Bridinys 1.10 Norvegijos gyventojai 1930
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desimtmeeiai po kara buvo skirti modernios, idustrializuotos visuotinio
gerbiivio valstybes sukiirimui, kuri bUtv pagrjsta socialdemokratine
ideologija, paremta tautine vienybe svarbiausiuose klausimuose.
Lietuvil aneksavo Sovietl,l Siljunga dar pries karil. Pats karas, taip
pat po jo sekusios deportacijos pasieme didel~ Lietuvos zmoniv
gyvybiV duokl~. Bet vis vien nauja ir siuolaikiskai industrializuota
valstybe buvo sukurta tokiu paciu biidu, kaip dauguma tarybiniV
respublikV, ant kara laikotarpio griuvesiv. Taciaus per paskutiniuosius
desimtmeeius erne rysketi stagnacijos pozyrniai. NetiketlJ jvykiV
SovietlJ S(ljungoje 1991 metlJ rudeni rezultatu taip pat tapo Pabaltijo
valstybiV nepriklausomybes atgavimas. Sis fundamentalus pagrindiniv
socialinio ir ekonorninio gyvenimo pasikeitimas pabrezia, jog miisv
tyrimas yra siuo metu labai aktualus.
Ir Lietuva, ir Norvegija iesko savo vietos naujoje ir kitokioje
Europos struktiiroje. Todel sis Lietuvos gyvenimo s~ygV tyrimas yra
nagrinetinas tiek iS istorinio, tiek iS zadanciv naujoviv bei pasikeitimv
tasko.

Sia tyrima trukumai
Gyvenimo S{llygV tyrimo metodas buvo isbandytas kaip vertingas
analizes irankis Skandinavijoje ir kitose salyse per paskutiniuosius du
desimtmeeius. Politikams ir planuotojams jis suteike jvairios ir tikslios
informacijos, kuri tapo jvairiv sprendimv pagrindu. Nepaisant daugelio
savo privalumV, sis metodas taip pat turi triikumV. Juos cia ir
apzvelgsime.
Pirma, tai yra bendra apzvalga, turinti sudaryti vaizdø is pauksCio
skrydiio apie visumin~ padeti ir skirturnus tarp pagrindiniv gyventojv
grupiv duotu laiko momentu. MaZV vietiniv regionv, atskirv grupiv ar
individv s{llygV analize yra zyrniai geriau atliekama naudojant
antropologinius ar istorinius metodus.
Antra, metodas yra pagristas kiekybiniu matavimu. Daugelyje
atvejv jis neabejotinas, norint gauti tiksliv ziniv apie bendras
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tendencijas bei skirtumus. Taciau del skaici\l ir apibendrinim\l
prarandame daugeli kokybini\l aspek1\l. Pavyzdziui, nesunku
suskaiciuoti, kiek draug\l turi vienas asmuo, taciau sudetinga aprasyti
smulkesnius tos draugystes bruozus. Arba galime suskaiciuoti gydytoj\l
ir apsilankym\l pas juos skaici\l, bet ui gauto skaiciaus slypi didele
gydytoj\l komptencijos ir konsultacij\l kokybes ivairove.
Trecia, matavimai yra standartizuoti ir suvesti i vien(l struktur(l.
Klausimai buvo uzduoti ta pacia eiles tvarka ir tuo paciu biidu visiems
apklausiamiesiems. Tai buvo biitina dalinai tam, kad gauti bendr{/.
sistemingo palyginimo pagrind{/.. Kad priespastatyti individus bei
grupes vieni kitiems ir juos palyginti, reikalingas bendras m{l.Stelis.
Taciau ne visi kintamieji tinka vienodai. Uiduoto klausimo prasm~
ivairiis zmones gali suprasti skirtingai. Taigi, nors ismatavimai yra
techngkai vienodi, matavimo instrument{/. reikia patikrinti.
Ypac svarbu yra atkreipti demesi i siuos triikumus tarptautiniuose
palyginimuose. Lyginant salis su labai skirtingomis kulturomis ir
socialinemis institucijomis atsiranda sudetingy, problemy,. Socialinis
ivairilJ biiklilJ apibrezimas, pavyzdziui "sirgti", yra skirtingas
skirtingose visuomenese. Taigi, tas pats uiregistruot\l serganci\l
zmoni\l skaicius gali biiti skirtingas tikrosios sveikatos ativilgiu. Arba
idealus seimos gyvenamojo ploto modelis vienoje visuomeneje yra
"atskiras namas vienai seimai", o kitoje - "butas blokiniame name",
kas apsunkina namlJlbut\J standarto aiSkinimus. Toliau, ekonomikos
organizacinis pagrindas kaip ir ivairi\l ekonomini\l institucij\l tikrumas
gali bati jvairus. Taigi, tokios s{/.vokos kaip "santaupos" ar netgi "alga"
gali biiti suprastos skirtingomis reiksmemis.
Toki\l problem\l rand ame Siame tyrime. Didzioji lietuvgkojo
klausimyno dalis yra norvegiskojo tyrimo, ivykusio pries keIet{/. met\l,
pritaikymas. r tai galima zifueti kaip i atskir{!. eksperiment{l.: naudotis
VakaT\l salies klausimynu kaip informacijos rinkimo prietaisu Ryt\l
Europos, (iki 1991 me1\l) "socialistineje" visuomeneje. Tokia strategija
apriipina mus palyginamaja informacija, taciau yra rizikos, jog ne visi
kintamieji tinka taip, kaip noreta. Bet jeigu norime suzinoti, kokie
klausimai yra universliis skirtingoms tautoms, reiki_a juos uiduoti ir

23

isbandyti. Taip suzinome, kurie is jlI yra tinkami. Taigi, i si\! apzvalg\!
taip pat ziiirime kaip i pirm\! zingsni, ieskant tinkamlJ kintamlJjlJ
tarpautiniams ateities tyrimams.
Ir pabaigoje reikia pabrezti, jog sios pirmosios apzvalgos tikslas yra
pagrindini~ tendencijlJ ir skirtumlJ tarp gyvenimo s\llyglJ Lietuvoje
analize. Tai reiSkia, jog demesys buvo skirtas kai kuriems
kintamiesiems, tuo tarpu kiti liko nenagrineti. Juos paliekame
smulkesniems ateities tyrimams. Detalesne tokiv gyvenimo lygio
komponentv kaip sveikata, butv s\llygos ir ekonominiai resursai,
analize turi vykti veliau, papildomose apzvalgose. Tai taip pat
Lietuvos sociologV uZduotis, kurie ateityje gales naudotis Lietuvos
gyvenimo s\!lyglJ tyrimu 1990.

Kaip sudaryta apzvalga
Mes sudareme apzvalgos struktiir~ pagal paskutiniosios norvegiSkosios
socialines apzvalgos pavyzdi (CSB,1989). Taigi, iSkyrus pirm\!ji ir du
paskutiniuosius skyrius (apie socialines apzvalgas ir pagrindini
informacijos saltini), kiti aStuoni skyriai seka norvegiSkuoju pavyzdziu.
Sekantys skyriai yra sie:
2. Gyventojai
3. Sveikata
4. Lavinimasis
5. Uzimtumas ir darbo s\!lygos
6. Pajamos ir ekonominiai resursai
7. Namv!butv s\llygos
8. Socialinis kontaktas ir laisvalaikio organizavimas
9. Asmens saugumas, konfliktai ir visuomenine nuomone
10. Pagrindiniai gyvenimo s\llyglJ tyrimo klausimai ir socialines
apzvalgos
11. Pagrindinis informacijos saltinis: Gyvenimo s\!lygV 1990
tyrimas
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Daugumoje atveju. jei daugiau nieko nepaiymeta, visi norvegiSki
duomenys yra paimti iS 1987 met\l apzvalgos. Empirine Lietuvos
analize yra placiai pagrjsta Lietuvos gyvenimo s~lygU 1990 tyrimu.
Kai kalbarna apie Lietuvos oficiaIiaja statistika. duomenys yra iS siu
trij\l saltini\l:
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes. 1990
Lietuvos socialine raida 1989 metais. Vilnius: Informacinis leidybinis centras
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes. 1990
Lietuvos statistikos metrastis 1989 metai. Vilnius: Informacinis leidybinis centras
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes. 1990
Lietuvos gyventojai. Vilnius: Statistikos departamentas

25

Literatura
CSB - Centrinis Statistikos Biuras. 1939
Anuarie Statistique de la Norwege 1938. Oslo: Centrinis Statistikos
Biuras
CSB - Centrinis Statistikos Biuras. 1989
Sodal Survey 1989 (Norway). Oslo: Centrinis Statistikos Biuras
Centrinis Statistikos Biuras - Kaunas 1939
Annuare Statistique de la Lithuanie (Lietuvos statistikos metrastis
1938 m.).Kaunas: Centrinis Statistikos Biuras
Dogan, Mattei and Dominique Pelassy 1984
How to eompare nations. New Jersey: Chatman House Publishers,
Inc.
Kohn, Melvin L. (Ed.) 1989
Cross-national researeh in sodology. London: Sage/ASA
Misiiinas, Romuald J. and Rein Taagepera.1983
The Baltie states: Years of dependenee 1940 - 1980 London: Hurst
Ramsøy, Natalie Rogoff 1974
Norwegian society. Oslo: Universitetsforlaget/Scandia Books
Rauch, Georg von 1974
The Baltie states: Years of independenee: Estonia, Latvia,
Lithuania 1917 - 1940. London: Hurst
Zinkus, Jonas 1986.
Lithuania. An eneyc/odepic survey. Vilnius: Encyclopedia
Publishers
øyen, Else (Ed.) 1990
Comparative methodology. London: SagelISA

26

2 skyrius
Gyventojai

Duomenys apie gyventojv skaiciy ir struktUril, pavyzdziui pagal lytj ir
amziy, taip pat reproduktyvumas, skaiciaus augimas, seimyniniai rysiai
ir gyvenamoji vieta teikia mums svarbios infonnacijos, apraSant ir
tiriant gyvenimo sillygas. Dauguma sios apzvalgos demesio sriciV
ivairuoja pagal gyventojv grupes. Infonnacija apie gyventojus yra
centrine s(llyga politinei veik/ai. lvairus gyvenimo s~ygas
apsprendziantys faktoriai yra skirtingi skirtingiems pozymiams:
Kai kurie dalykai, svarbiis vienai gyventojy grupei, pavyzdziui
galimybe gauti medicinin~ pagalb~ bei prieziOfil seniems zmonems,
yra maiiau svarbiis kitoms, pavyzdziui jauniems zmonems.
Kitas pavyzdys yra vaiky darzeliy ir zaidirny aiksteliv poreikis. Tai
gali bUti svarbu daugeliui tevv, bet turi maiiau reiksmes
gyventojams, neturintiems vaiky.
Fizines darbo sillygos yra esminis dalykas dirbantiems pHnu etatu,
taciau maiiau svarbus turintiems tik dall darbo dienos/savaites,
arba neturintiems apmokamo darbo, pavyzdziui vaikams,
studentams ir seniems zmonems.
Del siv priezasciv svarbu zinoti gyventojy skaicilJ ir sudetj, nes tai
yra bazine infonnacija planavimui. Gyventojy pasiskirstymas pagal
amziy rodD, kiek zmoni\l potencialiai gali dalyvauti apmokamo darbo
veikloje duotu laiko momentu, ir kaip tai veikia bendrus issilavinimo

.

.
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resursf:l bei mokslo viet\! poreikius jvairiuose lygiuose. Tai taip pat turi

reiksmes eilei sveikatos apsaugos ir socialines pagalbos srici\!, ir gali
pakeisti nacionalinio produkto kiekj, kuris taip pat susij~s su senf:l
zmoniy prieiiura. Seim\l tip\l pasiskirstymas yra pagrindine s{l.lyga
gyvenamlljll vietf:l poreikiui ir Iiisiai. Gyventojv pasiskirtymas
jvairiuose rajonuose reiSkia kai kuriuos apribojimus vietinio planavimo
darbuotojams ir pan.

Gyventojai ir jtJ skaciaus augimas
Lietuvoje gyvena siek tiek daugiau 3.7 milijon\! zmoniv. Tai maiiau,
negu viena tiikstantoji vis\! pasaulio gyventoj\! skaiciaus dalis.
Apskritai Lietuvos gyventojai seka ta pacia skaiciaus augimo kryptimi,
kaip mazesnes VakaT\l Europos salys, siek tiek atsilikdami laike.
1985 - 1990 met\llaikotarpyje metinis gyventojf:l prieaugis
Lietuvoje buvo vidutiniskai 0.5 procento. Tai siek tiek daugiau, negu
Norvegijoje (0.3 procento), taciau zymiai maiiau, negu pasaulio
vidurkis 1.7 procentai. Prieaugis Lietuvoje yra visgi beveik toks pat,
kaip iSsivysciusi\! sali\! bendrai paemus (0.6 procento), taciau
Bridinys 2.1 Gyventojf:l skaiciaus augimas, bendrai paemus
TUKSTANtlAIS
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pastebimai didesnis, nei tokiose salyse kaip Danija ir Svedija. Sis
palyginti nemaZas gyventojp skaiciaus didejimas vyksta nuolatinio
naujagimilj prieaugio deka. Kai kuriose salyse, ypac Vakruv Europoje,
devintajame desimtmetyje gyventojv skaiciaus netgi maiejo. Tokia
tendencija matoma pavyzdziui Danijoje, Didziojoje Britanijoje ir
buvusioje Vakruv Vokietijoje.
Naujagimiv prieaugis mirusiv skaiciui pastaraisiais metais buvo
apie 20.000. Nuo 1986 iki 1989 metv Lietuvos gyvetojv skaiciaus
prieaugis tolygiai maiejo, taigi, nuo apytikriai 24.000 iki 17.500. Si
kryptis pavaizduota 2.1 ir 2.2 breiiniuose. Pirmajame matome
skaiciaus augim~ 1986-89 metais, miestuose, kur gyvena dvi treciosios
vislJ Lietuvos gyventojp, ir kaimuose, pagal Lietuvos oficialiosios
statistikos duomenis.
Bendrv skaiciV augimas ( 2.1. brez.) yra zymiai didesnis miestv
srityse (didmiesciuose bei miesteliuose), ir tas skirturnas galioja, netgi
jei imsime naujagimiv skaiciV tUkstanciui gyventojv (2.2 brez.) Kaip
pamatysime veliau, sldrtumas tarp miesto ir kaimo tipo vietoviv yra
pagrinde tas, jog miesllJ gyventojai yra vidutiniskai jaunesni uz kairno.
Mirstamumas taip pat yra aukstesnis kaimuose, o gyventojv prieaugio
skirturnas tokiu biidu neprikIauso vien tik nuo naujagimilJ prieaugio.

Brezinys 2.2 Naujagimiy skaicius tukstanciui gyventojy
TOKSTANCIAIS
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2.1 ir 2.2 brezinilJ pavyzdys rodo sisteming~ maiejimo kryptj tiek
bendram skaiciui, tiek lyginamuoju poziiiriu. Nors gyventojlJ prieaugis
dar vis teigiamas ir yra aukstesnis, nei daugelyje kitlJ salilJ, jis visvien

mazeja kiekvienais metais.
Mazesnis gyventojlJ skaiciaus augimas yra tiek del to, kad gimsta
maziau naujagimilJ, tiek del to, kad senlJ mirstancilJjlJ skaicius po
truputj auga, abi priezastys yra dalinai besikeinciancios gyventojlJ
amziaus struktiiros rezultatas. Bendras gimstamumo koejicientas - t.y.
galimas vaiklJ skaicius per vienos moters gyvenim~ - yra vis dar
palyginus aukStas Lietuvoje, lyginant su daugeliu VakaI11 salilJ.
Devintojo desimtmecio viduryje sis koeficientas dar buvo apie 2.1.
Kad tai yra gana aukstas gimstamumo koeficientas, matome is 2.3
brezinio, kur jis palyginamas su eile killJ Eurpos salilJ.
Italijoje ir Danijoje gimstamumo koeficientas yra zemas, t.y. 1.5 ar
dar zemesnis, tuo tarpu tokiose salyse kaip Norvegija, Svedija,
Pranciizija ir Didzioji Britanija, jis yra tarp 1.7 ir 1.8. LietuviSkasis
koeficientas 2.1 yra akivaizdziai didesnis uz siuos, taciau skirtumas ne
toks jau didelis. Pavyzdziui, skirtumas tarp Pranciizijos ir ltaIijos cia
nera didesnis, nei tarp Lietuvos ir Pranciizijos.

Breiinys 2.3 Gimstamumo koejicientas. Lietuva, lyginant su kitomis
salimis
BENDRAS GIMSTAMUMO KOEFICIENTAS
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Aukstesnis gimstamumo koeficientas Lietuvoje turi viena svarbia
lyginant su kitomis salimis. Kadangi jis yra pakankamai
aukstas Lietuvoje, uztikrinama to paties dydzio gyventojy. reprodukcija
ilgesniam laikui, o daugelyje kitv saliv, kaip Norvegija, .svedija,
Danija jis jau YTa nepakankamas. Taip vadinamas reprodukcijos lygis
Norvegijoje yra apie 2.1. Tai reiskia, jog kiekviena moteris turi
pagimdyti 2.1 vaikV, kad pilnai reprodukuoti savo karta. Jei
Norvegijos gimstamumo koeficientas bus zemesnis (1.7-1.8) ilgesni
laika, nataralusis prieaugis taps neigiamu: mirusilJjv skaicius peraugs
naujagimiv skaieiV. Jei Lietuvoje ateities patirtis bus panasi gimstamumo koeficiento maiejimas, gali iSkilti ta pati problema.
Taciau nuo devinto desimtmecio vidurio ir toliau atrodo, jog
gimstamumo koeficientas Lietuvoje laikosi gana stabilus.
Siame pavyzdyje yra idomiv skirtumv tarp kaimo ir miesto, kurie
pavaizduoti 2.4 brezinyje.
Cia pavaizduotas bendras gimstamumo koeficientas trims
laikotarpiams (1985-86, 1986-87, 1988) atskirai kaimui ir miestui.
Pirma, pastebime, jog tiek Lietuvoje, tiek iSsivysciusiose salyse, yra tie
patys skirtumai tarp kaimo ir miesto rajonv: gimstamumo koeficientas
kaime yra akivaizdfiai aukStesnis, negu mieste. Moterys miestuose turi
pasekm~,

Brezinys 2.4 Bendras gimstamumo koeficientas
BENDRAS GIMSTAMUMO KOEFICIENTAS
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maziau vaiklJ, negu kaimuose. Arba, kitaip pasakius - siuolaikine
miesto moteris nusprendzia tureti vien~ ar du vaikus, tuo tarpu
tradiciSkesnilJ paiiiiflJ moteris kaime gimdo tris ar keturis vaikus.

Paaiskinti sia reiSkinio prietastis yra sudetinga. Sis klausimas susijes
su socialinemis normomis, gyvenimobiidu/stiliumi, religinemis ir
kitokiomis vertybemis, kontraceptine praktika ir priemonilJ gavimo
galimybemis ir t.t. SilJ priezasciv cia smulkiau nenagrinesime.
Skirturnas tarp gimstamumo koeficiento kaime ir mieste palaipsniui
dideja. 2.4 brezinys rodD idomlJ dalyki!: koeficientui maiejant mieste,
pastebima didejimo tendencija kaime. Taigi, moterys miestuose seka
savo vakarietiSklJjlJ seseflJ pavyzdziu, skirtingai nuo tradiciskesnes
tendencijos kaimuose. Bendrai paemus, sios dvi tendencijos anuliuoja
viena kiti! Lietuvoje, tode! gimstamumo koeficientas pastaraisiais
metais yra gana stabilus.
Gundantis dalykas MW ieskoti galimlJ paaiskinimlJ siom
skirtingoms kryptims kaime ir mieste. Taciau tiriamas laiko tarpsnis
yra per trump as galutinems iSvadoms. Bet kokiu atveju, zmonems
keliantis iS kaimo i miestil, per kelet~ metlJ bendras gimstamumo
koeficientas kris (remiantis 2.4 brezinio duomenimis). Toks vystymasis
nebebus stebinanciu reiSkiniu ateityje.

GyventojlJ struktura
Normalus reiSkinys beveik visose salyse yra siek tiek nelygi
naujagimilJ pasiskirstymo proporcija pagal lytj. Kiekvienais metais
berniuklJ gimsta vienu - dviem procentais daugiau, nei mergaicilJ.
Taciau, kadangi veliau vYflJ mirties tikimybe yra didesne, lycilJ
pasiskirstymas palaipsniui kinta, augant amziui. Didesnis vYflJ
mirtingumas yra tikriausiai susij~ tiek su biologiniais bruozais, tiek su
jJJ tradicinemis rolemis visuomeneje: darbe ir namie. Skirtumai yra
ypac zymiis tos arniiaus r rl1n es zmonems, kurie buvo jauni ar
vidutinio amziaus Antrojo l :mlinio karo metu.
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Lietuvos gyventoj\l sudetyje mes taip pat randame daugiau motef\l,
nei vYf\l. Pagal oficialiuosius Lietuvos duomenis skirtumas siekia
beveik du simtus tiikstanciu, t.y. 1.960.000 motef\l ir 1.765.000 VYf\l
1990-aisiais metais. 2.5 bn!zinyje pavaizduota taip vadinama gyventoj/;l
piramide. Jos skaiciai paimti is oficiali\lj\l Lietuvos statistikos saltini\l.
Taciau buvo ivesta kai kuri papildoma informacija apie pacias
jauniausias bei pacias vyriausias amziaus grupes tam, kad duomenis
galima butQ palyginti su kitomis salimis, pavyzdziui, su Norvegija.
2.5 brezinys vaizduoja VYf1) ir motef1) pasiskirstymi;l. ivairiose
amziaus grupese. Pavadinimas "piramide" akivaizdus iS charakteringos
brezinio formos, kur virsune palaisniui siaureja, augant gyventojlJ
amziui ir mirstamumo tikimybei. Ji rodo idomius faktus. Pirma,

Brezinys 2.5 Lietuvos gyventojai 1990 metais
AMZIAUS
GAUPES

VYAAI

85 +

I

80-84
75-79

r

70-74

MOTERYS

-

~

65-69

I

60-64

if

55-59
50-54
45-49

I

40-44

r
r

35-39

!r

30-34
25-29
20-24

r

15-19

r

10-14
5-9

r

0-4

T

200

150

100

T

o

50
_.~

-50

100

150

200

...1000ZMONII,J
.
..

Saltinis: Lietuvos oficialioji statistika

~..

33

naujagimiy, skaicius buvo gana stabilus daugiau, negu 20 mety" k~
matome iS gyventojv skaiciaus 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 ir 20-24 metv
amziaus grupese. Taip pat pastebime, jog gimusiv bemiukV ir
mergaici~

skaicius yra beveik vienodas su nedi dele

bemiuk~

persvara,

kaip ir buvo tiketasi. Antra, nuo 50 metv ir vyresniv, o ypae virs 65
metv amziaus grupese labai zymu, jog motery, yra daugiau, nei vyry"
tai s~lygoja, jog visa piramide yra siek tiek pasvirus i desin~. Sio
zymaus skirtumo priezastis (viena iS daugelio) yra Antrojo Pasaulinio
kara ir Stalino valdymo metv patirtis. Kaip jau buvo sakyta auksciau,
nemaia dalis Lietuvos gyventojv zuvo biitent siuo laikotarpiu. O vyrv
zuvo daugiau, negu moterv.

Breiinys 2.6 Norvegijos gyventojai 1988 metais
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ldomu palyginti Lietuvos gyventojlJ pasiskirstym~ su Norvegijos
1988-aisiais metais (2.6 breZinys), kur grafinins vaizdas yra panaSus
savo forma i ki1lJ Skandinavijos ir daugelio VakaflJ ~alilJ. Pirmiausia
reikia pabrezti, jog abiejlJ tau1lJ gyventojlJ piramides yra pana~ios, jlJ
forma yra tipiSka iSsivysciusioms salims. IS pirmo zvilgsnio
nepastebime ryskilJ skirtumlJ. Taciau kai kuriuos dalykus reikia
paiymeti.
Norvegijoje yra palyginus maiai zmonilJ tarp 45 ir 60 metlJ
amziaus. Tai reiSkia, jog jaunos poros nedriso kurti seimlJ
trisdesimtaisiais metais ir veliau, per Antr~ji Pasaulini kar~. Sio
pavyzdzio nerandame Lietuvos gyventojlJ statistikoje. Taciau sio fakto
nereiketlJ aiSkinti tuo, jog Lietuvos jaunos poros buvo zymiai
optimistiskesnes, turedamos palyginus daug vaiklJ siuo laikotarpiu.
Verta atsiminti, kad kara ir deportacijlJ metu Lietuva prarado zymi~
gyventojlJ dali, kai Norvegija del panaSilJ priezascilJ patyre tik 0,5
procento bendro gyventojlJ skaiciaus praradim~. Taigi, Lietuvai
"trUksta" reikiamo skaiciaus zmonilJ virs 60 metlJ, todel lietuviSkoji
pirarnide yra siauresne uz Norvegisk{ljtt virsutineje dalyje. Bet siandien
amziaus grupes, gimusios ketvirtajame desimtrnetyje, gali atrodyti
didesnes, lyginant su Norvegija, taciau tai nereiskia, jog gimstamumo
koeficientas buvo aukstas bUtent tuo laikotarpiu. Gilesnei sios srities
analizei reiketlJ atskiros studijos, kuri taip pat iskaitY1lJ gimstamumo iS
kartos i kart~ ciklus bei staigius pasikeitimus gyventojlJ sudetyje kara
ir deportacijlJ metais.
"ISsikisimas" norvegiSkojoje piramides dalyje 15 - 40 metlJ grupese
iliustruoja taip vadinamtt "kiidiki/J antpliidj" pirmojoje pokario kartoje.
Tai buvo tautos ir ~alies atstatymo laikotarpis, pasizymej~s optimizmu
ir vienybe (zr. 1 skyrilJ). Panasios tendencijos pastebetos ir Lietuvoje.
Taciau Cia pasikeitimai vyko veliau. Zymus gyventojlJ skaiciaus
augimas pastebimas tik sestojo desimtmecio pabaigoje, po Stalino
mirties. O septintajame desimtmetyje jis palaipsniui maieja.
Naujagimi/J skaicius Norvegijoje smarkiai sumazejo, pradedant

1970 metais ir veliau. Tai atsispindi pastebimam norvegiskosios
gyventojlJ piramides susiaurejime apatineje dalyje. Tam yra dvi
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pagrindines prieiastys: a) didejantis dirbanciQ moteI11 skaicius, ir b)
naujos kontraceptines priemones, pvz. tabletes. Tokio reiskinio
Lietuvos duomenyse nematome. Galime ie~koti ivairiQ prieiasciQ,
kodel taip yra. Tai, kad Lietuva yra katalikiska salis, gali biiti vienas
paaiskinimas. Bet kitose kataliki~kose valstybese, pavyzdiiui Italijoje,
naujagimilJ skaicius i~tikrlJjIJ stipriai sumaiejo per pastaruosius metus.
Kitas paaiSkinimas Mt\l, jog tiek del ekonominilJ, tiek del kitoki\l
prieiasci\l Lietuvoje sunkiau gauti kokybi~k\l kontraceptinill
priemoni/), ypac jaunoms (netekejusioms - vert. pasl.) moterims. Kaip
jau paiymeta auk~ciau, bus idomu stebeti si vystym{\.si Lietuvoje
veliau, paiiOreti, ar gimstamumo koeficientas cia seks ta kryptimi,
kokia vystesi kitos Europos ~alys.
Kaip ir daugelio kit\l sali\l, taip ir mus\l tiriam\lj\l gyventojlJ
piramidese yra moteI11 persvara vyresnio amiiaus grupese. Skirturnas
tarp Lietuvos ir Norvegijos ~iuo ativilgiu yra suprantarnas, nes
Norvegija turejo ilg{\. taik\l ir nepasiiymejusi stipriom epidemijom ar
pan. laikotarpj. Taigi, labai iymi vyresni/) moter/) persvara Lietuvoje
dar syki liudija apie tai, kad Antrasis Pasaulinis karas ir Stalino
valdymo metai pasieme didele duokle is Lietuvos vyr/) gyvybi/).
Ir pabaigai idomu bUt\l patyrineti taip vadinam{\. prieiiiiros
apkrovim(l, l.y. ekonomiSkai priklausom\l, aktyviai nedirbanci\l imoni\l
Uaunimo ir pensinink\l) proporcij~ abiejose visuomenese. Siuo metu
matome, jog ji yra beveik vienoda abiejose salyse: Norvegijoje yra
daugiau sen\l imoni\l, kuriems reikalingas aprupinimas, o Lietuvoje
daugiau jaunQ. Jeigu dabartinis vystymasis t~sis, padetis sioje srityje
turi pasikeisti. Visais atvejais ji pabloges Norvegijoje, lyginant su
Lietuva, kad angi maiesnei darbo jegai teks aprupinti auganti sen\l (ir.
apatin~ piramides dalj) pensijinio amiiaus imoni\l skaici\l.
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Tautybes
Del istorinh,l priezasciv Lietuvos gyventojv struktiir~ sudaro ne vien tik
lietuviv tautybes zmones. Didiiausios kitlJ tautybip. grupes yra rusai ir
lenkai. 2.7 bn!zinyje pavaizduotas procentinis gyventojp. pasiskirstymas
pagal tautybes.
Keturi iS penki\! Lietuvos pilieeilJ yra lietuvilJ tautybes (2.7 brez.).
Beveik kas de~imtas pilietis yra rusp. tautybes, o maZdaug kas
penkioliktas - lenklJ. Kitos tautybes sudaro vos keturis procentus. iS
kurip. baltarusiai (1.7 procentlJ) ir ukrainieeiai (1.2 procentlJ) yra
didiiausios grupes. Matome dramatiSk~ skirtum~ su prie~kario
laikotarpiu Lietuvoje. Tuo metu didiiausia nelietuvilJ tautybes grupe
buvo iydai (vim septynilJ procentlJ). o ruSIJ tautybes gyventojlJ buvo
zymiai maZiau. Siuo metu ~alyje zydlJ tautybes zmonilJ lik~ maZai.
Pagal ruSIJ tautybes gyventojlJ procent~ Lietuva ~iek tiek skiriasi
nuo kitp. dviejp. Pabaltijo valstybiV - Latvijos ir Estijos. Siose dviejose
salyse kitv tautybiv gyventojlJ proporcija yra didesne, tai liecia ypac
rusv tautybes gyventojus. Sis reiskinys pavaizduotas 2.7 brezinyje.

Brezinys 2.7 Nacionaline Lietuvos gyventojy struktiira; rusai Latvijoje ir
Estijoje
LlETUVA

Kita

4%

LATVIJA

Lenka;
Visi kiti
66%

ESTIJA

Visi kiti

70%

Saltinis: Oficialioji statistika
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Latvijoje rusy tautybes zmones sudaro viena treeiaja vislJ gyventojlJ, o
Estijoje - vid vienos ketvirtosios.
Lietuviy kilmes pilieeiai gyvena ir kairno, ir miesto tipo
gyvenvietese. Tradicgkai lietuviai yra kaimo ir miesto zmones,
valstieciai, mokytojai, prekybininkai, darbininkai ir t.t. Ta iliustruoja
2.8 brezinys, kurio duomenys yra paimti iS Lietuvos gyvenimo salygy
tyrimo 1990. Brezinys rodo, kaip kiekvienos tautybes gyventojai yra
pasiskirst~ po kaimo ir miesto tipo vietoves. Vietoves sudalintos nuo
labiausiai kaimo iki labiausiai miesto (l00.000 ir daugiau gyventojy).
Lietuviai yra palyginus vienodai pasiskirst~ po visa kra~ta, tuo tarpu
rusai ir "kitos" tautybes koncentruojasi didesniuose miestuose.

Seimos ir j\:l nariai
Iki ~iol ~iame skyriuje mes nagrinejome gyventojus kaip individus ar
individy grupes, pasiskirsciusias pagallyq, amiiy, tautyb~ ir
Brezinys 2.8 Pagrindiniy, tautybi/;l pasiskirstymas Lietuvoje pagal
gyvenamosios vietoves tip(l
SANTYKIS SKIRTINGOSE VIETOVESE

Lietuviai

Rusai

Lenkai

Kita

VIETOVE FZ.l 100.000 ir daugiau • 20.000·99.999 gyv.
O 2.000-19.999 gyv.
D 200-1.999 gyv. Eå Labiausiai miesto tipo
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gyvenam~j~ viet~.

Daugeliu atveju taip pat svarbu suzinoti, kaip
gyventojai yra iSsidalin~ i specifinius visuomenes vienetus kaip seimos
ir ukiai, arba istirti, kaip zmones yra susieti tarpusavyje tokiuose
vienetuose. Kai kurie gyvenimo lygio komponentai egzistuoja tik pagal
civilin~ padetj, t.y. tik gyvenantiems santuokoje. Klasikineje
sociologijoje zinoma iS daugelio tyrimv, jog vienisi asmenys dainiau
patiria nelaimilJ., kencia nuo ivairilJ. susirgimlJ, yra didesne jv
mirtingumo tikimybe ir t.t. Siuolaikiniai tyrimai taip pat rodo, jog
vienisi zmones daugiau naudojasi visuomenine sveikatos apsaugos ir
socialines pagalbos sistema. Tokie pavyzdZiai aiskinami tuo, jog
vienisi zmones yra zymiai silpniau suristi su tam tikra intymia
socialine aplinka, ir tuo, kad jie negali kreiptis pagalbos ar paramos i
kuri nors artimlJ.jlJ., seimos narilJ.. Taigi, nesigilinant idetales,
akivaizdu, jog seima del ivairiv prieiasciv yra svarbus vienetas
politikoje ir planavime.
Sioje apzvalgoje nera tikslios infonnacijos apie seim\! skaici\!
Lietuvoje. Taciau, pagal pateiktus atsakymus, galima susidaryti bendra
ispudi apie tai, kaip gyventojai yra pasiskirst~ po ivairaus dydZio
seimas/iikius. Tyrime papra5eme respondentlJ. isvardinti seirnos narius,
Brezinys 2.9 Respondenty pasiskirstymas pagal seimos dydi
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t.y. "asmenis, kurie nuolat gyvena JiisV namuose ir maiiausiai vien~
kart~ per dien~ maitinasi kartu." 2.9 bn!zinyje matome rezultati\.
Apie desimt procentv visv suaugusivjv gyvena vieni, t.y. vieno
zmogaus iikyje. Arba, kitaip pasakius, devyni iS desimties individ\! (18
metv ir vyresni) paprastai gyvena kartu su bent vienu asmeniu.
Labiausiai paplitusios yra dviejv, trijv, o ypac keturiv zmoniV seimos.
Virs septyniasdesimties procentv Lietuvos gyventojv yra tokiv seimv
nariai, o maiiau, nei dvidesimt procentv gyvena penki\1 ir daugiau
nariv seimose. Dar daugiau informacijos gauname, nagrinedami si
pavyzdj gyvenimo cikle. 2.10 bn!zinyje pavaizduotas vidutinis seirnos
dydis ivairioms amziaus kategorijoms. Brezinys pasakoja, jog dauguma
trisdesimties - keturiasdesimties metv amziaus zmoniv yra didelese
seimose, tuo metu, kai jie patys yra sukiir~ savo seirna: sutuoktinis/-e
ir vaikai. Po keturiasdesimt penkiv - penkiasdesimties metv vidutinis
seimv dydis palaipsniui mazeja. Toliau matome nedideli skaiciaus
kilim\:l po sesiasdesimties metv (2.10 brez.). Tai reiSkia, jog seni
zmones pasilieka didesnese tuokart buvusiose seimose, kurloms jie
vis\:l laik\:l priklause, arba kad jie, dainai del sunkaus pragyvenimo,
iSejus i pensij~, keliasi gyventi i savo dukters ar siinaus seim\:l.
Toliau galime interpretuoti 2.11 brezini. Cia parodyta su kuo
respondentas paprastai gyvena savo seimoje/iikyje: sutuoktinis/-e,

Brezinys 2.10 Vidutinis seimos dydis pagal respondento amziy
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vaikai ir seneliai, pagal didejanti amziv. Kaip ir buvo tiketasi,
dauguma vidutinio arnziaus (dvidesimt penkiv - trisdesimties metlJ.)
respondentv (apie aStuoniasdesimt procentv) gyvena su sutuoktiniu/-e,
tuo tarpu dauguma jaunv ir labai senv zmoniv neturi sutuoktinio/-es.
Procentas zmoniv, gyvenanciV su savo vaikais, palaipsniui auga, kai
respondentai pasiekia brandesni amziv ir kuria savo seimas. Po keletos
metlJ., paprastai kai tevams yra virs keturiasdesimties, vaikai Iink~
palikti lizd~ ir apsigyventi kitur. Si pagrindine kryptis vaikv ativilgiu
yra pavaizduota 2.11 brezinyje. Taciau reiketv atkreipti demesj j vien~
bruoz~. Net trlsdesimt penki procentai vyresniv, negu penkiasdesimt
penkilJ metlJ. zmonilJ sakosi gyven~ su savo vaikais. Lyginant su
Skandinavija, si proporcija yra gana didele ir suteikia jdomios
informacijos apie Lietuvos seimas. Charakteringu reiskiniu
Skandinavijoje per pastarasias dvi kartas tapo tai, jag seimos
palaipsniui virsta maiais vartojimo, o ne gaminimo vienetais.
Siuolaikineje gerbiivio valstybeje, kur vyriausybe yra isteigus pensijin~

Brezinys 2.11 Seimos/ilkio tipas: seimos nariai, su kuriais respondentas
gyvena
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sistem?, garantuojanci? kuklV pragyvenimo minimum?, dviejv kartv
seimoms nebiitina gyventi po vienu stogu. Kartu su tokiu vystymusi
seimos institutas ima sieti zmones tarpusavyje piniginiais rysiais, o ne
riipescio/pagalbos poreikiais. Seniems tevams suteikiama ekonomine
lai sve, leidzianti jiems gyventi savarankiskai, nepriklausomai nuo
jaunesniosios kartos, jie turi gyvenam?j? viet:;t ir patenkinam?
gyvenimo lygi. TaCiau tai veda prie to, jog seimos nariai suteikia vieni
kitiems maiiau pagalbos ir paslaugv, reteja pagalba grindziamas
bendravimas tarp pagyvenusiv tevv ir suaugusiv jv vaikV. Seni zmones
Norvegijoje yra siandien labiau ekonomiSkai nepriklausomi, nei
anksciau, taciau jie taip pat yra labiau socialiai izoliuoti.
"Vaikv" pavyzdys 2.11 brezinyje rodo, jog sis reiSkinys Lietuvoje
nera taip toli pazeng~s. Tas faktas, kad toks didelis procentas senv
zmoniv gyvena su savo vaikais, jrodo, jog lietuviskoji seima yra
tradicinio tipo. Joje tampresni kasdieniniai kontaktai tarp jauniausivN
ir seniausivjv nariv, negu siuolaikineje "branduolio" tipo seimoje,
sutinkamoje kai kuriose Vakarv salyse. Si teigini patvirtina seneliv
pasiskirstymas seimose, kuris rodo, jog maidaug puse jauniausioje
amziaus grupeje bei virs dvidesimties procentv vidutinio amziaus
grupeje (dvidesimt penki - tridesimt keturi metai) sakosi gyveni\. kartu
su savo seneliais.
Lietuvos gyvenimo s?lygV tyrimas 1990 yra pagristas individais,
bet neturi tiesiogines informacijos apie seimv pasiskirstym? salyje.
Seimv/iikiv charakteristika sudaroma ir matuojama pagal individv
aprasymus. Taciau, jei skaitytojas sutinka gauti informacij? su didesne,
nei iprasta, paklaida, turimus duomenis galima naudoti apytiksliam
seim\! pasiskirstymo apskaiciavimui. Cia mes tiesiog padaliname
respondent\!, esanciv konkreCioje seimynineje kategorijoje, skaiciV iS
tos kategorijos vertes ar dydzio. Taigi, visos dviejv zmoniv seimos
dalinsmos is dviejv, triN zmoniv seimos - is trijv ir taip toliau. Tokia
procediira patiria ivairiv riisiv netikslumlJ ir paklaidv. Ypac viena N
yra dazna. Ji atsiranda del to, kad mes apklausiame tik astuoniolikos
metv ir vyresnius gyventojus, kas veda prie didesniv keturiv - penkiv
asmenlJ seim\! proporcijos sumaiinimo. Nors ir neturime konkrecios
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informacijos apie tai, kiek sie netikslumai gali iSkreipti
apskaiciavimus, vis vien renkames si matavimo bud~, nes dabar turime
tik tokio tipo informacij~. Bet del aprasytll priezascill siuos
apskaiciavimus reikia nagrineti ypac atsargiai.
2.12 brezinyje parodytas lyginamasis seiml} pasiskirstymas pagal jll
dydj Lietuvoje ir Norvegijoje. 2.12 brezinys liudija apie tai, jog pati
iprasciausia seimos/Ukio forma (bent jau suaugusiems) Lietuvoje yra
vieno ar dviejll asmen\l seirna. Sios dvi rUsys sudaro daugiau, negu
pus~ vis\l seimll/ukill. Dvidesimt procentll sudaro trijv asmenll seimos,
kas yra siek tiek daugiau, nei procentas seimlI, turincill keturis narlus.
Siuos brezinius, nors jie yra labai apytikriai, galima palyginti su
norvegiskaja statistika. 2.12 brezinyje matome atitinkamus duomenis,
paimtus is atskiro Norvegijos seimll tyrirno, vykusio 1985 metais.
NorvegiSki skaiciai yra beveik tokie patys, kaip ir lietuviski. Taciau
reikia atsiminti, jog Norvegijos statistika yra penkiais metais senesne
ul. Lietuvos. Pagal Norvegijos Centrinio Statistikos Biuro duomenis
santykinis vieno asmens uki\! skaicius isaugo per paskutiniuosius
penkis metus. Priedo reikia atsiminti, jog dide1i\l seimll skaicius
Lietuvoje gali bUti sumaz.intas, kaip jau paaiskinta auksciau. Bet netgi

Brezinys 2.12 Lyginamasis seiml} pasiskirstymas pagal dyd!
NORVEGIJA

LlETUVA
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Saltinis: Lietuvos gyvenimo s~lYg\l tyrimas 1990.
Norvegijos oficialioji statistika
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turint galvoje siuos nukrypimus, matome stulbinanciai panaSu Lietuvos
ir Norvegijos vaizdi)..
Papildoma analize (nenagrinejama cia) atskleidzia kai kuriuos
skirtumus tarp Lietuvos miesto ir kaimo. Miesto srityse rasti tik maZi
skirtumai tarp seimu dydzio ivairaus amziaus grupese: seni zmones
dazniau gyvena pavieniui, nei jauni, bet skirtumas nera labai didelis.
Kaimo rajonuose vaizdas zymiai aiskesnis. Cia matome rysku skirtumi).
tarp jaunll ir senll gyventoju. Jauni zmones gyvena kaip taisykle
didesnese seimose, nei seni. Sprendziant iS mus\l duomen\l, seni
zmones kaime yra vienisesni, negu mieste.
Taip pat reikia pridurti, jog Ukis ir seima yra dvi skirtingos
si).vokos. IS principo uki gali sudaryti keletas atskiru seirnu. Taciau
dauguma ukiU sudaro tik viena sei rna. Tai iliustruoja tas faktas, jog
didzioji dauguma (virs 98 procent\l) dalyvavusiu apklausoje iSvardina
savo ukio narius, kurie taip pat yra seirnos nariai. Sis stebejimas
remiasi tuo, jog zmones, gyvenantys kartu ne santuokoje, taip pat
skaitosi tos pacios seirnos nariais. Taciau, netgi jeigu remsimes
tradiciniu seirnos apibrezimu. kur zmones turi bUti oficialiai susituok~,
pamatysime, jog net 95 procentai apklaustuN yra nariai UkiU, kuriuos
sudaro vien tos pacios seirnos nariai.
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3 Skyrius
Sveikata

Sveikata yra vienas svarbiausi\l zmogaus gyvenimo sa1yg\l aspekt\l.
Todel ji bus nagrinejama kaip pirmasis gyvenimo lygio komponentas
sia Lietuvos gyvenimo sa!yg\l tyrimo 1990 pagrindu.
Ne iS karta aiSku, koks turet\l biiti teisingas sveikatos apibrezimas.
Pasaulio Sveikatos Apsaugos organizacija sako, jog "Sveikata - tai
visiSkas fizinis, psichinis ir socialinis gerbiivis, o ne vien Hg\l ar
negalavim\l nebuvimas". Sis apibrezimas, besiremiantis "gero
gyvenimo" s{l.voka (ir. 10 skyriV), apibrezia sveikata gana placiai, ir
atsizvelgia i daugum(l asmens gerbiivio aspekt\!.
Sveikata veikia mus\l gyvenimo sa!ygas bent jau dviem svarbiais
aspektais: vienas - tiesioginis, kitas - netiesioginis. Pirma, gera
sveikata yra savaime neabejotina vertybe. Jei imogaus sveikata
slubuoja, sunku gyventi pilnakrauji gyvenima, patirti dziaugsm(l,
laim~, nelengva dalyvauti savo socialineje aplinkoje. Skausmas ar
baime jausti skausma, ligos ir fizines kancios riboja mus\l kaip
zmogiskv bUtybi\l esmines galimybes ir maiina mus\l gerbUvi. Antra,
gera sveikata yra esminis faktorius imo gaus pasiekimams gyvenime.
Tai liecia tiek dalyvavima kasdienineje veikloje, gerybi\l ir privalum\l
siekima, tiek nora gauti tam tikr(l darba ar issilavinima. Sveikata yra
tokiu bUdu svarbus individ o irankis, stengiantis kil nors pasiekti savo
gyvenime.
Taigi, sveikata yra kritiskai svarbus dalykas, suvokiant imoni\l
gyvenimo sa1yg\l ivairov~. Be to, pati individo sveikata yra veikiama
jo/jos gyvenimo sa!ygV. Tai yra faktoriai, kurie dalinai priklauso nuo
individo ir yra jam pavaldiis, pavyzdiiui mityba, rukymas bei
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alkoholio vartojimas, fiziniai pratimai (begiojimas, plaukiojimas) ir t.t.
Kiti faktoriai gali buti nepavaldfis individui. Per vis~ gyvenimo cikla
tokie aspektai kaip butlJ sa1ygos, poilsio galimybes, oro uzterstumas ir
pan. veikia sveikatos biikl~. Tas pats galioja ir s~ygoms darbovieteje:
ir fizines sa1ygos, ir psicho-socialine aplinka darbe turi poveikio
zmogaus sveikatai.
Kadangi sveikata turi toki svarblJ vaidmeni zmogaus gyvenime, jau
ilg~ laika egzistuoja susidomejimas pakitimais sioje srityje, jlJ
registravimu ir matavimu. Tokie pakitimai laikomi pagrindiniais
visuomenes kokybinio vystymosi rodikliais.
ISeities tasku empiriniams sveikatos tyrimams gali bUti minetasis
platus Pasaulines Sveikatos Apsaugos organizacijos apibrezimas. Siuo
atveju sveikata nera tai, kt! asmuo turi ar ko neturi duotu laiko
momentu, bet yra tam tikras kuno ir proto stovis. Cia galime m~styti
apie sveikatos savoka kaip apie klausima daugiau ar maziau, arba apie
ivairius lygius skaleje nuo "geros" iki "prastos".
Kitoks metodas yra naudoti se-voka "sergu" kaip iSeities taSkt!. Liga
gali bUti suvokiama kaip problema, kuria individas turi, arba kurios
neturi. Cia pagrindu tarnauja si ideja: Kokia yra normali ir priimtina
zmogui padetis? Jei naudojame sia se..vok~ kaip tyrimo standart~,
galime iSmatuoti esamus skirtumus. Nukrypimus ir paklaidas apspr~s
ekspertai, pavyzdiiui, medikai, dainai naudodamiesi specialiais
irengimais ir testais. Rezultatai gali buti iSreiksti kaip konkreti
diagnoze, pavyzdziui tuberkuliozes paplitimas.
Taigi, sveikata yra sudetinis reiSkinys, kun galima nagrineti is
ivairilJ pusilJ. Tie duomenys, kuriuos gauname iS tyrimlJ, paprastai
labiau tinka informacijai apie ligas ir jvairius defektus, o ne gerai
sveikatai ar gyventojlJ sveikatingumui aprasyti.
Gauti faktai neleidiia pilnai susidaryti paprasto ir tikroviSko vaizdo
apie gyventojlJ sveikatos bukl~, trukdo aprasyti sios bukles pakitimus
ar parodyti jos skirtumus tarp atskiflJ gyventojlJ grupilJ. Lyginamojoje
statistineje analizeje plaeiai naudojami tokie rodikliai, kaip
mirtingumas ir mirties priezastys. Tokiais iSmatavimais lengva
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vadovautis ir daugeliu atvejv nustatyti galiojantj bendr~ standart~
palyginimui. Taciau jie atspindi tik labai ribot~ visa vaizdo dalj.
Vienas biidas suiinoti apie ivairiv ligv paplitim{l bei vyravim{l,
nepriklausomai nuo to, ar jos yra gydomos ar ne, yra uiduoti
klausimus apie jas tyrimuose. Sis metodas suteikia individams
galimyb~ patiems papasakoti apie tai, kokiy jie turi ligy ar
negalavimy. Taciau ir sis metodas turi savo triikumv. Kai kurias ligas
galima pamirsti, ypac ne pacias sunkiausias. Kitos lieka nepaminetos
tode!, kad imonems sunku apie jas sneketi, o ypac pasakoti
nepaijstamam imogui - apklausejui. Nepaisant siv faktoriv, atrodo, jog
labai daug k~ galima suiinoti apie gyventojv ligas tokiv tyrimV deka.
Aprasinedarni gyventojv ligas, mes daugiausiai vadovausimes
tomis, kuriomis imones serga ilgesnj laikg. Tai yra pagrjsta tuo
teiginiu, jog ilgalaikes ligos turi daugiau pasekmiv individo gerbuviui,
nei kitos. Prie siV ismatavimv prijungsime papildomus rodiklius,
apzvalga taip pat aptars ligos rezultatv rodiklius, kurie parodo ligos
pasekmes. Sie rodikliai pasakoja apie individ o galimybes normaliai
gyventi ir veikti namuose, darbe ir t.t. Tokios pasekmes gali biiti
lemiamos ir todel yra nagrinetinos kaip svarbi visuminio individa
gerbiivio dalis, ar tai biitv negalejimas lankyti darbo ar lavinimosi
istaigos, ribota galimybe dirbti, kurti, matyti ar girdeti, ar dalyvauti
socialineje arba laisvalaikio veikloje.

lIgalaikiv 1i9V vyravimas
3.1 breiinyje matome vyrv ir motenJ mirtingumo tikimyb~, au gant
amiiui. Sis breiinys yra pagqstas 1989-lJ metlJ Lietuvos oficialiaisiais
duomenimis. Parodyti taip pat norvegiSki duomenys iS 1987 metv
apzvalgos, jie informuoja apie padeti 5 meW ir vyresnese amiiaus
grupese. lvesta keletas rodikliv apie paci~ seniausi~ grup~, kad
pavyzdiius galima Mtv palyginti.
LietuviSkasis pavyzdys panasus i daugelio iSsivysciusiv saliv, kur
mirtingumas dideja senesniv imoniv grupese, ypac po 55 metv (3.1
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brez.). Mirtingumas paparastai yra aukstas paciame pirmajame
laikotarpyje po gimimo, po to jis maieja ir vel pakyla vyresniame
amziuje. Taip pat zymi tendencija yra ta, jog vyresnio amiiaus motel1l
mirtingumas yra maiesnis, negu vyresnio amziaus VYl1l. Taip pat
reikia pridurti, jog kiidiki\! mirtingumas Lietuvoje (t.y. mirusi\! iki
vien\! met\! affiZiaus vaik\! skaicius tiikstanciui kit\!, nepavaizduotas
brezinyje), yra siek tiek aukstesnis, negu Skandinavijoje. Lietuvoje jis
yra desimt, o Skandinavijoje - astuoni ir zemesnis.
Pavyzdys pagal amzi\! ir lyti Norvegijoje yra stulbinanciai panaSus
i lietuviski\ji. Abiejose salyse matomas eksponentinis mirtingumo
koeficiento didejimas, augant amziui. Tuo pat metu VYf\1 mirtingumo
tikimybe yra zyrniai didesne. Be to, kaip taisykle, Norvegijoje
mirtingumas yra visose amziaus grupese siek tiek maiesnis, negu
Lietuvoje. Skirtumas tarp si\! dviej\! sali\! yra labai maias, palyginus
su skirtumais paciose salyse.

Brezinys 3.1 [vairaus amiiaus grupiy mirtingumas Lietuvoje ir
Norvegijoje
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Pagal 1989 mew oficiali~j~ statistik~ trys pagrindines mirties
priezastys Lietuvoje yra sios (3.2 brezinys su papiIdomais norvegiskais
1987 mew duomenimis):
Sirdies ir kraujagyslililigos (Mirties atvejai: 550 vyrams, 640
moterims)
Piktybiniai augliai (Mirties atvejai: 210 vyrams, 150 moterims)
Bronchitas ir kitos plaucill ligos (Mirties atvejai: 70 vyrams, 30
moterims)
Mafdaug tiek pat Lietuvos ir Norvegijos VYl11 mirsta nuo sirdies ir
kraujagyslililigll. TaCiau moterll mirtingumo pavyzdziai skiriasi.
Norvegijos moterys reciau mirsta nuo sirdies ir kraujagyslilJ liglJ, negu
vyrai, Lietuvoje si tendencija yra atvirkscia. Vienas siOlytinas sio
reiskinio paaiskinimas biillJ tai, jog Lietuvos moterys zymiai dafniau ir
daugiau, negu norveges, dirba "dvigubus darbus": daugeIiu atvejv jos
dirba pilnu etatu iprastini savo darba, taip pat turedamos didziausitl
namll darbo nastos dali (fr. skyrill apie ufimtumtl ir darbo s~ygas).
Visais kitais atzvilgiais silJ trij\l pagrindinilJ mirties priezascill
pavyzdziai sutampa. Norvegijoje pastebime siek tiek daZnesni
mirtingum~ nuo piktybinilJ auglilJ, taciau maZiau Norvegijos, nei
Brezinys 3.2 Pagrindines VYIY ir moterll mirties priefastys Lietuvoje ir
Norvegijoje
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Lietuvos gyventojv mirsta nuo bronchito bei chronisk\l plauci\l lig\l.
Paskutiniji reiskinj paaiskina ora uzterstumas Lietuvos pramoneje.
Taciau toks paaiskinimas yra s{l.lyginis.
Tyrime respondentv buvo paklausta:
"Ar JUs esate chroniskas ligonis, kenCiate nuo ilgalaikes ligos,
avarijos/nelaimes pasekmi\l ar esate kokiu nors kitu bildu fiziSkai
nepilnavertis? Paiymekite taip pat tuos atvejus, kurie Jums
paciam(-ai) atrodo neverti demesio."
Pasirodo, jog apie trisdesimt procent\l (29.3%) vis\l respondent\l sakosi
sergil kokia nors chroniska liga. Nera akivaizdu, kokj m{l.steli cia
reiket\l naudoti. Taciau idomu palyginti si stebejimil su atitinkamais
skandinaviskais duomenimis, pavyzdziui, su ankstesniais tyrimais
Norvegijoje. Tokiu bildu lyginant matome, jog trisdesimt procent\l yra
siek tiek per maiai. Norvegijos tyrimuose buvo iprasta, jog
keturiasddimt procentll ar daugiau sakosi turi bent vienil chroniSkil
lig~.

Galima isskirti kelet{l. priezasCi\l, paaiskinanci\l didesni serganci\lj\l
procent{l. Norvegijoje. Pirma, siose dviejose salyse gali faktiSk ai bilti
skirturnas tarp gyventoj\l sveikatingumo lygio. Kitaip tariant, vidutinis
lietuvis yra sveikesnis uz vidutini norveg~. Galime aiSkinti nauj\l,
"siuolaikini\l" lig\l vyravim\l Norvegijoje, pavyzdziui, nugaros, stuburo
problemos, galvos skausmai ir pan. Antra, maiiau nusiskundim\l
ligomis Lietuvoje gali bilti ir del to, kad salyje yra maiiau sen\l
zmoni\l, kas pavaizduota "gyventoj\l piramideje", antrame skyriuje.
Kadangi seni zmones serga dainiau, negu jauni, reikia tiketis, jog
Norvegijoje, kur sen\l zmoni\l proporcija yra didesne, ir nusiskundim\l
ligomis skaicius bus didesnis. Jeigu taip yra is tikr\lj\l, galime tiketis,
jog skirturnas sioje srityje iSnyks, kai gyventojv amiiaus skirturnas
sumaies.
Prie siV "tikroviSkvjv" paaiSkinim\l turime ir kit\l, taip vadinamv
netikr\l faktori\l, aiskinancilj vaizd{t tuo, kad pavyzdziai skiriasi tik
vizualiai. Argumentas yra sis: socialinis ligos apibrezimas yra
skirtingas siose salyse. Skausmas ar negalavimas, kuris atrodo kritiSkas
50

ar rimtas Skandinavijos salyse, gali atrodyti maiiau svarbus vidutiniam
Pabaltijo zmogui. Pagal si paaiskinim~ norvegai yra maiiau pakantus
susirgimams, skausmui ar pan.
Ketvirttl paaiSkinimtl galime rasti labai skirtinguose siv dviejv saliV
istorinio vystymosi keliuose. IS dviejtl pirmvN skyriV akivaizdu, jog
Lietuva anksciau, ypac penktajame desimtmetyje, iskente daugiau
ivairiv sunkum\l, negu kitos tautos. Gali buti, kad silpni ar ligoti
individai turejo daugiau sans\l isgyventi Norvegijoje, negu Lietuvoje.
Taigi, siandienos tyrime didesne Norvegijos, o ne Lietuvos iSlikusi\ljv
gyventoN proporcija pasirodo estlligoniais.
GaIima susidaryti tikr~ji vaizd~, ziUrint j pateiktv ligV procenttl
skirtingo amziaus grupese. 3.3 brezinyje sis santykis parodytas ir
Norvegijai, ir Lietuvai. NorvegiSkieji skaiciai paimti is gyvenimo
stllyg\l tyri mo 1987, kuriame buvo uzduotas tas pats klausimas. Kad
isvengti nesusipratim\l del gana didelil,l arnZiaus struktiiros skirtumv
pacioje seniausioje grupeje, mes apsiribojome tirti duomenis
respondentv, ne vyresniv astuoniasdesimties met\l.
3.3 brezinys rodD gana aiskV skerspjuvj. Pirma, panasumai tarp
pasiskirstymo siose dviejose salyse yra akivaizdus. Abiejose dalyse

Brezinys 3.3 Ilgalaikiai susirgimai Lietuvoje ir Norvegijoje
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matome, jog pateikt\l lig\l santykis auga, kai zmones tampa senesni,
pavyzdys taip pat yra ryskesnis Lietuvoje (gana aukstas procentas
jaun\l zmoni\l Norvegijoje, teigianci\l turi chronisk\l lig\l, yra paseka
faktoriV, kurie charakteringi tik siai apzvalgai, bet nerasti kitur, del ko
j\l cia toliau ir nenagrlnesime). Kaip ir tiketasi, seni zmones abiejose
salyse turi daugiau chroniskV lig\l, negu jauni. Antra, randame
nuosekliai iSreiksta skirturna tarp siV dviej\l taut\l, netgi jeigu imsime
ta pati amii\l: visose amiiaus grupese daugiau norveg\l, negu lietuvi\l
skundziasi ligomis. Tai susilpnina "gyventoj\! piramides" hipotez~,
kaip pagrindini paaiSkinima. Jeigu bendras skirturnas egzistuo1\l vien
tik del to, jog Norvegijoje yra daugiau sen\l zmoni\l, rasturne ta pati
santyki abiejv sa1i\! jaunesnio amziaus grupese. Taciau taip nera.
Taigi, kaip matome iS sio klausimo, Lietuvos gyventojai pasirodo
esa palyginus sveiki. Stebetojai medikai ne viena kartil yra siiil~
hipotez~ apie tai, jog siuolaikine visuomene atsikrato sen\l lig\l, bet
isigyja naujv ar kurla jas. Taigi, nera klaidinga nagrineti pastebetuosius
skirturnus kaip faktiskai egzistuojancia situacija. O ar sis, ar panaSus
paaiSkinimas galioja Cia, ar reiskinys kyla iS skirting\! socialini\! ligos
apibrezimv, ar iS pastal11j\! faktori\l kombinacijos, teks isaiskinti
ateities analizeje.
Breiinys 3.4 Ilgalaikill ligll pasiskirstymas pagal lyt]
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Bendri stebejimai teigia, jog moterys dainiau linkusios sirgti
chroniskomis ligomis, negu vyrai. Tai galioja ir Lietuvos gyventojams.
Ilgalaikemis ligomis skundiiasi kas trecia Lietuvos moteris (33.0%),
bet kas ketvirtas (25.4%) vyras. Skirtumas yra tiek susij~s su lytiniaisbiologiniais faktoriais, tiek su socialinilJ rolilJ skirtumais, pvz. moterys
iino daugiau apie sveikatos problem as apskritai ir labiau jomis domisi,
todel dainiau sakosi turincios jlJ. Vel idomu panagrineti skirtumus
ivairiose amiiaus grupese, kaip parodyta 3.4 breiinyje. Cia matome,
jog bendra tendecija yra panasi ir vyrams, ir moterims, augant amiiui.
Abiej\,! lyci\,! atstovai sendami paparastai patiria laipsnisk~ ilgalaiki\,!
lig\,! skaiciaus didejim~. Bet visose amiiaus grupese randame daugiau
ligotlJ moteflJ, negu VYflJ. Sis skirtumas yra ypatingai ryskus vidutinio
amiiaus grupese. Senyvame amiiuje vaizdas kinta, ir gana jdomiai.
Zmones tarp 65 ir 80 met\,! amiiaus pateikia duomenis apie t~ pati
ligotumo laipsni, tiek moterys, tiek vyrai, taciau pavyzdys yra
atvirkscias pacioje vyriausioje amiiaus grupeje (virs 80): cia pasirodo,
jog daugiau VYflJ, negu moteflJ serga chroniskomis ligomis. Didejancio
pateiktlJ liglJ procento vyrams paaiskinimas yra gundantis. Nera
klaidinga ji sieti su amiiaus apsprendZiamais lytiniais-biologiniais
faktoriais, kai imones pasiekia si amii\,!, kadangi moterys paprastai
gyvena ilgiau, negu vyrai. Taciau vyresni\,!, negu 80 metlJ
apklausiam\,!j\,! skaicius yra labai maias siame tyrime. Todel nereikia
skubeti, pateikiant galutines iSvadas. Toliau matome, jog mus\,! turimi
norvegiSki duomenys (Gyvenimo s{llyg\,! tyrimas 1987 ir Nacionalinis
Sveikatos Tyrimas 1985, neapraSomi cia) - nors ne visiskai sulyginami
tarpusavyje - nerodo sio atvirkscio ly ties pavyzdzio vyriausiam amiiui.
Taigi, kad paaiskinti si fenomen {l, reikalinga gilesne analize, negu
leidiia mus\,! galimybes.
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RespondentlJ taip pat buvo paprasyta aprasyti savo ligas. Po
pirmojo klausimo (ir. auksciau) buvo uiduoti pagalbiniai klausimai:
Kokio tai pobUdzio negalavimas?
a. Ar galite aprasyti tai issamiau?
b. Kt\ apie tai sako gydytojai?
c. Kurioje kuno dalyje yra JiislJ negalavimas?
GautlJ atsakymlJ pagrindu galima sudaryti apytikri{l diagnozilJ
kodavimo sistem{l. IS visa buvo pateikta daugiau, negu simtas
penkiasdesimt ivairilJ susirgimlJ kategorijlJ. Keturios pagrindines liglJ
grupes sudaro beveik pus~ bendro respondenw pateikw liglJ skaiciaus.
IS N 14% sudaro atramines/raumenlJ sisternos susirgimai ir kuno
skausmai, sirdies/kraujagyslilJ ligos bei aukstas spaudimas - 13%,
bronchitas ir kvepavimo sisternos susirgimai - 9%, ir virskinimo
sutrikimai bei skrandiio skausmai - 8%.
Kaip ir daugelyje kitlJ salilJ, Lietuvoje vyrauja atramines sisternos
susirgimai. Svarbiausi j\l yra stuburo/nugaros problemos, reumatizmas
ir pan. Tokios ligos retai pacios vienos priveda prie mirties, bet yra
ilgalaikes ir dainai labai skausmingos. Todel imogaus gerbiivio
poiiUriu jos yra svarbios. Tokios ligos taip pat brangiai atsieina
visuomenei tuo, jog zmones del jlJ dainai negali dirbti arba yra
priversti anksciau, nei iprasta, iSeiti i pensij{l. 3.5 - 3.8 breiiniuose
parodytas atramines sisternos susirgimlJ bei kiW trijlJ liglJ grupilJ
paplitimas pagal ly ti ir arnii\l. Siuose apskaiciavimuose naudojarne tik
tris amziaus grupes: 18-44, 45-64, 65 ir vyresni. Breiiniai ir cia
vadovaujasi pirmuoju respondento pateiktu susirgimu.
3.5 breiinys liudija apie tai, jog atrarnines sisternos liglJ daineja,
. augant arnziui abiejose lytyse. Taciau aiSkaus skirtumo tarp lycilJ
nematome. Didziausias skirturnas yra rastas 45-65 metlJ amiiaus
grupeje, kur iymiai daugiau moteflJ, negu vYflJ sakosi turi sio tipo
liglJ. Bet ypac senyvame arnziuje skirtumai tarp lycilJ isnyksta.
Sudetinga nusakyti, kokios ly ties atstovai yra imlesni ~aoms ligoms.
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Sirdies/kraujagysli\l ligos yra svarbi mirties priezastis Lietuvoje,
kaip ir daugelyje gsivysciusiV saliv. Tokie susirgimai gali bmi
skausmingi ligoniui ir s{llygoti nemaiai baimes bei sunkumV. Tai taip
pat ligos, paplitusios per paskutiniasias kartas, taciau Norvegijoje per
pastaruosius metus jlJ sumaiejo. Sios ligos taip pat nusinesa daugiau
VYflJ, nei moteflJ gyvybiV daugelyje salilJ. Netgi jei liga yra mirties
priezastis, ir skirtingai paieidzia vyrus ir moteris, pastebeta, jog sirdies
ligos pasiskirsto gana vienodai. Oficialieji Skandinavijos saltiniai
teigia, jog VYflJ mirtingumas yra didesnis, negu moteflJ, taciau pateiktlJ
sirdies ir kraujo spaudimo problemlJ skaicius yra maidaug vienodas ir
vyrams, ir moterims. 3.6 brezinyje pavaizduotas sirdies/kraujagysli\l
susirgimlJ pasiskirstymas lietuviskajame tyrime. Pirmiausia, idomu
pastebeti, jog sirdies problemos yra labai retos jauname amiiuje, bet jlJ
pastebimai daugeja vidutinio amziaus grupese, t.y. tarp 45 ir 65 metv.
Moterv ir vYflJ pavyzdziai skiriasi. Kai moterys patiria sias problemas,
turedamos apie keturiasdesimt-penkiasdesimt metv ir netgi
jaunesniame amziuje, sirdies ligos yra labiau iprastos seniems vyrams,
o ne senoms moterims.

Brezinys 3.5 Atramines/raumeny sistemos susirgimai pagat amfill ir tytj
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Plauciv ligos, kvepavimo problemos ir U. yra daug kuo panasios i
atramines sistemos susirgimus: jos retai s(llygoja imoni\.l mirti, bet
dainai trunka ilg(llaiktt, gali biiti skausmingos ir sudaro daug
nepatogumv sergantiesiems. Sios ligos, pateiktos Lietuvos gyvenimo
sttlyglJ tyrime, taip pat sukuria tam tikrtt pavyzdi (3.7 brei.). Prie
nuolatinio ligV daugejimo, augant amiiui, matome taip pat aiskiai
skirtingtt vaizdtt vyrams ir moterims. Bendrai paemus matosi, jog
moterys yra imlesnes sioms ligoms, negu vyrai. Skrandzio ligV taip pat
daugeja su amziumi (3.8 brei.). Randame siek tiek skirtingus
pavyzdiius abiejose lytyse. Moterys dainiau sakosi sergancios
skrandiio ligomis jaunesniame amziuje, o vyrai dainiau suserga jomis
senatveje.
3.5 - 3.8 breziniuose aprasytoms ligoms sunku atrasti tiksliai
palyginamus Norvegijos gyventojv duomenis del skirtingo ligV
kodavimo. Todel cia nebus tiesioginio palyginimo. Taciau tiek, kiek
rodo gauti duomenys, Norvegijos gyventojai turi is esmes tas pacias
tendencijas amziaus grupese ir lytyse, kokios uzfiksuotos
paskutiniojoje Norvegijos Socialineje apzvalgoje 1989. Taciau reikia
atsiminti, jog bendras pateiktv susirgimV lygis yra iemesnis Lietuvoje.

Brezinys 3.6 Sirdies/kraujagyslilf. susirgimai pagal amiilf. ir tytj
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Ir specialistai medikai, iT eiliniai pilieeiai pabrezia. jog salia
tradiciniv susirgimv aprasymv egzistuoja ir kiti sveikatingumo
rodikliai, ypac, vykstant ekonominiam procesui, kai visuomene darosi
labiau modemizuota.
Zmogaus dantv bukle dainai laikoma svarbiu sveikatingumo
rodikliu, papildant kitus, tradicinius ir labiau priimtus. Tai yra idomus
iSmatavimas del ivairiv priefasciv. Pirma, sveika bumos ertme yra
susijusi su kitais sveikatos aspektais, kadangi ji yra surista su bendra
individo savijauta ir gali paveikti kitlJ jo/jos kuno daliv funkcijas.
Antra, bumos ertmes bUkle veikia as mens gerbiivj. Sveiki dantys
svarbus ne vien tik tam, kad gerai sukramtyti maisttl, jie taip pat daug
k{l reiSkia individo iSvaizdai. Kariesai, dantv skausmai, danw
nuskilimai gali iS tikrvjv suteikti nemazai kaneiv. Trecia, individ as turi
galimyb~ kontroliuoti savo dantv sveikatingum~ kasdienines higienos,
iprociv pagalba, taip pat apsilankymais pas dantv specialist~. Del siv
priezasciv dantv biikle dainai laikoma daugiau "socialiai apspr~stu
aspektu" , negu kiti sveikatos aspektai, ir yra susijusi su asmens
padetimi visuomeneje. Taigi, galima biitlJ tiketis empirinio stlfYsio tarp
bumos ertmes sveikatingumo ir visuomenines padeties, pavyzdiiui,

Bri!iinys 3.7 PlauciyJkvepavimo taky susirgimai pagal amziy ir lytj
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iSsiIavinimo lygio (zr. taip pat skyrilJ apie lavinim~sD. Lietuvos tyrime
iSmatavome paprast~ dantV sveikatingumo rodiklj. Buvo uzduotas sis
klausimas:
Kaip Jus vertinante savo dantv

biikl~?

AtsakymlJ kategorijos buvo si os keturios:
a) Visi savi ir netaisyti dantys ar tik keletas taisymV
b) Visi savi dantys, bet daug taisymV
c) Lik~ keletas ar nedaug saVlJ dantlJ/naudoju protez~
d) Savv dantv nelik~, naudoju protez~
3.9 brezinyje parodyta dantlJ sveikatingumas pagal arnzilJ ir
issilavinimo lygi. Brezinys rodo procent~ zmonilJ su palyginus sveikais
dantimis duotose amziaus ir issilavinimo grupese. "Sveiki" dantys
reiskia atsakymus a) ir b) kategorijose, o aukstasis iSsilavinimas reiSkia
technikum~ ir kitoki auks~ji issilavinim~. VidutiniSkai du treedaliai
respondentlJ (66%) pateikia zinias apie palyginus ger~ dantlJ bukl~.
Sprendziant pagal turimus duomenis, bendras bumos ertmes
sveikatingumo lygis yra aukstas.
Brezinys 3.8 Skrandzio ligos ar nusiskundimai skrandziu pagal amzi/;l ir
lytj
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Labai pastebimas pozymis cia yra stiprus ir nuoseklus s{U)'sis su
amziumi. Juo senesnis zmogus, tuo maiesne tikimybe tureti sveikus
dantis: jauni zmones teigia turi sveikus dantis maidaug desimt kartlJ
dazniau, negu seni. Si pavyzdi taip pat reikia nagrineti kaip anksciau
prastai iSvystytos dantlJ tikrinimo ir gydymo sisternos pasekm~.
Randame taip pat skirtumlJ tose paCiose affiZiaus grupese pagal
iSsilavinimo lygi, taciau jie nera labai zymiis. Zmones su aukstuoju
iSsilavinimu dainiau sakosi turi gerus dantis, negu zmones be jo.
Svarbu paiymeti, jog skirtumas tarp iSsilavinimo grupilJ tampa
zymesnis, kai arnziaus proeesas yra gerokai paZeng~s i priekj.
Tiesiogiai palyginamlJ duomenlJ iS velesnilJ norvegiSklJj\1 tyrim\1 cia
neturime. Taciau idomu pastebeti, jog 3.9 brezinio vaizdas gerai
sutampa su pirmuoju 1973-lJ met\! Norvegijos gyvenimo lygio tyrimu.

Brezinys 3.9 Dant/;l sveikatingumas pagal amzi/;l
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SusirgimfJ pasekmes
Kokias pasekmes zmonems turi ligos? Kokiu biidu jos riboja ar
sumazina jv galimybe dirbti ar dalyvauti kitokioje kasdienineje
veikloje? Mes paklauseme t\1, kurie jau buvo pateike bent vien{l
ilgalaiki susirgim?, ar jis riboja j\1 galimybe dirbti apmokami\ darb?,
atlikti uzduotis namuose ar studijuoti. Mazdaug kas penktas (19.7%)
teigia, jog j\1 galimybes yra labai ribotos, maidaug puse respondent\1
(47.0%) sako, jog galimybes yra siek tiek apribojamos ligos pasekmi\1
(3.10 brez.). Sie skaiciai aiSkiai liudija, jog tie, kurie turi koki nors
chroniski\ susirgim{l, daugeliu atvej\1 is tikr\1j\1 patiria neigiamas ir
rimtas jo pasekmes kasdieniniame gyvenime. Jei padalinsime
galimybi\1 ribotum{l per pagrindines keturi\1 kategoriju lig\1 grupes (ir.
3.5 - 3.8 brei.), matome konkreei{l tendencija. Sirdies susirgimai
dazniau turi rimt\1 pasekmi\1 (devyni iS desimties), negu skrandiio
(keturi is desimties), o plauci\1 ir atramines sisternos susirgimai uzima
vieta tarp si\1 krastini\1.
Smulkesni vaizda apie tai, kaip sergantieji yra paieisti ar ribojarni,
randame 3.10 brezinyje. Cia pateikti atsakymai apie tai, kokiose
gyvenimo srityse zmonems yra sunku atlikti savo kasdienines uzduotis.
Ivairios uzduotys yra isvardintos zemiau su atitinkamais
sutrumpinimais matomais brezinyje 3.10:
SUnkU judeti namuose, naudotis nam\1 iranga (NAM)
Sunku savarankiskai judeti isejus iS nam\1 (IS NAM)
Sunku naudotis visuomeniniu transportu (TRANSP)
Sunku aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime (VISUOM)
Sunku aktyviai dalyvauti kitokioje laisvalaikio veikloje (LAISV)
Sunku komunikuoti ar kalbeti su kitais zmonemis (KALB)
Buvo sunku gauti norima iSsilavinima, pradeti mokytis (LA V)
Buvo sunku surasti darbfl, kuri JUs galetumete
dirbti (RAST-DARB)
Kiekvienai kategorijai yra pateiktas procentas 1\1, kuriems yra labai ar
siek tiek sunku atlikti ivairias uzduotis, prie apmokamo darbo
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apribojimo (DARB). jau aptarto auksciau. ldomu pastebeti. kad net
ilgalaikes ligos gali tureti labai nezymi\.! pasekmi\.!. bent jau
sprendziant is pacilJ sergancilJjlJ pasisakymlJ. Kaip rodD 3.10 brezinys,
sios ligos netrukdo jiems uzmegzti pazinciv ar bendrauti su kitais
zmonemis, arba studijuoti. Veikla. reikalaujanti judrumo Gudeti
namuose be kitv pagalbos, judeti gatveje, dalyvauti laisvalaikio
veikloje), yra sudetingesne. Taciau sie respondentai jauciasi labiausiai
apribotais kasdieninio apmokamo ar nam\.! darbo ativilgiu.
Salia tradiciniv ilga1aikiv ligV ir jv pasekmiv daug zmoniv patiria
nervinguma, nerima, baim~, depresijas ir pan., o tai, bent jau tam tikru
laikotarpiu, yra gana rimta bUkle. Tokie susirgimai ar negalavimai
riboja asmenj, atliekant savo jprastas, kasdienines uzduotis. Taigi, jie
yra svarbUs bendram zmoniv gerbl1viui. Keletas klausimv buvo
uzduota apie tokia bl1kl~ ir jos pasekmes. Kiti tyrimai, jskaitant
skandinaviSkuosius, tvirtina, jog reikia tiketis aiskaus skirtumo tarp
lycilJ sioje srityje. Pasirodo, jog moterys, bendrai paemus, yra
nervingesnes, negu vyrai. Vel galime rasti bent tris pagrindinius si\.!
stebejim\.! aiskinimus. Pirmasis susij~s su moterims priskirtomis
socialinemis rolemis. Kaip motinos, dukros, slauges, medicinos seserys

Breiinys 3.10 Sunkumai. susijc su ilgalaikemis ligomis
TURINTYS SUNKUMV
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jos yra socializuojamos rupintis kitais daugiau, nei vyrai, tureti
daugiau atsakomybes del kiW reikallJ ir savijautos. Tokios roles veda
prie to, jog moterys daugiau jaudinasi ir nerimauja del artimlJjlJ
sekmes ir 1.1. Antras aiskinimas, vyraujantis tarp medik~ ir psichia~,
daugiausiai demesio skiria paveldetiems skirtumams tarp vyro ir
mo ters psichines konstitucijos. Treeia, tai gali biiti ly ties rolilJ
salygojami skirtumai saviraiskos biiduose ir savimoneje. Kalbeti apie
tai, jog vyras yra nervingas - nevyriska. Taigi, vyrai yra daugiau link~
slepti ir slopinti tokius jausmus.
Mes nebandysime cia vertinti kiekvieno aiskinimo ar priespastatyti
jo kitiems. Taciau vis vien idomu paiiiireti, ar sis vaizdas, pagal
aprasytas teorijas, taip pat randamas Lietuvoje.
RespondentlJ buvo paklausta, ar jiems tenka biiti nervingiems,
irzliems, neramiems, kenteti nuo baimes. Trylika procentlJ teigia, jog
tai atsitinka daznai, o penkiasdesimt sesi procentai teigia, jog tai
atsitinka retai. Ar susidare laukiamas lycilJ skirtumlJ vaizdas, matome
3.11 brezinyje. Cia pateikta tokilJ negalavimlJ proporcija (procentas
teigiancilJ, jog jie dainai patiria nervlJ problemas) paga! amiilJ ir ly ti.
3.11 brezinio vaizdas pasakoja keIet? daIyklJ. Pirma, tokios
(psichinio pobiidzio) problemos, kaip nervuotumas, baime ir pan.
neturi to iprastinio vystymosi, augant amziui, koki turi kiti fiziniai
Brezinys 3.11 Nerviniy problemll turintys respondentai
KENCIANlYS NUO NERVINGUMO, BAIMES IR PAN.
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susirgimai. J1,1 daZnis varijuoja siek tiek pagal amziaus grupes, bet
kenCianci1,1 nuo si1,1 problem1,1 proporcija nedideja, augant responden11,l
amziui. Antra, svarbus stebejimas kit1,1 tyrim1,1 ir analizi1,1 ativilgiu yra
tai, kad matome nuosekly skirtum(l tarp lyciy. Visose amziaus grupese
moterys dazniau skundziasi kenciancios nuo nervingumo ir t.t.
Lietuvos moterys pasirodo esancios imlesnes tokiems isgyvenimams,
negu vyrai.
Nepaisant to, kokia yra si\l 3.11 brezinyje pavaizduo11,l susirgim1,1
bei problem1,1 priezastis, idomu iStirti, ar jie turi rimtl,l pasekmi\l
individams. 3.12 brezinyje parodyti atsakymai t1,1, kurie jauciasi kencii,l
nuo nervingumo, smarkaus sirdies plakimo, depresijos ir pan. daZnai ar
kartais. Brezinys rodD skaici1,1 zmoni1,1, kurie patyre riboti,l galimyb~
dirbti, bendrauti su kitais zmonemis toki1,1 negalavim1,1 pasekoje. Sie
negalavimai neturi tokio stipraus poveikio kasdieninei zmoni1,1 veiklai
kaip auksciau paminetieji, susij~ su fizine bUkle. Dauguma teigia, kad
j1,1 galimybes netampa ribotesnes. Taciau taip pat reikia paZymeti, jog
apie keturiasdesimt procentlJ kencianci\l nuo si1,1 negalavim\l sakosi
jaucii,l nedideli galimybi1,1 apribojimi,l. Suprantarna, tokie negalavimai
sudaro svarbii,l bendro visuomenes sveikatingumo lygio dali.
Ateities tyrimuose bus idomu analizuoti, ar bendras sveikatingumo
lygis, o taip pat susirgim1,1 pasekmes, pakito po kiek laiko. Tokiems
pasikartojantiems ilgalaikiams tyrimams si apzvalga bus gaire.

Breiinys 3.12 Bairnes, nervingumo ir pan. ribojamos galimybes dirbti

Gana ribotos
34%
Labai ribotos
57%

Siek tiek ribotos
9%
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4 skyrius
Issilavinimas

Vienas oficiali\lN lavinimosi tiksl\l yra iSugdyti naujas kartas
naudingais visuomenes pilieeiais, kurie isigyt\l Zini\l, specialyb~,
mokslini\l laipsni\l, o taip pat perimt\l bendras visuomenes vertybes.
Mokykloje pabreziamos tokios vertybes kaip solidarumas ir lygybe,
tuo paciu metu mokiniai yra skatinami variytis, cia laimima ir
pralaimima. Mokykla pati vertina ir rusiuoja mokinius paiymi\l
sisternos pagalba. Taigi, mokyklos paskirtis yra panasi i vartininko - ji
palaiko tvark~ toje srityje, kuri veda link skirtingos moksleivi\l
visuomenines padeties ateityje.
Akivaizdu, jog mokykline sisterna atlieka dvi funkcijas, kurios
dalinai yra priesingos viena kitai. IS vienos puses pabreziamos tokios
vertybes, kaip galimybi\llygybe ir solidarumas, taip pat primenarna,
jog visi pilieeiai turi vienod~ teis~ gauti iSsilavinim~. Siuo ativilgiu
galime mokykl~ vertinti kaip demokratisk~ faktori\l. IS kitos puses
mokykla ivairiai rusiuoja ir patvirtina moksleivius tam tikrai
visuomeninei padeciai, tokiu biidu veliau paveikdama zmoni\l
pasiekimus ir karjer~. Vadinasi, mokykla taip pat yra vienas iS
faktori\l, kurianci\l nelygyb~ tarp pilieei\l.
Sociologineje literatiiroje iSsilavinimo nelygybe daugiausiai yra
siejama su individo auklejimu ir socialine kilme. Vaikai ateina i
mokykl~ su nevienodomis ziniomis ir sugebejimais. Vaiko seima ir
socialine aplinka turi daug reiksmes jo ar jos pirmiesiems zingsniams
mokykloje. Vien\l tevai daugiau domisi mokymusi, nei kiW, jie dr~sina
ir skatina savo atial{l daugiau, nei kiti tevai. Kai kuri\l moksleivi\l
tevai ar motinos dirba darb{l, reikalaujanti aukstojo iSsilavinimo, ir
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todel netiesiogiai skatina jaunuolile mokytis daugiau. Moksleiviai,
tevai yra intelektualiai stiprus, gauna protinius pradmenis iS
nam~ aplinkos ir paveldety. sugebejimv. Tevai, kuriems nesiseke
mokytis ar studijuoti, neretai igyja neigiama poziUrj i mokykla ir
iSsilavinima. Sios vertybes persiduoda vaikams. Taigi, ziniv lygis bei
vertybes, gaunamos seimoje, skirtingai paruosia vaikus ir veda juos
pirmyn lavinimosi keliu. Ankstyvas bendravimas (socializacija)
suteikia moksleiviams nevienoda pagrinda sekmei mokykloje.
Tarptautiniai issilavinimo tyrimai rodo, jog sie faktoriai - namai bei
socialine aplinka - kurie yra svarbiis individa poziiiriams ir
pasiekimams mokykloje, yra susije tarpusavy taip vadinamomis
"kekemis". Seimose su iSsilavinusiais tevais paprastai matome, jog
susidomejimas mokykla ir mokymusi yra didelis, tevai cia paprastai
yra gana intelektualiai stiprus. Be to, sie faktoriai taip pat susij~ su
seirnos padetimi bendroje socialineje struktiiroje. Zinoma, yra ats~
nukrypimv nuo bendro vaizdo. Taciau pagrindine kryptis yra stabili ne vien tik Vakaruose, laisvos rinkos valdomoje visuomeneje, bet ir
salyse su centrine-planine ekonomika ir skirtingomis politinemis
sistemomis.
Vidutiniskai beveik visiems moksleiviams, kilusiems is
auk..~tesni~j~ socialiniv sluoksniv, geriau sekasi mokykloje, nei
kilusiems is iemesni~jp. Tas pasitvirtina ne tik ankstyvame amiiuje.
Moksleiviai is aukstesniQjQ socialiniQ sluoksnip taip pat turi privalump
veiesnese lavinimosi stadijose. Kiekvienoje iSsilavinimo pakopoje jie
dainiau pasirenka tolesni lavinimasi arba pasilieka dirbti svietimo
sistemoje (destyti).
Galime paklausti, kokiQ namv sa!ygQ ir kokios socialines aplinkos
poveikis yra svarbiausias pasiekimams mokykloje ir aukstajam
iSsilavinimui. Prieiastiniai rysiai nera paprasti ir aiskiai issideste, cia
reikia jtraukti visa eile faktoriQ. Skirtumai tarp vaikp jauciasi jau
zemiausiose mokyklos klasese ir yra visQ pirma susij~ su seirnos
padetimi bendroje socialineje strukruroje. Pagrindinis dalykas cia yra
kuri~

jaunuolio/-es sugebejimas sudetingai ir ivairiapusiSkai reiksti savo
mintis, isgyvenimus. Charakteringa tai, kad jaunimas iS aukstesnivN
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socialiniV sluoksniV gali bendrauti ir reiksti savo mintis zymiai ivairiau
ir pilniau, negu kiti. Vadinasi, jie turi daugiau pazintinilf, galimybilf,. Si
reiskinj galima nustatyti, analizuojant ziniv/sugebejimv testv rezultatus

arba tiesiog remiantis bendrais mokykliniais rezultatais. Bendrai
tariant, aukstesnivjv ir vidutiniv socialiniV sluoksniv seirnos geriau
"apginkluoja" savo vaikus intelektualiniais resursais ir saviraiskos
biidais, kas yra svarbu tolimesnei mokymosi ir studijv sekmei.
Vienas biidas suprasti, kodel sociaIioje atrankos sistemoje nera
lygsvaros, tai i§tirti ivairius moksleiviv iS aukstesnivN socialiniv
sluoksniV privalumus ir triikumus jv tolimesnese studijose. Moksleiviai
is vidutinivjv ar aukstesnivjv sociaiiniV sluoksniV laimi daugiau, gerai
mokydarniesi ar pasirinkdami ilgesni (laiko atZvilgiu) iSsilavinimtl.
Kadangi jv tevai dainiausiai turi aukst~ji issilavinim~ ir profesijtl, kuri
reikaIauja stipraus issilavinimo pagrindo, tai mokykline sisterna
paprastai atstovauja tas vertybes ir poziiirius, kuriuos moksleivis jau
paZjsta is namlf.. Tevai yra gyvenimobiido/stiliaus ideaIas savo
vaikams. Taigi, baigusivjv aukst~ji moksl~ tevv vaikams atrodys labiau
"natiiraIu" stengtis pasiekti universiteto issilavinimit, nei kitiems. Gerai
mokydarniesi mokykloje ir t~sdami akademini iSsi1avinim~ jie pasiekia
karjer{l ir jgyja gyvenimo stiliv, kuris yra panasus i N tevv. Mokykline
sisterna daugelyje saliv veikia taip, kad vaikams iS vidutinivjv ir
aukstesnivjv socialiniV sluoksniV netiesiogiai suteikiama pirmenybe.
Besimokancivjv lytis taip pat turi daug reiksmes N issilavinimui.
Vakarv salyse, iskaitant ir SkandinavijEl, moterys tradiciskai palikdavo
lavinimosi keli~ anksciau, nei vyrai. MaZesne moterv, gaunanciv
aukst~ji iSsilavinim{l, proporcija egzistuoja ne del igimtv savybiv, bet
yra tipiSkas tradicinio poziiirio apie roliv tarp lyciV pasidalijimEl
pavyzdys. Sis poziiiris yra iki siol iSlik~s daugelyje saliV. Daugumoje
visuomeniv dominuoja vyrai. Ir svietimo sisterna tokiu bUdu veikia
kaip pagalbininkas vyrv karjerai. Vyraujantis kulrurinis poziiiris net ir
musv dienomis yra tas, kad is vyro tikimasi, jog jis taps seimos galva
ir asmeniu, labiausiai atsakingu uf seirnos ekonomik~. Todel gaIimi
skirtumai tarp vyrv ir moterv issilavinimo turi bUti aiskinarni iprastiniv
socialiniV roliv poziiiriu. IS mergaicilf. ir berniuky, tikimasi, kad jie
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prisiims konkreeius socialinius vaidmenis. kai jie taps suaugusiais.
NorveglJ tyrimai taip pat rodo, jog netgi tuomet, kai moterys gauna
auks~ji iSsilavinim~, jis joms neatsiperka sunkilJ studijlJ bei egzaminlJ
me1lJ atZvilgiu. Tas reiSkinys, kad moterys pagal tradicija yra
daugiausiai "rekrUtuojamos" i prieziiiros specialybes, pvz. medicinos
seserys, arba i zemesniji istaiglJ personal il (pvz. sekretores - vert.
past.), sillygoja netgi konkurencijos tarp jlJ augimil kai kuriose
lavinimosi srityse.
Darbo rinkoje, gamyklose ir istaigose, dar yra nemaiai zmoni\l,
priesiskai nusistaciusilJ pries moteris-virsininkes, jie vertina jas kaip
maiiau stabilias bei darbScias. Tad moterys "zino", jog jos tikriausiai
tures rnaiiau naudos is savo iSsilavinimo padeties bei pajamlJ ativilgiu.
Po septintojo desimtmeeio vidurio Skandinavijos svietimo sistemoje
lygybe tarp lycilJ tapo didesne. Dabar daugiau motefIJ gauna aukstilji
universiteto issilavinim~. LycilJ pasidalijimas prestiiinese specialybese
(biznio administravimas, medicina, stomatologija) tapo lygesnis, nei
anksciau. Bet iki siol yra didelis skirturnas tarp iSsilavinimo "riisi\l",
kurias imones renkasi.
Suprantama, jog ne visi silJ faktoriV, tinkanciv Skandinavijai. gali
bUti tiesiogiai perkelti i Lietuvos visuomen~ del to, kad "rekriltavirno"
vaizdas i aukstojo iSsilavinirno sistemil bei specialybilJ statusas
Norvegijoje ir Lietuvoje yra skirtingas. Moterys palyginus dainiau
gauna auks~ji issilavinimil ir - tipiSkas reiskinys - jos yra pagrinde
siunciamos i tokias specialybes kaip gydytojos ar mokytojos.
Nepaisant to, yra labai sunku per trump il laikil pakeisti til isisaknijusi
rnechanizmil, kuris visuorneneje sillygoja skirturnus tarp lyciv. Vis tik
idomu pasiZiiireti, ar issilavinirno nelygybe tarp Lietuvos vYfIJ ir
motefIJ yra panasi i Skandinavijos salilJ. Be to, salia galimos
iSsilavinirno nelygybes del socialines kilmes bei ly ties, reikia atkreipti
demesi i skirtumus tarp geografiniv rajonlJ, ypae tarp miesto ir kaimo.
Vienas is tokilJ klausimlJ yra: kiek pati asmens gyvenamoji vieta turi
poveikio jos/jo lavinimosi karjerai?
Daugumoje industrinilJ salilJ paskutiniojoje kartoje isaugo
susidomejimas suaugusiyjy lavinimusi. Zinios ir moksliniai laipsniai
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nera gaunami k~ ir visam laikui, ir tik jaunysreje. Daugiau ir
daugiau lavinirnosi sriei\1 darosi iprasta suvokti kaip proces~, kuris
t{!sis visiJ, zmogaus aktyV\1 gyvenimiJ,. Ivairaus pobiidZio suaugusi\1j\1
lavinimasis tapo svarbia svietimo sisternos dalimi. Vel klausiame, kas
bUtent uzsiima ta veikla, ir kokie yra socialiniai skirtumai tarp t\1
suaugusi\1j\1, kurie studijuoja ir t\l, kurle nestudijuoja. Zemiau kaip tik
ir aptarsime kai kuriuos si\1 klausim\1.

Lietuvos gyventojv pasiskirstymas pagal
issilavinim\l
Pagrindines iSsilavinimo kategorijos Lietuvos oficialiojoje statistikoje
yra sugrupuotos i sias septynias:
Jokio iSsilavinimo (JOKlO)
Pradinis (PRAD)
Nebaigtas vidurinis (VID-NEB)
Vidurinis (VID)
Profesinis-tecninis (PR-TEeR)
Nebaigtas aukstasis (AUKST-NEB)
AukStasis (AUKST)
Pirmoji kategorija - jokio iSsilavinimo - tinka daugiausiai seniems
zmonems kaimo rajonuose, kurle ankseiau, pries issivystant atitinkamai
bendrai visuotinio svietimo sistemai, lanke mokykl~ tik keietil met\l.
Paskutinioji kategorija iskaito studijas universiteto lygyje. Ziiirint i
brezini 4.1, kurlo duomenys paimti is oficialiosios Lietuvos statistikos
(1989), galima susidaryti vaizd3 apie Lietuvos gyventoj\1 pasiskirstym\l
pagal issilavinimo riisis. Bn!zinyje paiymetas vYf\l ir motef\l skaicius.
Cia reikia paiymeti kai kuriuos dalykus. Pirma, didZioji gyventoj\1
dalis yra vidutineje issilavinimo pakopoje (baigtas ar nebaigtas
vidurlnis arba profesinis-techninis), tai yra j\1 aukseiausioji pasiekta
pakopa. Maiiau, nei desimt procent\1 turi aukstilji issilavinimll, o
truputi maiiau, nei dvidesimt procent\l turi tik pradini issilavinim~.
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NemaZai sunkumy. iskyla, norint palyginti si pasiskirstymtt su

oficialiaja Skandinavijos saliu statistika, del daugelio priezasciu, tarp
ju: ir issilavinimo kategorijos, ir gyventoju baze yra apibiidinama
skirtingai. Taeiau, uimetus akj i 4.1 brezini, matosi, kad lietuviskoji
statistika cia nelabai skiriasi nuo 1980-uju metu norvegiskosios, ypae
pagal auks~jj ir pradinj iSsilavinim~. Vienas aiskus skirtumas yra:
Lietuvoje zymiai didesne gyventoju dalis neturi jokio issilavinimo.
Todel, nors vidurkis yra gana aukstas Lietuvoje, teisinga Mtv
apibendrinti, jog pasiskirstymas po jvairias iSsilavinimo pakopas
Lietuvoje yra zymiai ivairesnis, nei Skandinavijos salyse.
Antra, sis brezinys (4.1) taip pat idomiai vaizduoja pasiskirstym~
pagal IyQ. Moterys, bendrai paemus, turi maiu maiiausiai tokj patj
issilavinimo lygi, kaip vyrai, ir netgi daugiau motery. matome aukstojo
issilavinimo pakopose. Sitai nesunku palyginti su Norvegijos
oficialiosios statistikos pavyzdZiais. IS kitos puses matome, jog ir
zemesnese pakopose dauguma gyventoju yra moterys: daugiau moteru,
nei vyru rasta kategorijoje "Jokio iSsilavinimo" (pagrinde senos
moterys kaimo rajonuose), arba turi tik pradinj iSsiIavinim~. Trumpai
tariant, daugiau vyru, nei motery. yra "susikaup~" vidurineje brezinio

Breiinys 4.11Ssilavinimas pagallytj, ojicialioji statistika 1989
%

25

r--

~
20

-

15

ID Vyrai

~

,

-

10

5

o
JOKIO

I

PRAD

I

VID-NEB

I

~

J

I rn Moterys

~
~

~

VID PR-TECH

I

r =wÆ
AUK~T-NEB AU KST

ISSILAVINIMO ROSIS

Saltinis: Lietuvos oficialioji statistika

69

dalyje. Tai parodo, kad moterys Lietuvoje yra zymiai ivairiau
pasiskirsciusios pagal iSsilavinimo pakopas.
ISsilavinimo kategorijos oficialiojoje Lietuvos statistikoje siek tiek
skiriasi nuo kategoriju
kategorijos yra sios:

1990 Lietuvos gyvenimo

s~ygU tyrirne. Tyrimo

Pradine mokykla, iskaitant asmenis be iSsilaviDimo (pRAD)
Nebaigta vidurine mokykla (VID-NEB)
Profesine-technine mokykla (PR-1ECH)
Vidurine mokykla (VID)
Technikumas (1ECH)
Nebaigtas aukstasis iSsilavinimas (AUKST-NEB)
AukStasis issilavinimas (AUKST)
Kita
BOtent sios tyrimo kategorijos YTa viso sio skyriaus analizes pagrindas.
Taciau, jei skaiciai yra patikimi, tai issilavinimo kintamieji, naudojami
tyrime, turi maZdaug sutapti su oficialiosios statistikos kintamaisiais,
(BrezA.1), nepaisant skirtingai apibreztu kategorijy ir skirtingos
gyventojy bazes. Jei vaizdas yra panasus, galime biiti labiau tikri

Bridinys 4.2 ISsilavinimo lygis pagal lytj, Lietuvos gyvenimo s(llygf!.
tyrimas 1990
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tolimesneje analizeje. 4.2 brezinyje pasiskirstymas issilavinimo
pakopose yra pateiktas atskirai kiekvienai lyciai. Ir istikrvjl.l matome ~
pati pavyzdj; motel11 palyginus daugiau "apacioje" (PRAD) ir "virsuje"
(AUKST, TECH), tuo tarpu daugiausia vYl1l randame su nebaigtu
viduriniu arba profesiniu-techniniu iSsilavinimu. Taigi, bent jau
pagrindines tendencijos, matomos oficialiojoje Lietuvos statistikoje,
atsispindi tyrimo rezultatuose. Todel mes galime daugiau pasitiketi
tyrimo kintamaisiais dabar, nei tai b011J galima kitais atvejais.
Smulkesnis pasiskirstymo pagal issilavinimii vaizdas matomas 4.3.
brezinyje. Cia kiekviena iSsilavinimo pakopa yra pateikta kartu su
amiium ir gyvenamuoju rajonu. Ivairias tyrimo kategorijas mes
sutraukeme i tris pagrindines - pradinis = 1, nebaigtas aukstasis ir
aukstasis = 3, kita = 2, o gyvenamieji rajonai skirstomi j kaimo
(maiiau, nei 20.000 gyventojQ) ir miesto (daugiau, nei 20.000
gyventoj\l).
Pirma, brezinys rodo iSsilavinimo skirturnus pagal amii\l. IS daIies
cia atsispindi tas faktas, jog jauniems zmonems (jaunesniems, nei 35
me11J) reikia laiko pasiekti savo galutin~ issilavinimo pakop~. Taciau
krintanciii issilavinimo lygio kreiw, augant amiiui, reikia suprasti kaip

Brefinys 4.3 Vidutinis issilavinimo lygis pagal amfi/:t ir gyvenam{lj(l viet(l
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radikaIiai pasikeitusios svietimo sisternos rezulta~ per paskutiniasias
kartas. Senesni imones tiesiog neturejo tv pacilJ gallmybilJ aukstajam
iSsilavinimui, kokias jaunimas turi siandien. IS to seka, jog geriausi~
iSsilavinim~ turi vidutinio ir jaunesnio amziaus zmones. Antra, mes
matome, jog miesto rajonuose imoniy iSsilavinimo lygis bendrai
paemus yra aukstesnis, nei kaimo. Tai lieeia visas affiZiaus grupes.
Aisku, jog lavinimosi resursai Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio
saIhl, yra sukoncentruoti miestuose. Tai gall bUti imoniy su aukstuoju
issilavinimu migracijos i miestus rezultatas. Treeia, iSsilavinimo
skirtumas tarp miesto ir kaimo rajon\l yra didesnis tarp senesnio
amiiaus moni\l. Taip pat matome, jog issilavinimo skirturnas tarp
ivairaus affiZiaus grupi\l yra didesnis kaime, negu mieste. Dar galima
pridurti, jog zymus issilavinimo skirtumas pagal affiZilJ nevienodai
tinka visoms tautybems. Pagrindinis skirtumas cia yra tarp lietuvi\.l ir
lenklJ tautybes gyventojlJ. Taeiau bendram iSsilavinimo lygyje
skirtumai tarp atskirlJ tautybilJ yra labai maii.

Socialine kilme ir pasiekimai issilavinime
Sio skyriaus ivade kaIbeta apie tarptautineje sociologineje literaruroje
paiymetas isvadas apie tevlJ, seirnos bei nam\.l aplinkos itak~ individo
pasiekimams iSsilavinime. ldomu stebeti, ar tos paeios tendencijos
galioja ir Lietuvos visuomeneje. Lietuvos gyvenimo s~ygy tyrime
nerandame daug informacijos apie respondento seimll ir kilm~. Bet
buvo uiduotas klausimas apie respondento tevy issilavinim~.
Respondentai i si klausim~ atsake, naudodamiesi savo pacilJ
iSsilavinimo kategorijomis. 4.3 breiinys rodo rezultatttl 4.4 brezini buvo ivesta skaIe, sudaryta is abiejlJ tevlJ issilavinimo
vidurkio. Jei abu tevai Turi pradini iSsilavinim~, skaIes verte yra
vienas. Jei vienas tevlJ turi auks~ji iSsilavinimll, o antrasis - maiiausiai
vidurini, skaIes verte yra trys. Visiems kitiems atvejams tinka
kintamasis, kurlo verte yra du. Taigi, seimp. iSsilavinimo resursai yra
padaIinti i tris pagrindines pakopas: pradinis, vidurinis ir aukstasis.
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Analiz~ cia apribojome amziumi nuo 35 iki 55 metl,l. IS visa itraukti
768 respondentai, rezulatatai pateikti ir apie vyrus, ir apie moteris.
Matome aiSklJ vaizdl;l. Kuo aukstesnis tevlJ iSsilavinimo lygis, tuo
geriau N atialai sekasi svietimo sistemoje. Brezinys rodo, jog
Lietuvoje seimos lavinimosi resursai sistemingai veikia
besimokancilJjlJ pasiekimus issilavinime. Tolimesne analize (daugybine
regresija), naudojant detalius kintamuosius patvirtina sl:\fYsi (Pirsono r)
tarp bendro teVlJ ir jlJ atZalos iSsilavinimo lygio kintamojo.
Koreliacijos koeficientas yra apytikriai 0.4. Maidaug toks pat skaicius
gautas lyginamuosiuose Skandinavijos ir kitlJ Europos salilJ tyrimuose.
Kol kas Lietuvos gyvenimo sl;llygV tyrimo stebejimai atitinka tl:l krypti,
kuri mums zinoma is tarptautines issilavinimo sociologijos. Tai
stebina, turint galvoje visus dramatiskus pasikeitimus Lietuvos
visuomeneje, iskaitant svietimo sisteml;l, ivykusius po II-ojo Pasaulinio
kam. Ateities lyginamvjv tyri mv uzduotis bus paaiskinti, kodel
nacionalines valstybines sisternos, kurios skiriasi iS pagrindv, vis vien
teikia tuos pacius rezultatus sioje srityje.

Brezinys 4.4 Respondent{l pasiektas issilavinimas pagal bendr(l tev{l
issilavinimo lygj
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Issilavinimo isdavos
Pagrindinis gyvenimo s~ygV tyrimV klausimas yra nevienodo
issilavinimo pasiskirstymo isdavos. Jeigu issilavinimo poveikis
visuomenei batv nedidelis, tai nebiitv taip svarbu nagrim!ti, kas
pasiekia ivairias issilavinimo pakopas, ir kodel tarp jv egzistuoja
skirtumai. Taeiau, jei pasiekimai issilavinime turi didely reiSkmy tam,
k@. individas miveikia ir pasiekia savo gyvenime, taip pat yra svarbu
geriau suprasti skirtingus "rekrUtavimo" pavyzdzius ir priezastinius
faktorius, slypincius uz iSsilavinimo nelygybes.
Logiskas klausimas: Kokia nelygybe kitose gyvenimo srityse gali
biiti susieta su iSsilavinimo skirtumais? Cia esminga suvokti, kaip
iSsilavinimo skirtumai persiduoda i nelygyby tarp triikumv ir
privalum\l visuomeneje apskritai. Ar issilavinimo pasiskirstymo
poveikis sumaiejo ar padidejo laiko begyje? Antrasis klausimas
svarbus, norint suprasti pasikeitimus visuomeneje. Deja, si apzvalga
neturi tokiai analizei reikalingv duomenv. Taeiau, jei velesniv ar
retrospektyviniv tyrimV metu bus surinkta si statistika, i klausim@.
galima bus lengvai atsakyti. Visa eile gyvenimo lygio tyrimv
Norvegijoje ir Svedijoje leidZia dabar atlikti toki@. analizy. Lietuvos
gyvenimo s~ygV tyrimas 1990 gali padeti pagrindus tolimesniam
darbui.
Daugumoje visuomeniv iSsilavinimas apsprendzia zmogaus darb@.,
uZsiemim@. ar specialyby. 4.5 brezinyje lyginamasis ivairiv issilavinimo
pakopV pasiskirstymas yra paiymetas kiekvienoje liaudies ukio sakoje.
Pagrindines liaudies ukio kategorijos yra sios:
Pirminis sektorius (zemes/miSkv uk., kalnakasyba) (PIRM)
Sunkioji/lengvoji pramone (PRAM)
Elektros energijos/duj\l/vandens tiekimas (ENERG)
Konstruktorinis-iniinierinis sektorius (KONSTR)
Aptarnavimo sfera (SERV)
Transportas, sandeliavimas ir rysiv. sisterna (RYS)
Finansai, draudimas, tarpininkavimas, administravimas (ADM)
Visuomenines, socialines ar privacios paslaugos (PASL)
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Brezinys iliustruoja issilavinimo situacijl!- kiekvienoje liaudies iikio
sakoje. (RespondentlJ skaicius ADM kategorijoje yra toks maias, jog
toliau jis nebus komentuojamas). DidZiausias procentas respondentlJ su
pradiniu iSsilavinimu ras tas pirminiame sektoriuje, bet ir gana didelis
skaicius respondentlJ su aukstuoju techniniu issilavinimu. Aukstasis
techninis issilavinimas, kaip ir tiketasi, rastas mechanizuotame zemes
iikio sektoriuje. Visuomeniniame sektoriuje yra didZiausias procentas
su aukstuoju iSsilavinimu, o energijos (ENERG), pramones (PRAM) ir
transporto (RYS) sektoriai daugiausiai priima i darb{l respondentus su
viduriniu iSsilavinimu.
Kitas bUdas parodyti, kaip zmoni\l gyvenimtt veikia j\;l i~silavinimo
,lygis, yra s{IIYsis tarp iSsilavinimo ir j\l hierarchines padeties
organizacineje darbovietes struktiiroje. 4.6 brezinys rodo tarnybines
padeties vidurkj santykyje su issilavinimo lygiu ir lytimi tarp 35 ir 55

Brezinys 45 ISsilavinimas pagal liaudies I1kio sakas
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metlJ dirbancilJjlJ (viso 741). Padeties kintamasis yra paprastos "ranglJ
kopecios", su siom kategorijom:
Paprastas darbuotojas (1)
Darbo vadovas/meistras (2)
Grupes vadovas (3)
Skyriaus vedejas (4)
Darbo istaigos vadovo pavaduotojas (5)
Darbo istaigos vadovas/direktorius (6)
Brezinys parodo vidutini vyIIJ ir moteIIJ padeties lygj santykyje su
issilavinimo lygiu. Cia svarbios dvi tendencijos. Pirmoji yra bendra
kryptis: juo aukStesnis issilavinimo lygis, tuo aukstesne padetis,
pasiekta darbovietes organizacineje struktfiroje. Suprantama, jog
ilgalaikes studijos atsimoka aukstesne tarnybine padetimi imonese bei
istaigose. Antra, studijos daugiau atsiperka vyrams, nei moterims. Nors
vidutinis abiejlJ lycip padeties lygis auga, augant iSsilavinimo lygiui,
tendencija yra silpniau isreiksta moterims. Sis faktas yra gana jdomus,
turint mintyje tai, kad daug Lietuvos moteIIJ turi aukStitji iSsilavinimit.
4.6 brezinys sako, jog moterys iki siol susiduria su kliiitimis: jv

Brezinys 4.6 Tarnybine padetis pagal issilavinimo lygj
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issilavinimas ne taip efektyviai pavirsta aukStesne padetimi, kaip VYl1l.
Taigi, moterys gauna akivaizdZiai maiiau valdZios bei prestizo iS
me1\l, praleis1\l svietimo sistemoje. Be to, tolimesne analize rodo, jog
santykis yra zymiai sistemingesnis tarp VYl1l, nei tarp motel1l:
koreliacijos koeficientas (Pirsono r) lygus 0.4 vyrams, o 0.3 moterims.
Vaizdas, matomas 4.6 brezinyje nera unikalus ar bUdingas vien tik
Lietuvai - ta pati galime rasti Skandinavijoje ir kitose salyse.
4.6 breiinio isdavos yra iSplestos 4.7 brezinyje, kur parodytas
vidutinis menesinis uzdarbis santykyje su lytimi ir issilavinimo lygiu.
Respondentai yra tarp 35 ir 55 me1\l amiiaus ir dirbantys piln~ darbo
savait~ (35 ir daugiau valandv). Zmones su aukStuoju issilavinimu
vidutiniSkai yra geriau apmokarni, nei zmones su zemesniu
issilavinimu. Ir vel matome, kad ten, kur issilavinimo lygis yra
vienodas, vyrai yra geriau apmokami, negu moterys.
Sociologijos mokslas vis daugiau ir daugiau pabrezia, jog
issilavinirnas yra viena visuomeniniv vertybiv, formuojanciv individo
asmenyb~ bei jo/jos psichinius resursus. Ypae didel~ svarb~
iSsilavinirnas tori ten, kur jis suteikia individui galimyb~ kontroliuoti

Brezinys 4.7 Menesinis uidarbis rubliais (1990) pagrindineje projesijoje
pilna darbo savaite
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savo gyvenima. Bendri stebejimai rodo, jog labiau gsilavin~ zmones
dainiau mano, kad jv gyvenimas yra jv paciV rankose, ji galima
valdyti savo paeiV veiksmais, o ne biiti priklausomais nuo goriniV
jegp. Kad iStirti, ar tai tinka Lietuvos gyventojams, mes papraseme
respondentv atsakyti, ar jie sutinka, ar nesutinka su duotais
pasisakymais:
"Planuoti ateiciai yra beprasmiSka, nes vis vien beveik niekas
nepavy ksta/negsipildo"
"Politika yra tokia sudetinga ir uzpainiota, kad tokiems zmonems
kaip aS, sunku susigaudyti, kas tai apskritai yra"

"As, kaip paprastas zmogus, galiu, zinoma, balsuoti, bet iS esmes
neturiu jokios jtakos politiniams sprendimams"
"Tai, ka zmogus pasiekia savo gyvenime, priklauso visV pirma nuo
aplinkybiv jo seimoje ir auklejimo sa1ygV"
"Visas zmogaus gyvenimas priklauso pagrinde nuo sekmes ir
atsitiktinumv"
Brezinys 4.8 Galimybe kontroliuoti savo gyveniffl(l pagal issilavinimo lygj
ir lytj
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Poziiiriai i siuos pasisakymus eina kartu, t.y. tie, kurie mano, jog
planuoti yra beprasmiska, taip pat link~ manyti netuq jokios itakos
politikai, ir pan. Taigi, mintys apie siuos penkis pasisakymus buvo
suvestos i vien~ skal~, pavadint~ "Galimybe kontroliuoti savo
gyvenim{l". Si skale (pagqsta taip vadinama faktoriaus analize)
prasideda 1 (maia galimybe) ir baigiasi 5 (didele galimybe). 4.8
brezinyje respondent\,! atsakym\! vidurkis yra paiymetas santykyje su
lytimi ir issilavinimu.
Vel galima rasti sisteming~ tendecij~: kua aukstesnis issilavinimas,
tuo didesnis respondent\! pasitikejimas savo galimybemis valdyti savo
paci\! gyvenim~. Cia taip pat pastebime, jog tendencija yra siek tiek
stipresne pas vyrus: matosi, kad vyrai su aukstuoju iSsilavinimu labiau
pasitiki savo jegomis, nei moterys. Ankstesnius sio skyriaus
pastebejimus ivedame toliau i 4.9 brezini. Cia parodytas respondent\!
visose iSsilavinimo pakopose dalyvavimas suaugusillN svietimo
programose 1989 metais. Ir vel matome stebinanti fakta: respondentai
su aukstuoju iSsilavinimu daugiau link~ dalyvauti vakariniuose
kursuose, neakivaizdiniam lavinimesi ir pan. Arba, trumpai tariant, tie,

Brezinys 4.9 ISsilavinimas ir dalyvavimas suaugusiLJjLJ svietimo
programose
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kurie jau yra isigij~ aukst~.ji iSsilavinim~, nori gauti dar daugiau. 4.9
brezinio apskaiciavimuose naudojamas lavinimasis yra ne darbovieteje,
ir nejskaitant kvalifikacijos kelimo kursQ ir pan. darbo metu. Taciau,
patyrinejus ir ~iil sritj, atrastume ta pacia tendencija.
Apibendrinant auksciau aprasytus stebejimus, pasitvirtina tas
poziuris, jog aukStasis issilavinimas yra svarbi individQ gerybe
Lietuvoje. Zmones su aukStesniu issilavinimu pasiekia aukstesn~
tarnybin~ padetj, yra geriau apmokami, pasiekia didesniQ galimybiQ
kontroliuoti savo paeiQ gyvenima, ir netgi jsigyja dar daugiau
iSsilavinimo gyvenimo begyje. Bet reikia taip pat atsiminti, kad sis
vaizdas labiau tinka vyrams, nei moterims: moterys jnesa tokj patj ar
net didesnj indelj, taCiau gauna is savo pasiekimQ iSsilavinime maiiau,
nei vyrai. Toliau buvo jrodyta, jog ir Lietuvoje individQ pasiekimai
iSsilavinime yra stipriai veikiami jQ seirnos ir kilmes. Tokiu biidu
galime tvirtinti, jog lavinimasis turi svarbiausia vaidmenj nelygybes
reprodukavimui iS kartos j karta. Tevai, priklausantys aukstesniesiems
visuomenes sluoksniams, turi vaikus, kuriems geriau sekasi moksle, ir
jv pasiekimai savo ruoztu uztikrina jiems auks~ padetj ir geresnes
pajamas. Paruosiamoji analize (neapraSyta cia) rodo, jog rysys tarp
issiIavinimo lygio ir prestizines padeties yra stiprus, k~ jau yra
pateikus pasaulyje pripaiinta matavimo skale.
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5 skyrius
Uzimtumas ir darbo s{llygos

Darbas daugeliui yra pati svarbiausia socialine veik/a. Atlikdami
jvairias darbo uiduotis, savo uzsiemime ar profesijoje individai
identifikuoja save kaip visuomenines biitybes. Dalyvavimas darbo
veikloje dainai tampa tolimesnio mokymosi/studij\l pagrindu, savo
asmenybes ir kiirybinio milStymo realizacija, socialinil,l kontaktl,l bei
draugystes uzuomazga. Sios darbo funkcijos irodo, jog tai - zmogaus
gyvenimo pagrindas, ir pabrezia, kad darbas yra ne vien

pragyvenim~

uztikrinantis saltinis.
Bet darbas turi taip pat ir kitl,l pusiV. Darbas

s~ygoja

fizinius bei

psichinius sunkumus, traumas. Pagrindine klasikines sociologijos tema
yra darbas kaip susvetimejimo/praradimo saltinis. Kai jis
parduodamas ir perkamas rinkoje kaip bet kokia kita preke, kai pats
darbo proeesas yra suskaidytas

i daugeli maiv gabaliukv, kai

dirbantieji neturi jokios itakos sprendimams, lieeiantiems jv paciV
gerow, tuomet darbas atima iS zmoniv jegas, jv gaminami produktai ir
net salia esantys zmones tampa svetimi. Paskutinieji tyrimai taip pat
analizavo psichinius ir fizinius sunkumus darbovieteje, tokius kaip
kenksmingum~

sveikatai, psichini

stres~

ir

ribot~ itak~

darbo

sprendimams bei nutarimams.
Dalyvavimas apmokamame darbe taip pat buvo tiriamas kaip

pirmine/pagrindine pilieeiy. te ise industrineje visuomeneje, ypac taip
vadinamose visuotinio gerbuvio valstybese. Bedarbyste atsieina
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brangiai tiek individui, tiek visuomenei. Bedarbis paieidiiamas ne
vien tik ekonomiskai, bet ir socialiai, nes bedarbysæ dainai reiSkia,
jog nutIiiksta iprastines gijos individo bedravimo tinkle. Daugelis
mane, jog Skandinavijos salys iSsprende t? problem~ ir sugebejo
aprupinti darbu visus norincius. Ilgalaikis ir pastovus vystymasis po 11ojo Pasaulinio karo, kur praktiskai nebuvo

bedarbi~,

StUygojo tai, kad

bedarbystes problema iSnyko praeityje. Taciau per pastaruosius penkisdesimt meW taip pat ir Skandinavijos salys patyre, jog tai netiesa.
Buvo irodyta, kad tokios "maios" misriosios ekonomikos rusys, kurios
gana placiai grindZiamos laisvosios rinkos principais, neiSvengia
bedarbystes pavojaus bei

sunkum~.

Bedarbyste, pavyzdiiui, Danijoje

vienu metu buvo iSaugus iki desimties procenw, tuo tarpu Norvegijoje
per pastaruosius metus ji pasieke penkis procentus.
Dauguma

suaugusi~ imoni~

praleidiia

didiiaj~

namus parsinesamas uzmokestis apsprendiia

dienos dali darbe.

individ~

asmenini

J

gerovi~

suvartojimo kiekj, gyvenamasias s~ygas, gyvenimo stili\l ir t.t. Taciau
ne visiems darbas yra j~ pagrindinis uisiemimas. Vieni gali studijuoti
ar bUti moksleiviais, dirbti namie ar priiiUreti kitus, t.y. bUti ul

normalios apmokamo darbo srities riby. Daugumoje

visuomeni~

nusistovejo tam tikras darbo ir karjeros rusiy pasidalijimas tarp

motery ir vyry. Moterys tradiciskai buvo atsakingos uz darb~ namuose
ir vai~ prieziiir~, o vyrai - ui ekonominio seimos pagrindo
uitikrinim~. Atrodo, jog salyse su centralizuota ekonomika moterys
greiciau isiliejo

i darb~ uz namw'seimos rib~.

Sociologai pabreiia, kad

sis proeesas kai kuriais ativilgiais yra padidintos nMtos moterims
priezastis: juk jos privalo nemaiiau nei anksciau rupintis savo
pareigomis namuose. Ne vienoje
pasikeitimas

mote~

Vak~ sali~

pastebetas iymus

dalyvavime apmokamame darbe, o seimos su

abiem dirbanciais sutuoktiniais tapo iprastu reiskiniu.
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Siame skyriuje pasakojama apie kai kuriuos pagrindinius uzimtumo
ir darbo veiklos bruozus Lietuvoje. Cia pamatysime, kas dalyvauja

apmokamame darbe ir aptarsime galimus skirtumus tarp lyeiV ~iuo
ativilgiu. Skyrius taip pat apraSo kai kurias ftzines darbo stUygas,
analizuoja dirbanci\lj\l sunkum\l ir itampos ivairov~ ir susieja j~ su
individualia dirbanci\lj\l kvaliftkacija bei socialinemis rolemis. Nors si
analize rodo bendriausius reiskinius bei tendencijas Lietuvoje, reikia
pabrezti, jog darbo rinkos situacija per pastaruosius metus tapo zymiai
maiiau stabili. Tai irodo tas faktas, kad daugiau, negu 40%
dirbanei\lj\l mano, jog jiems gresia pavojus prarasti savo dabartini
darb~

del istaigos/imones likvidavimo, eta1\l maiinimo ar ki1\l

priezasci\l.

Dalyvavimas apmokamame darbe
Oftcialieji Lietuvos statistikos saltiniai rodo, jog 1990 metais
sesiasdesimt astuoni visV suaugusi\lj\l (virs se~iolikos met\l) gyventojv
turejo apmokam~ darb~, o vis\l darbingo amiiaus gyventojv
apmokamame darbe buvo astuoniasddimt keturi procentai. Velesneje
sia skyriaus analizeje pamatysime, jog santykis oficialiuosiuose
saltiniuose atitinka tyrimo duomenis. Tyrimo skaieiai yra atitinkamai
~esiasde~imt devyni ir astuoniasdesimt du procentai. (Reikia atsiminti,
kad sie skaiciai negali bUti tiesiogiai palyginarni, nes tyrimo
responden1\l amiius yra astuoniolikos me1\l ir vyresni, t.y. skaiciuoti
pradedama dviem metais veliau, nei oftcialiojoje statistikoje.)
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5.1 brezinyje dirbancivj1.I pasiskirstymas parodytas pagal liaudies
iikio sakas. Kaip ir auksciau sioje apzvalgoje kategorijos yra
sekaneios:
Pirminis sektorius (zemes/miskv iikis, kalnakasyba)(PIRM)
Sunkioji/lengvoji pramone (PRAM)
Elektros energijos, dujv, vandens tiekimas (ENERG)
Konstruktorinis-iminierinis sektorius (KONSTR)
Aptarnavimo sfera (SERV)
Trasnsportas, sandeliavimas ir rysiV sisterna (RYS)
Finansai, draudimas, tarpininkavimas, administravimas (ADM)
Valstybines, socialines ar privacios paslaugos (PASLAUG)
Lietuvos ekonomika yra padalinta i keturis pagrindinius sektorius:
pirminis sektorius (PIRM), sunkioji/lengvoji pramone (PRAM),
aptamavimo sektorius, iskaitant viesbucius, restoranus, prekybtt ir pan.
(SERV) ir valstybines, socialines ar privaeios paslaugos, iskaitant
svietimo sistemtt (PASLAUG).
Tyrime naudotv kategorijv negalima tiesiogiai palyginti su
kategorijomis Skandinavijos statistikoje. Netgi jei kategorijlJ
pavadinimai yra tie patys, jv prasme ne visada yra vienoda. Todel
tiesioginis palyginimas cia Mtv labai sudetingas. Taciau tai, kas

Brezinys 5.1 DirbanCi/;tj/;t procentas pagal liaudies itkio sakas
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aiskiai skiria Lietuv{l nuo tokiy saliy kaip Svedija ir Norvegija 5.1
brezinyje, yra didelis pirminis sektorlus. Lietuvoje sis sektorlus sudaro
beveik ketvirtadalj visa liaudies iikio, tuo tarpu Skandinavijos salyse
jis sudaro ne daugiau sesiy-septyniy procenty viso Iiaudies iikio.
Lietuvos pinninis sektorlus yra didelis tikriausiai del to, kad salis yra
viena stambesniy mesos, grUdy, pieno produkty ir pan. garnintojy. (ir.
taip pat 1 skyrly). Sioje srltyje Lietuva daugiau panasi i Danij{l, nors
jos produkcija yra maiesne, nei Skandinavijos saliy.
Tolimesn~ informacij{l randame 5.2 brezinyje, cia parodytas
skirtingo amfiaus dirbanciyjy vyry ir motery santykis. l brezini
jskaitomi ir tie, kurle dirbo bent vien{l valand{l per pastar{lja savait~,
arba turi darb{l, kuriame jis/ji laikinai nebuvo. Stulpeliai rodo
dirbanciyjy grupiy tarpusavio santykj (pagal amfiy ir ly ti). Matome
dvi tendencijas.
Pinna, amfiaus kreive yra apverstos-U formos. Jauny zmoniy
skaicius apmokamame darbe yra palyginti maias (sesiasdesimt-

Breiinys 5.2
Norvegijoje
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septyniasdesimt procenty.). Daugelis sio amiiaus respondentv yra arba
moksleiviai, arba studentai. Proporcija laipsniskai auga, augant
amiiaus kreivei. Tarp vidutinio amiiaus zmoniV (trisdesimt penkivpenkiasdesimt penki\l met\l) apmokam{l darb{l turi daugiau, nei
devyniasdesimt procenty.. Po penkiasdesimt penki\l mety. vaizdas
smarkiai keiciasi - dalyvavimas apmokamame darbe staigiai maieja.
Kreive tolydZio leidZiasi ir po sesiasdesimties mety., kai respondentai
pasiekia pensijinj amiiv. Vyresnio amziaus grupese daugumas
respondenty. yra iSej~ i pensij@. ir nebedalyvauja apmokamo darbo
rinkoje. ldomu pastebeti, jog Lietuvoje dirba kas penktas tarp
sesiasdesimt penkiv-sesiasdesimt devyniv metv amiiaus.
Antra, pastebimi sistemingi skirtumai tarp VYIV ir motef\l.
Kiekvienoje amiiaus grupeje daugiau VYIV, negu motef\l dalyvauja
apmokamame darbe. Si reiSkinj stllygoja tradicinis poziuris i roliv
pasidalijim@. tarp lyciV, kuris egzistuoja ir Lietuvos visuomeneje.
DidZiausias skirtumas lieeia jauniosiojo ir vyriausiojo amiiaus grupes.
Moterys, jaunesnes, nei trisdesimt mety., maiiau dalyvauja
apmokamame darbe del keletos prieiasciv: vienos yra maiQ vaiklJ
motinos, iS kity. tikimasi, jog jos pasiliks savo tevv seimoje,
priziiiredamos tevus ar kitus gimines. Ryskus skirtumas tarp lyciV
penkiasdesimt penkiv-sesiasdesimt keturiv metv amiiaus grupeje,
pastebimas ir ankstesniame amiiuje, taip pat gali buti aiskinamas iS
istorinio taSko. Kai sios moterys buvo dvidesimtmetes ar
trisdesimtmetes, nebuvo taip iprasta, kad moteris dalyvautv
apmokamame darbe, kaip tai yra siandien. Kai naujos motef\l kartos
pasieks si amiiQ, skirtumas gali sumaieti. Taciau dalinai jis iSliks, nes
moterys iseina i pensij@. penkiais metais anksciau, nei vyrai. Siuo metu
Lietuvoje jv pensijinis amiius yra sesiasdesimt, o vYf\l - sesiasdesimt
penki metai. Ild devintojo desimtmecio vidurio pensijinis amzius buvo
penkiais metais zemesnis ir moterims, ir vyrams.
Taciau dvidesimties-trlsdesimties metv amiiaus grupeje randame
tik kai kuriuos kuklius skirtumus tarp VYf\l ir motef\l, varijuojancius
nuo trij\1 iki aStuoni\1 procentv.
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Kaip galima palyginti Lietuvos pavyzdi su kita maia Europos
salimi? Atsakym~ matome dviejose 5.2 brezinio kreivese. Jos rodo
atitinkarnll arnZiaus bei ly ties grupill dalyvavim(l apmokarnarne darbe
Norvegijoje. Procentinis santykis paimtas iS oficialiosios Norvegijos
statistikos saltinio Labor Force Survey 1987 (Darbo jegos tyrimas vert. past.). Sill dvieju pavyzdziU pana~umas stulbina. Ta pati
apverstos-U formos kreive matoma ir NorvegiSkuose duomenyse.
Amziaus grupiu, dalyvaujanciu darbe, santykis beveik sutarnpa, ir
matome pasikartojancius skirtumus tarp vyru ir moteru.
Taciau nors panasumas yra akivaizdus, matome taip pat du idomius
skirtumus. Pirmasis - zymus neatitikimas bendrarne vyresniojo arnZiaus
grupiu vaizde. Daugiau norvegu, nei lietuviu, vyresniu nei sesiasdesimt
metv, dirba apmokarn(l darbit. Tai galima paaiskinti, remiantis
skirtumais tarp oficialaus pensijinio amziaus siose salyse: Norvegijoje
tai sesiasdesimt penki-sesiasdesimt septyni metai, Lietuvoje pensijinio
arnziaus vidurkis yra sesiasdesimt trys metai (t.y. sesiasdesimt penki vyrarns, o sesiasdesimt moterims), anksciau vidurkis buvo penkiais
metais zemesnis. Maiesnis jaunv norvegv dalyvavimas darbineje
veikloje aiskinarnas arnZiaus ribojimu Norvegijos statistikoje (nuo
sesiolikos metu).
Antrasis, skirtumas tarp lycill, yra maZesnis Lietuvoje, nei
Norvegijoje, i~skyrus vyresniojo arnziaus grupes, kur moteru pensijinis
amiius Lietuvoje istoriskai buvo zemesnis. Lyginant su vyrais, daugiau
mote11l Lietuvoje turi apmokarn(l darbit, nei jv seserys norveges. Arba,
kitaip tariant - sis skirtumas tarp lyciU yra ryskesnis Norvegijoje.
Tradicinis skirtumas tarp lyciU pasireiSkia ne vien tik tuo, kiek
vyru ir moteru dalyvauja apmokamo darbo rinkoje vienv mett!
laikotarpyje, bet taip pat tuo, k{l jie/jos veikia, t.y. kokios yra jQ
profesines roles. Vienas toks pozymis pavaizduotas 5.3 brezinyje,
pagristarn Lietuvos gyvenimo sil1ygV tyrimu 1990. Proeentinis vyru ir
moteru santykis cia yra pateiktas kiekvienoje liaudies ukio ~akoje
(kiekvienarn stulpelyje teIpa simtas procentu).
Yra kai kuriv skaiciavimo nesutapim\l. Charakteringa tai, kad
energijos, dujQ ir vandens tiekime (ENERG), taip pat transporte,
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sandeliavime bei rysi\l sistemoje (RYS), kartu su zemes, misk\l ukiu,
zvejyba ir kalnakasyba (PIRM), randame palyginus didely dali vYT\l.
Tai sritys, kuriose daugumas specialybi\l yra tradiciSkai "vyriskos"
(iniinieriai, technikai, tekintojai, mechanikai, vairuotuojai, kalnakasiai,
zemdirbiai ir t.t.). Dviejose liaudies ukio sakose dominuoja moterys.
Tai - aptarnavirno sfera (SERV) ir valstybiniv, socialiniV bei privaci\l
paslaugv tiekimas (pASLAUG). Pirmojoje yra daugiausiai praktines
priezifiros, valymo darbai, antrojoje - svietimo bei slaugymo,
priezifiros profesijos: mokytojos, medicinos sesers, gydytojos. Siuose
sektoriuose Lietuvos moterys yra pagrindine darbo jega.
Vyrai ir moterys, prie viso kito, dirba skirting~ valandv skaici\l.
Daugelyje sali\l moterys dirba maiiau valand\l, nei vyrai, arba turi
nepilnus etatus. Tai paseka bfitinybes, verCiancios suderinti darbo
uzduotis su motinos, dukters ar zmonos vaidmenimis.
5.4 brezinyje matome, kiek tai yra paplity Lietuvoje. Kairiojoje
brezinio puseje parodytas vidutinis darbo valand\l skaicius kiekvienai
lyciai. Skirtumas, kaip ir tiketasi, yra sis: vyrai dirba daugiau uz
moteris. Taeiau skirtumas nera labai didelis, maidaug trys valandos
Brezinys 5.3 Vyrll ir moterll pasiskirstymas liaudies akio sakose
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per savaite. Taigi, Lietuvos moterys ir vyrai nelabai skiriasi vieni nuo
kitp pagal darbe praleistp valandv per savait~ skaici\l. Kaip
lietuviskasis pavyzdys atitinka kitus, parodyta brezinyje. Cia taip pat
pateikti atitinkami norvegiski skaiciai (iS 1987 metp oficialipjp
Norvegijos saltinip). Skirturnas yra beveik gilsdinantis. Kai vyrai
Lietuvoje dirba maidaug tiek pat, kiek vyrai Norvegijoje, Lietuvos
moterys dirba zymiai daugiau valandp per savait~, nei norveges.
Vidutineje Lietuvos moterp darbo savaiU:je yra 39,5 valandos, tUD
tarpu Norvegijos moterys dirba 29,5 valandas. Tas desimties valandp
per savaite skirturnas susidaro del to, kad zymiai daugiau norvegip
dirba nepilnu etatu. Lyginant su 5.2, 5.4 breiinys pasakoja idoml1
dalykil: Lietuvos moterys zymiai aktyviau dalyvauja apmokamo darbo
rinkoje, nei jp sererys Skandinavijoje, ir dirba daugiau valandl1 per
savait~ uz Skandinaves (t.y. turi pi1n~ etat~). Norvegijos moterys siek
tiek leciau, negu Svedijos ar Danijos, isijunge i apmokamo darbo
rink~. Taigi, skirturnas nebus toks jau didelis, jei lietuviSk~ji pavyzdi
palyginsime su svediSku ar danisku. Taip pat botina prideti, jog tiek
lietuviSki, tiek norvegiSki duomenys liudija apie tai, kad moterims vis
dar tenka didzioji namp darbo nasta abiejose salyse. Lietuviskp

Breiinys 5.4 Darbo valand{l skaicius per
Lietuvoje ir Norvegijoje
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duomen\l analize teigia, jog tai patiria net iStekejusios pilnu etatu ne
namie dirbancios moterys.

Darbo s{llygos ir aplinka
Kadangi dauguma mUs\l praleidzia didZiaja savo gyvenimo daU darbe,
darbo aplinka yra svarbi vis\l mUs\l gerbUviui. Bloga darbo aplinka jau
savaime yra didelis triikumas, neskaitant neigiam\l pasekmi\l individo
sveikatai ir visuomeniniam gyvenimui. Darbo aplinka paprastai
dalinama i dvi pagrindines sritis: fizine ir psichine (organizacine)
darbo aplinka. Pirmojoje tyrinejamas darbo pavojingumo laipsnis,
stresai ir kitokie fiziniai sunkumai, pvz. triuksmas, oro uzterstumas,
temperatiiros svyravimai ir nepatogi kUno padetis bei judesiai. Antroji
susideda iS toki\l faktori\l, kaip laisve darbe, dalyvavimas darbovietes
nutarimuose, psichologiniai stresai ir pan. Daugiau demesio mes
skirsime fizinems darbo salygoms. Psichinems bei organizacinems
darbo salygoms cia skirta trumpa apzvalga. Tyrime respondent\l buvo
klausiama, ar jie paprastai darbe kencia nuo:
Skersvejo (SKERSV)
Uztersto oro (UZTERS)
Salcio (SALT)
Dregmes, vandens (DREG)
Stipri\l sukretim\l, vibracijos (VIBR)
Svilesi\l, dUm\l (DOM)
Aukstos temperatiiros (KARST)
Tirpikli\l gaf\l (TIRP)
Metalo, akmens dulki\l (DULK)
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Toliau buvo klausiama, ar respondentas paprastai dirba:
Blogai vedinamose patalpose (NEvED)
Prie blogo apsvietimo (SVIES)
SU pavojinga aparatUra/ma~inomis (APARAT)
Pavojingame aukstyje atvirame ore (AUKST)
SU lengvai uZsideganciomis ar sprogstamomis
medZiagomis? (SPROG)
Su kitomis pavojingomis cheminemis medziagomis (CHEM)
Su riigstimis ar kitomis edanciomis medziagomis (ROGST)
Taip pat buvo uZduotas klausimas, ar tenka darbe:
Daryti daug vienodlJ, pasikartojancilJ judesilJ (JUDES)
Ar po darbo dienos Jiis jauciates fiziskai issekus/~s (IS SEK)
Kasdien dirbti susilenkus, persisukus ar kitokioje nepatogioje
padetyje (NEPATOG)
Ar tenka kasdien smarkiai sustepti daiais, tepalais (TEPAL)
Kasdien sunkiai kilnoti (SUNK)
Apmokamil darbil turintys respondentai turejo atsakyti "taip" arba "ne"

i siuos klausimus.
Brezinys 5.5 Nusiskundimai jvairiais nepatogumais darbe
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LietuviSkieji duomenys parodyti 5.5 - 5.7 breziniuose, kartu su
1987 met\,! norvegiskais duomenimis. Trijose lentelese matome
procent{l respondent\,!, atsakiusi\,! "taip" i tris pagrindines klausim\,!
grupes. Kintamieji buvo apskaiciuoti pagal pateikusiuju tokius
atsakymus skaici\,!. Akivaizdu, kad paraleIes galima pravesti ir paciose
lentelese ir palyginti jas viena su kita. IS pradzi\,! aptarsime Lietuvos
rezultatus.
IS pirmo zvilgsnio matome, kad dainiausiai sutinkamas sunkumas
ar triikumas yra monotoniskas darbas (JUDES) ir fizinis iSsekimas po
darbo dienos (IS SEK). Beveik puse vis\,! dirbanci\,!j\! skundziasi siais
triikumais. Kiti dainai sako, jog pagrindiniai sunkumai yra (zr. 5.5
brez.) skersvejai (SKERSV), saltis (SALT), auksta temperatiira
(KARST), toliau seka dregme (DIlliG) ir uzterstas oras (UZTERS),
kartu su nepatogia darbo padetimi (NEPATOG). Tokie triikumai, kaip
blogai vedinamos patalpos (NEvED) ir blogas apsvietimas (SVIES)
yra pamineti kaip potencialiis pavojai (zr. 5.6 brez.). Palyginus nedaug
respondent\! mano, jog jiems gresia tiesioginis pavojus dirbant su
riigstimis, lengvai uzsideganciomis/sprogstamomis mediiagomis ar
kitomis cheminemis medziagomis. Taciau tai nereiskia, kad sie

Brezinys 5.6 Nusiskundimai jvairiais pavojais darbe
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kenksmingi faktoriai isnyksta - jie sudaro tiek pat pavojaus kaip ir kiti
triikumai darbo vietoje.
Pastebime skirtum(l tarp siy dviejy saliy (norvegiSki duomenys
pavaizduoti kreivemis). Norvegai kaip taisykle maiiau kencia nuo
triikumv ir pavojv, nei Lietuvos gyventojai, tai ypac ryskiai matosi 5.5
ir 5.6 breziniuose. IS siV davinill sprendziant lietuvil,l darbo aplinka yra
prastesne ir pavojingesne, nei Norvegv. Todel nenuostabu, kad
Lietuvos respondentai dainiau jauciasi fiziSkai iSs~k~ (5.7 brez.) po
darbo dienos. Taip pat galima pridurti, jog Lietuvos dirbantieji
sunaudoja daugiau laiko, eidami/vaiiuodami i darbo vietil. Maidaug
sesiasdesimt procentp Norvegijos dirbancivjll sakosi patenk{l i darb{l
per penkiolikil minucill. ar greiciau, bet tik keturlasdesimt procent\l
lietuvi\l sako t{l pati. Bet Lietuvoje rand ame didel~ si\l duomenll
ivairove atskiruose geografiniuose regionuose.
IS grafiskai pateikt\l duomen\l (5.5 - 5.7) kyla vienas klausimas:
kiek ir kokiu biidu sunkumai ir pavojai darbe yra susije tarpusavy? Ar
skersvejai, saltis ir u. eina kartu su oro uzterStumu, stipria vibracija?
Ar zmones, atIiekantys daug pasikartojanciv, vienodv judesiv taip pat
jauciasi fiziSkai isseke darbo dienos pabaigoje? Ir toliau: ar sios

Brezinys 5.7 Nusiskundimai psichiniais sunkumais darbe
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pagrindines triikumV grupes siejasi tarpusavyje taip, kad tipiskas
darbas su skersvejais ir uztedtu oru taip pat turi prasta ventiliacija ir
nesvaria aplinka? Trumpai tariant, idomu istirti, ar ivairus sunkumai,

nepatogumai bei pavojai egzistuoja darbo vietose, nepriklausomai vieni
nuo kitv, ar jie susij~ tarpusavyje. Ar sunkumai turi "bendra" ar
"pavienj" poveikj? Jei jie is tikrvjv yra susij~ vieni su kitais, tikslinga
Mtv jvesti siuos skirtingus rodiklius i indeksus, kurie apibendrinty.
visas problemas, susijusias su respondento darbu ar profesija.
Cia pateiktas paprastas atsakymas i siuos klausimus. IS pradziv
kiekvienoje triN pagrindiniv grupiv buvo pravesta taip vadinama
faktoriaus analize. Ji aiskiai irodo, jog ivairus rodikliai kiekvienoje
grupeje yra stipriai susij~ vieni su kitais. Jie is tikrvN sudaro "kekes".
Taigi, buvo sudaryti trys indeksai: pirmasis "nepatogumai", atitinkantis
5.5 brezinio rodiklius, antrasis "pavojai" ir treciasis "sunkumai",
atitinkantys 5.6 ir 5.7 breziniv rodiklius. Pirmasis ir treeiasis indeksai
buvo padalinti i penkis laipsnius (1=labai nedaug probiernv, 5=labai
daug problemv), antrasis buvo atitinkamai padalintas i keturis
laipsnius. Jdomu paiymeti, kad netgi sie pagrindiniai indeksai
koreliuoja tarpusavy (Pirsono r). "Nepatogumai" turi tendecija siek tiek

Brezinys 5.8 Nepatogumai darbe pagal issilavinimo lygj ir lytj
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sietis su "pavojais" ir "sunkumais", o bendras koreliacijos koeficientas
yra maZdaug 0.45, tuo tarpu "pavojai" ir "sunkumai" yra siek tiek
maZiau susij~, t.y. keoficientas yra zemesnis uz 0.30. Taciau, kaip bus
kalbama zemiau, indekslJ tendencijos vis vien varijuoja pagal
galiojancius aiskinamuosius faktorius.

Aiskinamieji faktoriai
Jdomus klausimas yra darbo pavojlJ ir sunkumlJ pasiskirstymas. Kurios
gyventojlJ grupes turi darb{l su sunkumais ir kenksmingais faktoriais, o
kurios - sekinanti darb{l su daug kitokilJ problemlJ? ISankstinis
atsakymas i si klausim{l rastas, apskaiciuojant vidutini kiekvieno trijlJ
indekslJ (nepatogumai, pavojai, sunkumai) lygi vyrams ir moterims
kiekvienoje lavinimosi pakopoje. Rezultatai pateikti 5.8 - 5.10
breziniuose.
Kartu paemus breziniai atskleidzia kelet{l reiSkinilJ. Pats aiskiausiais
vaizdas matomas indekse, apibendrinanciam ivairaus pobiidzio
nepatogumus/problemas, pvz.: skersvejai, dregme, uzterstas oras ir

Brezinys 5.9 Pavojai darbe pagal issilavinimo lygj ir ly ti
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pan., pagal 5.5 breiinio duomenis. 5.6 breiinyje variacijos siame
indekse parodytos trijose pagrindinese iSsilavinimo pakopose vyrams ir
moterims. Charakteringa tai, jog imones su aukstuoju iSsilavinimu turi

zymiai ma.ziau fiziniU sunkumu savo darbe. Breiinys pasakoja, kad
profesijose, nereikalaujanciose daug issilavinimo zmones susiduria su
daugeliu fiziniu problemv. Taip pat akivaizdi kita tendencija: moterys
turi maiiau problemv savo fizineje darbo aplinkoje, nei vyrai. Taigi,
tradicine samprata apie roliv pasidalijim(\. tarp lyeiV isryskeja,
tyrinejant motef\l ir vYf\l darb(\..
Sunkiausiose siuo ativilgiu profesijose dirba vyrai. Du sekantys
breiiniai - 5.9 "pavojai" ir 5.10 "sunkumai" - detaliau nusako vaizd(l.
5.9 breiinys rodo, jog ivairUs pavojai ir darbo kenksmingumas yra
taipogi susij~ su dirbaneivjvlytimi. VYf\l darbe jv yra tolygiai
daugiau. Taeiau atrodo, kad sios problemos nera taip stipriai paveiktos
dirbanciv issilavinimo lygio. Zmones su viduriniu issilavinimu gana
dainai patiria pavoj\l darbe. Bet 5.10 breiinys pasakoja apie k(\. kit(l:
biitent sio tipo sunkumai yra susieti su viduriniu issilavinimo lygiu.
Juo aukStesnis iSsilavinimas, tuo maiesne tikimybe susidurti su tokiais
sunkumais darbe. Galima pridurti, kad ir bendras 5.8 - 5.10 breiiniv
Brezinys 5.10 Sunkumai darbe pagal issilavinimo lygj ir lytj
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vaizdas teigia, jog tie, kurie dirba aukStesniuosiuose fabriklJ ar
garnykl\l organizacines hierarchijos lyguose, patiria zymiai mafiau
problem\l savo flzinese darbo s~ygose. Taciau velgi jdomu pastebeti,
kad Cia tiriami rodikliai nedaug koreliuoja su psichologines itampos
rodikliais, rastais tyrimo rezultatnose.
Pabaigoje, nors ir trumpai, reiktlJ apzvelgti vien~ svarblJ reiSkinj.
Darbo uZmokestis nera nuosekliai susij~s su nepatogumais, pavojais ir
sunkumais. Sis stebejimas iSskiria Lietnv~ is kitV sali\l tarpo, visais
atvejais yra zymus skirturnas tarp lietnviSklljv duomenv ir to, kas
atrasta Norvegijoje, biltent, kad profesijos su blogomis flzinemis darbo
s~ygomis yra palyginus prastai apmokamos Norvegijoje. Kaip rodo
5.11 brezinys, Lietuvoje tokio akivaizdaus reiSkinio nepastebeta
Skaiciai 5.11 brezinyje yra pagrjsti tik duomenimis respondentv,
dirbancilJ pilnu etatu (35 ir daugiau valandv per savait~). Vidutinis
menesinis respondento darbo uZmokestis pateiktas, santykyje su
pagrindinio "nepatogumv" indeks o skaiciumi ir issilavinimo lygiu.

Brezinys 5.11 Menesinis uzdarbis (rubliais) ir darbo s(llygos pagal
issilavinimo lygj
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Grafinis vaizdas rodo, kad nera akivaizdaus s~sio tarp fizini~
darbo si!1yg~ ir uzmokescio pagal iSsilavinimo ly gi. VidutiniSkai
sunkus darbas yra maidaug taip pat apmokamas kaip ir lengvesnis.
Arba, kitaip pasakius, sprendziant iS tyrimo rezultatv. Lietuvoje nera
akivaizdiios tendencijos kompensuoti sunk\l fizini darba aukstesne
alga. Si stebejima reiket\l patyrineti tolimesneje analizeje, ypatinga
demesi skiriant lietuvisk~j~ duomen~ palyginimui su
skandinaviSkaisiais.
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6 skyrius
Pajamos ir ekonominiai
resursai

Ekonominiai individll bei seimll resursai yra vienas pacill svarbiausill
gyvenimo Iygio komponentll. LyginamlljlJ gyvenimo sa!yglJ
pasiskirstymas tarp gyventojlJ grupill Iabai daugeliu atZvilgill priklauso
nuo materialinilJ gerybilJ pasiskirstymo. PiniglJ ekonomikoje, t.y., kiek
pinigll gali biiti leidfiama ivairioms gerovems ir paslaugoms, viskas iS
esmes priklauso nuo to, kokia piniglJ surna individas ar seima
disponuoja. Tas pats, zinoma, liecia ir ilgalaikes investicijas, kaip
namas/butas ar pan. Taciau i pinigll ekonomik~ taip pat ieina
kasdieninilJ poreikill patenkinimas: maisto produktlJ, drabuzilJ pirkimas
ir pan. Taigi, asmens ar seirnos ekonomika tiesiogiai veikia jo/jos
gerbiivi. Ji taip pat turi netiesioginio poveikio gyvenimo s~ygoms.
Mes pasirenkame skirtingus dalykus/daiktus, kuriems nusprendfiame
naudoti savo pinigus. Sis pasirinkimas yra mUsv gyvenimo bUdo bei
asmeniniv polinkiV iSraiska. Toks pasirinkimas gali savo ruoztu
apriboti kai kurias kitas galimybes ir trukdyti individui dalyvauti
kitokioje, altematyvioje veikloje. Taigi, miislJ ekonominiai resursai
apsprendzia miislJ Iaisvalaiki, socialinius kontaktus su draugais ir
seirna, bei kitoki~ veikl~ uf namlJ riblJ.
Ekonomines IMos, kaip s~voka, turi daug prasmilJ. VislJ pirma
terminas siejamas su pajamomis ir turtu, pirmosios paprastai
suvokiamos kaip uzdirbtQ per tam tikril Iaiko tarpsni piniglJ surna,
antrasis - kiek turta asmuo turi duotu Iaiko momentu. Vertinant
pajamlJ lygi visuomeneje gali bUti naudojamos skirtingos koncepcijos.
Tarp vislJ kitlJ daugiau demesio skiriama pajamoms kaip
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gerybilJ/paslauglJ gaminimo mmokesciui, arba pajamoms kaip
gerbiivio israiskai. Pirmu atveju svarbu pabrezti gamybines ir paslauglJ
tiekimo veiklos vertes s~vok~ (rinkos ar kitokios riisies vertinimo

ativilgiu). Antruoju atveju remiamasi ekonomini\l viene1\l perkamaja
galia, Ly. Q galima nusipirkti ni gautus pinigus. Taeiau sios dvi
kryptys turi daug bendIv bruoZtJ., kadangi tikroji gamybines ar
paslaugtJ. tiekimo veiklos gdava yra dainai grindZiama tuo paeiu: tam
tikro gerbiivio siekimu.
Kai pajamos lyginamos is ekonominio gerbfivio taSko, dainai
naudojama realiy gaunamy pajamy. s~voka, jei bfitina, pritaikant prie
vartojamlJ ekonomini\l vienet\l sisternos. Kitaip tariant, nominalinilJ
pajamlJ bruto yra vertinamas jlJ panaudojimo momentu. Dainiausiai tai
yra asmens arba seimos uimokestis ui at1i~ per tam ~ Iaiko
tarpsni darb~. Toliau iSskaiciuojami tiesioginiai mokeseiai ir
privalornos iSlaidos. Tai, kas lieka, vadinama realiosiomis gaunamomis
pajamomis. Kai kuriais atvejais si surna yra tikslinama toliau,
pavyzdziui, kai algos gavejai susiduria su skirtingomis kainomis. MiislJ
apzvalgai triiksta informacijos detaliai ir tiksliai apraSyti realias
gaunamas pajamas. To pasekoje mes koncentruojame demesi bruto
(menesiniy) pajamy, gaunamy respondento pagrindineje profesijoje.
Bendrai paemus tokios lyginamosios pajamos ir realilJ gaunamlJ
pajam\l iSmatavimai yra stipriai susij~ tarpusavy. Tokiu biidu galima
nemaiai suiinoti apie gerbfivio nelygybc, analizuojant uimokescius
ivairiose profesijose. Sio skyriaus uzduotis yra apzvelgti Lietuvos
gyvenimo s~yg1J tyrime randamus pajam\l skirtumus ir pateikti
galimus j\l paaiskinimus.
Taeiau mes taip pat nagrinesime kitus ekonominius privalumus,
gaunamus salia respondentp uidarbio grynais. Viena toki\l ekonomini\l
privalumlJ riisis, materialiniai priedeliai, yra ivairus dirbanci\lN
gaunamas natfiralinis apmokejimas. Tokiu biidu turime isplestinc
pajamy s(lvokos reikSmc. i kuri~ ieina pajam\l riisys. neuiregistruotos
kaip iprastines pinigines pajamos. Neapmokamas darbas
seimoje/namuose ar kitose bendravimo srityse ieina i si apibrezima.
Taip pat aki.vaizdu, jog seirnos gyvenimo s~ygas stipriai veikia tiek
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galimybe gauti kreditwpaskol~, tiek galimybe naudotis nemokamomis
arba pigesnemis visuomeninemis paslaugomis. Del siQ priezasciQ mes
dalinai analizuosime natiiralini apmokejim~ materialiniQ priedeli\,l
fonna kaip pridetin~ iprast\l gerbUvio rodikliQ dali, pvz. galimybe
naudotis darbovietes automobiliu ar poilsiaviete.
Pabaigoje trump ai apzvelgsim paciQ Lietuvos gyventoj\l nuomon~
apie pajamlJ pasiskirstym~ visuomeneje. Ar jie noretQ, kad skirturnas
tarp pajamas gaunancilJ gyventojlJ grupilJ bOtQ maiesnis ar didesnis,
nei jis buvo iki siol? Kaip tokios nuomones jvairuoja skirtingose
socialinese grupese?
Pries gilinantis i analiz~ reikia atsiminti vienil dalykil, ypatingai
lieeianti si skyriQ. Jau apklausos metu Lietuvos politine bei ekonomine
situacija pasiZymejo nestabilumu.
Sis faktas atsispindi tame, kad daugiau, nei keturiasdesimt procentQ
respondentQ sakesi bijil prarasti savo darb{l, tik viena treeioji dalis
apklaustQjlJ turejo santauplJ, ir is siQ maidaug puse teige, jog
santaUPOs praras savo vert~ artimiausiais metais. Pasibaigus apklausai
Lietuvos ekonomika staigiai pakrypo blogyn: pasidare sudetinga
nusipirkti paprasciausiQ kasdieninilJ prekilJ parduotuvese, ekonomika
apskritai pasizymejo auksta infliacija ir staigiai kylanciomis kainomis.
Daugelis skaiciQ ir apskaiciavimQ, parodytQ rubliais, siandien yra
prarade savo tiesiogine prasme, kadangi ir vidutinis uzmokestis, ir
pajamQ pasiskirstymas visuomeneje, matuojamas rubliais, tapo visiSkai
kitoks. Taeiau lyginamuosius skirtumus vis vien bUtina suprasti. Cia
taip pat reikia pridurti, jog pinigQ galla gerybems ir paslaugoms jsigyti
dainai yra kitokia tradicinio socializmo salyse, lyginant su Vakarp
rinkos ekonomika. Pirmiausia - nera jokios prasmes tureti daug pinigQ,
jei nejmanoma gauti pageidaujamlJ prekilJ. Tuomet tampa svarbiis
rysiai kitais kanalais, per kitokiil rinkil, prieinami ne visoms
visuomenes grupems. Tai viena iS priezaseilJ, kodel altematyviniai
seimos pajamlJ papildymo keliai per darboviet~ turi palyginus svarbQ
vaidmeni Lietuvos ekonomikoje.
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Darbo pajamos
Kad susidaryti geresni vaizdil apie darbo pajamas iS pradzill
apibresime pagrindines pajam\} grupes. 6.1 brezinyje pateiktas
lyginamasis keturi\} pagrindinill pajam\} santykis:
Negaunantys joki\} pajamll apmokamo darbo sistemoje.
Uzdirbantys nuo 1 iki 100 rubli\} per menesi
Uzdirbantys nuo 101 iki 200 rublill per menesi
Uzdirbantys nuo 201 iki 300 rublill per menesi
Uzdirbantys daugiau, nei 300 rubli\} per menesi
6.1 brezinio pavyzdys yra pagristas atsakymais i si klausimil:
"Kiek JUs maidaug gaunate algos savo pagrindineje profesijoje per
menesi? Nurodykite algil, neisskaiciuodami mokesciv ir pan., o taip
pat galimil virSvalandzill apmokejimil."
Buvo uZduotas dar vienas klausimas. Ji sudareme tierns, kuriems buvo
sunku atsakyti del labai nepastovios algos.

Brezinys 6.1 Mimesines apmokamo darbo pajamos
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6.1 brezinyje atvaizduoti visi respondentai, suteike infonnacija apie
ivaiIV savo darbo uzmokestj. Pinniausia reikia paiymeti, jog viena
t:reeioji visQ suaugusilljQ gyventojv dalis (nuo astuoniolikos metv)
neturi jokio apmokamo darbo. Dauguma jv yra asmenys, dar neizenge
i apmokamo darbo rinka, arba jau iseje ipensija. Taciau daugelis
dirbancivjv gauna tarp 100 ir 300 rubIiv algos per menesi. Sios
pajamv grupes sudaro daugiau nei puse visv respondentlJ, o
uZdirbantys daugiau ar maiiau sios sumos, sudaro palyginus maia
daU: atitinkamai sesi ir astuoni procentai.
Tikslinga paklausti apie pajamv pasiskirstymo pobUdi: kiek visV
salyje gaunamv pajamv gauna maiai uzdirbaeios ir daug uzdirbancios
visuomenes grupes? Kad atsakyti i si klausima, visi dirbantys asmenys
buvo sustatyti i eile pagal uzmokescio lygi, o veliau padalinti i penkias
vienodo dydZio grupes (respondentp skaicius). Kiekviena siv grupip
sudare 20% visv dirbancivjv, nuo daugiausiai iki maiiausiai
uzdirbancio penktadalio. Toliau galima paklausti: "Kokia visp uzdarbiv
dali gauna maiiausiai uzdirbantis penktadalis, priespaskutinis, vidurinis
pagal uzdarbi penktadalis ir u.?" Taigi, jeigu maiiausiai uzdirbantis

Brezinys 6.2 Visll pajamy. pasiskirstymas pagal kiekvien(l (20%)
respondentll grupc
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penktadalis gautv labai nedidel~ daU visQ pajamQ, pvz. penkis
procentus, o daugiausiai uZdirbantis - palyginus didel~, pvz.
penkiasdesimt procentv, suprastume, jog pajamQ pasiskirstymas yra

labai nelygus.
6.2 breiinyje pavaizduotas tokiQ apskaiciavimQ rezultatas.
Vertinant pajamQ pasiskirstym@., visQ dirbanciQjQ skaicius buvo
suapvalintas. Imtas skaiciaus visQ, turinciQ piln@. etat@., t.y. dirbanciQ ne
maiiau 35 valandQ per savait~. Keletas ypatingQ atvejQ (virs 1.000
rubliQ algos - vert. past.) taip pat nepateko i apskaiciavimus.
Noreturne atkreipti skaitytojQ demesj i tai, jog sie apskaiciavimai
yra labai apytikriai del to, kad rii~iuojant dirbancius asmenius pagal jQ
algas, niekada nejmanoma gauti visiSkai vienodo dydiio grupiQ.
Taciau, nepaisant to, sie apibendrinti apskaiciavimai suteikia mums
naudingos informacijos apie esam@. padeq. Brezini reikia aiskinti taip:
maiiausiai uZdirbanci\1j\1 penktadalis gauna tik desimt procentv vis\1
uidarbil!. Priespaskutiniai ir vidurinis penktadaliai gauna siek tiek
daugiau - dvidesimt procentv. Taeiau daugiausiai uidirbantieji gauna
daugiau, nei trisdesimt procentv visQ uzdarbiQ. Tokiu biidu daugiausiai
uzdirbantieji gauna tris kartus daugiau visQ salyje ismokamQ pinigQ,
negu maiiausiai uzdirbanci\1j\1 grupe. Is pirmo zvilgsnio tai gali
atrodyti kaip labai didelis skirtumas, ir gali biiti vertinama kaip zymios
pajamQ nelygybes Lietuvoje rodiklis, bet si nelygybe yra maiesne
negu daugumoje VakarQ saliQ. Taeiau netgi jei pajamQ pasiskirstymas
atrodo es@.s lygesnis, nei VakarQ salyse, vis vien svarbu suzinoti, kokie
faktoriai s@.lygoja skirtumus tarp sil! pajam\1 grupil!.

PajamfJ skirtumai
Bendri stebejimai teigia, jog individa pajamos priklauso nuo tam tikros
amziaus kreives. Paprastai vidutinis uzmokestis gana stipriai ir staigiai
dideja pirmaisiais darbo metais. Vidutinio amiiaus dirbanciQjQ
uzmokestis palaipsniui nusistovi, o vyresniame amiiuje netgi maieja.
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Sis tipiSkas amziaus uzdarbio projilis bendroje lyginamojoje
statistikoje domino daugelj teoretilqI, tame tarpe taip vadinama
Zmogaus Kapitalo (Human Capital - vert. past.) ekonomikos mokykla.
Pagrindinis jp paaiskinimas yra sis: kadangi investavimo j zmogp (t.y.
i dirbantiji) augimo galimybe dideja, didejant amziui, nes didesnis
uidarbis ateityje gaunamas per trumpesni laikotarpi, tokie investavimai
paprastai maieja, kai zmogus tampa senesnis. Sie apskaiciavimai
sudaro chrakteringa apverstos-U formos kreiv~.
Siuo poziUriu lietuviskieji duomenys yra gana jdomiis. 6.3
brt!zinyje mes apskaiciavome vidutin~ menesin~ alga auganciam
dirbanci\lj\l arniiui (nuo jaunesni\l nei dvidesimt penki\l met\l iki
sesiasdesimt penki\l metv arniiaus ir vyresni\l). Kad uztikrintume
analizes logiSkuma ir nuoseklumtt, mes apsiribojome tik dirbanciais
pilnu etatu ir atsisakeme per dideli\l pajam\l svyravimp.
Matome gana ryskp vaizda. Ild trlsdesirnt penkip met\l ir veliau, iki
keturiasdesimt penki\l metp, pajamos sistemingai dideja, o nuo
keturiasdesimt penkiQ metQ palaipsniui maieja. Taciau nors pavyzdys
gana nuoseklus, reikia atsiminti, jog esminiai skirtumai tarp pajamQ
grupiQ, matuojami rubliais, nera labai dideli. Taigi, nors mes zinome

Brezinys 6.3 Vidutinis mimesinis uzdarbis pagal amzill
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tipiSk{l pajamv skirtum{l pagal amiiv VakaI1l salyse, pvz.
Skandinavijoje, nevertetv aiskinti skirtumv Lietuvoje kaip per daug
dramatiSkv.

Sociologai taip pat pabrezia socialin~ paskirtj, t.y. darbo
organizacijos charakteristik{l kaip vien{l struktiiriniv pajamas
apsprendZianciv faktori\1. Tokiv aiskinamvj\1 faktoriv pavyzdziu gali
biiti lytis ir vietove. Vyrai ir dirbantieji miesto vietovese paprastai
uzdirbdavo daugiau, nei moterys ir kaimo gyventojai. 6.4 bn!zinyje
pavaizduotas VYl1l ir motel1l vidutinis uzdarbis santykyje su
gyvenamaja vieta. Brezinys atitinka t{l vaizd{l, kurio ir buvo tiketasi,
bet su jdomiais nukrypimais.
Pirma, skirtumai tarp lyci\l yra nuosekliis. Visose vietovese vyrams
vidutiniskai daugiau mokama, nei moterims, netgi imant tik dirbancius
pilnu etatu. Antra, matome bendr{l tendencij{l - miesto gyventojai
uzdirba daugiau, nei kaimo. Treeia, stebinantis reiSkinys: matomi taip
vadinami interakcijos efektai tarp ly ties ir vietoves. Gyvenamosios
vietoves jtaka pajamoms yra nevienoda vyrams ir moterims. Ji kaip
taisykle galioja vien tik vyrams. J\1 pajamos dideja, art6jant prie
miesto. Moterims si tendencija yra silpnesne. B to seka, jog skirtumas

Brezinys 6.4 Vidutinis menesinis uZdarbis pagal gyvenamaj(l viet(l ir lytj
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tarp vYl11 ir motel11 vidutiniu, pajamu, yra didesnis miestuose. Arba,
kitaip issireiSkus - vyrai uzdirba daugiau, juo arciau miesto yra ju.
gyvenamoji vietove. Motel11 pajamoms gyvenamoji vietove neturi
didelio poveikio.
Tolimesne pajamu, skirtum\l analize (cia detaliai neapraSyta
daugybine regresija) patvirtina zymius skirtumus tarp lyci\l pajam\l
atZvilgiu. Siuose tyrimuose lytis kartu su issilavinimu yra stipriausi
aiskinantys kintamieji, iskaitant kit\llyginam\lj\l kintamu,j\l skale. Si
iSvada atsispindi 6.5 brezinyje, kur vidutinis menesinis uzdarbis yra
pavaizduotas pagal lyij ir issilavinima.
Sis pavyzdys (taip pat aprasytas skyriuje apie iSsilavinima) aiskiai
rodo, jog jei asmuo yra vyriskos ly ties ir priedo turi aukstaji
iSsilavinimtJ., tai gel11 pajam\l tikimybe yra gana didele. IS kitos puses,
jei JUs esate moteris ir neturite iSsilavinimo, yra dideIe tikimybe, jog
Jus atsidursite pacioje pajam\l "kopeci\l" apacioje.
Apie salj, kurioje gyvena keletas tautybi\l, natiiralu bUt\l paklausti,
ar tautybe turi jtakos pajam\l lygiui. SprendZiant is Lietuvos gyvenimo
sa!yg\l tyrimo 1990 yra kai kurie nedideli skirtumai. 6.6 brezinyje

Brezinys 65 Vidutinis mimesinis uidarbis pagallytj ir issilavinimo lygj,
pilna darbo savaite
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vidutinis menesinis pilnu etatu dirbancilJ. uzdarbis pavaizduotas
santykyje su tautybe ir ly tim. Paga! daugum~ ismatavimlJ. skirtumai
tarp tautinilJ. grupilJ. yra maii. Trys pagrindines tau tines grupes
(lietuviai, rusai ir lenkai) gauna vidutiniskai tokia pacia menesin~ a!g~.
Taigi, pavyzdys su vyrais ir moterimis pabrezia esm~: skirtumai tarp
lycilJ atsispindi menesiniame uzdarbyje zyrniai ryskiau, nei skirtumai
tarp tautybilJ.

Bridinys 6.6 Vidutinis mimesinis uzdarbis pagal tautybe ir fytj, pilna
darbo savaite
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Kas yra neturtingiausi?
Kaip buvo sakyta sia skyriaus pradiioje, ekonomine situacija Lietuvoje
pablogejo po to, kai tyrimas buvo baigtas. Daugelis gyventoj\l atsidure
labai sunkioje padetyje. Siuo poziUriu yra svarbu papasakoti apie
manes su maZiausiais ekonominiais resursais - apie neturtingiausius.
Informacija apie j\l padeq leis suprasti, kas nukencia labiausiai nuo
bendros ekonomines padeties blogejimo.
Greitai besikeinciancioje ekonomikoje nelengva iSskirti vienlJ, tiksl\l
kintamlJ,jj, kuris Mtv teisetas neturto rodikls. Mus\l apzvalgoje tai buva
atlikta gana paprastai. Remiantis Lietuvos vyriausybes oficialiai
nustatyta skurdo riba 1990-\lj\l met\l pradiiai, tie, kurie uZdirbo maiiau
simto rubli\l per menesj, buvo kategorizuoti kaip "neturtingi". Zinoma.
tai yra siauras apibrezimas, nes simtas rubli\l yra labai maia alga netgi
vertinant pagallietuviskus standartus, o jlJ, gauna vienas is dvidesimt

Brezinys 6.7 Neturtingiausilljll procentas (maziau 100 rub. per men.)
pagal amiill ir lytj, pilna darbo savaite
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penki\1, dirbanci\1 pilnu etatu. Si{l dirbanCi\1j\1 grup~ galima pavadinti
"tikrai neturtingais", ypac kadangi bendra ekonomine situacija
Lietuvoje pradejo blogeti jau 1990-\1 met\1 pradiioje. Sis apibreiimas
parodo maidaug tokio lygio socialinj skerspjuvi, koks naudojamas
tarptautinese analizese, t.y. parodo tuos, kurie uZdirba keturiasdesimt
procent\1 vidutines menesines algos ar maiiau. Zemiau susidare beveik
toks pats lyginamasis pavyzdys, nors buvo pasirinktas siek tiek
platesnis apibreiimas.
6.7 - 6.9 breiiniuose neturtinglljll procentas parodytas pagallytj,
amiill, iSsilavinimo lygi bei gyvenamosios vietoves tipil.
Apskaiciavimai liecia tik dirbanciuosius pilnu etatu, t.y. 35 ir daugiau
darbo valand\1 per savait~. Atsiskleidiia idomus vaizdas.

Brezinys 6.8 Neturtingiausilljll procentas (maziau 100 rub. per men.)
pagal issilavinimo lygj ir lytj, pilna darbo savaite
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Apibendrinant: neturtingieji Lietuvoje yra senyvo amiiaus imones,
dainiausiai moterys, su mazu issilavinimu, dalis jy gyvena kaimo
vietovese (biltent si tendencija nera tokia ryski milsy atveju). Taip pat
reikia atsiminti, kad 6.7 - 6.9 breiiniai remiasi tik pilnu etatu
dirbancilJjlJ daviniais, vaizdas biitlJ visai kitoks, jei paiiiiresime i kitas
visuomenes grupes, pavyzdziui pensininkus.

Naturalinis uzmokestis:
priedeliai, lengvatos
Dirbantieji salia savo normalios algos rubliais gali taip pat gauti
natiiralini uzmokestj. Daugelyje VakaI1l ekonomikll toks natiiralinis
uzmokestis tapo iprastu priedu prie normalaus uzmokescio grynais.
Siame poskyryje aprasyti materialiniai priedeliai ir lengvatos Lietuvos
ekonomikoje.

Breiinys 6.9 Neturtingiausiyjy procentas (maiiau 100 rub. per men.)
pagal gyvenam(lj(l viet(l ir lytj, pilna darbo savaite
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Tyrime respondentams buvo uZduotas klausimas, ar jie turi
nors siV privalumu savo darbe:

kuri

Dalinai apmokamas butas ar pinigine parama butui jsigyti (BUT)
lstaigos/jmones automobilis asmeniniam naudojimuisi (AUT)
Pinigine parama automobilio islaidoms (garaZui) (lSL)
Nemokamas naudojimasis telefonu (TEL)
Nemokamas ar dalinai apmokamas transportas j darba (TR)
Nemokama jstaigoslimones poilsiaviete (POlLS)
Galimybe ar garantija gauti paskolWkredita (KRED)
Nemokama arbata ar maistas darbo vietoje (MAIST)
Prekes ir ivairios paslaugos sumaZintomis kainomis (KAIN)
Nemokamas gyvybes ar nelaimingv atveju draudimas (DRADD)
Papildoma pensijos dalis iSmokama darbo jstaigos (PENS)
Dalinai apmokama kelione i uzsienj (KEL)
Talonas jvairioms prekems jsigyti (TAL)
6.10 brezinyje pavaizduotas pilnu etatu dirbanciuju procentas, kurie
turi kuri nors is apra5Ytv privalumu savo darbe. Tamsus stulpeliai
zymi respondentv procenta Lietuvos gyvenimo sa!ygV tyrirne.

Brezinys 6.10 Procentas gavusill kokio nors pobiidzio natiiralinj
uzmokestj
PROCENTAS GAVUSIV NATORALINI UZMOKESTI
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Saltinis: Lietuvos gyvenimo s{llYglI tyrimas 1990,
Norvegijos gyvenimo s{llYglI tyrimas 1987

Brezinys rodo, jog materialiniai priedeliai, paplit~ Vakarp, salyse
neturi tiek reiksmes Lietuvoje. Apskritai labai nedaug respondentv
teigia turi kuri nors is iSvardintvJ~l privalump. g sip tiktai nemokamas
telefonas (TEL), galimybes kreditui (KRED) ir nemokama arbata ar
maistas (MAIST) yra tiesiogiai palyginami su kitomis salimis. Sie
rodikliai siekia desimties procentp atZym~ lenteleje. Vienas priedelip
labai issiskiria - tai talonas isigyti deficitinems prekems (TAL).
Lietuvoje tai tipiSkas materialinis priedelis, neegzistuojantis
Skandinavijos salyse. Beveik puse viSll, dirbaneill pilnu etatu, teigia
turi si privalum~.
Kad geriau suprasti skirtum~ tarp tipiSkos Skandinavijos ir tipiskos
Pabaltijo salies, 6.10 bn!zinyje taip pat yra pateikti norvegiSki 1987-p
metp duomenys. Reikia paiymeti, kad norvegiSkoje statistikoje nera
paskutinipjp dviejp kategorijp - dalinai apmokamos keliones i uzsieni
(KEL) ir talono ivairioms prekems isigyti (TAL). NorvegiSklljp
priedelip pasiskirstym~ brezinyje vaizduoja kreive. Bendrai paemus,
Norvegijos statistika rodo, kad zymiai daugiau norvegll naudojasi
ivairiais materialiniais priedeliais. Pagal visus priedelius, kuriuos
galima palyginti su Lietuva, norvegp respondentai teigia zymiai

Brezinys 6.11 Procentas gavusiy priede/ius pagallytj ir iSsilavinimo lygj
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aukstesnj jIJ. vartojimo procen~. Bet kai kuriose skiltyse galima rasti
panaSumo su Lietuvos duomenimis, tai lieeia nemokamil naudojimilsi
telefonu (TEL) ir nemokamil naudojimilsi istaigos poilsiaviete
(POILS). Taeiau tokiuose privalumuose kaip nemokamas mais tas
(MAIST), prekes ir paslaugos sumaiintomis kainomis (KAIN), kartu
su draudimo ir pensijos priedeliais (DRAUD ir PENS) vaizdas yra
visiSkai kitoks. Apibendrinant galima teigti, jog 6.10 brezinys rodo,
kaip salyse su visiskai skirtingomis ekonominemis sistemomis
iSsivysto skirtingos darbo sisternos natilralinio uimokescio prasme.
Taciau nors materialiniv priedeliv vartojimas yra maiiau paplit~s
Lietuvoje, nei Skandinavijoje, jie yra nepaprastai svarbiis jv gavejams,
kaip ir tierns, kurie neturi jokiv privalumv. Taigi, natUralu biitv
patyrineti, kaip priedelius gaunantieji yra pasiskirst~ visuomeneje.
Remiantis tyrirnu, trys treedaliai visV dirbancivjv pilnu etatu gauna
bent vienil priedeli savo darbe. Tiksliau, vidutinis skaicius priedeliV
vienam asmeniui yra 1.14. Sekaneiame brezinyje (6.11) priedeliv
pasiskirstymas yra pavaizduotas vyrams ir moterims pagal iSsilavinimo
lygj.

Brezinys 6.12 Procentas gavusi/;l priedelius pagal gyvenam(lj(l viet(l ir
tarnybinc padetj
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IS pirmo zvilgsnio matome, kad galimybe gauti materialinilJ
priedeliv ir lengva1\1 priklauso nuo 1\1 pacilJ faktorilJ. kaip ir pajamlJ
pasiskirstymas (ir. auksCiau): vyrai gauna daugiau, negu moterys, o
imones su aukstuoju iSsilavinimu - daugiau, negu zmones be
iSsilavinimo. Taciau gilesne daugialype analize (cia neaprasyta
daugybine regresija) rodo, jog dar svarbesni aiskinamieji faktoriai yra
gyvenamosios vietoves tipas (miestas/kaimas) ir tarnybine padetis
istaigos/imones hierarchijoje (padetis). Lengvatos ir materialiniai
priedeliai Lietuvoje yra labiausiai paplit~ miesto darbovietese, ir
pagrinde naudojami dirbancilJjv imonese/istaigose heirarchiniams
skirtumams sustiprinti. Sis pastebejimas matomas 6.12 brezinyje. kur
vidutinis materialinilJ priedelilJ skaicius dirbantiems pilnu etatu yra
parodytas santykyje su gyvenamaja vietove ir tarnybine padetimi. Nors
sudetinga nubreiti tolygia kreiv~, pastebime, jog vidutiniski skirtumai,
salygojami vietoves ir padeties yra didesni ul salygojamus ly ties ir
issilavinimo (zr. 6.11).

Visuomeninio vartojimo prekes ir
nuosavybe
Gerbuvio israiSka yra ne vien tik uidirbti pinigai, bet taip pat kitoks
jsigytas turtas. Mes cia apzvelgsime du tokip ekonominiv resursp
rodiklius: tai seirnos (individo) asmeninis automobilis ir vasaros/sodo
namas. Abi sios gerybes yra gana svarbios siuolaikineje visuomeneje.
Jos suteikia galimyb~ laisvam judejimui ir poilsiui.
Keturi iS desimties suaugusip Lietuvos gyventoj\l yra nariai seimlI,
kurios turi savo automobilj, o kas septintas gyvena seimoje, turincioje
vasaros/sodo nama. 6.13 brezinyje pavaizduotas indeksas. Tai
nuosavybes dali\l vidurkis pagal gyventoj\l amii\l. Indeksas sudarytas
pridedamuoju bUdu: jei seima neturi nei automobilio. nei vasarnanuo,
skaicius lygus nuliui. Jei turima viena iS si~ nuosavybes dali\l, skaicius
yra 1, jei abi, skaicius yra 2.
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Bet netgi sis paprastas indeks as parodo daug sakanti vaizd~. Cia
parodyti dvidesimt penkilJ metlJ amiiaus ir vyresnilJ respondentlJ
duomenys. Jaunos seirnos - nuo dvidesimt penkilJ iki trisdesimt penkilJ
met\! arniiaus - paprastai tori gana kuklu biudZem, ir priverstos daug
dirbti, kad isigyti butiniausius daiktus. Veliau, kai seirnos ekonomine
padetis nusistovi ir abu sutuoktiniai uzdirba pinigus, daugiau seimlJ
tori leslJ isigyti automobilj, vasamami ar kitokio tipo nuosavyb~. Tai
taip pat yra tokia amiiaus atkarpa, kada kai kurios nuosavybes dalys
yra paveldimos iS tew ar girninilJ. Is kitos puses - vidutinis
nuosavybes indekso skaicius auga vyresniojo amiiaus grupese. Tai
tikriausiai yra rezultatas to, kad tokios gerybes, kaip automobilis, buvo
zymiai sunkiau prieinamos kai sie respondentai buvo jaunesni.

Poziuris i nelyg'J pajam'J pasiskirstym{l
Auksciau buvo parodyta, kad Lietuvoje, kaip ir daugumoje senlJ
industrinilJ visuomenilJ, egzistuoja nuosekli ekonomille nelygybe. Kaip
gi patys Lietuvos gyventojai ziUri i ekonomini\! resurs\! nelygyb~?
Vienas is daugelio klausim\! skambejo sitaip:

Brezinys 6.13 Bendras skaicius pagal nuosavybes daliy. indeks(l
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"Yra ivairus zmonilJ skirstymas i grupes pagal jIJ gaunamas
pajamas. Taip pat egzistuoja didesnis ar maZesnis skirturnas tarp
pajamlJ grupilJ JfiSIJ respublikoje. K~ JUs pats/pati manote apie
pajamlJ skirtumus respublikoje siandien apskritai?"
Respondentai galejo pasirinkti vien~ is penkilJ atsakymlJ altemayvlJ,
kurios sudare skal~ nuo "skirtumas tarp grupilJ turetlJ bUti zymiai
maZesnis" iki "skirtumas tarp grupilJ turetlJ bUti zymiai didesnis". 6.14
brezinyje matome lyginam~ji atsakymlJ pasiskirstym~.
Vaizdas visiSkai aiskus: dauguma gyventojlJ (septyniasdesimt penki
procentai) mano, kad skirturnas tarp pajamlJ grupilJ turet~ biUi zymiai
mazesnis. Lietuvos gyventojai apskritai mano, kad jlJ salyje yra per
dideli ekonominiai skirtumai tarp zmonilJ. Tai gali nustebinti
skaitytoj~. Nepaisant to, svarbu issiaiskinti, kokie faktoriai s~ygoja
sias nuomones. Kai kurie paaiskinimai yra siUlomi 6.15 brezinyje. Cia
atvaizduotas procentas pageidaujancilJ didesnio (siek tiek ar zymiai)
skirtumo tarp grupilJ santykyje su amziumi ir lytimi. Itraukti
respondentai tarp dvidesimt penkilJ ir sesiasdesimt penkilJ metlJ
amfiaus. Brezinys rodo, kad dazniausiai vyrai. o ne moterys
pageidauja didesnes nelygybes. Si tendencija pastebima visose amfiaus
grupese. IS esmes to ir galima buvo tiketis, remiantis tradiciniu rolilJ

Brezinys 6.14 Poziuris j
turet~ buti:

pajam~

nelygybc. Skirtumai tarp pajam~ grupi~
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tarp lycilJ pasidalijimu, nes iS motel1l nuo seno reikalaujama atkreipti
demesi i kitQ poreikius visuomeneje. Antra, vyresnio amziaus zmones
noretQ, kad nelygybes biitlJ maiiau. Taciau tendencija yra skirtinga
tarp vYl1l ir motel1l ivairiose amiiaus grupese. Ypae daug jaunlJ vYflJ
reikalauja didesnilJ skirtumlJ, ko nedaro jaunos moterys. Respondentai
tarp dvidesimt penkilJ ir trisdesimt penkilJ metlJ amiiaus turi beveik
dvidesimties procentQ skirtum{l tarp lycilJ. Tai yra labai didelis
skaicius, ziiirlnt i sio brezinio vidurki. Panasi tendencija, nors ir ne
tiek dramatiska, rasta ir tarp vyresnilJ zmonilJ. Remdarniesi jau
nagrinetais sios apzvalgos duomenimis suzinome, jog jauni vyrai,
norintys didesnilJ skirtumlJ tarp pajamlJ grupilJ, neretai patys yra labai
gerai apmokarni. Matosi, jog abiejlJ lycilJ zmones pradeda savo darbo
karjer{l su skirtingomis nuomonemis apie tai, kokia turetQ biiti ideali
darbo atlyginimo sisterna. Jei paivelgsime atgal i SiD skyriaus
pastebejimus, rodancius, kad moterims apskritai yra prasciau
atlyginama uZ darb{l, negu vyrams, suprasime si reiskinj. Didesne
lygybe moterims reikstQ, jog joms bus atlyginama teisingiau ir geriau,
nei ankseiau. Vyrams tai reikstlJatvirksci{l tendencij{l. Maiesni
skirtumai tarp pajamlJ grupilJ reikstlJ pranasumlJ, kuriais vyrai
megaujasi dabar, praradim{l.

Brezinys 6.15 Procentas pageidaujancil4 didesnil4 skirtuml4 pagal amzil4
ir lytj
PROCENTAS PAGEIDAUJANCIV
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7 skyrius

Nam'J/but'J s{llygos

Namai ir j\l aplinka sudaro kasdieninio gyvenimo remus. Daugelis
praleidZia didel~ laiko dali savo bute, name arba netoli jo. Vadinasi,
~ios aplinkos kokybe smarkiai veikia zmogaus gerbavj. Ji turi itakos
visuomeninio bendravimo pobudZiui, poilsio ir laisvalaikio veiklai,
susitikimams, draug\l kvietimui i sveeius, laikui, praleidZiamam kartu
su vaikais ar kitais ~eimos nariais. Zemiau destomoje analizeje
demesys bus skiriamas bendro namp/bum standarto tendencijoms,
nuosavybes ir gyvenam\lj\l patalp\l tipams, ir, kiek tai bus imanoma,
skirtum\l tarp gyvenam\lj\! sa!yg\l ir kit\l gyvenimo lygio komponenm
tarpusavio StJIYsiui.

Gyvenamasis plotas: pagrindines
kryptys ir (vairove
Augant gyventoj\l skaiciui, Lietuvoje bandy ta i~plesti gyvenam~ji plot~
ir pagerinti jo stand~. Oficialioji statistika teigia, jog si\l pastang\l
rezultatas buvo bendro gyvenamojo ploto respublikoje padidejimas:
tiek viso, tiek lyginamojo ploto.
7.1 brezinyje pavaizduotos pagrindines gyvenamojo ploto didejimo
kryptys milijonais kvadratinip metrQ. Skaiciai, paimti iS Lietuvos
oficiali\lj\l duomen\l, rodD bendro gyvenamojo ploto kitim~ kaime ir
mieste 1985 - 1989 memlaikotarpyje. Brezinys rodo krypting~
vystym~si. Pirma, suaktyvejo statybos veikla, tad bendras gyvenarnasis
plotas palaipsniui augo. Per si laikotarpi (ir kairne, ir mieste) jis iS viso
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Haugo aStuoniais milijonais kvadratini\1 metnJ, nuo 62.9 1985 metais
iki 70.9 milijon\1 kvadratini\1 metnJ 1989 metais.
Antra, bendras gyvenamasis plotas yra didesnis miestuose, nei
kaimo vietovese. Tai pagrinde atspindi til fakt{l, kad daugiau zmoniV
gyvena mieste, o ne kaime. Taeiau galima pastebeti, jog laipsniskas
augimas vyko abiej\1 tiP\1 rajonuose: nuo maidaug trisdesimt septyni\1
iki keturiasdesimt trij\1 milijon\l kvadratini\1 metnJ mieste, ir nuo
dvidesimt sesi\1 iki dvidesimt astuoni\1 milijon\1 kvadratini\1 metnJ
kairne. Treeia, matomas skirtumas tarp gyvenamojo ploto augimo
mieste ir kaime. Gyvenamasis plotas auga greiciau tankiai
apgyventuose rajonuose. Taigi, lenteie taip pat atspindi til geografinio
mobilumo modeli Lietuvos visuomeneje, kuris paiistamas daugeliui
ki1\1 paskutini\1j\1 kar1\1: gyventoj\1 prieaugis yra didesnis
didmiesciuose, negu maiuose miesteliuose ar kaimuose. Del to
aktyvesne gyvenamojo ploto statyba nuo sena vyksta tankiai
apgyventuose rajonuose.
Sis vaizdas yra toliau papildytas 7.2 brezinyje, kur vidutinis
gyvenamasis plotas parodytas kvadratiniais metrais vienam asmeniui.
Cia taip pat lyginami kaimo ir miesto rajonai 1985 - 1989 met\1
laikotarpyje. Matome kai kurias tendencijas. Vidutinis gyvenamasis
plotas vienam asmeniui isaugo per siuos metus. Oficialieji saltiniai

Brezinys 7.1 Gyvenamasis p/o tas milijonais
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toliau teigia, jog jis padidejo nuo ma.zdaug septyniolikos su puse iki
devyniolikos su trupuciu kvadratini\l metr\l vienam asmeniui. Taigi, jei
oficialieji saltiniai tiksliai atspindi esam~ padeti, tai gyvenimo s~lygos
zymiai pagerejo paskutiniais metais, bent jau laisvo gyvenamojo ploto
atZvilgiu. Ir toliau - miesto imones turi ma.ziau ploto vienam asmeniui
uz kaimo gyventojus. Sis pavyzdys, kurio mes ir tikejomes, taip pat
rastas daugelyje ki1\! industrini\l sali\l. Kaina, kuri~ imones moka ui
miesto gyvenimo privalumus, yra ta, kad jie ir jv seimos gauna ma.ziau
gyvenamosios erdves. Ir paskutinis stebejimas: gyvenamojo ploto
vienam asmeniui augimas buvo didesnis kairne, negu mieste. Vidutinis
plotas vienam gyventojui iSaugo nuo 5.0 kvadratini\l metf\l 1985aisiais iki 6.4 kvadratiniv metr\l 1989-aisiais. Tai idomus faktas, turint
galvoje 7.2 breiinio duomenis, kurie rodo, jog bendro gyvenamojo
ploto augimas buvo didiiausias miestuose. Matyti, kad pastang\l
padidinti gyvenamilji plotil tankiau apgyventose vietovese nepakako,
kad aprupinti miesto gyventoj\l prieaugi. IS 7.1 B brezinio persasi
isvada: tiek kairne, tiek mieste bedras gyvenamasis plotas isaugo,
taeiau palyginus, jis labiau padidejo kaimuose bei ma.zuose
rniesteliuose, o ne didmiesciuose.
Idornu palyginti oficialiuosius duomenis su pacill gyventojll
nuomone apie jll gyvenamosios vietos kokyb~. Respondentll atsakymai

Brezinys 7.2 Gyvenamasis plotas kvadratiniais metrais vienam asmeniui
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i tyri mo klausimus kurla daugiapusi vaizdtt. Viena penktoji apklaustlJ
gyventojlJ sako, jog jlJ kambariai yra dregni, o daugiau nei
ketvirtadalis teigia, jog jie yra salti, sunkiai apsildomi. Taigi, nepaisant
pastang\1 padidinti gyvenamilji plotil, dar daug kas lieka nenuveikta,
gerinant bendrtt butv/namlJ kokyb{:. Priedo, viena penktoji gyventojv
sakosi kencitt nuo trluksmo iS kaimyninio buto, viena trecioji
skundiiasi trluksmu is gatves/kelio, tuo tarpu daugiau, nei viena
trecioji - dulkemis, nemaloniais kvapais bei transporto iSmetamomis
dujomis.

Nuosavybes ir butv/nam'J tipai
Pastebimi dideli skirtumai gyvenamlJjlJ vietlJ strukruroje tarp miesto Jr
kairno. Vienas aspektas yra namlJ!butlJ nuosavybes ir valdymo
pobiidis. Jis pavaizduotas 7.3 breiinyje. Cia apzvelgtos pagrindines
nuosavybes formos mieste ir kaime (duomenys paimti iS oficialilJN
Lietuvos saltinilJ). Matome du skirtingus dalykus. Viena, miestuose
beveik du treedaliai (sesiasdesimt penki procentai) visa zmoniv turimo
gyvenamojo ploto yra valstybiniai butai, tuo tarpu kaime tai sudaro tik
vientt penktadali (devyniolika procen11J). Ir kita: kai dvi treeiosios

Brezinys 7.3 Gyvenamasis plotas pagal nuosavybes jorm{l
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(sesiasdesimt penki procentai) gyventoj\l kaimuose bei maiuose
miesteliuose turi nuosavus (individualius) namus, miestuose
individualus namai savo ruoztu sudaro vien~ penkt~j~ (dvidesimt vien~
procenta).
pavyzdi Lietuvoje reikt\l nagrineti is nam\l statybos
politikos taSko. Be to, reikia pridurti, jog kooperatyvine nuosavybes
forma nera retenybe miestuose, bet labai maiai paplitusi kaimo
vietovese. Kaimuose taip pat rasta taip vadinama visuomenine
apgyvendinimo forma, kuri miestuose praktiskai neegzistuoja.
Respondentai buvo paklausti, kokio tipo name jie gyvena. Tyrime
naudojamos atsakym\l kategorijos yra sios:

si

Vienkiemis ar kaimo namas (KM)
Laisvai iSdestytas (maiiausiai per O,5m atstum~ nuo artimiausio
namo) namas vienai seimai (LSV)
Namas, sujungtas su kitais namais (bendra terasa ar pan.) (JUNGT)
Vertikaliai padalintas namas dviem seimom (VERT)
Horizontaliai padalintas namas dviem seimom (HORZ)
Kitoks namas, turintis ne daugiau dviejll aukstll (2A)
Blokinis namas ar kitoks, trij\l ir daugiau ailltll (3+A)
Imones pastatas, dirbtuve ar pan. aM)
Viesbutis, pensionatas, senelilllvaik\l namai, kareivines ar kitokio
bendrabutinio tipo pastatas (BENDR)

Brl!Zinys 7.4 Respondent{;l gyvenam{;lj{;l nam{;llbUt{;l ripai Lietuvoje ir
Norvegijoje
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Mes pasirinkome butent sias atsakym~ kategorijas iS dalies del to, kad
Lietuvos duomenis galima but~ palyginti su kitais tyrimais. 7.4
breiinyje matome lyginamuosius pavyzdzius, lietuviSk~ji pirmame
plane ir norvegiSkilji uz jo. Pirmiausia pakomentuosime lietuviSkiljil
dali.
Puse (penkiasdesimt vienas procentas) vis~ apklaust~ Lietuvos
gyventoj~ gyvena vienokio ar kitokio tipo blokiniuose narnuose. Tas
sutinka su 7.3 breiiniu, kur aisku, jog pagrindinis gyvenarnojo ploto
nuosavybes tipas miestuose yra valstybiniai butai. Viena penktoji
(devyniolika procentv) gyvena vienkiemiuose/kaimo namuose, ir
truputi daugiau nei viena desimtoji (vienuolika procenlQ) - atskiruose
(LSV) narnuose. Daug kil galima pamatyti lyginant si pavyzdi su kurla
nors iS Skandinavijos saliV, kaip parodyta antroje brezinio dalyje.
Nedidele norveg~ dalis (trylika procent~) taip pat gyvena blokiniuose
ar daugiabuciuose narnuose, bet ne tiek daug, kiek Lietuvoje. Cia taip
pat matome apie desimtadali (vienuolika procentv) gyvenanci~
vienkiemiuose ar kaimo narnuose. Taeiau pats akivaizdiiausias
skirtumas yra tarp gyvenanci~j~ atskiruose narnuose. Kas antras
apklaustasis Norvegijoje gyvena atskirarne narne. Skirturnas tarp siV
dviejv pavyzdZiv yra sillygojamas tiek nevienodos geografines
struktiiros, tiek skirtingos gyvenarn~jv nam~ statybos politikos per
daugelj metv. Sis brezinys taip pat atspindi ku1tiir~ bei tradicijas.
Skandinaviskasis gyvenarnosios vietos ideal as vienai seimai yra
atskiras narnas. Lietuvoje sito nera.
7.4 brezinyje matome gana nuosekl~ kontrastil tarp tipiSkv Lietuvos
miesto (blokiniai narnai) ir kaimo (atskiros sodybos, kaimo narnai)
gyvenarn~j~ patalp~. Toliau musll duomenys 7.5 ir 7.6 breiiniuose
iliustruoja Lietuvos gyventojv narnv/bUlQ sillygV "landsaftp.".
Pirmajarne breiinyje matome gyventojlJ pasiskirstymp. pagal atsakymus
i si klausimil: Kokiu budu Jus esate namo/buto savininkas? Atsakymv
altematyvos buvo lHos:
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Bendrabutis, lovos tipo (B-L)
Bendrabutis, buto tipo (B-B)
Bendrabutis, kambarlo tipo (B-K)
Kambarlo nuoma (N-K)
Atskiro buto nuoma (N-B)
Atskiro namo nuoma (N-N)
Valstybinis butas (VLST)
Butas, skirtas aptarnaujanciam personalui (pvz.kiemsargiui) (PERS)
Kita (KITA)
Kooperatinis butas (GyventojQ nuosavybe) (KOOP)
Individualus namas (GyventojQ nuosavybe) (!ND)
7.5 brezinyje matome daug kil sakantj vaizdil, kuris taip pat atitinka
oficialiosios statistikos duomenis.
Yra dvi pagrindines nuosavybes formos. Dauguma Lietuvoje
gyvena arba valstybiniuose butuose VLST, keturiasdesimt penki
procentai arba individualiuose namuose, kurie yra seirnos nuosavybe
IND, tridesimt penki procentai. Priedo yra duomen\l apie
nuomuojancius atskiril butil N-B, penki procentai ar turincius
kooperatini butil KOOP, septyni procentai. Kitos nuosavybes formos
yra retos.

Brezinys 7.5 Respondenty namylbuty nuosavybes tipai
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Kad susidaryti vaizd~ apie strrYsi tarp gyventoj\1 butv/nanw s~lygV
ir gyvenamosios vietoves tipo, mes paruoseme lentel~, kurioje
pavaizduotos pagrindines nuosavybes formos santykyje su vietove.
Vietoves tipai padalinti i penkis lygius, nuo labai retai apgyventos (1)
iki turincios 100.000 ar daugiau gyventoj\1 (5). 7.6 brezinyje matome
nuosekl\1 vaizd~: juo labiau vietove yra miesto tipo, tuo didesnis
zmoniv procentas gyvena valstybiniuose butuose. Paciuose miestuose
tai sudaro net VifS sesiadesimties procent\1 gyventoj\1. Tik labai
nedidele grupe miesto zmoniv gyvena individualiuose namuose. Kaime
vaizdas yra atvirkscias: dauguma cia (nuo sesiasdesimties ild
septyniasdesimties procentv) turi nuosavus namus, o valstybiniuose
butuose gyvena tik desimt-dvidesimt procent\1. Taigi, pasirinkdami
vietoves tip~: miest~ ar kaim~, gyventojai renkasi gyvenamosios vietos
nuosavybes forma.

Brezinys 7.6 Respondentll namll/butll nuosavybes tipai pagal gyvena11l{lj(l
viet(l
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S\llygos butuose/namuose ir aplinka
Kad suzinoti koks yra bUtl,l/namu standartas Lietuvoje, buvo uiduotas
klausimas, ar respondentai savo namuose gali naudotis tais ar kitais
patogumais, p-anga, aparatais ir pan., kurie yra svarbUs siuolaikiniam
zmogui. Tai yra:
Tualetas (WC)
Vonia ar dusas (VON)
Virtuve, maiiausia 6m2 (VIRT)
Centrinis apsildymas (C-SILD)
Ivestas karstas vanduo (K-VAND)
Saldytuvas (SALD)
Indu plovimo maSina (IND)
Skalbimo masina (SKALB)
Telefonas (TEL)
Televizorius (TV)
Video aparatiira (VID)
Terasa, balkonas ar pan. (BALK)
LaikraStis/zumalas (LAIKR)

Brezinys 7.7. Galimybe naudotis jvairiais jrengimais namuose
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7.7 bn!zinyje matome skaiciv tv. kurie turi galimyb~ naudotis
iSvardintais patogumais. Stulpeliai atspindi Lietuvos duomenis.
Beveik visi apklaustieji turi saldytuv~ (SALD) ir televizoriu (TV).
taipogi kasdieninj laikraSti (LAIKR) (Taciau cia reiktv pridurti. jog
laikrasciai Lietuvoje tiek apimtimi. tiek turiniu yra zymiai maiesni, nei
Vakarv salyse.) Didzioji dauguma taip pat sakosi turi tualet~ (WC),
voniil ar dUSil (VON). centrini apsildymil (C-SILD). karstil vandenj (KVAND) ir skalbimo masinil (SKALB). Tuo tarpu puse apklaustuju turi
telefonil (TEL) bei terasilfbalkonil ar kitoki poilsio plo~ (BALK).
Labai nedaugelis sakosi turi ind\l plovimo ma5inil ar video aparatiiril.
Sie aparatai yra reti Lietuvoje. Sovietu Siljungoje ju buvo gaminama
labai maiai. taigi, tureti siuos dalykus namuose yra didele prabanga.
Jeigu patyrinesime santYki tarp stulpeliU ir kreives (norvegiskieji
duomenys) 7.7 brezinyje, pamatysime. kokia yra padetis Lietuvoje
palyginus su Norvegija. NorvegiSkoji kreive atspindi 1987 metv tyrimo
duomenis. Daugelyje atveju pavyzdziai labai maiai skiriasi vienas nuo
kito. Procentas gyventojll. turincill virtuw (6m2 ar didesn~) bei
saldytuv\l ir Lietuvoje. ir Norvegijoje yra beveik tas pats. Lietuvos
gyventojai dainiau sakosi turi centrinj apsildymil - skirtingos
gyvenamuju namll statybos isdava - ir laikrasti. o norvegai savo ruoztu
dainiau turi ives~ kars~ vandeni. telefonil. terasil ir pan. Taip pat
aiskiai matome, jog daugiau norvegv savo namuose/butuose turi
tualet~. voni~ ar dus~. (Norvegijos tyrimuose nebeuzduodamas
klausimas apie televizorill - manoma. jog tai kiekvienuose namuose
esantis dalykas.) Ryskiausias skirtumas tarp Lietuvos ir Norvegijos
matomas dviejose grafose: indv plovimo ma5ina (lND) ir video
apararura (VIDEO). Sie dalykai yra zymiai reeiau randami lietuvill
namuose, negu norvegu. Tai reiSkia, jog Lietuvoje Zmonos ir dukterys
(daugumoje atveju) dainiau, negu ju seserys Norvegijoje plauna indus
pacios. ir tikriausiai daugiau norvegu. negu lietuvill berniukll ir
mergaiciu vaiksto paraudusiom akim nuo per daug videofilmll
ziiirejimo.
IS 7.8 brezinio galima daugiau suiinoti apie jvairill patogumll
pasiskirstymil tarp Lietuvos gyventoju grupill. Cia parodytas
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lyginamasis patogumtI pasiskirstymas pagal miesto ir kaimo (maZiau
20.000 gyventojtI) vietoves. Vaizdas byloja apie kai kuriuos
regioninius butWnam\l standartv skirtumus, nofS jie ir nera labai
ryskus. Kas lieeia tokius dalYkus, kaip pakankamai erdvi virtuve,
saldytuvas, skalbimo ma5ina ir televizorius, o taip pat laikrastis,
kaimas nuo miesto skiriasi nedaug kuo, ir ten, ir cia gyventojai
maidaug vienodai naudojasi siais patogumais. Taeiau respondentai
miesto rajonuose dainiau sakosi turi tualet@., voni@., centrinj apsildym@.,
karst@. vandeni bei telefon@. savo butuose/namuose. Kai respondentai
kaimo srityse reciau turi balkon@. ar centrini apsildym@., reikia
atsiminti, jog nam\l statybos struktiiros apskritai yra labai skirtingos
si\l dviej\l tiP\l vietovese, kaip matoma ankstesnese lentelese.
Nepaisant to, 7.8 brezinys irodo, jog miestieeiai Lietuvoje, kaip ir
kitose industrializuotose salyse, gyvena savo namuose "moderniau" ir
labiau mechanizuotai, nei zmones kaimuose ir maiuose miesteliuose.
Miestuose zmones turi ankStenius namus, nei kaimuose, taciau juose
paprastai turi daugiau irangos ir patogum\l.

Breiinys 7.8 Galimybe naudotis jvairiais jrengimais namuose miesto ir
kaimo vietovese
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Svarbus zmoni\l gyvenamosios aplinkos faktorius yra tai, kiek ji
tinka vaikams. Tiek patiems vaikams, tiek j\l tevams aplinka salia
nam\l, bent jau tam tikru gyvenimo laikotarpiu, sudaro gyvybiSkai

svarbiil dali bedrame gyvenimo sillygv1ygyje. Todel tokio tipo
tyrimuose dabar iprasta uzduoti klausimus apie si{\. sriti. Si element{\.
galima netgi nagrineti kaip atskir{\. gyvenimo s{llyg\l komponent{\..
Velesne Lietuvos gyvenimo s{llyg\l tyrimo analize be abejo giliau
iSstudijuos si aspekt{!.. Mus\l apzvalgoje jis aptariamas ribotai,
nagrinejarni tik bendriausieji pavyzdziai. 7.9 brezinyje yra
pavaizduotas procentas atsakiusi\lj\l "Taip" i klausim{\. apie specialiai
irengtas ar natiiraliai egzistuojancias vaik\l zaidimo vietas salia nam\l.
Klausimai buvo uzduodarni tik tom seimom, kurios turi vien{\. ar
daugiau vailqJ. nuo dviej\l iki desimties met\l arniiaus. Kiekvienas
stulpelis rodo skaici\l atsakiusi\lj\l teigiamai i duo tas kategorijas.
Atsakymv kategorijos yra sios:
Nuosavas sodas, kiemas (SOD)
Bendras kiemas, irengtas kaip vaik\l zaidim\l aikStele (Z-KIEM)
Kiemo teritorija apskritai (KlEM)
P-aikStele, pesci\lj\l takas ar gatve!kelias, kur bUna maiai transporto
(P-AlKS)
Vaiinejama gatve!kelias su saligatviu (GATV)
Pievele arba zalias plotas (pIEV)
Zaidim\l aikstele su smelio deze, sup~nemis ir pan. (Z-AIKS)
Didesnis zaidimams irengtas plotas (Z-PLOT)
Kalnelis rogutems ar ciuiinejimo takas (KALN)
Natiirali, gamtine zaidim\l teritorija, parkas ar pan. (PARK)
Dauguma respondent\! sakosi turi galimyb~ naudotis bendru kiemu (ZKlEM), pievele (PIEV), nedidele zaidim\l aikStele (Z-AIKST). Didesni
iaidimams irengti plotai ir natiiralios teritorijos, kaip parkai (Z-PLOT,
PARK) sutinkami palyginus retai. Taeiau dauguma teikia duomenis
apie vaiinejam{\. gatv~ (su saligatviu) ir P-aikstel~ ar pan. (GATV, PAlKS) salia savo nam\l. Apibendrindami matome, kad pagal iprast{\.
gyvenam\lj\l viet\l aplink{\. Lietuvoje yra gana nevienodos vaik\l
auginimo s{llygos.
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Cia, stebedami kreiv~, vel galime palyginti ~iuos duomenis su
Norvegija. Kreive atspindi atitinkamus norvegi~kus 1987-\1 met\1
skaicius. Randame ir panMUm\1, ir skirtum\1. Pagal turinci\1 bendrus
kiemus (Z-KlEM), pieveles (PIEV) ir zaidim\1 aikSteles (Z-AIKST)
skaici\1 brezinio dalys nedaug skiriasi viena nuo kitos. Taeiau tokius
dalykus, kaip nuosavas sodas ir natiiralios zaidim\1 teritorijos (SOD,
PARK) turi zymiai daugiau norveg\1 ~eim\1 su vaikais. Si skirtum~
reikia dalinai nagrineti kaip skirting\1 nam\1 statybos struktiir\l siose
dviejose salyse pasek~, kaip jau buvo nurodyta aukSciau siame
skyriuje. Taip pat reikia pastebeti, jog lietuvos gyventojai dainiau
sakosi turi bendr~ kiem~ ar vaiinejam~ gatv~ su ~aligatviu ~alia savo
namQ. IS 7.9 brezinio aiskeja kai kurios iSvados apie skirtumus tarp
vaiku auginimo s~ygQ siose dviejose salyse. Taeiau iS siQ duomenQ
sunku pasakyti kil nors apibrezto apie aplinkos "palankumil" vaikams
Lietuvoje, lyginant su Norvegija.
Ir pagaliau, trumpai apzvelgsime s~~i tarp gyvenamosios vietos
standarto ir kitQ gyvenimo lygio komponentQ, imant kartu su
individualiomis lesomis. Tam buvo sukurtas nesudetingas indeksas,
vaizduojantis bendr~ standart~ respondentQ namuose. Sis indeks as

Brezinys 7.9 Ar aplinka pritaikyta vaikams?
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sudarytas remiantis atsakymais (TAIP = 1, kitoks atsakymas = O) i
klausim~ apie visus iSvardintus 7.7 ir 7.8 breziniuose patogumus.
Ankstesnioji (faktoriaus) analize parode, jog kintamieji turl tendencij~
koreliuoti, taigi, toks tyrimo bfidas buvo visgkai natiiralus, bent jau
pirmojoje stadijoje. Indekso vidurkis yra 7.7, o standartine paklaida -

2.6.
7.10 brezinyje matome sio indeks o vidurki ivairaus amziaus
zmoni\l grupems kaimo (maiiau 20.000 gyv.) ir miesto vietovese. Kai
kurie idomus skirtumai matomi tiek skirtingo tipo vietovese, tiek
amiiaus grupese. Maiesnis vidurkis kaimo rajonuose yra atspindys 1\1
bendf\l skirtum\l, kurie jau aptarti 7.8 brezinyje, todel toliau jQ
nekomentuosime. Svarbiau yra stebeti, kaip vaizdas keiciasi augant
amiiui. Auksciausias standartas gyventojQ namuose matomas vidutinio
amiiaus grupese, t.y. tarp dvidesimt penki\l ir penkiasdesimt penki\l
me1\1 amiiaus. Butent siame gyvenimo tarpsnyje zmones kurla seimas
ir palaipsniui gerina savo ekonomin~ padeti (ir. skyri\l apie pajamas ir
ekonominius resursus). Nam\l standartas zemesnis grupese, vyresnese
nei 55 metai. Si fak~ reik1\1 nagrineti kaip pasek~ to, jog respondentai
gyvena senesniuose namuose. Jie taip pat augo ir kUre savo seimas tais
Breiinys 7.10 NamyJbutlf. standartas pagal amiilf. ir gyvenarrlflj(l viet(l
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laikais, kai bendras ekonominis lygis Lietuvoje buvo zemesnis.
Skirtumas pastebimas taip pat tarp tv paciV arnZiaus grupiV mieste ir
kaime. Pasirodo, jog pagyven~ respondentai miestuose paprastai tori
aukstesnj standart{\ savo namuose, negu gyvenantys kaimuose. Be to,
senesnieji kaimo gyventojai yra prasciau isitais~ tiek lyginant su to
paties arnZiaus miestieciais, tiek su vidutinio arnZiaus kaimieeiais.
Keletas detaliv yra pateikta 7.11 brezinyje, kur namv standartas
parodytas pagrindinems pajamv grupems kaime ir mieste. Pajamos cia
yra vidutinis menesinis uzdarbis, gaunamas respondento pagrindiniame
darbe. Apklausiamieji buvo padalinti i keturias pagrindines pajamv
grupes: 1 - maiiau 100 rubliV, 2 - 101-200 rubliV, 3 - 201-300 rubliV,
4 - virs 300 rubliV per menesi. Kad neipainioti kitv statistik{\
veikianciv faktoriV, buvo apsiribota pilnu etatu dirbanciais
respondentais nuo trisdesimties iki penkiasdesimt penkiV metv arnZiaus
(t.y., vidutinio arnZiaus ir isilctir~). Idealu Mtv, jei imtume visos
seimos pajamas kaip lygin{\ffi{\ji ekonominiv resursv mat{!. Taeiau
tokiv duomenv neturime. Bet iS siV atrinktvjv grupiV galime tiketis,
jog respondento pajamos bus galiojantis seimos ekonominiv resursv
rodiklis.
Brezinys 7.11 NamyJbuty, s(llygos pagal pajamy, lygj ir gyvenam(lj(l viet(l,
vidutinio amziaus pi/nu etatu dirbantys respondentai
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Pirma, ir vel pastebirne skirturn~ tarp kairno ir miesto rajonll.
Taciau cia pagrindini dernesi skirsime namll standartui pagal pajamas:
bendra tendencija yra aukstesnis namll irangos standartas grupese su
didesnemis pajamomis. Gerai aprnokami dirbantieji yra geriau isikUr~
ir rniestuose, ir kairnuose. Tai neturelll rniisll labai nustebinti, iS dalies
todel, kad butll paskirstyrno politika visuornet buvo susieta su
dirbancilljll statusu. Ir, uibaigiant, reikia pabrezti kai kuriuos
specifinius skirturnus tarp kaimo ir rniesto pajamll grupill. Miestuose
respondentai netgi su vidutinern pajamorn teikia duornenis apie gana
aukS~ namll standartiL Kairnuose tai randarna tik pacill didZiausillN
pajamll grupeje. Taigi, kairnuose yra didesnis skirturnas tarp neturtingQ
ir turtingQ seimll pagal stand~ jll namuose, negu miestuose. Jei
paZvelgsime i 7.10 ir 7.11 brezinius kartu, prieisirne logines iSvados,
jog vidutinio affiZiaus gerai aprnokami zrnones Lietuvoje turi
daugiausia galimybill isigyti gyvenam~j~ viet~ su visais patogurnais ir
iranga. Taip pat akivaizdu, jog seni ir neturtingi zrnones kairno
rajonuose gyvena prasciausiai.
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8 skyrius

Socialinis kontaktas ir
laisvalaikio organizavimas

Sociologine aksioma teigia, jog zmones yra priklausomi nuo

bendravimolbuvimo kartu su kitais zmonemis. Nepaprastai svarbu yra
dalyvauti socialinese grupese, tureti draug\! ir buti susietiems su kitais.
Taigi, socialini

kontakt~

taip pat reikia nagrineti kaip

atskir~

gerbuvio

komponen~.

Studijuojant socialinius rysius tokiu pagrindu, akivaizdu, jog reikia
nagrineti ir kiekybinc, ir kokybinc si\! reiskini\! pus~. Lengviau stebeti
kiekybin~ puse, pvz. kiek kart\! seimos nariai susitinka vieni su kitais,
ar su kiek draug\! individas matosi reguliariai. Taeiau sudetinga
atskleisti giIesn~ zmoni\! tarpusavio santyki\! prasm~. Kiti kokybiniai
aspektai yra maiiau akivaizdiis, tad daugumoje atvej\! tyrinetojai turi
pasikliauti matomlJ. reiskinilJ. interpretacija, taip sakant, tirti is iSores.
Dainai teigiama, jog siuolaikineje visuomeneje is esmes truksta
draugiskumo ir vienybes tarp zmoni[1.. Kada daugelyje sali\! sparciai
vystesi ekonomika ir augo gerbiivis, tuo paciu metu silpnejo
socialiniai rysiai. Dainai patiriamas jausmas, jog senais laikais, pries
kelet~ kartQ, viskas buvo geriau. Bent jau tokia tendencija vadovaujasi
kai kurie sociologai, apzvelgdami buvusias, dainai kaimo, visuomenes,
kuriose socialine aplinka buvo zymiai labiau tinkama individui. Tuo
paciu jie kaltina siuolaikine visuomen~ nestabiIumu, nepakankamu
pritaikytumu savo pacios nariams. Tikriausiai tokiuose teiginiuose yra
dalis tiesos. Taciau reikia saugotis per didelio senosios visuomenes
romantizavimo, lyginant j~ su dabartimi.
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Socialinis kontaktas skiriasi nuo kitv gerbiivio komponen1ll jau tuo,
kad jo nejmanoma valdyti ar veikti politinemis priemonemis.
Vyriausybe ir vietine valdzia gali nuveikti daug k@., gerindama
struktiirines s~ygas, pleeiancias kontaktv galimyb~ jaunimui, seimoms,
pagyvenusiems, pagalbos reikalingiems zmonems atskiruose rajonuose.
Taciau paprastai valdZios organai negali tiesiogiai paveikti zmoniv
jausmv vieni kitiems, arba to, kiek pilieeiai patys bendrauja, jaucia
draugiSkumo ar vieningumo ir pan. taip, kaip jie veikia konkreeiv
ekonominiv ir lavinimosi resursv paskirstym@.. Kartu su bendromis
pastangomis isvystyti visuotinio gerbUvio valstyb~, eileje saliv vyko
diskusija apie galimas s@.sajas tarp visuomeniskai organizuoto gerbUvio
ir neformali\l socialini\l kontaktll. UZduotas klausimas, ar didelio
visuomeninio ir valstybinio pagalbos aparato iSvystymas neuzgozia
anksciau egziztavusiV neformaliv tradicijv ir institucijv, tokiu bUdu
isardydamas svarbius socialinius tinklus vietineje visuomeneje.
Teigiama, jog, kai tradicines funkcijos ir socialinis tinklas perimamas
valstybiniV organizacijv ir profesionalios prieziiiros sistemos,
"natiiralusis" socialini\l rysi\l tinklas silpneja.
Jei tokie poziUriai yra teisingi, tai reik1ll tiketis bendros
degradacijos zmoniv savimoneje, kad jie yra socialiniV grupiv nariai,
turi artimV draugv, yra kartu su kitais ir t.t. Sprendziant iS per ilgesni
laikotarpi surinktv duomenv Skandinavijoje, matome, jog taip nera.
Netgi siuolaikineje visuomeneje egzistuoja ilgalaikiai ir tamprUs rysiai
tarp zmoniv.
Toliau mes aptarsime kai kuriuos socialinio kontakto rodiklius
Lietuvoje, tuos, kuriuos gavome is gyvenimo s@.lygV tyrimo 1990.
Biitent todel, kad Lietuvos gyventojv skaicius ir struktiira yra daug
kuo panasi i Norvegijos, mes nagrinesime lietuviSk@.ji pavyzdi
lyginamojoje perspektyvoje. Toki~ analiz~ taip pat rasite skyriaus
pabaigoje, kur aptariama ivairi laisvalaikio veikla. Nagrinejant siuos
pavyzdzius, reikia atsiminti labai skirting@. Lietuvos ir Norvegijos
istorini vystym@.Sj, aprasyt@. pirmame skyriuje.
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Socialinis kontaktas
Pagrindinis socialinis vienetas yra seima. Seimoje paprastai zmogus
iSmoksta elementariausilJ bendravimo taisyklilJ. Vaikai yra tampriai
suristi su tevais. Tevai jiems yra "stabai", pavyzdys: j1J liikesciai turi
itakos jaunajai kartai, sios itakos pasekmes yra kartais veiksmingos
netgi po tevlJ mirties. Tevai savo ruoztu identifikuoja save su savo
atZalomis. Jie nori, jog vaikams gerai sektlJsi gyvenime, jog jiems
issipildytlJ tos svajones, kurios neiSsipilde tevams, jog jie pasiek11J
dalyklJ, kurilJ nesugebejo pasiekti patys tevai. Bet ne vien tik vaikus
formuoja teVlJ Uikesciai. Poveikis yra abipusis: tevai socializuojasi per
savo vaikus, rupindamiesi jlJ norais ir lUkesciais. Todel santykiai tarp
seirnos narilJ gyvenimo cikle yra centrinis daugelio zmonilJ gyvenimo
aspektas.
8.1 - 8.3 breziniuose pavaizduota keletas kontakta tarp seirnos
nariQ rodik1ilJ Lietuvoje. Pirmajame (8.1 brez.) kiekvienas stulpelis
atspindi procent~ duotose affiZiaus grupese, su bent vienu gyvenanciu
is tevlJ. Charakteringa tai, kad beveik visi (devyniasdesimt penki
procentai) jaunesnieji apklaustieji atsako, jog j1J tevas ir/arba motina

Brezinys 8.1 Procentas turincill abu arba bent vien(l gYV(l is tevll
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yra gyvi. Sis pavyzdys yra jprastas beveik visose siuolaikinese
iSsivysciusiose visuomenese, taciau labai skirlasi nuo to, kas pastebeta
daugelyje Afrikos ir Azijos salip.
Natiiralus reiSkinys: augant paei\l respondent\! amiiui, maieja
procentas turlncip abu gyvus tevus. Nepaisant to, beveik sesiasdesimt
procent\l apklaust\ljp nuo keturiasdesimt penkip iki penkiasdesimt
penkip met\l amiiaus sakosi turi bent viena is tevp. Tokiu biidu 8.1
breiinys rodo, jog dauguma Lietuvos gyventojp gali diiaugtis turedami
kontakta su tevais.
Lyginant Lietuvos duomenis (stulpelius) su Norvegijos (kreive),
matome stulbinanti panasuma. ISskyrus siek tiek aukstesnj procenta
norvegp, turincip gyvus tevus. Visais kitais ativilgiais vaizdas yra
labai panaSus. Abiejose salyse beveik visi jauni ir vidutinio amiiaus
respondentai turi viena ar abu tevus, o po keturiasdesimt penkip metp
amiiaus vaizdas ima pastebimai kisti. MaZesn~ proporcija Lietuvos
gyventojp, esancip keturlasdesimt penkip-penkiasdesimt penkip ir
penkiasdesimt penki\l-sesiasdesimt penki\l met\l amiiaus ir turinci\l
tevus (viena is jp) galima paaiskinti tuo, kad gyventojp skaicius buvo
stiprlai paveiktas sunkiais Antrojo Pasaulinio kara ir Stalino valdymo

Brezinys 8.2 Kontaktas su tevais: bendras respondenty pasiskirstymas
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metais (fr. 1 ir 2 skyrius). Taeiau nepaisant toki\l skirtum\l, kuriuos be
abejo reikia analizuoti ir paaiskinti issamiau, breZinyje aiskiai matomas
panasumas tarp dviej\,l arnZiaus s~ygojam\,l pavyzdZi\,l. IS esmes,
tikimybe tureti gyvus tevus maieja paraleliai abiejose salyse patiems
respondentams senstant
Sis stebejimas toliau yra paremtas 8.2 ir 8.3 brefini\l duomenimis.
Pirmasis atspindi lyginam~.ji gyventoj\! pasiskirstym~ pagal atsakymus
i klausim~, uzduo~ tierns, kuri\! nors vienas i§ tev\! yra gyv as.
Klausimo "Kaip dainai Jus matotes su savo tevais/tevu/motina?"
atsakym\! kategorijos yra sios:
Gyvenu kartu su tevais (GYV)
Beveik kasdien (KASD)
Maidaug kas savait~, bet ne kasdien (SAV)
Maidaug kas menesi, bet ne kiekvien~ savait~ (MEN)
Kele~ kartQ per metus, bet ne kiekvien~ menesi (KEL-K-MET)
Reeiau, nei k~ i metus (REC-K-MET)
Turite kont~ telefonu (TEL)

Breiinys 8.3 Kontaktas su vaikais: bendras responden41 pasiskirstymas
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Stulpeliuose, rodanciuose Lietuvos gyventojQ pasiskirstym~, buvo
apsiribota apklausiamaisiais, ne vyresniais penkiasdesimties met\!.
Bendra vis\! stulpeli\! surna yra simtas procentlJ. LenteIe rodo, jog

beveik ketvirtadalis visp respondentp (nuo astuoniolikos iki
penkiasdesimties met\! arnZiaus) gyvena su savo tevais. Kiti stulpeliai,
vaizduojantys visus, turincius tevus, bet negyvenancius kartu su jais,
rodo, jog daugiau desimties procen11J matosi su tevais kasdien, o
dvidesimt penki procentai - kas savait~. Toliau beveik ketvirtadalis
sakosi susitink~ su tevais kas menesi, ir tik desimt procentlJ - kelet~
kartlJ per metus. Bet kokiu atveju sis vaizdas byloja apie gana dainus
Lietuvos dukrlJ ir sfinlJ kontaktus su savo tevais ir motinomis.
Daug k~ suzinome, paivelg~ i Norvegijos 1987-lJjQ met\! duomenlJ
pasiskirstym~ (kreive). (Reikia pridurti, jog pavyzdziai nera visiSkai
tiesiogiai palyginami, nes norvegiskajame tyrime klausimai apie
kontakta telefonu buvo suformuluoti kitaip. Taciau tai neturi dideles
itakos bendram vaizdui). PanaSumas tarp silJ dviej\! pavyzdzilJ yra
Brezinys 8.4 Procentas turinCilf. gerlf. drauglf. pagal amzilf. ir gyvenam(lj(l
viet(l, Lietuva
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akivaizdus. Paivelgus iS arciau, visgi atsiskleidZia kai kurie skirtumai.
Lietuvoje matome tendencij~ dainiau susitikineti su tevais, negu
Norvegijoje: Lietuvos gyventojai dainiau negu Norvegijos atsako "Kas
menesj" (MEN), ir reeiau "Kelet~ kartlJ i metus" (KEL-K-MET). Si
skirtum~ galima aiskinti tuo, kad Lietuva pagrinde yra katalikiska
salis, kur seima tradiciskai turejo svarbesni vaidmeni visuomeniniame
gyvenime. Taip pat verta atsiminti, jog bendras Lietuvos plo tas yra
iymiai maiesnis ui Norvegijos (ir. 1 skyrilJ), atstumai tarp mies11J ir
vietovilJ yra trumpesni, o visuomeninis transportas yra gana pigus. T~
paci~ tendencij~, nors ir ne taip stipriai isreiks~, rand ame 8.3
brezinyje, kur parodytas vailql kontaktlJ su tevais dainumas. Sie
apskaiciavimai lieeia respondentus, jaunesnius negu astuoniasdesimt
metlJ, turincius sesioliokos me11J ir vyresnilJ vaiklJ, negyvenancilJ
namuose. Matome, kad tevai Lietuvoje, turintys vaiklJ, negyvenancilJ
namuose, palaiko gana dainus kontaktus su jais: dvidesimt procentlJ

Brezinys 85 Procentas turinciy gery draugy pagal amziy ir gyvenam(ljø
vietø, Norvegija
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kasdien ir beveik keturiasdesimt procentlJ kas savait~. Norvegijos
duomenys taip pat atskleidzia panaslJ vaizdtl, velgi su nedidele retesnio
bendravimo tendencija.
Koks yra socialinis kontaktas ut seirnos rib\1? Lietuvos gyvenimo
stt!yglJ tyrime astuoniasdesimt procentlJ apklaustlJjlJ sakosi turi gery
draugy savo mieste/rajone/apylinkeje, neskaitant seirnos narilJ. Idomus
klausimas: kokios aplinkybes stt!ygoja sio faktoriaus ivairov~?
Sociologai neretai isskiria stabilv ir netrukdomtl gyvenimtl ne miesto
tipo srityse kaip teigiami\ artimlJ drauggklJ rysilJ uzmezgimo ir
islaikymo saltini. Kiti pabrezia, jog miestuose yra daugiau galimybilJ
sutikti ivairilJ zmonilJ, tokiu biidu surandant zmones su bendrais
interesais. Galima susidaryti nuomon~ apie si klausimi\, paivelgus i
8.5 bn!zinj.
Cia matome procentini pasiskirstymtl zmonilJ, turincilJ geflJ drauglJ,
pagal amzilJ ir gyvenamosios vietoves tiPtl. Vaizdas teikia daug
informacijos. Trumpai tariant, jis rodo, jog jauni zmones ir zmones,
gyvenantys Lietuvos miestuose, zymiai dainiau randa drauglJ
kaimynysteje, savo rajone ir pan. Pastebimos taip vadinamos
interakcijos tendencijos: jauni zmones maiiausiose kaimo gyvenvietese
skundiiasi negali surasti drauglJ kaimynysteje, tuo tarpu pagyven~
zmones nedideliuose miestuose ar stambesnese gyvenvietese sakosi
turi draugIJ. Taeiau bendras vaizdas yra visiSkai aiskus. Jaunimas ir
miestieeiai lengvai randa drauglJ savo rajonuose, o seni zmones ir
kaimo gyventojai - zymiai sunkiau.
Idomu palyginti si pavyzdi su atitinkamais norvegiSkais
duomenimis, parodytais 8.5 brezinyje. Cia toli graiu nerandame
jprasto panasumo tarp sity dviejy saliy. Norvegijoje galimybe tureti
drauglJ yra jokiu sistemingu biidu nepriklausoma nuo respondentlJ
amziaus. Dar daugiau - jei ir egzistuoja siokia tokia koreliacija tarp
gyvenamosios vietoves tipo ir draugystes rysiIJ, ji yra atvirkStine
Lietuvai. Norvegai, gyvenantys miestuose turi maiiau galimybilJ
susirasti drauglJ savo kaimynysteje, negu gyvenantys kaimuose. Reikia
pabrezti, jog visi kintamieji ir kategorijos yra tie patys abiejuose
tyrimuose. Taigi, paemus siuos du pavyzdzius kartu, prieiname
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isvados, jog miesto gyvenimas priespastytas kaimo gyvenimui turi
vienokiil prasm~ Lietuvoje, kitokiil - Norvegijoje. Ateities tyrimV
uzduotis bus paaiskinti, kodel siose dviejose salyse rasti tokie skirtingi
draugysteslbendravimo tipai.

Laisvalaikio veikla
Laisvlaikj paprastai priimta tirti kaip gerbuvio privalumil. Laisvalaikiu
zmones : semiasi jegv tam, kad susidoroti su daZnai itampos
kupinomis ir sunkiomis darbo uZduotimis. Laisvalaikis taip pat suteikia
galimyb~ iSvystyti ir pilnai patenkinti ivairius interesus ir hobi.
Striiktiirines laisvalaikio veiklos si!-1ygos lygiai kaip ir jos tradicijos,
yra nevienodos skirtingose visuomenese. Daug kil galima suzinoti apie
tautos/zmoniv charakteq, nagrinejant tipiSkus jv laisvalaikio
uzsiemimus.
8.6 brezinio kaireje puseje parodyta ivairi laisvalaikio veikla,
kurioje dalyvauja apklaustieji Lietuvoje. Tyrime buvo uzduotas
klausimas apie dalyvavimil ivairiuose renginiuose ir kitokioje
laisvalaikio veikloje. Respondentv buvo paklausta, kaip daZnai jie
veike til ar anil per paskutiniuosius 12 menesiv. Tarp isvardintvjv
veiklos tipV yra sie:

143

Ejau ilgus atsturnus pestute ar slidinejau (VAlKST)
Kitaip mankstinausi, sportavau (SPORT)
Buvau iSvyk~s/-usi zvejoti ClVEJ)
Ejau i kin~ (KIN)
Ejau i restoranalkavin~, pan. (KAV)
Dalyvavau privacioje sventeje, ejau i sveeius (SVEC)
Ejau i teatrwoper{l (TEATR)
Buvau dziazo/populiariosios muzikos kone erte (POP)
Buvau dailes muziejuje (DAlL)
Buvau bainycioje: pamaldose/religiniame susitikime (BAZN)
Buvau uzsiem~s/-usi kiirybine veikla (KORYB)
Kairioji (lietuviSkoji) lenteles puse vaizduoja kai kurias laisvalaikio
veiklos riisis. Kiekvienas horizontalus stulpelis rode proeent{l
dalyvavusiy duotoje veikloje bent vien~ kart{l praeity mety
laikotarpyje. Lietuviai dainai eina i kin{l, i sveeius ir i bainyci{l.
(Reikia atsiminti, jog galimybes lankytis restoranuose ir kavinese yra
gana ribotos Lietuvoje). Jie ne per daug vertina veikl{l atvirame ore,
sportavim{l. Siuo ativilgiu Lietuvos gyventojy laisvalaikis skiriasi nuo
iprastinio norvegiSko laisvalaikio profilio. Norvegai taip pat megsta
eiti i privacias sventes, i sveeius, bet jie visgi nemaiai laiko skiria
Brezinys 8.6 Procentas dalyvavusiy tam tikroje laisvalaikio veikloje
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pasivaiksciojimams, sportui ir kitai veildai atvirame ore. IS kitos puses,
Norvegai palyginus retai lankosi populiariosios muzikos koncertuose,
teatre, muziejuose ir bainycioje. Trumpai tariant, tipiskas norveg\1
uzsiemimas laisvu po darbo dienos laiku ar savaitgaliais yra
begiojimas arba ziilde. Lietuviai leidZia laika m{lStydami apie religinius
dalykus, zifiredami menus arba kine.
Individo auklejimas, asmenines IMos ir s{llygos artimiausioje
aplinkoje apsrendZia tai, kokitt Iaisvalaikio veiklos rUsi jis/ji renkasi.
Mes cia panagrinesime vientt svarbesni\1 veiklos tiP\1 - skaityrrl(J.. Nors
daugelis mano, jag tai "vidutiniosios ldases" ar intelektual\1
uzsiemimas, nelieka abejoni\1 del to, kad skaitymas yra pagrindinis
biidas vystyti savo intelek1{l, pasisemti ikvepimo kiirybingam mastymui
ir suzinoti naujlJ dalykQ. Knyga taip pat yra gera pagalbininke
asmeniniams planams ir norams ivykdyti. Tyrime respondentams buvo
tiesiog uZduotas ldausimas, kiek knyg\1 jie perskaire per
paskutiniuosius 12 menesilJ. 8.7 brezinyje matome procentini
pasiskirstym{l pagal iSsilavinimo lygj ir lyQ t\1, kurie perskaite daugiau
keturilJ knyglJ per metus.

Brezinys 8.7 Daug skaitancilljll procentas pagallytj ir issilavinimo lygj
PROCENTAS PERSKAICIVSIV DAUGIAU 4 KNYGV
PER PRAEJUSIUS METUS
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Brezinys atspindi gana nuoseklv kitim\:l tarp skaitymo dainio pagal
Hsilavinim\:l. Kuo aukstesnis asmens Hsilavinimas, tuo didesne
tikimybe, jog tai yra aktyvus skaitytojas laisvu nuo darbo ir kit\1

pareiglllaiku. Priedo pastebime dar vien{l idomll skirtum{l: moterys
skaito siek tiek daugiau, negu vyrai. Si pavyzdi dalinai galima aiskinti
nusistivejusio rollv pasidalijimo tarp lyciV pagrindu: moteriai,
"svelniajai" lyciai matyt labiau tinka toks uzsiemimas. Taciau, kaip jau
paiymeta anksciau, moterys Lietuvoje paprastai yra gerai
issilavinusios, todel pavyzdys 8.7 brezinyje atspindi ir tai, kad moterys
apskritai labiau domisi protiniu darbu.
Ir pabaigai paiiiirekime i 8.8 brezini, kuris vaizduoja daug
skaitancivjv pasisikirstym\:l pagal amiiV ir gyvenamosios vietoves tiP\:l.
Pavyzdys aiskiai rodo, jog laisvalaikio veikl\:l apsprendzia tai, kas tu
esi ir kur tu esi. Pirma, bendra kryptis yra ta, jog jauni zmones

Brezinys 8.8 Daug skaitanciyjy procentas pagal amfiy ir gyvenam{lj(!.
viet(!.
PROCENTAS PERSK C
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daugiau domisi skaitymu, negu pagyvene. Antra, matome jog
miestp/miestelill gyventojai daZniau skiria savo laisvalai1q skaitymui,
negu kaimo gyventojai. Taigi, aktyviausi skaitytojai Lietuvoje yra
jauni zmones miestuose, o seni zmones kaimuose retai skaito daug. Si
reiskini reikia taip pat aiskinti tuo, jog bibliotelq1 ir knygynU s~ygos
yra geresnes miestuose.
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9 skyrius
Asmens saugumas, konfliktai
••
• •
•
Ir visuomenine nuomone

Biiti saugiam/-iai, vaikscioti nesibijant grasinimy. ar bet kokio
pobiidZio prievartos, saugiai jaustis savo bute/name ir salia
gyvenamosios vietos - visa tai yra svarbus siuolaikines visuomenes
pasiekimas. Taeiau sis esminis kasdienio gyvenimo aspektas yra vis
dar maiai pripaiintas, lyginant su kitais gerbiivio faktoriais, kaip
pajamos, sveikata, namy. s~ygos ir tt. Daugelyje Vakary. visuomeniy.
pastebetas paradoksas: kai isvystyta dauguma (pagrinde
valstybiniy./visuomeniniy.) gerbUvio institucijy. bei junkcijy. ir esminiy.
gyvenimo lygio faktoriy., kaip sveikatos apsauga, lavinimasis ir
ekonominiai resursai, tuo pat metu irodyta, jog auga nusikalstamumas.
Ypac paskutine karta gall paliudyti stambiy. nusikaltimy. daugejim~.
Bendras nusikalstamumo augimas, bent jau Vakary. salyse,
aiskinamas daugeliu priezasciy.. Apskritai jis gall biiti susij~s su
neturtu ir ekonomiskai ar kitaip nuskriaustomis visuomenes grupemis.
Taciau priezastiniai faktoriai yra sudetingi ir neaiskiis. Pabreziami kai
kurie tipiSki siuolaikines visuomenes bruozai, kaip neformaliy. kontakty.
tarp zmoniy. maiejimo tendencija. Galimybes pasislepti/pabegti,
ivykdzius nusikaltim~, yra didesnes masineje visuomeneje, kurios
materialine ir socialine struktiira yra sudetinga. Kai bendras
ekonominis lygis kyla, atsiranda daugiau istatymo pazeidimy. (ypac
vagyseiy.).
Tyrime turime tik ribot~ informacij~ apie tai, kiek respondentai
kencia nuo nusikaltimy. ir prievartos. Taciau buvo uiduoti specialiis
klausimai apie gallmus susidiirimus su prievarta/flzines jegos
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naudojimu ar grasinimais prievarta. Priedo buvo paklausta apie asmens
savijauti\. - saugumi\., netikrumi\. ir baim~. Siame paskutiniame skyriuje
mes apzvelgsime pagrindinj tokiv iSgyvenimv Lietuvos visuomeneje
pobudi, taip pat aptarsime kai kurii\. ~iV rei~kiniv ivairov~.
Pastaraisiais metais Lietuvoje smarkiai padidejo itampa tarp
respublikos vyriausybes ir sovietines centro valdiios. Daugelis mane,
jog ~i kova paaStrlns etninius konfliktus salies viduje. Taciau
suprantama, jog nei tokiv konfliktv gylio, nei jv paa~trejimo momentv
neimanoma pilnai apra~yti tyrime. Nepaisant to, apzvalgos uZduotis
yra nu~viesti ir ~i klausimø., bent jau kiek tai leidiia padaryti musv
turimi duomenys.
Tautos politinio gyvenimo dalis yra diskusijos, paiiiirV formavimas
ir tiesioginis dalyvavimas ivairiose politinese akcijose. Mes
apzvelgsime kai kuriuos klausimus, susijusius su zmoniv aktyvumu,
darant itaki\. politiniams sprendimams vietiniu ir respublikos miiSteliu.
Vienas pagrindiniv sociologiniV teiginilJ, sako, jog individo
politines paiiiiros yra apspr~stos jos/jo uiimamos vietos socialineje
struktfiroje. Anketoje buvo keletas klausimv apie asmeninj dalyvavimø.
politiniame gyvenime ir pasitikejimø. vyriausybe. Priespaskutineje
skyriaus pastraipoje nagrinesime politini~ paiiar~ ivairov~ pagal
respondento socialin~ padeti: amiiV, iSsilavinimø. ir gyvenamosios
vietoves tiP3- Kiek leis ~ioje srityje gauti duomenys, mes palyginsime
Lietuvi\. su Skandinavija.
Pabaigoje trumpai apzvelgsime tai, kaip Lietuvos gyventojai
vertina savo gyvenim3-

Prievarta ir baime nukenteti nuo jos
Lietuvos gyvenimo siilyglJ, tyrime 1990 respondentams buvo uiduotas
klausimas ar jiems 1989-V metv laikotarpyje teko nukenteti nuo
ivairaus pobiidiio prievartos bei grasinimll. Klausimas buvo uiduotas
po to, kaip apklausejas pristate ji tokiu bOdu: "SiV klausimv pagalba
mes norime suzinoti, kaip dainai zmones kencia nuo prievartos
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(fizines jegos naudojimo) ar nuo grasinimv prievarta". Atsakymv
kategorijos yra sios:
Prievarta, s@lygojusi zymes kUne ar kiino suZalojima(ZYM)
Prievarta, nes@.lygojusi zymiV kUne ar suialojimv (NEZYM)
Grasinimai, kuriV is tikrvjv issigandote (GRAS)
Priedo buvo uZduotas klausimas, ar respondentai paskutiniuoju metu
bijo nukenteti nuo prievartos ar grasinimv, ar jie del to labai
nerimauja. Klausimas buvo isdalintas i sias kategorijas: "Gatveje",
"Viesose vietose", "Namuose".
9.1 brezinyje parodytas procentas apklaustQjv, atsakiusiv teigiamai
apie bent vien~ prievartos formv (t.y. pirmieji trys stulpeliai iS kaires),
kartu su tais, kurie labai nerimauja del prievartos gatveje (desinysis
stulpelis). Nedaug zmoniv (duprocentai) teigia, jog jie nukentejo nuo
prievartos, s@.lygojusios zymes kUne ar suzalojimus, ir toks pats
skaicius respondentQ teigia, jog jie nukentejci nuo prievartos,
nes@.lygojusios zymiV ar suialojimV. Maidaug dvigubai daugiau (virs
keturiv procentQ) skundziasi grasinimais prievarta, kuriV jie iSsigando.
IS siv duomenv matome, jog Lietuvos gyventojai yra gana saugiis

Brezinys 9.1 Prievarta ar grasinimai prievarta
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jprastineje savo aplinkoje. Tokia padetis ne daug kuo skiriasi nuo
norvegiskojo pavyzdZio. Taeiau iSskyrus vientl graftl - nesaugi
savijauta gatveje - ji skiriasi ir nuo trijp kitp Lietuvos duomenp. ir nuo
Norvegijos. Reikt\;1 taip pat pridurti, jog lietuviSkasis klausimas negali
bUti tiesiogiai lyginamas su norvegiSkuoju, nes pastarasis buvo
suformuluotas kitaip: "...kai Jus vaikstote vienas/-a sioje vietoveje".
Tai, kad virs desimties procentp lietuviSkajame pavyzdyje sakosi
estllabai neramOs gatveje, galima aiskinti kaip maZiau saugaus gatves
gyvenimo atspindi. Taeiau tai irgi gali bOti labiau itempto politinio
gyvenimo Lietuvoje iSdava.
ldomu paZvelgti i toki\;1 jausm\;1 isgyvenimo ivairow: kas bijo .
labiausiai, kas nepatiria baimes, kas isgyvena jos maZiau negu kiti? l
klausimtl atsako 9.2 ir 9.3 breziniai. Pirmajame parodytas procentas
atsakiusi\;1 "labai nerimauju" ar "siek tiek nerimauju" vyrams ir
moterims skirtingose gyvenamosiose vietovese. IS grafinio vaizdo
galime padaryti dvi pagrindines isvadas: a) moterys bijo zymiai
daZniau, negu vyrai, b) didmiescip ir miesto zmones patiria baim~
daZniau uz kaimo gyventojus. 9.3 brezinys papildo duomenis,
rodydamas baim~ patirianci\;1 vyrp ir moterp procenttl pagal auganti

Brezinys 9.2 Bijantys nukenteti nuo prievartos paga/ gyvenam(lj(l viet(l
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amii\.l. Pinna, ir vel matomas skirtumas tarp lyci\.l, kaip ir tiketasi iS
ankstesni\.lj\.l brezini\.l. Taeiau amiiaus faktorius veikia skirtingai vyrus
ir moteris. Jei senyvas amiius turi poveikio vYf\.l jausmams, tai
poveikis yra gana neigiamas: pagyven~ vyrai lori daugiau bairnes, nei
jauni. Motef\.l pavyzdys yra atvirkscias. Jaunos moterys zymiai dainiau
jauciasi nesaugios gatveje, nei senos. Taciau netgi vyresnio amiiaus
moterys dainiau sakosi esancios neramios, negu vyrai. Gundanti mintis
bUt\.l nagrineti siuos brezinius (9.2 ir 9.3) iS tradicinio roli\.l
pasidalijimo taSko, pabreziant motef\.l kaip "silpnosios ly ties padeti, o
Lietuv{l, kaip tipisk{l vYf\.l dominuojam{l visuomen~. Taciau nuspr~sti,
ar respondentQ pateikiarni isgyvenimai atspindi skirtumus "tikrosios"
prievartos laipsniui, ir pateikti daugiau sociologiSkai pagrist{l empirini\.l
pavyzdup aiskinim{l yra ateities tyrim\.l uiduotis.
Il

Brezinys 9.3 Bijantys nukenteti nuo prievartos pagal
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Galimi etniniai konfliktai
Taip pat svarbu suzinoti, ar tautinis judtjimas ir kova per
paskutiniuosius metus s{llygojo itampos tarp jvairi\l tautybi\l
padidejimil. Buvo uiduotas sis klausimas:
Ar Jus pastaruoju metu jauciate diskomfortil del paastrejusilJ
tarpnacionalinilJ santyki\l? Klausimas buvo iSdalintas i tris
socialines sritis:

Darbe
Gyvenamojoje vietoje
Viesose vietose
IS vis\l respondentlJ maidaug keturiolika procentlJ atsake, jog jie
stipriai ar siek tiek jaucia diskomforw. darbe, desimt procent\l gyvenamojoje vietoje, o dvidesimt trys procentai - viesose vietose.
Taigi, atrodo, jog etnine itampa stipriau auga viesose vietose, ir
nedaug - zmonilJ gyvenamosiose vietose ir darbe.

Bridinys 9.4 Jauciantys diskomfortø del
tautybc

galim~ etnini~ konflikt~

pagal
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Natiiralu paklausti, ar siuos jausmus vienodai stipriai iSgyvena
skirtinglJ tautybilJ zmones. Ar kai kurios grupes labiau nerimauja del
to? 9.4 ir 9.5 brezinilJ skiltys atsako i si klausimtt. Pirmojoje matome
procentinj pasiskirstymil atsakiusi\l, jog jie jaucia diskomforttt (stipriai
ar siek tiek) pagal tautyb~. Breiinys rodo, jog lietuvill tautybes
atstovai yra maiiau sunerimc del tarpnacionalines itampos, nei ki11)
tautybilJ zmones. RuslJ, lenkl) ir ki11) (nelietuvilJ) tautybilJ gyventojai
jaucia diskomfo~ del paastrejusilJ tarpnacionalinilJ santykilJ ir darbe,
ir prie namlJ, ir viesose vietose. Visais trimis atvejais pastebime, jog
labiausiai sunerimusios yra maiiausios etnines grupes, apzvalgoje
pavadintos "kita".
Tolimesn~ informacijtt matome 9.5 brezinyje. Jis konkretizuoja
pries tai buvusiam paiymetlJ atsakymlJ ivairow. Cia pavaizduotas
procentas 11), kurie jaucia diskomfo~ gyvenamoje vietoje pagal
tautyb~ ir lyq. Vel, kaip ir pastarojoje lenteleje, matome skirtumus tarp
ivairilJ tautybilJ atstovlJ. Taeiau priedo randame sistemingtt skirtumtt
tarp lyeilJ. Bendrai - moterys daugiau sunerimusios, nei vyrai. Sis
pavyzdys rodo, jog reakcija i tarpnacionalin~ itamptt taip pat
nuosekliai kinta kiekvienoje tautineje grupeje.

Brezinys 9.5 Jauciantys diskomfort{l gyvenamojoje vietoje pagal tautybc
ir ly ti
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Akcijos paveikiant politinius nutarimus
Pastarieji neiprasti ivykiai Lietuvoje paskatino pilieeius jsijungti j
jvairaus pobUdiio akcijas ir disputus, zmones erne labiau dometis
politiniais klausimais, nei anksciau. Zinoma, galima susidaryti ispiidi
apie labiau politiskai aktyvius gyventojus Lietuvoje, lyginant su
Norvegija (ir. 9.6 brez.)
Respondent\! buvo paklausta: "Ar Jus per paskutiniuosius 12
menesi\l dalyvavote kokioje nors veikloje, kad paveikti politinius
nutarimus?" 9.6 brezinys atspindi procent{!. rinkusi\l parasus arba
pasiraSiusi\l (PARAS) ir dalyvavusi\l mitinguose (MITING). Skirtumas
tarp politinio aktyvumo vidurki\l siose dviejose salyse yra iS tikr\lj\l
stulbinantis. Norvegiskieji duomenys gauti 1987 metais, kurie politiniu
poZiiiriu buvo gana "nonnalus". Skiltis rodo, jog Lietuvos gyventojai
daugiau negu dvigubai pasiraSe peticij\l ar rinko paras\l, be to daugiau
negu penkiagubai dalyvavo mitinguose. U siuos palyginimus itraukti
respondentai tarp astuoniolikos ir astuoniasdesimties met\l amiiaus).
Taigi, siuo kritisku Pabaltijo valstyberns periodu Lietuvos gyventojai
pasirode eSil1abai politiskai aktyvus.
Breiinys 9.6 Dalyvavimas veik/oje, paveikiant politinius nutarimus
DALYVAVUSIV PROCENTAS
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Taciau ir tarp paci~ Lietuvos pilieCi~ yra maiiau ir daugiau
politiskai aktyvi~. 9.7 ir 9.8 breziniuose suzinorne apie aktyvi\lj~
bruozus, lyginant su pasyvesniais politineje veikloje. Siose lentelese
matome procentinj pasiskirstyma dalyvavusilJ mitinguose. Pirmiausia,
9.7 brezinyje pavaizduotas dalyvavimas rnitinguose pagallytj ir
gyvenamttjtt vietov~. Nelieka abejoni~, kad tokia veikla yra miest~
fenomenas. Didiiausiuose rniestuose zrnones dalyvavo mitinguose
sesis-septynis kartus dainiau, negu maiai apgyventuose rajonuose.
Snnku susidaryti aisk~ vaizdtt apie dalyvavimtt mitinguose pagallytj.
Moterys pasirode bnvnsios ne rnaiiau aktyvios mitinguose, negu vyrai.
Daug ktt sakantj vaizdtt taip pat matorne 9.8 brezinyje. Cia

Brezinys 9.7 Dalyvavimas mitinguose pagal gyvenam(lja vietfl ir lytj
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dalyvavimas mitinguose paslårstytas pagal amiiU ir iSsilavinimo lygj.
Akivaizdu, jog labiausiai issilavin~ Lietuvos gyventojai aktyviausiai
dalyvauja mitinguose. Remiantis sociologijos teorija ir politologijos
tyrimais, tokio vaizdo kaip tik ir galima tiketis. Jis taip pat atitinka .
anksciau sioje apzvalgoje aptartus reiskinius (iT. 4 skyriV,
ISsilavinimas). Ten irodyta, jog iSsilavinimo lygis turi lemiamos itakos
apsprendziant individa pasitikejima savo galimybemis kontroliuoti
savo gyvenima. 9.8 breiinys akivaizdiiai demonstruoja kaip stipriai
isilavinimo lygis veikia politini susidomejima bei aktyvuma. Taip pat
pastebimos arnZiaus tendencijos, bet jos yra zymiai silpniau isreikstos.

Brezinys 9.8 Dalyvavimas mitinguose pagal amiiy ir issilavinimo lygj
DALYVAVUSIV PROCENTAS
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Poziuris j politinius klausimus ir
vyriausyb~
Klausimyno skyriuje "Visuomenine nuomone" pasakyta:
"Apie zemiau isvardintus klausimus Lietuvoje egzistuoja skirtingos
nuomones. Kokia yra JuS\! nuomone kiekvienu si\! atvej\!?"
Moterys diskriminuojamos vYf\l atZvilgiu (MOT-DISKR)
Vyriausybe laiko paslaptyje svarbiil informacijil, kuri turet\! buti
viesai paskelbta (INFORM)
Vyriausybe nepatenkinamai/neefektyviai atlieka savo
uzduotis/pareigas (NEPAT)
Oficialiosios valdzios atstovai ima kysius (KYSIAI)
Tik atskiros interesQ grupes gali priversti Parlamentil ir vyriausyb~
jgyvendinti tokias idejas, kurios siaip niekada nebutQ jgyvendintos
(INT-GRUP)

Brezinys 99 Pofiilris j politinius klausimus: skeptiskumo laipsnis pagal
lytj
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Respondentams buvo pateiktos penkios atsakyrn\1 altematyvos nuo
"Niekada" (1) iki "Labai dainai" (5). Atsakyrn\1 i si klausirn~
pasiskirstyrnas analizuojarnas 9.9 - 9.12 breziniuose. Priklausornybes
kintamasis yra respondento vidutinis pateikt\1 skaici\.l (nuo 1 iki 5)
vidurkis kiekvienam atvejui. Didelis skaicius reiSkia skeptisk~ ar
neigiam~ nuomon~: respondentas mano, jog tai atsitinka gana dafnai.
Kiekviename brezinyje matome atsakym\.l vidurki santykyje su
respondenllJ socialine chrakteristika. Pinnajame pavaizduotos vYl1J ir
motel1J nuomones. Sis brezinys rodo idom\1 dalyk{l. Beveik visais
atvejais VYl1J nuornones vidurkis yra auk~tesnis uZ rnotel1J. Tai rodo,
jog VYl1l nuornone apie vyriausybe yra labiau skeptiska, negu rnotel1J.
Taciau isskyrus vien~ klausim~ - kad moterys yra diskriminuojamos
VYl1J ativilgiu. Siuo klausimu vyrai pasirode zymiai mafiau kriti~ki: jie
mano, jog motel1J kaip kitos ly ties diskriminacija yra labai reta, tuo
tarpu moterys teigia, jog tai atsitinka gana dainai. Sis stebejirnas
puikiai patvirtina sociolog\.l teigini, jog zmogaus socialine padetis

BrHinys 9.10 Poiiiiris j politinius klausimus: skeptiskumo laipsnis pagal
amfi/!.
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apsprendzia jo poziiirius. Kaip materne ankstesniuose skyriuose,
rnoterirns yra prasciau atlyginama uz jv pastangas, negu vyrams.
Daugelis motel'Q. til patiria. Tad jos teigia, jog yra diskrirninuojamos
vYl1J ativilgiu gana dainai, tuo tarpu vyrai maiiau reaguoja i si
klausirnil·
Sekancios trys lenteles rodo atsakym\1 vidurkius tiems patierns
kintamiesiems santykyje su am.ziurni (9.10), gsilavinimu (9.11) ir
gyvenamaja vietove (9.12). Vel randame nernaiai iSkalbios
informacijos. Pagrindines tendencijas galima apibendrinti taip: Jauni

zmones, bendrai paemus, yra zymiai skeptiskiau nusiteike vyriausybes
atfvilgiu, negu seni, zmones su aukstuoju issilavinimu nepasitiki
valdiia daugiau, negu zmones be issilavinimo, o miesto gyventojai daugiau negu kaimo. Taigi, pagyven~ ir rnaiai gsilavin~ zrnones
kaimo rajonuose dar vis pasitiki oficialiaja valdZia, tuo tarpu jauni
gerai issilavin~ pilieeiai miestuose yra skeptiski. Velesne (cia
nenagrinejama daugybine analize) rodo, jog am.zius ir gyvenarnoji
vietove daugiau negu kiti faktoriai veikia tokias paiiiiras. Tai pat

Brezinys 9.11 Poiiiiris j politinius klausimus: skeptiskumo laipsnis pagal
issilavinimo lygj

3,4

BENDRAS POZIORIIJ VIDURKIS
(TEIGIAMAS·SKEPTIS

.:,.....------=--~---------i

3,2 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

O Pradinis
rnVidurinis

•

Auk~tasis

3,0 + - - - - - - i W h
2,8+------~

2,6+---..""
2,4

2,2
2,0 ...L.J..---'G'f'

MOT·D1SKR

INFORM

NEPAT

KYSIAI

INT·GRUP

VISUOMENINIV/POLITINIV PROBLEMV ROSIS

160

Saltinis: Lietuvos gyvenimo s~YglJ tyrimas 1990

galima pridurti, jog ~iuo ativilgiu neatrasta dideles ivairoves tarp
skirting\l tautybi\l atstov\l. Ateities tyrimuose bus idomu stebeti, ar
esminiai salles gyvenimo pasikeitimai 1991 met\! rudenj StUygos
panaSius rezultatus, kokie parodyti 9.9 - 9.12 breziniuose.
Taip pat idomi ateities uZduotis istirti, koki poveikj zmoni\l
nuomonei padarys Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybes,
vystymasis. Galima bus suZinoti, kaip gyventojai vertina savo situacij~,
lyginant su akstesniais gyvenimo ciklo laikotarpiais. LietuviSkajame
tyrime buvo uZduotas klausimas, kuris gall bUti tokios anallzts
pagrindu:
"Jeigu Jus dabar pergalvotumete vis~ savo gyvenim~ su sekmemis
ir nelaimemis, su kilimais ir kritimais, ar galetumete bendrais
bruozais pa.zymeti sioje lenteleje, kaip jus gyvenote?"
Respondentai turejo ivertinti savo gyvenim~ nuo vaikystes viena is
penki\l kategorij\l, kurios prasideda "blogai" ir baigiasi "labai gerai".
Toks vertinimas zinoma pasakoja tik apie labai apibendrin~ asmens

Brezinys 9.12 Poziilris j politinius klausimus: skeptiskumo laipsnis pagal
gyvenam(lj(l viet(l
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negu vYI11, bent jau po sestojo desimtmeeio vidurio. Atrodo, jog
Lietuvos moterims teko ggyventi daugiau sunkum\l, negu Lietuvos
vyrams.
Parodyti, kokie pakitimai gyventoj\l nuomoneje ir nusiteikime
ivyks naujoje politineje situacijoje, susikloseiusioje po 1991 met\l
rodens, gali tiktai tyrimai, kurie seks po sios mus\l apzvalgos.
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10 skyrius
Pagrindiniai gyvenimo
s{llyglJ tyrimo klausimai ir
sociologines apzvalgos

Per pastaruosius du desimtmeeius mokslineje literaruroje bei
visuomeniniuose debatuose zymiai dainiau tapo vartojamos tokios
s@.vokos, kaip: "socialiniai rodikliai", "sociologine apskaita",
"gyvenimo s~yg\l tyrimas" ar "socialines apzvalgos". Ir is tiesQ,
augantis sios srities tyrinetojQ skaicius ne syIq paliudijo apie tikr@.
mokslininkQ judejim@. uZ "socialinius rodiklius ". Taciau specifines siQ
s@.vok1}. reikSmes gali skirtis ivairiuose kontekstuose. Nepaisant to,
pagrindine sios srities problema lieka ta pati. Tai atskirQ individQ,
grupiQ ir visos visuomenes gyvenimo gerbavio ir kokybes matavimas

bei analize.
Pinnoji Lietuvos Socialine Apzvalga yra sudaryta Gyvenimo sOlygl4
tyrimo 1990 pagrindais. Aiskindami apzvalgos sukUrimo priezastis,
mes taip pat iSvardinsime keIet@. motyvQ, kodel butent siuo regionu
buvo ypatingai susidometa. Be to aptarsime kai kurias gyvenimo lygio
matavimo problemas, o taip pat jQ sprendimus, siulomus mokslineje
literatiiroje. Kai kurie siv. sprendimv. patvirtino ankstesniv.jQ gyvenimo
s~ygv. tyrimQ Skandinavijos salyse esm~, o taip pat - visumini
Lietuvos gyvenimo s~ygv. tyrimll.
Aptardami siuos klausimus, daliname juos i dvi dalis. Pinna, musQ
darbas apima konceptualias problemas, susietas su aprasomosios
socialines apskaitos sistemos vystymu. Tai reiskia budus apspresti ir
aprasyti gyvenimo lygj bei gyvenimo s~ygv. skirtumus tarp gyventojv..
164

Antra, mes atidZiau tiriame klausimus, tiesiogiai susijusius su
ilgalaikiais tyrimo tikslais: bendros analitines sistemos sudarymas
ateities sociologinei apskaitai. Pagrindinis dalykas cia - suprasti ivairil)
socialinil) rodiklil) pakitimus laiko begyje ir paaiskinti skirtumus tarp
jl). Taeiau tai svarbu tik tokiu atveju, jei paskui pinn{lji Lietuvos
gyvenimo s~ygl) tyrim{l veliau seks kiti. Siame skyriuje mes pagrinde
remsimes ankstesnil)jl) gyvenimo tyriml) Norvegijoje ir Svedijoje
patyrimu, turedami galvoje Lietuvos situacij{l.

Kodel ir kaip auga susidomejimas
socialiniais rodikliais bei apskaita
Atskirl) gyventojl) bei visos valstybes gerbfivio pagrindiniai ir
placiausiai naudojami rodikliai tradiciskai yra ekonominiai faktoriai:
asmenines pajamos ir bruto nacionalinil) pajaml). Taeiau ekonomistai
gincijasi, ar, griezOO sprendziant, ekonomine statistika yra patikima
matuojant gerbuvio lygi. Bet iki siol ji tebera pagrindinis sociologines
informacijos saltinis tiek vienos salies ribose, tiek lyginant gyvenimo
lygi tarp keletos saUl). Pagrindine to priezastis yra 00, kad si{l statistik{l
nesunku surinkti ir apdoroti, o be to, tiek gyventojai, tiek politikai
mano, jog sie duomenys yra daugumoje atvejl) teisingi.
Taciau paskutinioji sociologl) karta isvyste ivairesnius socialinil)
duomenl) pritaikymo bOdus. Patikrinta ir kita ekonominil) socialinil)
rodiklil) verte - jl) poveikis politiniams vyriausybes sprendimams.
Europoje britl) ekonomas Misanas (1969) savo pinnuose darbu ose
paiymejo "neigiaml) iSorinil) efektl)" didejim{l (pvz. aplinkos
uzterstumas del transporto ir gamykll) veiklos)~ Sie faktoriai rodo, kad
vien tik ekonominil) davinil) neuztenka, priimant politinius sprendimus.
Jis tvirtina, jog kai ekonominiai rodikliai nebegali atspindeti
visuomenes ir atskirl) individl) gerbfivio, nebera jokil) garantijl), kad
laisvosios rinkos jegos veda prie gerbiivio optimumo. Taigi,
"negatyvil) netiesioginil) efektl)" augimas ekonomikoje s~ygoja
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pataisytos bei papildytos duomen\l rinkimo sisternos bUtinyb~. Sis
faktorius pasirode es~ aktualus tiek planinio tipo ekonomikai,
vadovaujamai is centro, ir turet\l bUti svarbus salims, norineioms
pakeisti savo ekonomine struktiirtt g planines i laisv\lj\l rlnk\l.
Toliau, neskaitant isorini\l ir netiesioginiv ekonominiv faktoriV,
buvo iskeltas klausimas, ar ekonomika bei socialine politika pasieke
nuiymetuosius gerbiivio tikslus, tuos, kuriuos randame Skandinavijos
sali\l visuotinio gerbiivio idejoje. Daugelyje sriei\l sioms salims triiko ir iki siol triiksta - patenkinamos informacijos, kuri parodyty, kokia
buvo padaryta pa/anga (jei ji apskritai buvo). Tokiu biidu naujos
duomen\l rinkimo sisternos poreikis kyla iS neigiam\l ekonominiv bei
gyvenimo sttlygV reiSkiniv srityse, kurlos ankseiau nebuvo atspindimos
tradicineje statistikoje. Apibendrinant galima pasakyti, kad duomen\l
prireike dviejose srityse:

l. Lygybes rodikliai tarp atskiry individy ir visuomenes grupiy
svarbiuose gyvenimo aspektuose.
Tokiose srityse kaip politine itaka, pasitikejimas tarp zmoni\!,
sveikata, issilavinimas, laisvalaikis, vaik\! auginimo sttlygos ir pan.,
triiko duomen\l, galineiv palyginamai apraSyti atskirQ individ\! bei
grupi\l padeti visuomeneje. Tam tikra lygybe tarp pilieeiv siose salyse
yra savaime suprantamas idealas siuolaikineje visuotinio gerbiivio
koncepcijoje. Ilg\l laik\l buvo manoma, jog Skandinavijos salys vystosi
link didesnes lygybes tarp individ\!. Taeiau sio teiginio teisingumo
neimanoma patikrinti, vadovaujantis vien tik tradicine statistika. Bet is
kitos puses - negalima nustatyti kaip keiciasi atskirQ (zemiausi\!N ir
aukSciausivj\l) gyventojv grupi\l santykis ir sttlygos visuomeneje, kurla
linkme vystosi visuotinio gerbiivio valstybe, kaip kinta sveikatos
apsaugos, lavinimosi sttlygos irU., remiantis tik is konkretaus
gyvenimo surinktais duomenimis. Taigi, triiksta objektyvios
informacijos ir apie atskirus individus bei grupes tam tikru laiko
momentu, ir palyginamyjy duomeny apie visuomenes vystymasi per
ilgesni laik\l. Tai neleidZia susidaryti bendro vaizdo apie specifinius
politinius tikslus bei ideal us, lieeiancius pilieei\l lygyb~ visuomeneje.
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2. Galimybiy lygybes rodikliai
Nors ~i sritis yra susijus su auk~ciau apr~ytomis problemomis, j{l
taip pat verta panagrineti atskirai. Lygybes s{lvoka dainiausiai siejasi
su gerybi\l paskirstymu ir vartojimu duotu laiko momentu, tuo tarpu
galimybiy lygybes s{lvoka reiSkia atskir\l individ\l bei grupi\l
sugebejimll pakeisti savo slllygas per ilgesnj laikli- Paprastas klausimas,
uiduodamas sociolog\l, tirianci\l socialinj mobilum{l, iliustruoja ~i{l
veiklos sritj. Tai: 1) kokios yra vaik\,l, kilusi\l iS skifting\l socialini\l
sluoksni\l, galimybes pasiekti t{l patj arba auk~tesnj sluoksnj, tapus
suaugusiais? 2) ar galutine socialine padetis yra iS anksto apspr~sta
pradines?
S{lvokos "lygybe" ir "galimybi\llygybe" nebiitinai eina kartu.
Visuomeneje imanomas toks reiSkinys: gerybi\l paskirstymo lygybe yra
pasiekta, bet galimybi\l lygybes i~sivystymo lygis yra palyginus zemas.
Skandinavijos salyse politikai daugiausiai demesio skyre paskirstymo
lygybes didinimui, manydarni, jog galimybi\l lygybe seks automati~kai.
Taeiau po kurlo laiko paai~kejo, kad galimybi\l lygybe yra toU graiu
ne savaiminis reiSkinys. Tuomet padidejo poreikis informacijos, kurl
padengt\,l netradici~kas, nesusijusias su gerybi\l paskirstymu, sritis.
Kitaip nebiit\,l galima apraSyti visuomenes ir jos vystymosi.
Pavyzdiiui, vienas tiksl\l turet\,l biiti: pilieeiy gyvenimo begyje
pasiekiama socialine padetis neturi bUti apspresta to socialinio
sluoksnio, kuriame jie gime; kitas - moni\l iSsilavinimo lygis neturl
priklausyti nuo j\l tev\l iSsilavinimo.
Kad iSmatuoti lygyb~ ir galimybi\llygyb~, reikia dviej\,l rii~i\l
informacijos.
Pirma, reikalinga aprasomoji duomen\l apie atskirus individus ir
grupes apskaitos sisterna. Ji parodyt\,l j\l padetj visuomeneje, lyginant
vienus su kitais, ir remiantis gerybi\l paskirstymo bei suvartojimo
faktoriais, o taip pat j\l galimybes pakeisti ~i{l padetj. Tokio tipo
informacija skaitoma vienu pagrindini\l faktori\l, vystant bendrll
sociologines apskaitos sistemll. Problemas, susijusias su bendros
apskaitos sudarymu, aptarsime skyriuje "Apr~omoji apskaitos
sisterna".
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Antra, reikalinga analitine sistema kryptingiems socialiniams
pasikeitimams per ilgesnj laikil tyrineti. Ja vadovautlJsi politikai
priimdami naujus nutarimus ir naudodami visuomenes IMas. Sito1Q

vystymtlSi· kas taip pat yra ilgalaikis Norvegijos gyvenimo sa!yglJ
tyrlmlJ tikslas . mes aptarsime skyriuje "Bendra sociologines apskaitos
sistema ilgesniam laikui".

Aprasomoji apskaitos sistema
Apskaitos sitema, kuri leidzia apraSyti individ\! bei grupi\!
palyginamiljil "vert~" konkreeiu laiko momentu, yra pinnas svarbus
zingsnis link bendros sociologines apskaitos sistemos. Kad ji zengti,
reikia iSsp~sti visil eil~ teorinilJ ir praktinilJ problemlJ. Pacios
svarbiausios mokslines-teorines problemos cia yra:
1. Konceptualus poziiiris
Kil reiskia Silvokos individo ar grupes zmonilJ "gerbiivis",
"gyvenimo lygis" ir "gyvenimo sillygos"? Daugiausia demesio buvo
skirta tokiam gerbiiviui, kuris yra susij~s su ivairilJ gerybilJ/leslJ
paskirstymu. BritlJ sociologas Titmusas savo klasikiniame darbe
(1958), kurio idejos turejo daugiausiai itakos Norvegijos ir Svedijos
gyvenimo lygio tyrimams, apibrezia silvokil "gyvenimo lygis" kaip
... individa sugebejimil valdyti tokias gerybes kaip pinigai, zinios,
flZine ir psichine energija, santykiai su kitais asmenimis, saugumas
ir u., kuriV pagalba individas kontroliuoja ir s@.ffioningai keicia
savo gyvenimo sillygas (Johansson, 1972:12).
Taigi, tai yra visiskai logiSka strategija abibrezti zmonilJ gerbiivi ar
gyvenimo lygi, remiantis gerybilJ paskirstymu. Gerybes savo ruoztu
gali bUti pageidautinos vienos arba kaip priemone isigyti kitlJ gerybilJ,
arba ir viena, ir kita.
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Kita, alternatyvine, strategija yra paremta subjektyviais zmoni\1
duomenimis apie gerbuvi ir gerybip suvartojimil. Nesunku sutikti, jog
ir sie gyvenimo aspektai yra aktualus tyrimams. Taciau siil
infonnacijos sritl yra zymiai sunkiau tyrineti tiek teoriskai, tiek
praktiSkai. Pavyzdziui, kaip susumuoti daugelio zmonip subjektyvius
davinius apie gerbUvi?
Del siv priezasci\1 buvo pasirinkta pirmoji strategija - aprasyti
individo bei kolektyvo gerbUvi, pirmiausia remiantis gerybip
paskirstymu ir, maiiau, subjektyviais duomenimis apie gerbUvi bei
gerybip suvartojimil.
2. Duomenp matavimo kriterijai
Kokiil strategijil naudoti, palyginant individp ir grupip gerbUvi, yra
sudetinga problema. Dainiausia mes susiduriame su tuo, jog
visuomene niekada nefunkcionuoja idealiai, triiksta tam tikro laipsnio
lygybes tarp pilieeip, tarp daugelio grupip egzistuoja galimybip
nelygybe. Todel vienas svarbiausip tikslp yra sumaiinti til nelygybtl,
arba bendro gerybiv paskirstymo bildu, arba proporcionaliai zeminant
kai kuriuos standartus. Buvo pasiUlyta veiksminga strategija tokiems
skirtumams sumaiinti. Jos esme - apraSyti silpnilSias visuomenes
grupes, atsiZvelgiant i nebuviTll(l tv gerybip, kurip turi kitos grupes.
Daugiausia demesio skiriama labai neturtingiems zmonems,
gyvenantiems prastose sillygose, su zemu iSsilavinimu, neturintiems
jokios itakos politiniams sprendimams ir pan. Tokia strategija taip pat
reiskia, jog individv gyvenimo sillygos nusakomos terminais "blogas
gyvenimas" arba, kaip kontrastas tam, "geras gyvenimas". Svarbi
tokios terminologijos vartojimo priezastis yra ta, jog zymiai lengviau
nustatyti, kokie reiSkiniai sudaro blogas gyvenimo sillygas ar dideli
lesv/gerybip trUkumil ivairiose gyvenimo srityse, negu nustatyti, koks
gerybip gausejimas ar kokios sillygos ture1\! buti idealios.
3. Bendras indeksas?
Buvo pasiiilyta nustatyti bendro gyvenimo lygio indeks(l, kuris
atliktv til paciil funkcija, kaip ir tradiciniai bruto nacionalinio produkto
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matavimai. Sis pasiiilymas kol kas nesusilauke didelio pritarimo. Netgi
po keleto gyvenimo salygU tyrimu Skandinavijoje sociologai vis vien
link~ naudotis daugiam{lsteliniu tyrinejimo bei apskaitos bUdu.
Kodel ~itaip yra, paai~kinsime veliau, pasakodami apie diskusijtt
lieeiancii\ bendros sociologines apskaitas sisternil. Dabar MW galima
pabrezti, kad pats svarbiausias tikslas visuose gyvenimo lygio ir
socialiniU rodikliu tyrimuose yra iSanalizuoti, kaip specifiniai
visuomenes gyvenimo komponentai yra susipyne su kitais
komponentais. Tokiu bUdu daugiami\Stelinis metodas yra biitinas,
norint palengvinti sudetingil ir ivairiariis~ analiz~.
. 4. Kokie yra gerbiivio komponentai?
Apibendrinant, galima pasakyti, kad naudojamos dvi kriterijy. rusys,
sudarant specialU gerbiivio komponentu rinkini: politinis
veiksmingumas ir moksline svarba. l pastari\jil pagrinde ziiirima del jos
indelio i socialinio kintamumo bei stabilurna teorijil. Sie du kriterijai
nebiitinai atstoja vienas kiti\. Pavyzdziui, keletas tyrimU Norvegijoje
parode, kad kai kurie seimyninio gyvenimo aspektai turi daugiausia
itakos vaiku mokyklos lankymui, o tai yra vienas svarbiu duomenu
socialinio kintamumo teorijai. Taeiau, nepaisant to, sia tyrimo
rezultatu politinis veiksmingumas yra ribotas, nes priimta manyti, jog
seirnos institucija - net ir Norvegijos visuomeneje - yra uZ politines
itakos ir reguliavimo ribu. Ankstesniuose gyvenimo lygio tyrimuose
viena pagrindiniu uiduocip buvo surasti sip dviejp kriterijp - politinio
veiksmingumo bei makslines svarbos - tarpusavio pusiausvyril tose
srityse, kur jie neatstoja vienas kito. Si strategija taip pat buvo naudota
planuojant Lietuvos gyvenimo salygu tyrirnil 1990.
Maksline literatiira siiilo ivairius gerbUvio komponenty. rinkinius
tiek individu, tiek grupiu gerbiiviui aprasyti. Plaeiausiai naudojami
(imant bendriausias kategorijas) yra ekonominis pajegumas, politine
itaka, visuomenine bei etnine gerybe, sveikata, issilavinimas ir
gerbUvio siekiu motyvavimas.
AukSciau apraSYti\ diskusij3 apie pirm3 pakoP3, sudarant
aprasomajil sociologines apskaitos sistem3, galima apibendrinti
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sekaneiai. GerbUvi arba gyvenimo lygj reikia suvokti bei ai~kinti
individuali\l bei kolektyvini\l gerybi\l poziuriu. Toliau, individus ir
grupes reikia apra~yti, remiantis gerybi\l tIiikumu, lyginant su kitais,
didZiausia demesj skiriant visuomenes silpniesiems. I~ to matome, jog
gerbuvi reikia apra~yti daugiam{lsteliniu biidu, tuo pat metu
analizuojant atskiras dalis, kad parodyti SilfY~j tarp skirting\l
visuomenes gyvenimo komponen1\l. Siuos komponentus reikia atrinkti,
atsiZvelgiant i politinio veiksmingumo ir mokslines svarbos kriterijus.
Per pirmuosius dvide~imt toki\l studij\l met\l Skandinavijoje ~ie
pagrindiniai poziiiriai, zinoma, su kai kuriais pakeitimais, sukUre tvkta
pagrindtt duomen\l rinkimui, analizei ir moksliniams bei
visuomeniniams debatams. Galima tiketis, kad ~ios gaires taip pat
nuzymes pagrindinc kryptj sociologinems apzvalgoms Lietuvoje.

Bendra sociologines apskaitos sistema
ilgesniam laikui
Gyvenimo lygj tyrinejantys mokslinikai i~ esmes sutinka, jog sudaryti
placi~ apraSom~j~ sociologines apskaitos sistem~, remiantis tyrimais,
kurie apima ir netradicines statistikos sritis, yra reik~mingas zingsnis.
Taciau nuomones skiriasi, kalbant apie tai, kas yra ilgalaikis ir
galutinis tikslas darbe su socialiniais rodikliais. Trumpai tariant,
galima iSskirti dvi kryptis.
Pirmttja randame ankstesniuose JAV socialini\l rodikli\l tyrimuose.
Jie pabrezia, jog socialinis rodiklis gali biiti apibreziamas kaip
statistika tiesioginiam normatyviniam interesui, i kuri jeina trurnpi,
turiningi ir objektyviis vertinimai apie stt1ygas pagrindinese
visuornenes gyvenimo srityse. Socialinis rodiklis yra tiesioginis
gerbUvio matavimo vienetas, kuris, kisdamas "teisinga" kryptimi, kai
kiti rodikliai lieka nepakitc, parodo, jog padetis gereja: zmones gyvena
geriau. Taciau statistiniai duomenys apie policininkv

ar gydytoju
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skaieill negali bnti socialiniai rodikliai, o duomenys apie sveikat~ bei
visuomeneje yra socialiniai rodikliai.
Daugelis mano, jog toks metodas yra ribotas. Sociologai ypae
pabrezia, jog socialinius rodiklius reikia suvokti kaip bendresnes
sistemos dali, t.y. kaip sudedamuosius taip vadinamo visuomenines
sistemos modelio komponentus. Sie komponentai gali bfrti
psichologinio, ekonorninio, demografinio ar ekologinio pobfrdzio, ir
turi biiti susikaup~ per ilgesni lailql.
Galima sakyti, jog sie du metodai skiriasi vienas nuo kito tuo, kad
pirmasis pagrinde matuoja galutine isdav(l, o antrasis - ir galutine
isdav(l, pvz. sveikatos bUkl~, ir indelj j pacius proceso faktorius, pvz.
ligoninill bei gydytojll skaieill, ir taip pat analizuoja Sill faktorill
tarpusavio rysj. Pirmasis metodas daugiausia demesio skiria
rezultatams, antrasis - taip pat indeliams bei procesui, s!!1ygojusiam
siuos rezultatus. Pastarajam metodui sveikata reiSkia tik vien@.
komponent@. didesniame visuomenines sistemos modelyje. Arba, kitaip
tariant, pirmasis metodas tiria socialinill procesll produkt(l, tuo tarpu
antrasis - socialines produkcijos funkcij(l. Antruoju atveju norima ne
vien nustatyti visuomenes bfrkles diagnoz~, bet taip pat issiaiskinti,
kokie reiSkiniai s!!1ygojo ~ bfrkl~. Tai savo ruoztu padeda mums
nustatyti tos ligos gydymo bUd@..
Paskutinieji tyrimai Skandinavijos salyse neakcentavo SiD mfrsll
aprasyto skirtumo. Atrodo, kad prieita isvados, jog antrasis metodas
(tiriantis socialines produkcijos funkcij@.) tinka ilgalaikei perspektyvai.
Vadinasi, dirbarna ir su galutinemis statistinemis iSdavomis, ir su
socialines produkcijos funkcijomis.
Is to kyla svarbus klausimas: kokioje teorineje ir metodologineje
sistemoje vyksta sis ilgalaikes perspektyvos darbas? Sioje srityje
norvegQ sociologll m~tymas yra paveiktas ankstesnilljll Dzeimso S.
Kolemano (1971) darbll, kur jis sifrlo sistem~, panaSi~ i indelill-isdavll
analizes sistem~ ekonornikoje. Kolemanas paiymejo, jog visi
socialiniai procesai vyksta tam tikroje institucineje srityje, kaip seima,
darbine veikla, mokykla, vietine visuomene, teisetvarka. Jis pasiiile
analizuoti duotQ gerybill, pvz. seimynines santarves, ivairill asmeninill
nusikalstamum~
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gerybiQ/lMu. santykitl tarp vietines visuomenes nariu. darbo vie1\1.
prekiu ir t.t. pavertiT1'l(l kitomis tos paties tipo gerybemis duotose
institucijose arba taip vadinamomis veiksm{t sritimis. Kiekvienoje
veiksm\l srityje gallma apspr~sti jvairiu gerybi\l produkcijos funkcij~.
To pavyzdZiu gall biiti svietirno sritis. kurioje mokslininkai per
paskutiniuosius metus parode s~sj tarp padeties besimokancioje
seimoje, jo fizines biikles, mokytojo/destytojo sugebejimais ir mokslo
jstaigos lankymu. Sis metodas leidzia gyvenimo lygio tyrirnams tap ti
daugiau politiskai orientuotais ir tuo paciu padeda pagrindus taip
vadinarniems disciplinos tyrimams.

Sios apzvalgos veiksmingumas
AukSciau apra5yta diskusija rodo, k~ galirna pasiekti, sistemingai
kartojant gyvenimo lygio tyrimus ir ivedant jv duomenis i kitus
statistinius saltinius. Toks vystymasis - nuo aprasomosios apskaitos
sistemos sudarymo iki bendros sociologines apskaitos sitemos jvedirno
- yra viS\l Norvegijos ir Svedijos pastang\l tikslas per pastaruosius 20
met\l. Taeiau dar ne viskas padaryta sioje srityje, nors yra pastebima
pafanga. Tai matorne lygindarni pirmilji norvegisk~ji gyvenirno lygio
tyrirnil 1973-ais metais (Universitetsforlaget, 1976) su paskutiniaja
socialine apzvalga (SSB, 1989), pagrista keletos tyrirn\l ir kitos
statistikos duornenimis. Palaipsniui apzvalgos erne skirti daugiau
dernesio pasikeitirn\l analizei per ilgesni laik~ ir suvokti priezastinius
rysius tarp ivairi\l iSdav\l ir juos apsprendziancitl faktoritl.
Biitent tokioje perspektyvoje reikia vertinti pirmilj{t lietuviskilj{t
socialin~ apzvalg{t, pagris!{t Lietuvos gyvenimo s{t1yg\l tyrimu 1990.
Si~ apzvalg~ pagrinde sudaro jvairiy gyvenimo s~ygtl aprasymai duotu
laiko momentu. Mes taip pat naudojorne papildom~ statistik~, kur
imanoma, ir komentavorne galimus pakitirnus. Taip pat atitinkamai
analizavome galimus priezastinius rysius bei siOleme gyvenimo StllygV
jvairoves aiskinimus. Kintamiesiems, kurierns buvo galima rasti
atitinkamus duomenis Norvegijos gyvenirno salyg\l tyrimuose,
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sudareme palyginimo lenteles, rodancias santyki tarp padeties
Lietuvoje ir Skandinavijos ~alyse. Sis darbas, atliktas tikintis, jog miisl1
analize bus nauja ir vertinga dabartines Lietuvos visuomenes apzvalga,
kuri taip pat pades pagrindus tolimesniems tyrimams ir politiniams
sprendimams.
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11 skyrius
Pagrindinis informacijos
saltinis: gyvenimo s{llygy
tyri mas 1990

Sis skyrius pasakoja pagrindinj tyrim{l, naudOt{l ~ioje apivalgoje. Cia
apr~oma atrankos procedUra ir klausimyno struktiira, o taip pat
aptariama neto ir bruto atrankos bruoiai. Parodyta, jog atrankos
rezultatai yra pakankamai reprezentatyvus statistiniu poZiUriu. AtrinktlJ
gyventojp struktiira ~ek tiek skiriasi nuo duomenp apie gyventojus
pagallyties, amiiaus ir tautybes pasiskirstym{l. Sie skirtumai nera labai
dideli, juos taip pat galima pagristai paai~kinti.

Kaip atlikta atranka
Lietuvos gyvenimo s{l1ygp tyrimas 1990 buvo pagristas dviejy pakopy
tikimybes atranka tarp 18 mety ir vyresnip Lietuvos gyventojy.
Tiksliau tariant, buvo atrinkti gyventojai, kurie yra Lietuvos pilieeiai,
turintys teise balsuoti respublikos rinkimuose 1990 rudenj.
Tokiu budu suaugusieji gyventojai tapo prieinamais tyrimui. Taigi,
strategija buvo vykdyti atrank{l i~ iinomll gyventojll, o nesinaudojant
kitomis ffiaiiau tiksliomis procedUromis, kaip atsitiktinis adresy
rinkimas ivairiuose rajonuose.
Prie~ rinkimus respublika buvo padalinta i 141 rinkimines
apygardas. Kiekvien3 apygard3 sudare maZdaug dvide~imt tiikstan~i\l
potencialip rinkejp. Pirmojoje pakopoje huvo atsitiktinai atrinkta 51
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apygarda. Antroje pakopoje iS kiekvienos silJ apygard\1 isrinktas
atsitiktinis skaicius piliecilJ, kuris buvo proporcingas teisetlJ rinkejlJ
apygardoje skaiciui. J\1 surna sudare 2.510 apklausiam\1j\1.

Klausimynas
Klausimyno sudarymas pagtjstas pagrindinem direktyvom, kurias
apraSeme pries tai sekusiame skyriuje. Tai reiSkia, jog, neskaitant
biitin\1 pataisym\1, jis buvo sudarytas pagal ankstesnius Norvegijos ir
Svedijos tyrlmus, o ypae daug huvo vadovautasi 1987 met\1
Norvegijos gyvenimo sa!yg\1 tyrirnu. Rezultatas yra unikalus socialini\1
sa!yg\1 tarp Lietuvos ir Skandinavijos palyginimo saltinis.
Kaip jau irodyta, gyvenimo sa!yg\1 tyrimai turi ismatuoti skirtingus
socialinio ir ekonominio gyvenimo komponentus. Klausymyne
paiymeti kai kurie j\1, iS viso 14 pagrindini\1 kategorij\1. IS visa buvo
uiduota 158 klausimai. Salia klausim\1, reikalaujanci\1 biitinos
informacijos apie responden~ ir apklausejo situacij{l, klausimyne yra
sios kintam\1j\1 kategorijos:

1. But\1/nam\1 sa!ygos, aplinka
Sioje dalyje klausiama apie zmoni\1 but\1 sa!ygas ir aplink{l
gyvenamojoje vietoje. Si\1 klausim\1 tikslas yra gauti respondento
buto/namo tipo aprasym{l, jo plo~, nuosavybes form{l, ir, jei imanoma,
apytikre jo verte. Buvo taip pat paklausta apie potencialias problem as
ir sunkumus, susijusius su buW sa!ygomis.
2. Uzsiemimas, darbo sa!ygos
Klausimams apie uzsiemim{l ir darbo sa!ygas yra sldrta palyginus daug
vietos. Siame skyriuje uzfIksuotas dalyvavimas apmokamame darbe.
Mes paklauseme apie liaudies iikio sak{l, kurioje respondentas dirba,
tarnybine apklausiamojo padeti darbovieteje, nuosavybes form{l ir pan.
Mes taip pat sudareme kelet{l klausim\1 apie sa!ygas darbo vietoje ir
ivairius respondento atliekamo darbo bruozus.
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3. Fizines darbo s31ygos
Sioje placioje kategorijoje yra uZfiksuoti tokie fiziniai sunkumai, kaip
trlulcSmas, dulkes, blogas apsvietimas, dideli\l svori\l kilnojimas, ir u.
Taip pat paiymeti tokie subjektyvus faktoriai kaip stresai, itampa ir
pan. IGta klausim\l grupe yra apie respondento jtaktt savo asmeninei
darbo situacijai ir darbovietes sprendimams, nuo kuri\j. ji priklauso.

4. Sutuoktinio/-es darbas
Jei respondentas yra ved~s/istekejusi arba gyvena kartu su
vyru/moterimi kaip santuokoje, uZduoti tie patys klausimai apie jo/jos
darbo s{llygas, o taip pat apie laisvo laiko kiek;, kuri pora praleidZia
kartu.
5. Santaupos
Kaip ir ankstesniuose Skandinavijos tyrimuose, taip ir lietuviSkajame,
iStirti taupymo iproeiai, ty. ar zmones is visa kaupia santaupas, del
ko, ir ko jie tikisi is savo santaup\l vertes ateityje.
6. ISsilavinimas
Sioje dalyje pavaizduotas respondento fonnalusis iSsilavinimas
Lietuvos lavinimosi sistemoje, kartu su papildomu lavinimusi
suaugusiems, susietu su darbu ar kitais tikslais.
7. Nam\l ruosos, prieZiiiros darbas
Siame skyriuje apraSomas ivairaus pobUdZio darbas respondento
namuose: kiek laiko skiriama nam\j. ruosai, ir kas jtt atlieka.
Klausimyne nemaiai vietos uZima pagalba Zmonems, kurie patys
negali atlikti kai kuri\j. funkcij\j., ty.: vaik\!., ligoni\j. ir sen\l zmoni\j.
prieziuros organizavimas seimoje.
8. PrekiW\Juitini\j. paslaug\j. vartojimo s{llygos
Sie klausimai yra apie respondent\l galimybes isigyti ivairi\l gerybip
bei pasinaudoti paslaugomis, o taip pat apie preki\l ir paslaug\l kokyb~.
Kadangi Lietuvoje per pastaruosius metus susikloste gana neiprasta
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situacija preki\l ir paslaug\l gavimo ativilgiu, itraukeme klausimus apie
laik~, praleist~ laukiant eilese.
9. Saugumas ir prievarta
Sis skyrius padeda susidaryti vaizd~ apie tai, kiek Lietuvos gyventojai
jauciasi saugus savo kasdieniniame gyvenime. UZduoti klausimai, ar
respondentas nukentejo nuo prievartos, fizines jegos vartojimo ar
grasinim\l.
10. Laisvalaikis
Siame skyriuje mes aptariame zmoni\l laisvalaiki ir klausiame apie
ivairaus pobiidZio laisvalaikio veiklil- Taip pat uZduota klausim\l apie
faktorius, trukdancius respondentui uZsiimti megiama veikla.
11. Materialine padetis
Salia klausim\l apie alg~ uZduota visa eile apie respondento turlmas
gerybes, nuosavy~, vertybinius popierius ir pavelde~ turtil- Toliau
seka klausimai apie galimas respondento ekonomines problemas,
kurias jis patyre paskutini\lj\l dvylikos menesi\l laikotarpyje.
12. Sveikatos biikle
Sioje klausimyno dalyje randame klausimus apie susirgimus, j\l
vyravim~ bei pasiskirstym~ tarp Lietuvos gyventoj\l. Priedo itraukta
eile klausim\l apie ligv pasekmes ir apie galimybes gauti vaist\l bei
medicinini\l paslaug\l.
13. Socialinis kontaktas
Skandinavijos tyrlmuose pastebetas augantis susidomejimas
neformaliais socialiniais kontaktais bei santykiais. Siame skyriuje
pavaizduotas pats papraseiausias informacijos tinklas: uZduodami
klausimai apie kontaktus su ~eima, draugais ir kaimynais, o taip pat
labiau organizuoti platesni socialiniai kontaktai.
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14. Visuomenine nuomone ir dalyvavimas politikoje
Paskutineje dalyje klausiama apie respondento poziUrius i ivairius
socialinius ir politinius klausimus. Mes norime nustatyti politinius
interesus, poziiirius apie lygy~, Vyriausybe, korupcija ir pan., bei
paties respondento asmenines jtakos politikai vertinima.

Apklausa
Daugiausia apklausv. buvo pravesta 1990 metv. rugsejj ir spalj. IS visa
dirbo maidaug 50 apklausejQ. Kiekvienoje apygardoje buvo paskirtas
seniiinas, atsakingas ui apklausejQ darbo suderinim~, tikrinima ir
taisyma. AklausejQ personalas perejo specialia apmokymo programa.
Kiekvienas apklausejas privalejo skambinti duotiems respondentams
arba lankytis pas juos maiiausiai tris kartus, jei ry§io su respondentu
nepasiekta g pinno karto.
IS pradZiQ buvo nutarta pravesti apklausa zymiai anksciau tais
paeiais metais, bet reikejo jEt atideti del vykstancio konflikto, iskaitant
prekybos blokada, tarp centrines sovietines valdZios ir Lietuvos.
Nepaisant dar vis neatsliigstancios itampos ir sunkios padeties
Lietuvoje pasibaigus blokadai, mes nusprendeme pradeti apklausos
proeesa·
Neapdirbti duomenys buvo ivesti i elektronine sistemEt Vilniuje.
InformacijEt is kiekvieno uipildyto klausimyno perkeleme i personalini
kompiuterj, naudojantis SPSS PC+ programos atskiru Data Entry
moduliu. Po pinno apdorojimo Data Entry programoje Vilniuje
duomenys buvo atvezti i Oslo, kur buvo "i§valyti" ir paruo§ti analizei.
Veliau §iv. duomenQ rinkini mes perduosime Norvegijos SocialiniQ
Duomenv. Tarnybai (NSD), kur jie bus jvesti j archyvus tolimesniam
naudojimui.

179

Nedalyvavimas/isvykimas ir galutine
atranka
Atrinktp respondentlJ bruto buvo 2510 individ\.l. Is viso apklausta 2287
zmoni\l. Tokiu biidu dalyvavimo apklausoje procentas buvo labai
aukStas 91.4%. Sis rezultatas pasiektas daugiausiai del gerai
kvalifikuoto ir puikiai dirbusio apklausos personalo, tiek paei\l
apklausej\l, tiek pagrindini\.l organizatori\.l. J\.l pastangas iliustruoja sis
faktas: daugiau devyni\l procentlJ vis\.l respondentlJ buvo apklausta po
keturi\.l ir daugiau apsilankym\l.
Toles didelis dalyvavimo procentas yra taip pat aiSkintinas tuo, jog
sudarant klausimyna. buvo ideta daug valandu sunkaus darbo tam, kad
jis biitlJ logiskas ir lengvai suprantamas. Taip pat reikia pridurti, jog
klausimynas sudarytas rusu ir lietuviu kalbomis. Matosi, kad tai
StUygojo aktyvu rusu tautybes respondentlJ dalyvavim~ (zr. iemiau).
IS 2510 respondentlJ bruto 217 zmoniu nedalyvavo apklausoje del
ivairiu priezasei\l. Paeios svarbiausios j\.l yra isvardintos 11.1 lenteleje.

Lenteli! 11.1 Nedalyvavimas. Vyrai ir moterys pagal pateikt(l priezastj,
procentais

Respondentas atsisako
Nejmanoma susiri~ti
Respondentas serga
Respondentas darbe
Nerasta gyvenamoji vieta/namas
Nera namuose!kelione/atostogos
Kitos prieZastys
Viso
Bendras skaicius
Triiksta duomen\l: 31
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Viso

VYI\l

Motel\l

24.2
14.4
8.8
4.3
6.7
5.2
36.4

24.2
12.2
11.2
6.1
5.2
5.1
35.7

23.9
15.9
6.8
2.3
9.1
5.7
36.4

100
186

100
98

100
88

Tarp tv. kuri\l nepavyko apklausti. dainiausia priebstis yra jo ar jos
atsisakymas dalyvauti apklausoje. Si~ priezasq pateikia maidau kas '
ketvirtas nedalyvavusipjp. Su kai kuriais (apie 14 procentp) negalima
buvo susiri~ti. netgi kai respondento gyvenamoji vieta buvo nustatyta.
tuo tarpu kitp (beveik 7 procent~) buvo i~vis neimanoma surasti pagal
duot~ adresi\. Maidaug 5 procentai buvo uiregistruoti kaip i~vyke i
tarnybine kelione ar atostog\l. Kitos priezastys buvo apklausos objekto
mirtis. i~vykimas dirbti ar nuolatiniam gyvenimui i uZsieni. ir I I
Tarp nedalyvusi\lj\l apklausoje pastebime ~ioki toki skirtum~ pagal
Iyq. Kaip ir tiketasi, sunkiau susiri~ti su vyrais, nes jie dainai yra
darbe. Vyrai taip pat pateikia ligos priezasti maidaug dvigubai dainiau
uz moteris, tuo tarpu dainiau sunku surasti ar suZinoti motef\l, o ne
vyrp gyvenam~j~ viet~. Taip pat reikia paiymeti, kad i~ 217
nedalyvavusi\l apklausoje apie 31 triiksta duomenp ~iuose
kintamuosiuose - Priezastis ar Lytis - todel j\l negalejome itraukti i
1l.11ente1e.
I~ rinkimini\l s~aS\l vard\l ir pavardZi\l galime nustatyti
respondento lyti daugumoje atvej\l, kaip parodyta 11.1 lenteleje. Taigi,
atsitiktinai atrinktp asmen\llyti galime nustatyti i~ anksto, net jei
apklausejas ir nebuvo susiriSes su respondentais. Tai padeda ~iame
kintamajame palyginti su pasiskirstymu pagallyti bruto (pirmineje)
atrankoje, nedalyvavusius apklausoje (tuos, kurie del ivairi\l priezasci\l
neatsake i klausimus), neto atrank~ (tuos, kurie atsake) ir Lietuvos
gyventojus, nuo 18 metp ir vyresnius. 11.2 Ienteleje pateikti rezultatai.

Lenteie 11.2 Bruto atranka, nedalyvavimas, neto atranka ir visi
gyventojai (l8 metll ir vyresni) pagallytj. Moterys, procentais
Bruto atranka

Nedalyvavimas

Neto atranka

Visi gyventojai

56.0

48.0

56.7

53.9

11.2 lenteie rodo, jog bruto atrankoje moterp proporcija yra ~iek tiek
didesne (2.1 procento), negu tiketasi, lyginant su bendra gyventoj\l
struktiira. Taciau ~ios atrankos dydZio taip vadinamas tikrumo lygis
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yra 95 procentai ir turetp. sudaryti maidaug +/- 2 procentus statistines
paklaidos, o tikrumo lygiui, kuris yra 98 procentai, paklaidos procentas
turetp. biiti +/- 2.3 procento. Taigi, pastebeta didesne nei tiketasi
moteI\l proporcija bruto atrankoje yra priimtina statistines paklaidos
ribose.
Taip pat reikia pabrezti kit~ reiSkinj. 11.2 lenteles procentinis
santykis yra pagristas individais, kurly lyq mes tikrai zinome. Taeiau
yra 61 respondentas (2.4 procento), kurlo duomeny ~iame kintamajame
triiksta bruto atrankoje. Tai rodo, jog paklaidos remus dar galima
plesti, turint galvoje triikstamus duomenis apie lyq. Taigi, nera
akivaizdZiy stebejimy, kurie privestp. mus prie iSvados, jog tarp
Lietuvos gyventojy bendros struktiiros ir tyrimo bruto atrankos matorni
sistemingi skirtumai pagal lyq.
Reikia pridurti (nesigilinant idetales), jog vyry proporcija yra
aukStesne tarpe tp., su kuriais susiristi reikejo dviejy skambuciy ar
daugiau, negu tp., kurie buvo apklausti is pirmo karto. Tai atitinka
pastebe~ f~, kad tarp nedalyvavusiy apklausoje yra daugiau vyry.
Siuo atZvilgiu buvo lengviau atlikti motery, o ne vyry apklaus~.
(Siiilom{l ~io reiSkinio ai~kinim{l rasite zerniau). Tokiy faktoriy
rezultate pasiskirstymas pagal lyq neto atrankoje yra ~iek tiek nukryp~
nuo pasiskirstymo bruto atrankoje.
Matome taip pat kele~ kitp. idorniy tendencijy, lygindarni neto
atrank~ su paskutiniaisiais duomeninirnis apie Lietuvos gyventojus.
11.3 ir 11.4 lentelese parodytas pasiskirstymas pagal amiiy ir tautyb~.
11.3 lenteie rodo, jog neto atrankoje palyginus maiai jauny zmoniy
(tarp 18 ir 29 metp.) ir gana didele proporcija vidutinio affiZiaus
respondentp..
Viena ~io pavyzdZio dalis gali biiti ai~kinama maZiausiai dviem
priefastimis. Pirma, faktas, jog daug jauny zmoniy studijuoja ar dirba
kitur, nei uiregistruotoje gyvenamojoje vietoje. Antra, tuo laikotarpiu
Lietuvos jaunuoliai, kuriy centro vyriausybe reikalavo atlikti karin~
prievol~ soviety armijoje, slapstesi, gyveno ne namuose, noredarni
ifvengti rinkimo i armij(l. Sis paai~kinimas galioja todel, kad daugiau
vyry, nei motery nedalyvavo apklausoje, kaip jau sakyta auk~ciau.
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Priedo galima isivaizduoti, jog uz fonnaliai pateiktu priezasciu slypi ~i
tikroji nedalyvavimo priezastis. Jeigu sis jaun\,l vYf\l nedalyvavimo
paai~kinimas yra pagrindinis ir galiojantis, tai ir dalyvavusi\,l
apklausoje jaun\,l VYf\l proporcija turi biiti maiesne. Tolimesne analize
irodo, kad taip ir yra. H jaunesni\,l nei 25 met\,l respondent\,l net 62%
yra merginos. Taigi, neatrodo, jog zemesne jaun\,l zmoni\,l proporcija
aiskinama klaidingai si\,l dviej\,l faktori\,l pagalba (vieni studijuoja
kituose miestuose, kiti slapstosi nuo kariuomenes).

Lentele 11.3 Pasiskirstymas pagal amzill neto atrankoje lyginant su
visais gyventojais. Procentais
ArnZiaus kategorija

Neto
atranka

Visi
gyventojai

18-29 metai
30-49 metai
50-69 metai
70 met\) ir daugiau

20.4
40.8
30.5
8.3

25.8
36.1
28.1
9.5

Triiksta duomenp: 95

Lietuvos gyventoj\,l struktiira susideda i~ keletos ivairilJ tautybiU
zmoni\,l, nors lietuvi\,l kilmes zmoniu yra neabejotina dauguma. 11.4
lenteleje matome pasiskirstymp. pagal tautybes neto atrankoje lyginant
su oficialiaja Lietuvos statistika.
Pagrindinis neto atrankos vaizdas yra toks, kaip ir bendras vis\,l
gyventojlJ: lietuviai yra skaitlingiausia grupe, antra pagal didump. rusai, o toliau seka lenkai.
Atrankoje matoma lietuvilJ tautybes dominavimo tendencija, o kitos
tautybes, ypac lenkij, yra palyginus labai neskaitlingos. Tai galima
paaiskinti sekaneiai. Devintajame desimtmetyje augo nacionalinis
judejimas Lietuvoje, o 1990 metai pasiZymejo keletu svarbi\,l ivyki\,l ir
manifest\,l (iT. taip pat 1 ir 9 skyrius). Todel nenuostabu, jog
respondentai, oficialiai uiregistruoti rinkiminiuose s{IIilSuose kaip
nelietuviai, kuri\,l vienas is teV\,l yra lietuvi\,l tautybes, sakosi eSt!
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lietuviai. Sis ai~kinimas pagristas tuo faktu, jog buti lenku Lietuvoje
nera pats populiariausias dalykas del istoriniv priezasciv, bent jau tam
tikru laikotarpiu ir kai kuriuose respublikos rajonuose. Tai paai~kint\l
zemttlenlqJ tautybes zmoniv dalyvavimtt apkIausoje. Kitas pana5iai
argumentuotas paai~mas bUt\l tai, kad lenkai del ivairiv priezasciv
skeptiSkai ziiiri i Lietuvos vyriausyb{! ir todel nenoriai dalyvauja
tyrimuose. Nepaisant ~iv tendencijv, kurios turi loggkus paai~kinimus,
kit\i tautybiv santykis yra gana artimas bendrai gyventojv struktiirai.

Lenteie 11.4 Tautybe. Neto atranka ir visi gyventojai. Procentais
Tautybe
Lietuvis(-e)
Rusas(-e)
Lenkas(-e)
Zydas(-e)
Baltarusis(-e)
Ukrainietis(-e)
IGta

Nepateikta

Neto
atranka

Visi
gyventojai

83.2
7.9
4.5
0.5
1.2
1.0
0.6

79.6
9.4
7.0
0.3
1.7
1.2
0.8

1.0

Prie jau paminet\l skirtumv, tolirnesni tyrimai rodo, jog neto
atrankoje yra daugiau ZmoniV su auk~tuoju issilavinimu, negu bendroje
gyventojv statistikoje. Tai nonnalus regkinys, Zinomas is daugelio
tyrimV. Taciau gsilavinimo kategorijos, naudotos tyrime, nera
tiesiogiai palyginamos su naudotomis oficialiojoje Lietuvos statistikoje.
Todel sunku nusakyti tikslv nukrypirno dydi.
Apskritai analizems pateikta atranka neverta ypatingv priekaist\l.
Nors bruto atrankoje yra siek tiek didesne moterv proprocija,
nukrypimas yra leidZiamos statistines paklaidos ribose. Kitus
skirtumus, rastus neto atrankoje, tai pat galirna paaiskinti istoriniV bei
politiniV tyrimo s~ygv ativilgiu. Taciau vis vien svarbu atsiminti siuos
neatitikirnus toliau aiskinant sios apzvalgos rezultatus.
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GARANTUOTAS PASLAPTIES ISLA1KVMAS

GVVENIMO S~LVGV TVRIMAS 1990

Sveikil
Mano vardas ..................................... At. dirbu" Lietuvos gyvenimo s?lygV tyrime 1990".
Mes raMme Jums anksl:iau ir praneMme, kad noretume apsilankyti pas Jus. Mes
kreipiames i Jus, kadangi mums reikalingas JusV dalyvavimas tiriant Lietuvos piliel:iv
gyve ni mo s?lygas. Siai uzduol:iai ivykdyti mes it.rinkome 2500 piliel:iV, kurie atsakys i musv
tyri mo klausimus anketoje.
Sie 2500 zmones buvo atrinkti tokiu principu, kad sudarytv Lietuvos "miniatiur?". Todel
nepaprastai svarbu, kad visi atrinktieji atsako i anketos klausimus. Jei kas nors it. Jv
nedalyvauja, Lietuvos gyvenimo s?lygV plane susidaro "baitos demes". Tas s~.Iygoja nepiln?
ir neteising? ispudi apie Lietuvos piliel:iv gyvenim?
Butent del to yra labai svarbu, kad i klausimus atsako ne kas kitas, bet Jus. Taip mes
gausime ger? statistini rezultat?, ir JusV pagalba mums yra tiesiog nepakeil:iama.
Tal:iau surinkta medziaga bus skelbiama tik skail:iais ir lentelemis. Todel visa musv
surinkta informacija bus grieztai laikoma paslaptyje. Nei vienas JusV pateiktv duomenv
netures Jums jokios neigiamos itakos ateityje. Visi dirbantieji su medziaga garantuoja
paslapties it.laikym?
Mes manome, kad ~ie klausimai bus ido mus ir Jums, nes jie liel:ia svarbias JusV
gyvenimo pus es, JusV kasdienyb~.
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Ktti atsisako AO vardu
AO sarga(trumpalaikiai)
AO serga(ilgalaikiai)
ligatmirties atvajis AO Aeimoja
AO IAvyk\ls, atostogose ar pan.
AO

i§vyk~s

dirbti, j

tarnybin~

kalionp ar pan.

AO iAvyk\ls mokytis, studijuoti ar pan.
Su AO neimanoma susiristi
AO adresaslnamas nebuvo rastas
Ktta
AO mir\ls
AO

IAvyk~s

nuolatiniam gyvanimul

AO islaikomas valst. istaigos
Ktta

3

I ufslanl

PASKAITYKITE :
lå prad!iv norålume papasakoli apie mOsv apklausos melod~. Visi klausimai, kuriuos så u!duosiu, yra åioje ankeloje.
Svarbu, kad visi, kas dalyvauja tyrirne, gauna luos pa~ius klausimus, ufduolus luo p~iu bOdu ir la p~ia eilås tvarka
Mums tai bOtina tam, kad gauti ger, Jils~ atsakym~ statistinj rezuttatv..
2inoma, sunku sudaryti lokius klausimus, kurie vienodal liktV visiams. Bal mas bOs1me labai dåkingl, jai JOs alsakysHa kue
pilniau ir liksliau, nors ir bOtV klausimv, kuria Jums alrodo nalinkami.

VISKA.. PAtYMI APLKLAUS~JAS

#1.8. JOsv gimimo metal:

60-61
19CD

lb. JOsv gimimo vieta: /RASYKITE /SKAITOMAI
______________________________________________________ 62·64

VALSTYB~:,

~~~

UD
REsPUBLlKA:,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

65·67

...,..,...~

UD
__________________________________

MIESTAS~ONAS:.

~

-,~~,_r

I I I I

#c. JOsV laulybå:
72
l

2
3
4
5
6
7

O
O
O
O
O
O
O

LlETUVIS(-~)
RUSAS(-~)
LENKAS(-~)
2:YDAS(-~)
BALTARUSIS(-~)
UKRAINIETIS(-~)
KITA

#2.8.

lå pradtiV turlma kalet, klausimv apia butv, gyvanimo s~ygas ir pan.
Kiak mel\.! JOs laukåle galimybås IsigytVpasistalyti dabartinj JOs\.! buWnam~?

73 • 76

mm

METV M~N.

lb. Kokiame nama JOs gyvenata?
n
l

2

o

o

VIENKlEMlS AR KAIMO NAMAS (SU OK.PASTATAIS AR PAN.)
LAISVAl ISD~STYTAS (STOVINTIS MA2:IAUSIAI PER pust: METRO NUO ARTIMIAUSIO NAMO)
NAMAS VIENAl SEIMAI

3 DNAMAs, SUJUNGTAS SU KITAIS NAMAIS (BEND RA TERASA IR PAN.)
4
5
6
7
8
9

o

o
o
o
o
o

VERTIKALlAI PADALINTAS NAMAS DVIEM SEIMOM
HORIZONTALIAI PADALINTAS NAMAS DVIEM SEIMOM
KITOKS NAMAS, TURINTIS NE DAUGIAU DVIEJIJ AUKSTV
BLOKINIS NAMAS AR KITOKS, TRIJV AR DAUGIAU AUKSTV

IMON~S

PASTATAS, DIRBTUVr: AR PAN.

VIESBUTIS, PENSlONATAS, SENELIV NAMAI, VAIKV NAMAI, KAREIVINr:S AR KITOKIO
BENDRABUTINIO TlPO PASTATAS

4

#3. Kokiu bOdu JOs esate namoibUlo savininkas(-ai)?
PARODYKITE KORT NR. t.
78-79

O
O
03 O
04 O
05 O
06 O
07 O
08 O
09 O
10 O
11 O

-----> 6.
------> 6.

01

BENDRABUTIS, LOVOS TIPO

02

BENDRABUTIS, BUTO TIPO

BENDRABUTIS, KAMBARIO TIPO ___ o>
KAMBARIO NUOMA

6.

----> 6.

ATSKIRO BUTO NUOMA ___ o_o>
ATSKIRO NAMO NUOMA
VALSTYBINIS BUTAS

----->

6.
6.

----> 6.

BUTAS, SKIRTAS APTARNAUJANCIAM PERSONALUI (KIEMSARGIUI,
KITA ____ o>

OKVED~IUI

6.

KOOPERATINIS BUTAS (GYVENTOJV
INDIVIDUALUS NAMAS (GYVENTOJV

AR PAN.) ___ o>

6.

NUOSAVYB~) ___o> 4.
NUOSAVYB~) ___ o> 4.

Sie klausimai gali Jums atrodyti netlnkami, todål mes bOsime dåkingi, jei JOs suapvalins~e kaln{l iki artimiausiv tOkstanl:iv
rublilJ·
Koki{l nustatytumåt savo buto/namo kain{l, jei dabar galåtumåte jj parduoti prival:ioje rinkoje?
80 - 84

4.

rn DTI

PARDAVIMO VERrt

RUB.

85
1
2

O
O

U~KRrtIUOKITE

D~L
KAIN~

CIA, JEI

SUNKU NUSTATYTI

3 DATSISAKAU SKELBTI

KAINOS LABAI ABEJOJATE

KAIN~

5.Kiek Jums teko u!mokåtl u! JOsV dabartinj but{llnam{l?
86 - 90
IS KURIV PIRMINJ JNA$~ SUDAR~:
I I I I I RUB.
PILNA KAINA:

91

I I

95

I I I RUB.

#6. Kiek moka gyventojas(-ai) I månesj ut komunalines paslaugas (ap§ildym{l, elektros energij{l, telefon\l, dujas ir pan.)?
I KLAUSIMft., TAIP PAT ATSAKO GYVENANTYS BENDRABUCIUOSE BEl NUOMUOTOJAI
96 - 98

M~NESINIS

MOKESTIS:

om

99-100

RUB.

rn

KAP.

#7. Kokiu skall:iumi kambanv gyventojas(-ai) naudojasi savo bUIeiname? Neskaityktte vonios, virtuvås, prieangio ir mBtv
patalpv (mBtesnlv u! 6m')?
101-102

rn

KAMBARIIJ SKAICIUS

JEI AO GYVENA BENDRABUTYJE AR NUOMUOJASI KAMBAR/(-IUS) (lR.lNSmUKCLlft.,),U1KRYlIUOKITE CIA:
103

10

5

#8. Ar yra bute/name:

TAIP
1

NE
2

Tualetas?
Vonia ar du§as?

O
O
O
O

O
O
O
O

Vlrtuvå, mafiausla 6m'?
Centrinis ap§ildymas?
lvestas
108
1
2
3

O
O
O

104
105
106
107

kar§tas vanduo?
TAIP, NUOLAT NAUDOJAMAS
TAIP, NENUOLAT NAUDOJAMAS (KARTAIS ATJUNGIAMAS)
NE, NERA

#9. Ar Jus savo namuose galHe naudotis:

TAIP
1

NE
2

Saldytuvu?

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

IndlJ plovimo mdina?
Skalbimo ma§ina?
(TA/P PAT BENDROM/S SKALB/MO PATALPOM/S)
Telefonu?
Televizoriumi?
Video aparatura?
Terasa, balkonu ar pan?
Dienrdciu/furnalu (PRENUMERA TA.
LA/SVAS PARDAV/MAS)?

109
110
111
112
113
114
115
116

#10. Ar kuris nors gyvenamlJilJ kambarilJ JUSIJ but9lname yra:
TAIP,
VISI
l

TAIP,
KAI
KURIE
2

D
O
D

D
D
D

TAIP
1

NE
2

A. Triuk§mo i§ kaimyninio namoJbuto,laiptinås,
vandentiekio vamzdfilJ ar pan?
B. Triuk§mo i§ gatvås, kelio?
C. Triuk§mo nuo gelefinkelio?
D. Triuk§mo nuo låktuVIJ?
E. Triuk§mo nuo pramonås imonilJ veiklos?

O
D
O
D
D

D
D
D
D
D

lb. Ar Jus §alia savo namlJ paprastai kenciate "uo:

TAIP
1

NE
2

A. DulkilJ, nemalonaus kvapo, i§metamll duj ... ?
B. Dumv, du1kiV ar pan. nuo pramO"9S ir pan. §attinilJ?
C. Nemalonaus kvapo "UO pramonås ar pan. §attinilJ?

D
D
D

D
D
D

Drågnas?
Sanas, sunkiai ap§ildomas?
Pereinamas?

NE,

N"'RA
3

D
D
D

#11.8. Ar Jus paprastal save nam9lbute kenCiate nuo:

6

120
121
122
123
124

125
126
127

117
118
119

Toliau seka keletas k1ausimv apia JOsV §eim, ir visus, gyv9nan~ius JOsV namuose.

#12. Kakia JOsv dabartinll §elmynlnå padetis7
128
1
2
3

4
5

6

NEVEO~S

D
D
D
D
D
D

---> 13.8.

(NEISTEKEJUSIJNIENISAS

VEOeSIISTEKEJUSI
GYVENANTIS(-I) KARTU NESUSITUOKUS
NASlYSINASLE
NEGVVENANTIS(-I) SU 2MONA(VYRU)

ISSISKYR~S(·USI)

U1DUODAMAS AO, KUR/S(-/) YRA NEVED~S(NE/STEKEJUS/) /R NETUR/
SUGYVENTINIO(-J:s}(lR. KLAUS.11 IR 12). KITI PEREINA PRIE KLAUS. 13b.
Ar Jus kada nors asate gyven\,s(-usi) su moterimilvyru nesushuok\,s(-usi)?
129

13.8.

1
2

D
D

NE

---> 15

TAIP

b. Mes noretuma tureti piln, apt'lalg, periodv, kada JOs gyvenotø santuokoje arba su sugyvantiniu(-ne). Jai Jus buvote
ved~s

arba gyvenote kartu na vian, kart" pradekhe, pra§om, nuo pirmosios JOsV santuokos arba bøndro gyvønimo.
SANTUOKA

GVVENIMAS KARTU NE SANTUOKOJE
PRAOJ:TA
GVVENTI
KARTU
130-131

IK.

19mMETAJ

2K.

19mMETAI

3K.

19mMETAI

4K.

19mMETAI

141-142

152-153

163·164

ISSISKIRTA

NEISSISKIRTA

132-133
19mMETAll
143-144
19

Cl] METAI l

154-155
1 9 m METAI l
165-166
19DDMETAII

SUSlTUOKTA SANTUOKOS
SU SUGYPRAo21A
VENTINIU, (-E)

134

135

O

0--->

145

146

O

0--->

156

o
o

167

157

0-->
168

o ---->

7

136-137
19mMETAI
147-148
19mMETAI
158-159
1 9 m METAI
169·170
19DDMETAI

ISSISKIRTA

NEISSISKIRTA

138-139
19mMETAll
149-150
19CDMETAll
160-161
19

Cl] METAIl

171-172
19CDMETAll

140

O
151

O
162

o
o

173

Mas noråtuma gautl plln~ InformaclJ~ apia asmanls, gyvananl:lus JOsV namuosa. ~almos narials mas paprastal
lalkoma tuos asmanis, kuria nuolat gyvena JOsV namuose ir mafiausiai vien~ kart~ per dian~ maitinasi kartu. Asmanys,
nuolat gyvanantys namuosa, bet åiuo metu iåvyk(l (pvz. dirbti ar studijuoti), taip pat skanosi åaimos nariais.
JEI KURIS IS JV LAIKINAllSWKfS, UtRytlUOKITE LANGEL/'ISWKUSIVJV' SKILTYJE.

#14.

SEIMOS
NARIO

VARDAS

GIMIMO
MelAJ

GIMINYSTI:S
RV$VS
W~

NR

LAIKINAS
I$VYKIMAS
DIRBT! AR
MOKYTIS

174·175
19[0

176-177

178

O1

O

02

179-180
19[0

181-182
m

O

03

19m

04

19m

m

05

194-195
19m

rn

06

199-200
19m

201-202
m

204-205
07

19m

206-207
m·

08

209-210
19m

211-212
m

214-215

216-217

09

19m

m

10

219-220
19m

m

01

AO·

184-185

189-190

186-187
m
191-192

196-197

221-222

183

188

o
o
o
o
o

193

198

203

208

213

o
218
o
223

o

GIMINYSTl:S KODAS

02
03
04
05
06
07
08

SUTUOKTINIS(-!:)

09
10
11
12
13
14
15

SUGYVENTINIS(-~)

SONUSlOum
PO-{I-)SONISI1'O-(J-)DUKRI:
BROLISISESUO
TEVASIMOTINA
UOSVIS(-IENI:)

2:ENTAS/MARTI
SENELlS(-I:)
ANOKAS(-E)
KITAS GIMINE
NUOMUOJANTIS GYVENTOJAS(-A)
NAMt,J DARBININKAS(-I:)
KITAS

15. KLAUS. 15.-17. utDUODAMl, JEI NAMUOSE YRA BENT VIENAS VAlKAS,
PEREINA PRIE KLAUS. 18.
Dabar turime kelet~ klausimv apie vaikus JOsV bunyja.
JRA$YKITE VAlKV, GIMUSIV 1980-90, SKAI61V
224-225

aJ
Ar kuris

llOIS

i§ vaill\l(visi) yra priliorimas(-i) khV globeiV - ne l/1vv?

NE

_o>

226

1
2

O
O

17.

TAIP

6

GIMfS 1980-90 (KL

14.). KITt

16.3. Kaip Jus organizuojate vaiko(-v) prieliOrl!. kai jisfije) priliOrimi kitv.

ne tåvV?

PARODYKJTE KORT 2. JR PRAD~KJTE NUO MA2IAUS/OJO VAJKO

b.

Kiek ma!daug JOs mokate per månesj ut tokle tipe vaikv

prietiOr~?

PIDMEKITE VAIKV GIMIMO METUS CIA:

227-228
19m
GIMINES/PA2jSTAMI. NEMOKAMAI

237-238
19m

247-248
19m

l

l

l

229 o

239 o

249 o

I$LAIOOS
PER MEN.

257 - 260
GIMINES/PA2jSTAMI. MOKAMAI

230 o

240 o

250 o

I I I I I

Rue.

261 - 264

NAMV OARBININKAS(-E).

231

O

241

O

251

O

I I I I I RUB.

232

242
243

O
O

252

233

O
O

253

O
O

I I I I I RUB.
269 - 272
I I I I I RUB.

234

O

244

O

254

O

I I I I I RUB.

VAL. PER OIEN~)

235
236

O
O

255

PRAILGINTOS OfENOS GRUPE

O
O

O
O

I I I I I Rue.
281 - 284
I I I I I RUe.

PRAKTIKANTAS(-E). AUKLE
OIENINE AUKU:
$EIMYNINISIKOOPERATINIS
VAIKV OAR!ElIS

265 - 268

VAIKV OAR!ElIS (6 IR OAUGfAU
VAL. PER OIEN~)

273 - 276

VAIKV OAR!ElIS (MA2:fAU NEI 6

245

246

285
PRIZIORIMV VAIKV SKAICIUS

O

9

256

2n - 280

BENT VIENAS VAlKAS, GIM~S 1980-88. KITI PEREINA PRIE KL

17. UtOUOOAMA, JEI NAMUOSE YRA

18.

Tollau saka kalatas klauslmv apia vaikV faldimo tarHorije.
JEIGU SEIMOJE YRA KELETAS 1-10 METV AMtlAUS VA/KV, UmUOKITE KLAus.b. NAUDOKITE OUOMENIS VAIKO,
KURIO GIMIMO OIENA YRA ANKS(;IAUSIAI METUOSE (tIEM~ ARBA PAVASAR/J. (tR. INSTRUKCIJN

286·289

/RASYKITE VAIKO GIMIMO METUS CIA:

[]J []J

IS PRAollV ATSAKYKITE , KLAUSIMUS STULPELYJE

a.

JEI ATSAKYMAS TEIGlAMAS,

PEREIKITE PRIE
STULPELIO b., O KLl·l0 • PRIE STULPELIO C.

b. Ar dBtnai naudojasl
bAUG

a. Ar yra åalia namv:
290

2

O
O

1
2

O
O

1

2

O
O

1
2

O
O

1

2

O
O

1
2

O
O

1
2

1. Nuosavas sodas, klamas?
2. Bandras klamas,
Irangtas kaip vai1<v
faidimv aikåtale?
3. Ar yra apskritai
kiamo tørHorija?

1

VIDU-

MAZAI

(vaiko vardas) vieta taidimams?

TINISKAI
3
2

O

O

O

291

TAIP _o>
NE

O

O

O

293

TAIP _o>

O

O

O

295

TAIP->
NE

O

O

O

297

TAIP __o>

O

O

O

299

O

O

O

O

O

302

O

O

303

O TAIP-> O
O NE
fiiiV
O TAIP--> O
O NE
O
Illh

O

O

305

O

O

306

O
O

O
O

308

O
O

O
O

309

TAIP -->
NE

292

294
NE

Ar yra åalia namv:

4. p - alk§tale, påselVJv
takas ar gatvllikalias,
kur bOna mBtai transporto?

5. VBtinejama gatvelkelias
su §aligatviu?
6. Bandra plavale alba
falias pletas?
7. Nadidale taidimv
aikåtale su smelie
deta, sOpynemls ar pan?

298

10. NaIOrali, gamline
taidimv larHorija,
parkas ar pan?

TAIP->
NE

304

2

TAIP __o>

1
2

312

311

NE

O
li1b
1
2

gatvplkalip, kad
patakti I taidimv viatp?
TAIP
NE
2
1
300

NE

301

8. Dldasnis taldimams
jrangtas plolas?
9. Kalnelis rogutems
ar l:1u!lnejlmo takas?

C. Ar raikla peraitl

296

O
TAIP->
NE

10

O

O

O
314

O
315

#18. Dabar pereisime prie klausiml/ apie JOSI/ darbll.
Ar praen" savait9 JOs dirbote apmokam" darb.., trukusj ne ma!iau vienos valandos?

316
10TAlP ____ o>
2

O

20.

NE

19. Ar Jus turha apmokamll darb.., kurlame JOs nebuvote arba nuo kurie buvote laisvas pereh, savaht?
317
1

O

2 O

NE

----> 56.

TAIP

Kiek valandl/ per savattt JOs paprastal dirbate savo pagrindinJ dar~? Jskai/!;iuokne, pra§om, Ir apmokamus vir§valandfius, bei su JOsl/ pagrindine profesija susijusJ papildom" darb" namuosa.

20.

318 - 320

CIIJ VAL. PER SAVAI~
321

O

PAPRASTAI NETURIU APMOKAMO DARBO

----> 56.

JEI AO OARBO LA/KAS YRA LABAI NEPASTOVUS, APSKA/C/UOKITE V/OUT/NI DARBO LA/~ IR U1KRYlIUOKlTE
CIA:
322
1 OLABAI NEPASTOVUS DARBO LAIKAS

VIDUTINIS DARBO LAIKAS

323 - 325

aJ]

21. Kokloje liaudias Okle §akoja JOs dirbate? PARODYKITE KORT.

VAL. PER SAVAm;

NR.6

326
2
3

O
O
O

tEMJ:S, MISKV OKIS, tvEJVBA, MEDtlOKLt
KALNAKASYBA, DARBAS SU NAUDINGOSIOMIS ISKASENOMIS
SUNKIOJIIlENGVOJI PRAMONJ:

4 DELEKTROS ENERGLJOS, DUJ\), VANDENS TIEKIMAS
5
6
7
8
9

O
O
O
O
O

NAM\)/jMONIV STATYBA
APTARNAVIMO SFERA
TRANSPORTAS, SANDELIAVIMAS IR RVSI\) SISTEMA
FINANSINr:, DRAUDIMO VEIKLA, NUOSAVYBJ:S PIRKIMOIPARDAVIMO TARPININKAVIMAS,
MENEOtERIO VEIKLA
VALSTYBINES, SOClAliNES AR PRIVAtlOS PASLAUGOS

11

22. Ar tai valstybine jstaigatjmonå, kolektyvinisltarybinis Okis,privataus asmens firma, bendra(2 ir daugiau §ali V) jmonå,
bendrovålkompanija, akeine bøndrove?

327
1 O

VALSTYBINJ: jMONJ:JjSTAIGA

2 O

KOLEKTYVINIS OKIS

3

O

TARYBINIS OKIS

4

O

KOOPERATYVAS

5 O

PRIVATAUS ASMENS FIRMA

6 O

BENORAIMONJ:

7 O
8 O

AKCINJ: BENOROVJ:JjMONJ:
KITA

23. Kokia JOsv pagrlndine profesija Alame darbø?
PAGR. PROFESIJA: /RA$YK/TE /SKA/TOMA/,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

328 - 331

I I I I I PROFESIJOS KOOAS(/RA$OMAS

TYR/MO CENTRE)

24. Ar JOs turhe pajamas duodantj darb\! Aalia JOsv pagrindinås profesijos !iuo metu? (PATEIKITE PILN!.t APRA$YMeo)
332
1

O

2 O

NE

----> 26.

TAIP

25. Kiek maldaug valandv per savait", JOs

dirbate Aj pagalbinj darb,,?

333-334

CD VAL. PER SAVAlTe
JEI DARBO LA/KAS YRA LABA/ NEPASTOVUS, APSKAIC/UOKITE V/DUT/NI DARBO LAIKfl.. IR UtKRyt/UOK/TE C/A:
335
1 OLABAI NEPASTOVUS OARBO LAIKAS

VIOUTlNIS OARBO LAIKAS

336-337

CO

VAL. PER SAVAITe

26. Ar JOs sava pagrindinåje profesijoje dirbate kaip darbo jSlaigos savininkas, etatinis darbuotojas ar kaip Aeimos narys?
338
SAVININKAS __ o>
1 O
2 O
3

33.

ETATINIS OARBUOTOJAS

oSEIMOS NARYS

27. Ar bendras JOsV darbo lalkas per savaltQ

patenklna Jus pilnal, ar trumpesnlslilgesnls darbo laikas patanklnty Jus
labiau?
Mas manome, kad algos didåjimaa/muejimas taip pat priklauso nuo darbo laiko.
339
2

O

DABARTlNIS DARBO LAIKAS MANE PILNAI PATENKINA

O

TRUMPESNIS DARBO LAIKAS PATENKINTl,I MANE LABIAU

3 O

ILGESNIS DARBO LAlKAS PATENKINTl,I MANE LABIAU

12

KiaK Jus ma1daug gaunate algos sava pagrlndlneje profesljoje per menesj? Nurodyk~e algt!. nel§skail:luodaml
moke~iv ir pan., o taip pat galim, vir§valandflV apmokejim".
JEI AO DARBAS APMOKAMAS KITOKIU BODU (pvz. VERT/MAI, MASINISrES DARBAS PER PUSLAP/ IR PAN.),
U1KRY11UOKITE LANGEL/ b.

28.

U1PILDYKlTE SKILTIS

a. IR b. PAGAL TAl, KAS LABIAU TINKA

340 - 343

a.I I I I I RUS.

PER M~N.

344

b.D
JEI AO SUNKU A TSAKYT/ DEL LABAI NEPASTOV/OS ALGOS, APSKAltJUOKJTE VIDUTJNF; ALG(1/R U1KRYlJUOKITE
tJA:
345
1

D

LASAI NEPASTOVI ALGA

VIDUT1N~ ALGA PER M~N.
346 - 349

I I I I I RUS.
KLAUS.29-55 LlEtlA AO PAGRJNDINF; PROFESIJ(1
Toliau seks klauslmai apie JOsV pagrindinv profesij,

29. Ar JOs turne kurj nors §IIJ privalmv sava darbe?
TAIP
Oalinal apmokamas butas ar pinlgine parama butul jsigytl
Istaigos/jmones automobilis asmenlnlam naudojimuisi
Pinigine parama automobilio i§laidoms (garafui)
Nemokamas naudojlmasis telefonu
Nemokamas ar dalinai apmokamas transportas l darb(3
Nemokama jstaigosljmones poilsiavlete

2

O
D
O
O
D

D
D
O
O
D
O
O
D
O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
D

Galimybe ar garantija gautl paskol~editQ.
Nemokama arbata ar maistas darbo vietoje
Prekes Ir lvalrlos paslaugos sumafintomis kalnomls.
Oalinal apmokamos kellones j ufslenj
Nemokamas gyvybes ar nelaimingv atvejv draudimas
Papildoma pensijos dalis i§mokama darbo jstaigos
Talonas jvairioms preke ms jsigyti

NE

1

NEZINAU
9

D
O
O
O
D

O

O
O
O
O
O
O
O

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

30.a. Ar Jus dlrbate kokio nors pobOdfio vadovaujam" darb,,? T.y., ar JOs vadovaujate k~iems suaugusiems asmenlms,
apmokote juos, nusprendfiate, kaklo pobOdfio darbQ. jie turi dirbti ar pan.?
363

2
1

O
O

NE

->33.

TAIP

b.Ar kuris(kurle) nors lå JOsV vadovaujamvjv asmenv turi darbo pavaldiniv pats(patys)?
364
TAIP
2
NE

O
O

13

31.8. Ar Jas~ parelgos yra papraslo etatinio darbuotojo, darbo vadovo/meistro, grupås vadovo, skyriaus vedåjo, darbo
jstaigos vadovo pavaduotojo ar darbo Istalgos(-V) vadovoldirektoriaus?
365

l
2

3
4
5

6

O
O

PAPRASTAS DARBUOTOJAS
DARBO VADOVASIMEISTRAS

O
O
O

GRUPtS VAOOVAS
SKYRlAUS VEDEJAS
DARBO ISTAIGOS VADOVO PAVADUOTOJAS
ISTAIGOS/IMON';'S VADOVASiDIREKTORIUS

O

b. Mudaug keliams asmenlms JOs tlesioglal(batarpIAkal) vadovaujate?
366
2
3
4
5

O
O
O
O
O
O
O

VIENAM
DVIEM
3-4
5 -8
8 - 12

6
12 - 15
7
15 -19
8 020-24
9
25 IR DAUGIAU

O

32.a.Ar iA JOsV relkalaujarna. kad JOs pats(pati) !gyvendlnate save Idåjas Ir planuojate svarbias darbo utduotls?

367
10TAlP
2
NE

O

b.lstalgose Ir !monåse dunal prllmaml sprendimal, svarbOs tolimasnel J~ veiklaI, pvz., paslaug~/prekiv utsakymas, darskaleius, ekonomlnl. planavimas, Ir pan. Ar JOs kokiu nors bOdu(tieslogiai ar kaip konsu~antas) dalyvaujate
toklo nutarimo prlåmlme?
buotuoJv(atat~)

368
10TAlP
2
NE

O

Taip pat sekantys klauslmal yra aple JOsl' pagrindln, profesij{l (KLAUS.33-55)

33. Kokla paprastal yra JOsv darbotvarkll?
PARODYKITE KORT.NR.3
369-370

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

O
O
O
O
O

DIENINIS DARBAS(TARP 06:00 lA 18:00)
DARBAS PRASIDEDA ANKStlAU IPRASTINIO DIENOS LAIKO(PRIES 06:00) IR BAIGIASI IPRASTINIU LAIKU
DARBAS PRASIDEDA IPRASTINIU DIENOS LAIKU, BET BAIGIASI V';'UAU IPRASTINIO LAIKO
PASTOVUS VAKARO DARBAS (TARP 18:00 lA 22:00)
PASTOVUS NAKTINIS DARBAS (TARP 22:00 IR 06:00)

O
O
O
O

2 PAMAINV DARBAS
3 PAMAINV DARBAS
3 PAMAINV DARBAS, TRUNKANTlS l
BUDEJIMAl, DARBAS PAKAITOMIS
KITOKIA DARBOTVAA~

O

PA~

14

34. Ar Jums del darbo tenka nakvoti ne namie? Jei taip, kiek lai sudare naktv paskulini~j~

12

menesi~ laikolarpyje?

371

1

2
3
4

O
O
O
O

----> 37.
----> 37.

NE, NETEKO NAKVOTI NE NAMIE

14 AR MA2IAU NAKllJ
15-60 NAKllJ

DAUGIAU, NEI 60 NAKllJ

35. Kiek laiko i§tisai Jus banale i§vyk~s(-usi)? darbo reikalais,1(omandiruoteje?
372

2
3
4
5

6

O
O
O
O
O
O

1-2 DIENAS 1$

EIL~S

3-4 DIENAS
1 DARBO SAVAn;
1-2 SAVAITES
DAUGIAU, NEI 2 SAVAITES
LABAIIVAIRIAI

36. Ar Jus nakvojale ne namia !odel, kad per toli va1iuoli iki darbo vielos, kad darbo viela yra kilnojama, pvz. Iraukinys,
laivas, låktuvas ar darbo specifika reikalauja da1nai va1ineli?
373

1

2
3
4

O
O
O
O

PER DlDEUS ATSlUMAS
KILNOJAMA DARBO VIETA
TOKIA DARBO SPEelFIKA
KITA

37. Ar Jus tur~a nuolatin, darbofdarbo pradtlos viet",?
374
1

2

O
O

NE

-->

39.

TAIP

15

38.

Kiak laiko Jums papraslal ufima kalionå nuo namv iki darbovialås/darbo pradfios viatas? laukimo laikas. bai
praraslas laikas dål blogo susislakimo Iranspartu luri bOti jskaiciuolas.
375-317
ITDMIN

JE/GU KELIONES LA/KAS SK/RTINGAS WAIR/A/S METt,I LA/KA/S. PR/KLAUSO NUO TRANSPORTO ROS/ES AR MET(J
LA/KO. SKA/TYK/TE T/K DAtIV/AUSIAI VARraJAM~ TRANSPOTO PR/EMON~ /R MET(J LA/~ TARP BALAND1/o /R
RUGSEJO MEN.

F~Z~NIES DARBO S~lVGOS

39. Ar Jus darbe papraslal kenlliate nuo:

TAIP
1

NE
2

A. Skersvåjo?

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

TAIP
1

NE
2

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

41.

TAIP
1

NE
2

A. Ar Jums lenka kasdien sunkial kilneli darbe?

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

8. Aukslos lemparatoros(virs 30'C)?
C. $alcio(femiau 10'C)?
D. Drågmås. vandens?
E. Melalo. akmens dulkiV?
F. SvilåsiV. dumv?
G. TIrpikliV garv?

H. KHaip uf!erslo oro?
I. Slipriv sukroitimv. vibracijos?

378
379
380
381
382
383
384
385
386

40. Ar Jus paprastai dirbale:
A. Prie blogo apsvietimo?
8. 810gai vådinamose palalpase?
C. Pavojingame aukstyje atvirame ore?
D. Su pavojinga aparatoraJmasinomis?
E. Su rugstlmis ar kHomis oidanciomis medfiagomis?
F. Su lengvai ufsideganeiomis ar sprogslamomis medf.?
G. Su kilomis pavojingomis cheminåmis medf.?

8. Ar Jums lenka kasdien dirbti susilenkus.
persisukus ar kHokioje nepatogioje padåtyje?
C. Ar dirbanl Jums lenka daryti daug vienodv.
pasikartojanciv judesiv?
D. Ar Jusv darbas loks. kad pa darbo dienos
Jus jaucialås fiziskai issvkvs(-usi)?
E. Ar Jums lenka kasdien labal susHeptl. pvz.
lepalais. dafais?

16

387
388
389
390
391
392
393

394
395
396
397
398

42. Ar Jums tenka kasdian kilneti sverj. didasnj. nai 20 kg? Jal taip. kaip dafnai?
399
l

2
3
4

O
O
O
O

NE
TAIP. 1-4 KARTUS PER

DIEN~

TAIP. 5-19 K. PER D.
TAIP. MA1IAUSIAI 20 K PER D.

43. Ar JOs paprastal kanl:lata nue trluk§me darba?
400

l
2

O
O

44.

NE

----> 45.

TAIP

Kaip dalnai darbe bana toks triuk§mas. jeg raikia stoveti §alia kolegos ir rekti jam

i

ausj. norint. kad Jus i§girstv?

401
l

2
3
4

O
O
O
O

Kasdian. 112 darbo laiko Ir daugiau
Kasdian. maflau 112 darbo laiko
Kartais. bet ne kasdien
Retai arba nlekada

45. Kiek JOs pals(-i) galila nuSlatytl save darbo temp<l? Ar lai pilnai. dalinal ar malai priklauso nuo JOSV?
402

O

2

3
4

O

O
O

PILNAl
DALlNAl

MIDI
NEPRIKLAUSO

46.

Kiek JOs pats(-i) galtte nustatyti savo darbo utduol:iy atlikime tvark<! dienos bIIgyje? Ar tai pilnai. dalinai ar malal
priklauso nuo JOSV?
403
l
2

3
4

O
O
O
O

PILNAl
DALlNAl

MIDI
NEPRIKLAUSO

17

47. Kokias jus turna galimybas:
A. Pats(pati) nuspr\,sti, kada baigiasi JQS\I darbo diana

1
<----

234

5

O ------ O -------- O ------- O
JOKII,J
GALlMYBII,J

Mmi
GALlMYBII,I

KAI KURlAS
GALlMYBES

0-->

GANA DAUG
GALlMYBII,I

404

LABAI
PLAtlAS
GALlMYBES

B. Pats(pati) nuspr\,sti, kaip ir kokia tvarka atlikti kasdianines darbo u~duotis

1

234

5

O ------ O --------- O ------- O ------- O
JOKII,J
GALlMYBII,J

Mmi
GAlIMYBII,J

KAI KURlAS
GALlMYBES

GANA DAUG
GALlMYBII,J

___a>

405

LABAI
PLAtlAS
GALlMYBES

C. Turåti jtakos darbo aplinkai

1
<----

2

3

4

O ------- O

O

O

JOKII,J
GALlMYBIV

KAI KURlAS
GALlMYBES

GANA DAUG
GALlMYBIV

MA2A1
GALlMYBIV

5

O __o>

406

LABAI
PLA61AS
GALlMYBES

D. Turåti jtakos kasdianinei savo bel darbovietås darbotpoilsio tvarkai

1

234

5

O ___o>

O ------- O ------- O ------ O
JOKII,J
GALlMYBIV

MA2A1
GALlMYBII,J

KAI KURlAS
GALlMYBES

GANA DAUG
GALlMYBII,J

407

LABAI
PLA61AS
GAlIMYBES

48. Ar atsninka taip, kad JOs turne tiak daug darbo, jag situacija tampa jtempta ir nervinga? Jel taip, kaip dænai?
408

2
3
4

O
O
O
O

Kasdien, daugiau, nei pus, darbo laika
Kasdien, mæiau, nei PUSt darbo laika
Kartais, bet na kasdien
Retal arba nlekada

49. Ar JOs i§gyvenate sava kasdieninl darb\! kaip psichinl kravl? Jel taip,
409

1
2
3

O
O
O

TAIP, LABAI
TAIP, VIDUTINISKAI
NE

50. Ar Jums tenka darbe kentåti nua pdalpl//patya\l?
410
1
2
3

O
O
O

TAIP, DAmAI
TAIP. RETKARttAlS
NE, BEVEIK NIEKADA

18

ar labal stiprial, ar vidutlnl§kal?

51. Ar Jusu darbo u!duotys labai, §iek tiek ar mual jvairios?
411

l
2
3
4

D
D

LABAI IVAIRIOS
SKIRIASI

D
D

MAlAI SKIRIASI
VIENOOOS

52. Ar manote, kad JOslJ darbe pakankamai, per daug ar per muai jvairumo?
412
2
3

D
D
D

PER DAUG IVAIRUMO
PAKANKAMAI
PER MAlAI

53.

Ar Jums tanka dirbti §a§tadianiais ar sakmadianiais jprastiniama darbo månesio laikotarpyja? Jei taip, kiek §e§tadienilJ
ir kiek sekmadienilJ?
l

O NE, NEI SESTADIENIAIS, NEI SEKMADIENIAIS
D TAIP, SESTADIENIAIS ---->
D TAIP, SEKMADIENIAIS ------>
D TAIP, IR SESTADIENIAIS, lA SEKMADIENIAIS

413
414
416
418

54. Ar Jus galna gauti laisvadianilJ,

415
417
__ o> 419

D
D
D

SKAIt. PER MEN.
SKAIt. PER MEN.
SKAIt. PER MEN.

neskaitant jparastinilJ §ventinilJ dianlJ?
TAIP
l

D

- su atidirbimu?

D
D

- be atidirbimo?
- i§laikant apmokåjlm~ ba atidirbimo?

55

Ar JOs maneta, kad Jums grasia pavojus prarasti darb\!
artimiausiais metais?

NE
2

D
D

D

420
421

422

dål jstaigos/jmonås likvidavimo ar etatlJ muinlmo

423
l
2

3

D
D
D

57.
57.
---> 57.

TAIP, DElliKVIDAVIMO, ETATV MAtINIMO

--->

TAIP, DEL KITV PRIElAStlV

--->

NE

56. Kuriais metais JOs paskutinj kart\! turåjota apmokam\! darb\l, trukusj ne muiau 6 månesilJ iA eilås?
424-425
19DDMETAI-->

57.

426

D

NIEKADA NETUREJAU APMOKAMO DARBO, TRUKUSIO MA2:IAUSIAI
6 MENESlUS IS EILES - >

58.

57. JEI AO ATSAKE I KLAUS. 56 - 1984 AR ANKStiAU, PEREIKITE PRIE KLAUS. 58
Kiek skirtingv darbovieeilJ JOs turåjote paskutinivjlJ 5 metlJ laikotarpyje(nuo 1985 ild 1990 imtinai)?

427-428
[OSKAltlUS

19

#58. Ar JOs turejote kokio nars pobOdtio apmokam{l darb{l 1989 metais?
JEI "NE", PARDDYKIÆ KDRT.NR.4 PRIES U1KRY1IUODAMI LANGEL! 2
429

1

2

O
O

NE

----> 61.

TAIP

59. Klek lå vise månesiv JOs dlrbote apmokam{l darb{ll989 metais? Iskaltluok~e talp pat darb{l, pa!ymet{l åioje kortelåje.
PARDDYKITE KDRT.NR.4
430

2
3

4
5

6

O
O
O
O
O
O

M~NESIO AR MAtIAU
M~NESIUS
3 - 4 M~N.
5-6M~N.
7-8M~N.
112

112 - 2

9 MEN. AR DAUGIAU

60. Ar buvo perlodv,

kal JOs buvote atleistas(-a) neapmokamv atostogV be JOsV sutikimo?

431
10TAlP

2

O

NE

61.

Ar buvo periodv 1989 metais, kai JOs neturåjote daJbo ir ieåkojote jo per darbo paskirstymo jstaigas, skelbimus ar
kitaip, arba laukåte atsakymo j pare~kim{l idarbinimo istaigoje? Cia turimas galvoje tokio darbo ieåkojimas, kur JOs
ldarbinamas(-a) tuojau pat.
432
10TAlP

2

O

NE

62.

60.

61.

63.

U1DUDDAMAS AD, KURIS ATSAKE "TAIP" ! KLAUS.
ARBA
KITI PEREINA PRIE KLAUS.
Kiek savaciv iå vise JOs ieåkojotø darbo ar buvote nø savo noru atleistas(-a) 1989 metais? Iskai~iuok~e taip pat laik{l, kal
JOs laukåte atsakymo j pareiåkim{l lå jdarbinimo jstaigos.
433-434

r n SAVAICII,J SKAICIUS - >

64.

63. Ar JOs buvote badarbiu(-ø) paskutiniVjV 5 metv laikotarpyje(nuo 1985 iki 1990 imtinai)?
435
2

O
O

NE

---> 66.

TAIP

64. Kiek kartv JOs buvotø bedarbiu(-e) per paskutlnluoslus 5 metus?
436-437
rnKARTV

65. Kiek i§ vise månøsllJ JOs buvotø badarbiu(-e) par paskutlnluosius 5 metus?
438-439

rnM~NESIV

20

#66. Ar ku ris nors §iV aprdymv linka Jums?
PARODYKITE KORT.NR.S
A: GAUNU ISTARNAUTO LAIKO PENSIJ~
B: GAUNU PERSONALlN~ PENSIJ~
C: GAUNU VIENISO ASMENS PENSIJe, (KAI NESURINKTAS
DARBO STilis
O: GAUNU PENSIJ~, NETEKUS MAITINTOJO
(NASLI:SINA$LIO PENSlJA)
E: GAUNU lALOS ATLYGINIMe.tPASALP~ RY$IUM SU
SULUO$INIMU DARBO VIETOJEIPROFESINIU SUSIRGIMU
(PA$ALPA INVALIDUMO ATVEJU NESISKAITO)
F: GAUNU INVALIDUMO PENSIJ~
G: LANKAU MOKYKLe., STUDIJUOJU, PAPRASTAI
10 VAL. PER SAVA~
H: $IUO METU ESU BEDARBIS(-E) JAU 3 MEN. 1$ EILES
I: ATLIEKU KARIN~ AR PRIVALOMft., CIVILlN~ TARNYB~
J: GAUNU VALSTYBIN~ SENATVES PENSIJft..

U1DUODAMAS AO, ATSAKIUSIAM ·TAIP"I KLAUS.

NE
2

TAIP

O
O

O

1

O

440
441
442

O

O
O

443

O

O

444

O

O
O

446

O

O
O
O
O

O

O
O

445

447
448
449

66.J KITI PEREINA PR/E KLAUS. 71.

67.8. Kuriais malais Jus iMjota I pansij,,?
450 - 453
I I I I IMETAl

b. Kokioja liaudias Okio !akoja Jus dirbola pr/al tai, kaip i§ejota j pensij,,? PARODYK/TE KORT.

NR.6

454-455
tEMES, MI$KV OKIS, tvEJYBA, MEotlOKLE
KALNAKASYBA, DARBAS SU NAUDINGOSIOMIS ISKASENOMIS
SUNKIOJIILENGVOJI PRAMONE
DELEKTROS ENERGIJOS, DUJV, VANDENS TIEKIMAS
NAMV/IMONIV STATYBA
APTARNAVIMO SFERA

O
O
03 O
01

02

04
05

O

06 O
07 O TRANSPORTAS, SANDELIAVIMAS IR RY$IV SISTEMA
08 O FINANSINE, DRAUDIMO VEIKLA, NUOSAVYBES PIRKIMOIPARDAVIMO TARPININKAVIMAS,
09 O VALSTYBINES, SOCIALINES AR PRIVACIOS PASLAUGOS
10

O

KITA

c. Kokia buvo JQsV pagrindine profasija §iamø dama?
PAGR.PROFESIJA·~.

__________________________________________________

456-458
~~~

un

(KODAS IRA~OMAS TYR/MO ~

21

68. Kokius privalumus JOs asmeni~kai lur~e kaip pensininkas(-å)?
459-460
Ol O
02 O

RAMYB"= MATERIAlINIU AT2VllGlU, UlTlKRINTOS REGUllARIOS PAJAMOS
KITOKIE MATERIAlINlAI PRIVAlUMAI

03 O

NEREIKIA VA2:IN"=TI DARBO REIKALAIS/J KOMANDIRUOTES, GAlIU GYVENTI NAMIE

O

04
05 O

06

O

NEREIKIA DIRBTI, TURINT PRAST~ SVEIKAT~
NEREIKIA DlRBTI SUNKAUS, NERVINGO DARBO
NEREIKIA DlRBTI, TURIU

07 O

RAMYB~POllSJ

GAlIU BOTI PATS SAU PONAS, ORGANIZUOTI SAVO
TURIU DAUGIAU LAIKO JVAIRIAI VEIKLAI
NElINAU

LAI~,

KAIP MAN PATINKA

08 O
99 O
110 KITA
12 O JOKIV PRIVAlUMV

69. Kokios yra neigiamos puses, bOnanl pensininku(-e)?
461
l

O

MATERIAlINIAI SUNKUMAIIMA2:ESN"=S PAJAMOS

2 O
3 O

TRVKSTA JPRASTOS DARBO APlINKOSIBENDRAVIMO SU KOLEGOMlS
TRUKSTA KASDIENINIO DARBOIPAREIGV
JAUtlUOSI VIENISAS(-A)

4 O

5
6
8
9

O
O

LAIKAS PRAllGSTAlNUOBODL:IAUJU, ESU PASYVUS(-I)
KITA

O
O

NEGAlIU PASAKYTI NIEKO NEIGIAMO
NElINAU

70. Jei JOs dabar aphoelgtumåle visus privalumus ir visa neigiamas puses, ar galålumåle jvertinli savo, kaip pensiniko(ås) padålj kaip geresn(l, nei ank~iau, mafdaug loki{l, kaip ir anksciau, ar blogesn(l, nei ank~iau.

462
lOGERESNE PADETIS
2 O TOKlA, KAIP IR ANKStlAU

3 O
9 O

BlOGESNE, NEI ANKStlAU
NElINAU

SUTUOKTINIO(-IES) DAR~AS
71.

U1DUODAMAS AO, KURIS YRA VED~S(lSTEKIOJUSI) AR TURI SUGYVENTIN[(-~). KITI PEREINA PRIE

KLAus.75.
Ar JOs~ sutuoktinis(-å)/sugyventinls(-å) !Iuo melu turi apmokam{l darb{l, kurj Jis(ji) dirba mafiausiall valand{l per savail(l?
463
l

O

2 O

NE

----> 75.

TAIP

22

72. Kokioja

liaudias Okio lakeja jislji dirba? PARODYKITE KORT. NR.6

464-465

01 O
02

2:EMI:S oKIS, 2:VEJYBA, ME02:IOKL1:

O

KALNAKASYBA, OARBAS SU NAUOINGOSIOMIS I$KASENOMIS
03 O
SUNKIOJIII..ENGVOJI PRAMONI:
04 DELEKROS ENERGUOS, VANDENS, DUJV TIEKIMAS
05 O
NAMV/IMONIV STATYBA
06 O
APTARNAVIMO SFERA
07 O
TRANSPORTO, SANOI:LIAVIMO, RYSIV SISTEMA
08 O
FINANSINI:, ORAUOlMO VEIKLA, NUOSAVYBI:S PIRKIMO/PARDAVlMO TARPININKAVlMAS
09 O
VALSTYBINI:S, SOCIALINI:S AR PRIVAtiOS PASLAUGOS
10 O
KITA

73. Kiek valand~ per savaH{I jis/ji paprastai dirba? Iskai~uokHa taip pat apmokamus vir§valandtius,
namla, susijusl su

jo~os

pagrlndina prolesija Ir

galim~

pagalbinl

darb~

papildom~ da~

§alia pagr. prolasljos.

466-468

ITlJ VAL PER SAVAlTe
JE/ SUTUOKT/N/O(-t:S)/SUGYVENT/NIO(-ES) DARBO LAIKAS YRA LABA/ NEPASTOVUS, APSKA/t/UOKITE V/OUT/NI
OARBO LA/IQ.. /R U2KRYl/UOKITE t/A:
469

OLABAI NEPASTOVUS OARBO LAlKAS
VIDUTINIS OARBO LAIKAS
470-472

ITlJ VAL PER SAVAITe
74.

UtOUOOAMAS, KA/ /R AO, /R JO/JOS SUTUOKT/N/S(-E)/SUGYVENT/NIS(-E) TUR/ APMOIQ,MJ.. DAR~ (tR.

18.-19.). Km PERE/NA PR/E KLAUS. 75.

KLAUS.

Mus domina, kaip Jii~ sutuoktinio(-es)/sugyventinio(-es) darbo laikas ir laisvalaikis sutampa su JOSI/ patieslpa/jjos. Ar Jiisl/
sutuoktinis(-å)/sugyvantinis(-å) dirba kuriuo nors matu, kai Jiis pats/pati nadirbata? Jai taip, kiak matdaug valand~ par
sava~tI?

473
1

O

2 O
3

D

NE
TAIP, 1-9 VAL PER SAVA/Te
TAIP, 10-19 VAL PER SAV.

4 O

TAIP, 20-29 VAL PER SAV.

5 O

TAIP, 30 IR OAUGIAU VAL PER SAV.

23

#75.8. Ar JOs tur~e santaupu?
474
1

2

O

O

NE

TAIP

UlDUODAMAS AO, ATSAKIUS/AM TEIG/AMAI

b. Ar JOs asata tikras(-a), kad JClSII santauPl/ varte illIiks nepakitus artlmlausilJ 5 mallJ laikotarpyja?
475
1

2

3
4
5
9

O

O
O
O
O

O

TAIP, VISISKAI TIKRAS(-A)
TAIP, PAKANKAMAI TIKRAS(-A)
NE, SIEK TIEK ABEJOJU
NE, MANAU, VERn: SIEK TIEK KRIS
NE, MANAU, VERn: SMARKIAI KRIS
NEL:INAU

C. Ar manota panaudot/ savo santaupas akcijoms pirkl/ ar kaip nors

k~aip invastuotl jas

I pramonQ?

476
2
3
9

O
O
O
O

TA/P, PAGR/NDE TOKIO TIPO INVESTAV/MUI
TA/P,DALINAI
NE
NE!INAU

LAVij[\m~,ÆASijS
#76.

KOKS VRA ISSILAV/NIMAS:
JOSV

PRAD1N1S
NEBA1GTAS VIDUR/NIS
PROFES1NE-TECHN1NE
MOKYKLA
VIDURINIS
TECHNIKUMAS
NEBAIGTAS AUKSTASIS
AUKSTASIS
KITAS

4n
O
3

O
O

4
5
6
7
8

O
O
O
O
O

2

JOSV n:VO
478

10
2 O
3
4
5
6
7
8

O

O

O
O
O
O

JOSV MOnNOS
479
1

2
3
4

5
6
7
8

O
O
O

O

O
O
O
O

#77. Ar JOs 1989 mellJ laikotarpyje dalyvavote kokio nors profesinio lavinimosl, kvalnikacljos kålimo Ir pan. programojø?
Ja/ !aip, ar tal vyko darbo ar nedarbo metu?
1
480
TAIP, DARBO METU
481
TAIP, NEDARBO METU

O
O

482

O

NE

24

#78. Ar JOs 1989 metv laikotarpyje dalyvavote kokioje nors suaugusiviV lavinimose programoJe? Pro/esinis ar kvalffikacijos
kålimo lavinimasis nesiskaito, bet jskaitiuokhe laisvalaikio kursus, neakivaizdines Ir akivalzdines studiJas.
483
10TAlP
2
NE

O

#79. Toliau mas turime keiet, klausim~ apie neapmokam, darb", t.y. namv rua!"

k~y asmen~ pr/efior, ir pan. Nam..,
ruo§os darbu mes lalkoma maisto gaminimo, buto tvarkym~alym" bahiniv/drabufiy skalbim"prlefiOr{l, bet ne vaik.."
ligani.." Invalid.., seneliv prietiQT{l.
Kiek valandy per savaitt JOs paprastai dirbate namv ruo§as darb{l?
484
1
MAtIAU 5 VALANOV - - > 81.

2
3
4

S

6

O
O
O
O
O
O

5-9 VAL
10-19 VAL.

- - > 81.
___o> 81.

20-29 VAL.
30-39 VAL
40 IR OAUGIAU VAL

80. Ar darbo s~uacija namle paprastai yra takia, kad Jos daug, vidutini!kal ar mual matotås su kitals suauguslalsials
die nos bågyje?
485
DAUG
2 O VIOUTINISKAI
3
MAlAI

O

O

81. NEU1DUODAMAS VIENISIEMS ASMENIMS. SlE PEREJNA PRIE KLAUS. 84.
Dabar mes iåvardinsime kal kuriuos namy ruoåos darbus. Nurodyktte, praåom, koki, dall åi.., darby alliskets JOs.
ATLIEKU
MAtOAUG
3/4
2

ATLIEKU
MAtOAUG
1/2
3

ATLIEKU
MAtOAUG
1/4
4

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

ATLIEKU
BEVEIK
VIS~

1
A.
B.
C.
O.
E.
F.

Maisto gaminimas
Indy plavimas
Buto tvarkymas
Baltiniy/drabu!i.., skalbimas/pr/eliora
Maisto produkt y supirkimas
Buto/vasaros namo prisliOra,
remantavimas
G. Automabiliolvahiss prisliDra, taisymas

82. Ar yra JOsy §eimo)s asmsn.."

O
O
O
O
O
O
O

2

NE

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

492

reikallng.., ypatlngas prIstiOros, pagalbos kasdisniamø gyvenlme dill ilgailalklls l/gos,

lnvalidumo ar senatvås?
493

O
O

BEVEIK
t-EA1lB<IJ
NIEKO
SOIYofB:>
NEATLIEKU
5
6
486
487
488
489
490
491

---> 84.

TAIP, SEIMOS NARYS NR (2RKLAUS

14.)

494-495

496-497

CD

CD

25

83. Kiek daug reikia demesio. prie!iUros ar pagalbos pastarajam?
JEI TAl DAUGIAU, NEI 1 ASMUO. NAUDOKITE DUOMENIS TO. KURlAM LABIAUSlAI REIKALlNGA PRIEtIORA AR
PAGALBA
498
l O PRIE2:IORA AR PAGAlBA VIS~ PA~

2
3
4
5

O

O
O
O

PRIE1:IORA AR PAGALBA

VJS~ DIEN~

PRIE2:IORA AR PAGAlBA KAI KURIUOSE DAlYKUOSE VISe. DIENe.
KITOKIA PRIE2:IORA AR PAGAlBA DAUGIAU, NEI l VALAND~ PER DIEN~
KITOKIA PRIE2:IORA AR PAGAlBA MA1lAu. NEI l VAL. PER DlENe.

#84. Ar JOs teikiate reguliar~ nemokam, pagalb, save giminems. draugams. kaimynams? tia turima galveje praktine
pagalba

nam~

ruo§oje,

ligoni~. invalid~, 8&neli~

bei

vaik~

prie!iOra.

l

499
500
501
502
503

O NETEIKIU JOKIOS REGUllARIOS PAGAlBOS __o> 86.
O PRIE2:IORNPAGALBA GIMINIOMS
O PRIE2:IORNPAGALBA DRAUGAMS. KAIMYNAMS
O PRI2:10R1U GIMINIV VAIKUS
O PRI2:IORIU DRAUGVIKAIMYNV VAIKUS

85. Ma!daug kiek valand~ per savaitt sudaro toks pagalbos teikimas?
504-505

IT] VALANDV

PRAKTINES PAGAlBOS PER SAV.
506-507
IT] VALANDV VAIKV PRIE2:IOROS

#86.

Ar Jas~ §eima gauna koki{l nors nemokam, pagalbv. i§ gimini~. draug~. kaimyn~ pusås? tia turima galvoje Ir
praktine pagalba nam~ ruo§oJe Ir ligoni~. 8&neli~. Invalid~ bel vaik~ prie!iOra.
l
508
NEGAUNA JOKIOS REGUllARIOS PAGAlBOS __ o>

509
510
511
512

O
O PRIE2:IORNPAGALBA IS GIMINIV PUSES
O PRIE2:IORNPAGALBA IS DRAUG V PUSlOS
O GIMINIOS PRI2:IORI MOSV VAIKUS
O DRAUGAIlKAIMYNAI PRI2:IORI VAIKUS

88.

87 Ma!daug kiek valandv per savaitt sudaro tokla JOsV §eimal teikiama pagalba?
513-514

IT] VALANDV

PRAKTINES PAGAlBOSIPRIE2:IOROS
515-516
IT] VAL. VAIKV PRIE2:IOROS

#88. Ar pirl«!ami nauj, prekt JOs gaunate piln, informacij, apie tai. kad preke atitinka saugumo technikos ir sveikatos
apsaugos reikalavimus?

517

O

2
3

O
O

TAIP. DAUGUMOJE ATVEJU
TAIP, KARTAIS
NE, BEVEIK NIEKADA

26

Ar Jus galite suremontuoti nekokybi~k,
518
10TAlP, DAUGUMOJE ATVEJV
2
TAIP, KARTAIS
3
NE, BEVEIK NIEKADA

#89.

nauj,

prekt! garantiniame remonte?

O
O

#90. Ar nuslpirkt! nekokybiåk, prek\! turhe galimybes:

a. gr~inti prek9 Ir gautl plnlgus

519
10TAlP, BEVEIK VISADA
2
TAIP, KARTAIS
3
NE, BEVEIK NIEKADA

O
O

b. gauti atgal pinigus, negr~inant prekås
520
2
3

O
O
O

TAIP, BEVEIK VISADA
TAIP, KARTAIS
NE, BEVE IK NIEKADA

#91. Ar paskutini~j~
turådami

pinig~,

met~ laikotarpyje bul/O atsHik(l taip, kad valstybinåje ar varlotoj~ kooperacijos prekybos sitemoje,
negalejote nusiplrkli:

TAIP,
DAmAI
l

A.
B.
C.
D.
E.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Ml:SOS IR 2:UVIES GAMINIV
PIENO IR PIENO PRODUKTV
DAR2:0VIV IR VAlS IV
DUONOS IR DUONOS GAMINIV
VAISTV, MEDICINOS PREKIV

F. DRABU2:IV
G. ELEKTROS PREKIV
H. STATYBINIV MED2:IAGV
I. SKALBIMO PRIEMONIV
J. PARFUMERIJOS, KOSMETIKOS GAMINIV

27

TAIP,
KARTAIS
2

NE

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

O

3

O

521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

#92.8. Ar paskutinivjv metv laikotarpyJe buvo atsitik{! taip. kad valstybinåje ar vartctojv kooperacijos paslaugv sistemoJe
turådami pinigv. negalåjote pasinaudoti siamis buhinåmis paslaugomis?

A.
B.
C.
D.
E.

SUTAISYTI AUTOMOBllj
SUREMONTUOTIBUT~

SUTAISYTVATNAWINTI BALDUS
PASISIOTI DRABU21US
ISSKALBTI BALnNIUSIDRABU2IUS.
ISVALYTI CHEMINIAM VALYME
F. SUTAISvn ELEKTRONINI; APARAn)~
G. SUTAJSvn BUITINI; TECHNJ~
J. PASINAUDOTTI KITOMIS BUITJNEMIS PASLAUGOMIS

TAIP.
DA2:NAI
1

TAIP.
KARTAIS
2

NE

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

3
531
532
533
534
535
536
537
538·

b.

Kiek vidutiniskai valandv per savah{! JOs paprastai praJeid~iate eilåse pirkdamas(-a) prekes ar laukdamas(-a) buhiniv
paslaugv?
539-541
IT:[] VAl. PER SAVAITI;

C. Kokj mudaug procent\l viso !eimos biud~eto sudaro pinigai. isleidfiami maisto produktams?
542-543

[D%
#93. Koks mudaug yra atstumas tarp
JOsV gyvenamosios vistes Ir:
8. artlmiausios
malsto
produktv
parduotuvås
544
MA2:IAU 250 M
250 - 500 M
2
501 - 1 000 M
3
NUO 1 IKI2 KM
4
5
2 - 3 KM
4 - 5 KM
6
6· 10 KM
7
DAUGIAU. NEI 10 KM
8

O
O
O
O
O
O
O
O

b. vaikv
mokyklos

C. pasta

545
1
2
3
4
5
6
7
8

28

O
O
O
O
O
O
O
O

546
1
2
3
4
5
6
7
8

O
O
O
O
O
O
O
O

d.

artlmiauslas
autabusol
troleibusa
statelås
547
1
2
3
4
6
6
7
8

O
O
O
O
O
O
O
O

SAUGUMAS
~i\! klausim\! pagalba mes norime su~inoti kaip
nuo grasinimv prievarta.
Ar 1989 met\! laikotarpyje Jums teko nukenleli nuo...

#94.

~R

IPIPWEVARTA

d~nal ~monås ken~ia

nuo prievartos(fizines jågos naudojimo) ar

PERSKA/TYK/TE ALTERNATYVAS a.-c. JE/ ATSAKYMAS 'TA/P', PAKLAUSK/TE 'K/EK KARTI,I'. JE/ AO ATSAKO
"NE" PERE/K/TE PR/E KITI,I KLAUS/MV.

a. Prievartos(fizlnh jågos naudojlmo),
si!lygojuslo

~mes

kOne ar kOna lai,?

1 O
2 O

b. Prievartos, ne~lygojusios
~ymi\!

C.

kOne ar kOno ~alos?

Grasinim\!, tokiV, kuriv

JOs i§tikrVjV i§sigandote?

Kiek kartv?
549-550

548
TAIP
NE

---->

SKAI6.

CD

TAIP
NE

---->

SKAI6.

CD

TAIP
NE

---->

SKAI6.

CD

551
l

O

2 O
554
1 O

2 O

552-553

555-556

#95. Ar Jus paskutinluoju metu bijote nukentolti. nuo prievartos ar grasinimv?
Ar JOs dål to labai nerimaujale, §iek tiek ar esale rarnus(-i)?
GATV;;:JE
557

VIE~OSE VIETOSE

1 OLABAI
SIEK T1EK
3
RAMUS(-I)

OLABAI
2 O SIEK T1EK
3 O RAMUS(-I)

2 O

O

558

NAMUOSE
559
OLABAI
2 O

SlEKTlEK

3 O

RAMUS(-I)

#96. Ar jOs pastaruoju metu jaooiate diskomforti! dål paaMråjusiv tarpnacionallni\! santyki\!?
TAIP,
STIPRIAI
560

TAIP,
SIEK T1EK
561

DARBE

1 O

O

GYVENAMOJAJE VIETOJE

2 O

2 O

VIESOSE VIETOSE

3 O

3 O

NE

562

10
O
O

2
3

#97.

Laisvalaikiu mes vadiname t .. laik.., kal JOs nesate darbe, neu!siåmvs(-usi) namv ruo§a, vaik\! prie!iOra ar pan.
Laisvalaikis gall bOlI I!tislnis ar su pertraukomis.
Kiek dienv per savait~ Jus paprastal tur~e 2 valandas i§tisinio laisvalaikio?
lskai~iuok~e ir darbo, ir §ventines dienas.
563
O DIENV

JE/ AO SUNKU ATSAKYTI D~L LABA/ }VAIRAUS LA/SVALA/KIO IS SAVA/n:S ISAVAITI;, APSKAICIUOKTE VIDUT/NI LA/SVALA/Kl.
VIDUTINIS LAISVALAlKIS
564

O DIENIJ PER SAVA~

29

#98.8.

Laisvalaikj galima i§naudoti jvairiai. Kuris i§ §i~ apra§ymv labiau linka Jums?

I.Yra daug dalykv, kuriems a§ skiriu savo
laisvalaikj, bat sunku nurodytl, kurls jv man yra

565

ypalingai svarbus

O ----> 99.

II.Vra dalykv, kuria mana ypalingal domlna, yra
labai svarbOs man ir kuriems aA pøprastal

2

skiriu vis" save laisvalaikj

b. Kokia lai veikla?

O

Nurodyk~e svarbiausi" JOsV ufsiemim,,:

UlRA$YKJTE ATSAKYMUS. UlDUOKJTE KLAUS.C JR PO =TOO-=D-:K""'IE=OK""'~-:::IE::-:N""A""M'"'D=-A""'L""YK'""U'""I""AC::T:-:=SK'""I:=RA~I:-.

c. Ar galelumel pasakytl, kad Jums kas nors trukdo ufsiimli

Ilek, kiak JOs lo norelumela?
(dalyko pavadinimas)

d. Kurios i§ §i", klioa", yra didfiausios? (PERSKAITYKITE KL/OT/S)

PAGRINDIN~S
KUOTIES

VEIKLA:

TRUKDO

NR. (lR. KORT.NR.7)

566
10TAlP __ o> 567-568
2

O

NE

O
O
O
4 O
5 O
6 O
7 O
8 O
9 O
10 O
11 O
1

Praslalnekokybi§ka laisvalaikio vaiklos pasiOla

2
3

Par brangu, trOksta le§",

#99. Ar Jums bOna nuobodu, laisvaialkis prailgsla?
569
10TAlP

2
9

O
O

NE
NUINAU

30

Praslas susisiakimas Iransportu, sunku nuvykli
Svaikatos problamos
Suri§las(-a) valk", ar kilV asmenlJ prlefiOra
TrOksla energijos
Per daug ufsiem,s(-usi) ~ais neatideliotinais darbais
Per mafai vielos namle
TrOksta partnerio(-IIJ), su kuriuo(-ais) gal8aau dalyvautl
laisvalaikio veikloje
Sunku surasti i§tlsinio laisvo laiko, ramybils
Kitokios kliQtys

#100.

Dabar turime klausimy apie lai, kaip dafnai Jas u!siimale jvairia laisvalaikio veikla.
Kaip dafnai Jus veikeIe temlau låvardintus daJykus paskutinivN 12 menesiv laikotarpyje?

JEI BUTINA, PERSKAITYKITE ATSAKYMI,I ALTERNATYVAS.
KARI!.! PER PASK. 12 M~
40 IR
DAUGIAU
6

3-9

2

3

4

5

O

O

O

O

O

O

570

O

O

O

O

O

O

571

O
d) Buvau iAvyk~s fvejoti
O
al IAkylavau vattimi
O
fl (Akylavau dvlra~iu
O
O
gl Stab9jau sporto vartybas
O
hl Ejau j kin\!
il Ejau j Aokius, diskotak,
O
O
il Ejau l resloran{lJkavln~, pan.
kl Dalyvavau priva~ioje Avantåja, åjau l SV~IU9
O
O
I) Ejau I lealr\llopar,
ml Buvau klasikinås muzikos koncerte
O
nl Buvau dfiazonengvosios muzikos koncerte
O
O
ol Bwau dail9s parodoje
O
p) Buvau muziejuje
ql Dalyvavau pamaldoselliklneiyjy susirinkimel§Ventåje O
rl Dalnavau chora, grojau orkestre, kal mo kapaloje
O
O
sl Savaranki§kaj skambinau muzikos Instrumenlu

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

O

O

O

O

O

589

O

O

O

O

O

O

590

a) Ejau ilgus alslumus påstuta
ar slidemis miAkaJkalnuose

10-20

21-39

1-2

O

b) Kitalp mank§tlnausl, sportavau,
buvau aarobikos ufsiåmimuose
cl Ejau pasivaik§~iotl, i§kylavau
gamtoje, uogavau/grybavau

Il Buvau utsiåmts kilokia kOrybine veikla pvz.
eilera§l:iy/prozos ra§ymas, tapymas, p!a§imas,
skuplura, mågåjy leatras, meninIs audimas,
medfio drofinåjimas, rankdarbiai ;. . ,n.

ul

Ufsiiminåjau savo

hobI,pvz. 'otegl.

"

paAto fenklal, medfio teklnimas Ir pan.

31

572
573
574
575
576

5n
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

#101.

Kiek mafdaug knygv JOs perskaftete per paskutiniVjv t2 men. laikotarpj? Vadoveliv ir knygv, susijusiv su JOsv
profesija, studijavimas nesiskafto.
59t
1
2

3
4
5

6

O
O

O
O
O
O

NEI VIENOS
1-2

3-4
5-9
10-19
20 AR OAUGIAU

#102. Ar Jus ar kas nors JOsv !eimoje turi:

Kiek automobiliv?

JEI 'TAIP~ PAKLAUSKITE "KIEK"
TAIP
1

NE
2

O
O

Dl Jacht{l, (motorin9l va~j?

O
O
O
O

El Automobilj?

10TAlP ___ o>

Al Motocikl{l arba moped{l?
Bl Garaf{l?
Cl Kempingo namelj, autopriekab{l?

O
O

596
2

O

592
593
594
595

597

NE

O SKAltlUS

-----> 104.

103. UtOUOOAMAS, JEI ATSAKYTA "TAIP" ' KLAUS. 102.E. KIT/ PEREINA PRIE KLAUS. 104.
Ar galeturnete nUrodytj, kakia bOW JOsV lengv.automobilio(-vl kaina, jel dabar norlltumete jiOuosl parduoti?
598-600
BENDRA KAINA

[I]J 000

RUB.

601
1
2

O
O

U2KR-alUOKlTE tlA, JEI DEL KAINOS LABAI ABEJOJATE
NEGALIU NUSTATYTI KAINOS

3 DATSISAKAU NUROOYTI KAIN~
4
SEIMA TIK NAUOOJASI AUTOMOBILlU, BET TAl NE SEIMOS NUOSAVYBE

O

#104.

Ar §eimos nuosavybeje yra sodybatvasaroslsodo namas, ar §eima yra §io namo savinlnke kartu su kftais
lmonemis,ar Jus nuomuojatås vasaroslsodo nam" ar kitokiu bOdu naudojatås juo atostogv metu?
602
A. PAPRASTAI NUOMUOJAMES NAM~
B. NAUOOJAMES NAMU, NENUOMUOOAMI

O
O

O. NETURIME GALlMVBIV NAUDOTIS KITOKIU BOOU

2
3
4

E. SEIMA VRA NAMO SAVININKE

10TAlP ____ o>

C. NETURIME NUOSAVO NAMO, NESINUOMUOJAME,

O

O
603

2

F. SEIMA VRA NAMO SAVININKE KARTU SU KITAIS

O

604
10TAlP ____ o>

2

32

O

106.

NE

NE

106.

105.

UlDUODAMAS, JEf ~EfMA TURI NAM~ SAVO NUOSAWBI:JE ARBA YRA NAMO SAVfN/NKI: KARTU SU

KITA/S (lR. KLAUS. 104.). KITt PEREINA PRIE KLAUS. 106.
Ar galåtumåte nurodytl JOsII vasaros/sodo namo kain",. jel dabar noråtumllte
IOkstanl:ill rublill.

il

parduotl? GalHø suapvallntl kain, Ikl

605-607

DIJ 000 RUB.

BENDRA KAINA
608
1 D

UZKRnlUOKlTE CIA, JEI DEL KAINOS LABAI ABEJOJATE

2 D

NEGALIU NUSTATYTI KAINOS

3 DATSISAKAU NURODYTI KAIN~

#106. Ar Jums (arba JOsII sutuoktiniui(-ei) teko kada nolS gauti didesnj palikim~ ar dovan~: pinigll, vertybinill popierlll,
namolbutolVasaros namo,danås kOrinill,baldv ar pan., kurill bendra vertå bOl.., sudariusi ma1iausiai 1 000 rubli\! gavimo
momenlu?
LOTERtJOS fR K/TI LA/MI:J/MAI NES/SKAITO
JEIGU JaS ESATE GA~ DIDESN/ PAUK/~ AR DOVAN~ NE V/EN~ KART~, NAUDOKITE PASKUT/N/OJO GAV/MO
DUOMENIS.
kurials melais
GAUTAS DIDESNIS
PALIKIMASIDOVANA
gavote palikim""dovan",?

610-611

609
AO PATS

2

O

TAIP

O

NE

---->

OOMETAI

----->

OOMETAI

JE/ AO YRAIBUVO VEDJ;S(/~TEKI:JUS/);
613-614

612
AO SUTUOKTINIS(-I:)

10TAlP

2

O

NE

UlDUODAMAS, JE/ AO ARBA JO/JOS SUTUOKTfNIS/-f: YRA GAVl; PAUKfMft../DOVAN~
TAIP,
TAl?,
NE
VIS~
DALl
3
l
2
Ar JOs gavole vis""dalj dabartinio

#107.

a.

JuS\! buto/namo kalp palikim"" dovan",?

O

O

O

615

O

O

616

b. U2DUODAMAS, JEI AO TURI SODONASAROS NAMfl..
Ar JOs gavole vis""dalj dabartinio JOsV
sodolVasaros namo kaip palikim{l, dovan{l?

O

D. U2DUODAMAS,JE/ AD ARBA JO/JOS SUTUOKTIN/S(-E) GAVO PAUK/Mfl.. 1980 META/S ARBA VI:UAU;
Mus domina bendra vertå JQsII palikimo, kurl Jus gavole 1980-1990 laikolarpyje. Kokla ma1daug buvo vertll los piniginlls
sumos ir vertybinill popiøriV, ir kokia buvo vertå los nejudamos nuosavybås, kuri", Jus po to (galbOl) pardavåte. Nurodykhe
vert~ gavimo momenlu.
BENDRA VERTI:, GAUTA 1980-1990

617 - 619

OTI 000 RUB.

PINIGAI, VERTYBINIAI POPlERlAI

620
l

O

2 O

NESU GAV\,:S PINIGVNERTYBINIV POPIERIV
NEATSIMENU

3 DATSISAKAU NURODYTI VERT\,:
621 - 623

(v!:LlAU PARDUOTA) NEJUDAMA NlJOSAVYBI:
624
O
2 O

NESU GAV\,:S NEJUDAMOc

DIJ 000 RUB.

JOSAVYBES

NEATSIMENU

3 OATSISAKAU NURODYTI VERT\,:

33

#112.

Susirgusfjaigu Jos susirgsite) ar paprastai bunate(bushe) gydomas/gydotes(gydyshBs):

634

2

9
3

O
O
O
O

NAMUOSE

114.
114.
___ o> 114.
____>

NESIGYDAU ___ o>
NE2:INAU

lIGONINEJE

113 Kokias JOs turtte gallmybes gydutls

IIgonln6Je?

635

l

2
3
4
9

O
O
O
O
O

TURIU GAlIMYBIV. PRAKTlSKAI NEREIKIA LAUKTI
TURIU GAlIMYBIV. BET REIKIA PALAUKTI
Milli GAlIMYBIV. REIKlA LABAI IlGAI LAUKTI
PRAKTISKAI NETURIU JOKIV GAlIMYBIV
NE2:INAU

#114. AR

MOKATE u2: GYDYM~

636
l
2
3
9

O
O
O
O

PILNAI
DALlNAl
GAUNATE NEMOKAMAI
NE2:INAU

#115. AR MOKATE u2: VAISTUS
637
l

2
3
9

O
O
O
O

PILNAI
DAllNAl
GAUNATE NEMOKAMAI
NE2:INAU

#116. Ar JOs esale chronlAkas liganis. keneiate nuo Iigalaikås ligos. avarijos/nelalmås pasekmiy ar esate kokiu nors kitu
bOdu fizi§kai nepilnavertis?
Pa!ymåktte taip pat tuos atveJus. kuria Jums paeiam atrodo navarti d6mesio.
638

l
2

O
O

NE

-->

118.

TAIP

35

117. Kokio tai pobOdtio negalavimas?
PAGALB/N/A/ KLAUS/MA/:

8. Ar galite apra§yti tai i§Samiau?

b. K" apie tai sake gydytojai?
C. Kurioje kano dalyje yra Jas~ negalavimas?
ATVEJO
NR.

I!:;SAMUS LlGOs/
SU2ALOJIMO/ NEGALAVIMO
APRA!:;YMAS

Kada JOs
susirgote/
buvote su!alotas

640-642

1
2
3
9

O
O
O
O

1
2
3
9

O
O
O
O

1
2
3
9

O
O
O
O

PO 1989 BIR2:ELlO
TARP 1986-1989
ANKStiAU, NEI 1986
NEATSIMENU

651
10
2
3
9

PO 1989 BIR2:ELlO
TARP 1986-1989
ANKSCIAU, NEI 1986
NEATSIMENU

639
01

LlGOS KODAS:

cm

(/RA~OMAS TYR/MO CENTRE)

643

02

644-646

LlGOS KODAS:

cm

647

648-650

ITTI

(/RASOMAS TYR/MO CENTRE)

04

O
O
O

652-654

LlGOS KODAS

cm

(/RA~OMAS TYR/MO CENTRE)

655

05

656-658

L/GOS KODAS

cm

O
O
O
O

1
2
3
9

O
O
O
O

PO 1989 BIR2:ELJO
TARP 1986-1989
ANKSCIAU, NEI 1986
NEATSIMENU

663

664-666

OIl

1
2
3
9

PC 1989 BIR2:ELIO
TARP 1986-1989
ANKStiAU, NEI 1986
NEATSIMENU

(/RA~OMAS TYR/MO CENTRE)

07

L/GOS KODAS

O
O
O
O
659

660-662

cm

1
2
3
9
(/RA~OMAS TYR/MO CENTRE)

06

L/GOS KODAS

PO 1989 BIR2:ELlO
TARP 1986-1989
ANKSCIAU, NEI 1986
NEATSIMENU

(/RA~OMAS TYR/MO CENTRE)

03

L/GOS KODAS

PO 1989 BIR2:ELIO
TARP 1986-1989
ANKSttAU, NEI 1986
NEATSIMENU

(/RASOMAS TYR/MO CENTRE)

36

PO 1989 BIR2:ELJO
TARP 1986-1989
ANKSCIAU, NEI 1986
NEATSIMENU

PARODYKITE KORT.NR.8. JEI AO ATSAK~ "NE'
LlGOS ATVEJV.
Ar JOs sergate kurla nors ligV. I§vardintv §ioje kortelåje?
667

#118.

l

D

2 D

NE

I KLAUS.

116. ARBA JEIGU AO NEATSIMENA DAUGIAU

----> 120.

TAIP

118. Kokio tai pobud!io susirgimas?
ATVEJO
NR.

låsAMUS LlGOSISUtAlOJIMOI
NEGALAVIMO APRASYMAS

Kada Jus
suslrgotel
buvote su!alotas?
668
l D po 1989 BlfUEllO
2 D TARP 1986-1989
3 DANKStIAU. NEI 1986
9 D NEATSIMENU

08

669-671

ODD

LlGOS KODAS

(JRASOMAS TYRIMO CENTRE)
672
D
PO 1989 BlfUElIO
2 D TARP 1986-1989
3 D ANKStiAU. NEI 1986
9 D NEATSIMENU

09

673-675

ODD

LlGOS KODAS

(JRASOMAS TYRIMO CENTRE)

#120. Ar Jums tanka nuolat vartotl vaistus dål kaklas nors chroni§koslilgalaikås ligas?
676

D
2 D

NE

--->

122.

TAIP

121. Kokia lai liga?
ATVEJO
NR.

Kada JOs JO
susirgotel
buvota sutBlotas?
677
l D PO 1989 BlfUELlO

låsAMUS LlGOSISUULOJIMOI
NEGALAVIMO APRAåYMAS

10

2 D
3 D
9 D

678-680
LlGOS KODAS

ODD

ANKStIAU. NEI 1986
NEATSIMENU

(JRASOMAS TYRIMO CENTRE)
681
D PO 1989 BlfUEllO
TARP 1986-1989
2 D
3 D ANKStiAU. NEI 1986
l

11

9 D

682-684
LlGOS KODAS

TARP 1986-1989

ODD

(JRASOMAS TYRIMO CENTRE)

37

NEATSIMENU

122.

UtDUODAMAS AO. KURIS TURI MAtlAUSlAI VIENA SUSIRG/~. KITI PEREINA PRIE KLAUS.

126.

Ar JOsV liga. sufalojimo pasakmes ar kitoks fizinis napilnavartiåkumas apriboja JOsV gabåjimil dirbti (APMOKAMft., DARBft.,.
NAMI,J RUOSOS DARBft.,. MOKYKLOS LANKYMft../STUDIJASj labai. åiek tiek ar visal naapriboja?
685

O

2
3

O
D

TAIP, LABAI
TAIP, ~IEK TIEK
NE. NEAPRIBOJA

123. Ar del chroniåkv susirgimvlkitokio fizinio nepilnavartiåkumo Jums:
TAIP.
LABAI

l
Al sunku judeti namuosa ar naudotis namv jranga?
Bl sunku savarankiåkai judåtl IMjus lå namv?
Cl sunku naudolis visuomaniniu Iransportu?
Dl sunku aktyviai daJyvautl visuomeniniama
gyvanima (draugijos. jv. susivianijimail?
El sunku aktyviai daJyvauti k~okioja laisvalaikio vaikloje?
F) sunku komunikuoti ar kalbålis su k~ais Imonemis?
Gl buvo sunku gauli norimil iåsilavinimil ar pradeli mokytis?
Hl buvo sunku surasll d~. kurj JOs galålumele dirbti?

D
D
D
D
D
D
D
D

TAIP.
SIEK
TIEK
2

NE

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

3
686
687
688
689
690
691
692
693

124.

Mes norelume sulinoli. kaip JOs pats vartina!a åias ligasJkilokj fizinj napakankamumil. apia kurj JOs papasakojola.
Ar lai luri stiprv povaikj JOsV kasdieninlame gyvenime? Turima galvoje visokio lipo poveikl: skausmus. balmp, galimybiv
apribojim(l.
694
l

2

D
D

TAIP
NE

----> 126.

124.

Kurlos lai ligos lå JOsV i§vardintvjV? Jeigu jv yra keietas.
kasdieniniame gyvenime.
695-697
698-699
I.KLAUS.NR.

ITlJ

AlVEJIS NR.

700-702
2.KLAUS.NR.

ITlJ

3.KLAUS.NR.

ITlJ

4.KLAUS.NR.

ITlJ

pradek~e nuo los. kurl labiausial Irukdo Jums

[I]
703-704

AlVEJIS NR.

705-707

[I]
708-709

AlVEJIS NR.

710-712

[I]
713-714

AlVEJIS NR.

[I]

#126. Toliau

mas uzduosime kelelil klausimv apie JOsv fizines funkcijas. regejimil bai k1ausil. Mes manome, kad åie
klausimai liel:ia bOtenl tas problemas. su kurlomis JOs susiduriale åiuo melu.
Ar JOs gal~e be ypatingv sunkumu lipti laiptais(auk§tyn ir lemyn)?
715

l
2

D
D

TAIP
NE

38

#127. Ar galRe be ypatingv 8unkumv a~i palyginus gre~u tempu 5 mlnutes?
716
10TAlP
2
NE

O

#128. Ar galna be ypatingv 8unkumv

naAIl 5 kilogramv svorj nedidalj atstum" pvz. 10 matrv?

717
10TAlP
2
NE

O

#129. Ar galne be sunkumu skaityti laikra§~o tekst,,(JEI BOTINA, SU AKINIAISl?
718
10TAlP
2
NE

O

Ar galne be sunkumll glrdilti vis~, kas pasakoma jprasto pokalbio metu maliausial su dar 2 asmenlmis (JE/
BOTlNA, SU KLAUSOS APARATU)?

#130.
719

10TAlP
2
NE

O

131.

UtOAUOOAMAS, JE/

J KLAUS. 126.-130. YRA MAt/AUSIA/ V/ENAS ATSAKYMAS 'NE' ARBA JE/

PAtYM~TAS MAtlAUS/A/ V/ENAS SUS/RG/MAS KLAUS. 117.-121.
Ar Jus galne be knll pagalbos atliktl JOsu kasdianlnius darbus?
TAIP

Kasdianio vartojimo preklu Ir maisto produktu supirkimas?
Buto/namo tvarkymas, valymas?
Apsirangimas Ir nusirangimas?
Glmlnlu Ir draug... lankymas JOsV miaste/rajone?

l

NE
2

O
O
O
O

O
O
O
O

720

721
722
723

#132. Toliau mas noretume ulduotl kalet, klausimv aple tam tikrus nagalavimus paskutinlviu 6 måneslu laikotarpyje.
Ar paskutinlujv 6 men. laikotarpyja Jums tekdaw dalnal, kartais ar niekada..•

PERSKA/TYK/TE
PASKUTINIIJJV 6 Mt:N. LAIKOTARPYJE
OAlNAI
Al Kantåti nuo stipraus AIrdias plakimo, nors
JOs prfe§ tal nedirbote enargijos, jsnamplmo
reikalauian~o

darbo?

Bl BOtI narvingam(·ail, irzliam(·all, neramiam(-ai),
kanteti nuo baimes?

KARTAIS

2

2

O

O

O

724

O

O

O

725

O

O

O

726

Cl Jaustis, sloglai, deprasyvlal, praradus nor,
bat k, vaiktl?

39

NIEKADA

l

133. U1DUODAMAS AO, ATSAKIUSIAM MAtlAuslAli VIEN~ KLAUS. 132. A-C DALl "DAtNA/' ARBA "KARTAIS".
A1 sia nagalavimai

s~lygojo sumal/ljusl gabejimll dirbti ar bendrauti su k"als !monllmis? Ar tallabal, vidutiniskai ar mB!al

trukdll Jums?

727
1 OLABAI
2 O VIDUnNISKAI
3

O

MAlAI

#134. Ar bana nesuslpralirnlJlkonflikt~ tarp JOS\! Ir JOs~:
TEVI,l

ARTIMIAUSIV
KAIMYNV

728
1 O
2
3

OA!NAI
RETKAR(;IAIS

729

1 O
2 O
3

O
O

BEVEIK NIEKADA

KLAUS. NETINKA AO 4

O

O

4

O

730
10
2
3 O

KOLEGVI
DARBO DRAUGV
731

PAVALDINIV,
VADOVV
732

1 O
2 O
3

l O
2 O
3

40

4

DRAUG V

O

O

O

O

4

O

#135. Mas norålume su~inotl, klek ilgal Jus gyvenote su savo tevu ir matina, ikl suaugusio am~iaus Ir vllliau. (;ia lurirna
galvaje du aIVejai: 1) Isvyklrnas lA nam\!, sulaukus pilnamatystes; 2) mirties aIVejis arba seimas suirimas.

a. Ikl kokio am!iaus JOs gyvenote pas savo rnotinll?
733-734
AMllUS

rn
735

O
2 O

VIS~ LAI~ GYVENU

PAS

MOTIN~
MOnN~

NIEKADA NEGYVENAU PAS

b. Ikl kokio arn!iaus JOs gyvanala pas savo tåVll?
736-737
AMlIUS

rn
738
O

2

O

VIS~ LAI~ GYVENU PAS TEV~
NIEKADA NEGYVENAU PAS TEV~

#136. A1 gyvi JOS\! tllvai siuo rnatu?
739
1
2
3
4

O
O
O
O

NE

---> 138.

TAIP, ABU
TAIP, rtVAS
TA1P, MOnNA

40

1 37.8.

Kaip da!nal JOs matotås su savo t6valsnåvu/motina?

740

l
2
3
4
5
6
7

O
O
O
O
O
O
O

GYVENU KARTU SU lEVAIS
BEVEIK KASOIEN
MAtOAUG KAS SAVAm;. BET NE KASO/EN
MAtOAUG KAS Mt:NESI. BET NE KIEKV/EN~ SAVAm;
KELET~ KARTU PER METUS. BET NE KIEKVIEN~ Mt:NESI
REO/AU. NEI KIEKVIENUS METUS
TURITE KONTAKT~ TELEFONU;
b. kaip da!nai?
MAtOAUG
KASO/EN

MAtOAUG KAS
SAVAITe. BET
NE KASOIEN

l

2

O

O

MAtOAUG KAS
RETAIARBA
Mt:NESl. BET
NE KAS SAVAITe NIEKAOA
3
4
0741

O

#138.a. Jeigu JOs turha brollv/saserv. kalp datnal JOs matotes su Jais?
742
l
2
3
4
5
6
7

O
O
O
O
O
O
O

NETURIU BROLIV/SESERV
BEVEIK KASOIEN
MAtOAUG KAS SAVAITe. BET NE KASO/EN
MAtOAUG KAS M~NESl. BET NE KIEKVIEN~ SAVAITe
KELET~ KARTV PER METUS. BET NE KIEKVIEN~ MI:NESI
REOlAU. NEI KIEKVIENUS METUS
TUR/TE KONTAKT~ TELEFONU;
b. kaip da!nai?
MAtOAUG KAS
SAVAITe. BET
NE KASDIEN

MAtDAUG
KASOIEN
l

2

O

O

MAtOAUG KAS
RETAI ARBA
Mt:NESl. BET
NE KAS SAVAITe NIEKAOA
3
4
0743

O

139. U1DUODAMAS. JEt AO GIMfS 1958 METAIS AR ANKS6tAU. KITI PEREINA PRtE KLAUS. 140.
Ar turite vaikV. vyrasnlv. naf 16 maIV. gyvena~v ne namuose? Jai taip. kaip duna! JOs matotås su jais?
744
l
NETURIU VAIKVNAIKV. NEGYVENANOIV NAMUOSE
2
BEVEfK KASOfEN
3
MAtOAUG KAS SAVAITe. BET NE KASOIEN
4
MAtOAUG KAS Mt:NESl. BET NE KIEKVIEN~ SAVAITe
5
KELET~ KARTV PER METUS. BET NE KfEKV/ENe. Mt:NESl
6
REOfAU. NEI KIEKVfENUS METUS
7
TURITE KONTAKT~ TELEFONU;
b. kaip dunai

O
O
O
O
O
O
O

MAtOAUG
KASOIEN
l

O

41

MAtDAUG KAS
SAVAITe.BET
NE KASOIEN
2

MAtDAUG KAS
MI:NESI. BET
. RETAI ARBA
NE KAS SAVAITe NfEKAOA
3
4

O

O

0745

#140.8. Ar JOs turHe gerv draug", savo miaste/rajonelapylinkeje, naskaHant JOs", §aimos nari",?
746
l

O

TAIP

2DNE

9

O

->141.

NE2INAU - - >

141.

b. Kalp dwal JOs matotes su jals?
747
l

DBEVEIK KASDIEN

2

O

3

4
5

O
O
O

MAmAUG KAS SAVAITe
MAmAU KAS

KELET~

M~NESI,

BET NE

KIEKVIEN~ SAVAITe
KIEKVIEN~ M~NESI

KARTV PER METUS, BET NE

REtlAU, NEI

KART~ PER METUS

#141. Ar yra Jums art1m", !monill, su kurials JOs galHe atviral pasikalbåti, neskaHant JOS\! lelmos narl\!?
748
l
2
3
4
5
9

O
O
O
O

O
O

NE
TAIP, DARBO VIETOJE
TAIP, KAIMYNYSIDE
TAIP, IR KAIMYMYSIDE. IR DARBOVIEIDE
TAIP, KITUR
NE2INAU

#142. Kiek §eimIJ/pavienilJ lrnoni", sava kalmynysteje/darbe JOs paljstate !alp geral, kad kartais lankotes(sv~iuoJatås)
vlenl pas kHus?
Kalmynyståje

NEI VIENO

,

,O
2

2

3

749

3-4

4

5 AR DAUGIAU

5

O
O
O
O

Darbe

,O

750

2

3

4
5

O
O
O
O

#143. Kalp dalnal JOs draugystes pagrlndu bendraujata su savo:
KAIMYNAIS

751

,0

A. BEVEIK KASDIEN

KOLEGOMIS

752

,0

B. MA2DAUG KAS SAVAITe. BET NE KASDIEN

2

C. MA2DAUG KAS M~NESI, BET NE KIEKVIEN~ SAVArre

3

O
O

O
O

D. KELET~ KARTV PER METUS, BET NE KIEKVIE~ M~NESI

40

3

E. REtlAU, NEI KART~ PER METUS

5

O

5

O

42

2

40

#144. Sekantys mOsv klausimal yra apie JOsU socialinj aktyvum{l. Mas turima galvoja aktyvu bandradarbiavim{\ ar kItokl

sambOvj su ~monåmis. Jaigu JOsU dalyvavimas suslvienijimuoseldraugijosa apslriboJa tik paraSu, pinlgine parama ar pasyvlu
stebejimu, tekie tipo veikla nesiska~e.
Ar JOs pastarUju metu lalkotarpyje aktyvial dalyvavota vietinås visuomanås valIdoja?
PAGAl
PAGAl
GYVENVIE~

DARBOVIE~

753

A. Pramogineje ar kuttOrlneja velkloje?

2

O
O

754
TAIP

l

NE

2 DNE

755

B. Sporte ar

k~ekioje

laisvalalkio veikleje?

l

2

O
O

756
TAIP

DTAIP

NE

2 DNE

TAIP

l

NE

2 DNE

TAIP

l

NE

2 DNE

TAIP

l

NE

2 DNE

757
C. Visuomeninese talkose?

l

2

O
O

758

2

O
O

2

O
O

2

O

43

DTAIP

764

763

O

F. Kitekioje visuomenlnåje veikloje?

DTAIP

762

761
E. Rinkliavosa?

DTAIP

760

759

D. Visuemenlnåsa akciJosa?

DTAIP

TAIP
NE

DTAIP

2 DNE

#145.8. Ar JOs esate kuriV nors 2emlau iåyardintv organlzacijv ar susivianijimv narys?
PASKAITYKITE IS EILES ORGANIZACIJV/SUSIVIENIJIMV PAVADINIMUS. JEI "TA/P·, UtDUOK/TE KLAus.b. /R
JE/ "NE~ PEREIK/TE PR/E KITOS ORGANIZAC/JOS.

C.

b. Ar JOs manota esp aktyws, Yidutiniåkal aktyvus ar palyginus pasyvus narys?
C. Ar tal vløtlnås røik.§mås organlzacija, kurles vøildole pagrindø dalyvauja tos vielosJrajono/apskritlas gyventojal?
A. NARYSTE

B. AKTYVUMAS
LABAI
VIDUPALYGINUS
AKTYVUS TINISKAI
PASYVUS
AKTYVUS

765

VIET.
ORG.

RAJON. IR VIET.,
ORG.
IRRAJ.ORG.

O

3
0766

O

O

O

TAIP -->0
NE

O

0769

O

O

O no

TAIP -->0
NE

O

On2

O

O

Dm

O

Dm

O

O

O n6

O

Dna

O

O

O

n9

O

0781

O

O

O

782

TAIP -->0
NE

O

0784

O

O

O

785

1
TAIP -->0
2 O NE
I. Muzikantv susivienijimas,choras,
789
orlløstras, teatre gruplI
1 O TAIP -->0
2 O NE
J. NamV/buw statybos
koperatyvas, nuomuotejv
792
suslvlenijimas
1 O TAIP -->0
2 O NE

O

0787

O

O

O

788

O

0790

O

O

O

791

O

0793

TAIP -->0
NE

O

0795

TAIP -->0

O

0797

O

0799

O

O

O

800

A. Prolesinås s<ljungos
B. Susivienijlmas 2moniv,
dirbanl!iv viønojø pramonåsJ
ekonomikos ar pan. iakoje

1
2

O
O

1
2

O
O

2

O
O

E. Sporto S{ljunga,
suslvlenijimas

F. Moterv organizacija,
kaimo moterv s{ljunga,
namv åøimininkiv
suslvlenijimas

2

3
767

NE

n4

1 O TAIP -->0
2 O NE
777

1
2

O
O

TAIP -->0
NE

780
O TAIP -->0
2

O

2

O
O
786
O

NE

783

H. Jaunimo, pensininkV,
tåYV komitetas/susivienijimas

K. SavanoriAkas vistesJ
kalmohajono gyvøntojv

794

susivienijimas

O
2

O

1

O

L Bendrv intaresv

M. Kitl susivienljimal
ar organlzacijos

1

nl

G. Svaikatos apsaugos
organlzacija, Raudonojo
Kry2iaus organlzaclja

grupll, gamtos apsaugos
draugija

2

768

C. Politi nå partija (taip
pal politinå jaunimo/moterv
organlzacija
D. Religinå (talp pat
jaunlmo/motervl
organlzaclja

1
TAIP -->0

C. AR TAl VIETINES REIKSMES
ORGANIZACIJA, AR RAJONO/
CENrnO ORG., AR IR VIErNES
IR RAJONINJ::S REIKSMJ::S ORG.

796
2

O

.• 10

1
2

O
O

NE

798
TAIP -->0
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146.

U1DUODAMAS AO, KURfS YRA PROFESfNfll SA.,JUNGII, PRAMONtS $AKOS DARBUOTOJ(J,

DARBUOTOJII SUSfVfENfJfMO NARYS. ("TAfP' ATSAKYTA I KLAUS.

IMON~S

145.a. ARBA b.). Km PEREINA PRIE

148.

KLAUS.
JOs papasakojote, kad asata profasiniv s"jungv, pramones §akos darbuotojv, jmonås darbuotojv susivienijimo narys. ar
per paskutlnlyjy 12 menesly laikotarpl JOs dalyvavote kokiame nors tie susivienijimo susirinklme? Jeltalp, keliuosø?

801
2

O
O

147.

802-803

CD

TAIP

SUSIRINKIMV SKAI61US PER PASKUTINIUS 12

M~NESIV

NE

UtDUODAMAS TfEMS, KURfE YRA POLITfNl1I PAFmJI,J NARJAf (ATSAKYTA 'TAfP'1 KLAUS.

145.c.). KfTI

PEREINA PRfE KLAUS. 149.)
JOs papasokojote, kad asata poiHines partijos narys. Ar per paskutiniyjv 12 menesiv laikotarpl JOs dalyvavota koklame nors
§ios partijos susirinkimy? Jei taip, tai kaliuose susirinkimuose?

804

805-806

CD SUSIRINKIMV SKAI(;IUS PER PASKUTINIUS 12 M~NESIV

10TAlP

2

O

NE

#148. Ar JOs per paskutiniuosius 12 månesi.., datyvavote kokioje nors veikloje, kad paveikli poIHinius nutarlmus? SkaHosl
tik veikla, nesusijusi su au~iau i§vardintomis politinåmis ir visuomeninåmis organizacijomis.

NE

TAIP
l
Para§v rinkimas?
Mitingas?
Darbo trukdymas/streikas?
Mokestiv mokåjlmo boiketas?
Kitokia veikla?

2
0807

O
O
O

0808
0809
0810
0811

O

O

#149.a. Jeigu Jus noretumete para§y1i kreipim"sJ J aukstesnijj valdfios organ", ar galåtumåte pats(-I) suformuluotl li?
812

O
2

O

TAIP

----> 150.

NE

b. Ar JOs linote asmenj/jstaig", kuri galIIt.., padåtl Jums tokiu atveju?
813
10TAlP

2

O

NE
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b. Ar paskutiniviv 12 mån. laikotarpyia
JOs buvota...
Jai taip, kiak kart",?

150.8. Ar yra JOsV mlastelrajona
JE/ TA/P, U1DUOKITE KLAUS.

b.
814

-Susirinkimv patalpos,
mlastolrajono kultOros
namal ar pan.?

1 0 TAIP -->

TAIP ...I(ARW
NIEKADA
1-2
3-9
l
2
3
4

O O O O

10-20 21-3940 IR DAUGIAU

5

6

O 0815

20 NE
90 NE21NAU

U1DUODAMAS, JE/ AO GIMfS 1967 AR VELIAU

- Jaunimo klubas, laisvalaikio klubas?

816
10TAlP -->
20 NE
3D NE2INAU

TAIP ... KARW
NIEKADA
1-2
3-9
l
2
3
4

10-20 21-3940

5

6

JR

OAUGIAU

O O O O O Dm

#151. Kiak ilgal JOs gyvanata Aioja viatoja?
818
l

2
3
4
5
6

O
O
O
O
O
O

MAtIAU l METV
1-4 METUS
5-9 METUS
10-19 MET\l
20 AR DAUGIAU METV
GYVENU tlA NUO GIMIMO

#152. Yra Ivalrus 2monhJ skirstymas I grupas pagal jv gaunamas pajamas.
Talp pat agzistuoja didasnls ar muasnIs skirturnas tarp Ivairiv pajamv gruplv JOsV raspublikoja.
K{I Jus pats(patij manote apia pajamv skirturnus Aalyja/raspublikoja !iandian apskr~ai?
l

<-

2

3 4 5

O - - - O ---- O ---- O - - - O
SKIRTUMAS
TARP GRUPII,I
TURETv BOTJ
hMlAI
MAtESNIS

SKIRTUMAS
TARP GRUPII,I
TURETI,I BOn
SIEK nEK
MAtESNIS

DABARTINIS
GRUPIV PASISKIRSTYMAS
YRA nNKAMAS
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SKIRTUMAS
TARP GRUPII,I
WRETv BOn
SIEK TlEK
DIDESNIS

---> 819

SKIRWMAS
TARP GRUPII,I
TURETv BOTI
h'MIAI
DIDESNIS

#153.Apie femiau j§vardintus k1ausimus lietuvoje egzistuoja skirtingos nuomuonås. Kokia yra JusV nuomuone kiekvienu
AiV atvejv?

a. Moterys diskriminuojamos vyrv atfvilgiu
t
<---

3

2

4

5

D ------- D

D --------- D

D ___o> 820

NIEKADA

KARTAIS

LABAI DA!NAI

LABAI RETAI

DA!NOKAI

b. Vyriausytæ laiko paslaptyje svarbi" informacij", kuri turåtv bOti vieAai paskelbta
t

<---

3

2

4

5

D

D ------ D -------- D

D ___ o> 821

NIEKADA

LABAI RETAI

LABAI DA!NAI

KARTAIS

DA!NOKAI

C. Vyriausybe nepatenklnamaVneefektyviai aUieka savo utduotistpareigas
l

3

2

<--- D ------- D
NIEKADA

4

D -------- D
KARTAIS

LABAI RETAI

O~NOKAI

5

D ___o> 822
LABAI O~NAI

d. Oflclalioslos valdflos alstoval Ima kyAius
l
<---

3

2

NIEKADA

4

D --- D

D ------ D
LABAI RETAI

KARTAIS

OA!NOKAI

5

D

--> 823

LABAI OA!NAI

e. Tik atskiros interesv grupGs gali priversti parlament" ir vyriausyb(l jgyvendinti takias Idejas, kurios §iaip niekada nebOtv
jgyvendintos
t

<---

2

3

D ---- D - - - O
NIEKADA

LABAI RETAI

KARTAIS

#154. Kaip apsikr~a1 JOs esala suinteresuotas(-a) pol~ika?
825

t
2
3
4

D
O
O
D

LABAI SUINTERESUOTAS
GANA SUINTERESUOTAS
MIDI SUINTERESUOTAS
VISISKAI NESUINTERESUOTAS
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4

5

O

D

D~NOKAI

->824

LABAI OA!NAI

#155. Dabar a§ parskaitysiu Jums kelat, pasisakym~, kuriuos galima dafnai iAgirsti kasdieniniame gyvanima. PafymekHe
pria klekvieno iA j~, ar Jas su tuo sutinkate, ar na.

8.

Planuoti atei~ial yra beprasmiAka, nes vis vien beveik nlekas nepavyksta/neiAsipildo

826

O

2
3

SUTINKU
NESUTINKU
NEL:INAU

D
D

b. PolHika yra tokia sudetinga ir u~painiota, kad tokiems ~monems kaip d, sunku susigaudyti, kas tai apskritai yra
827
2

3

D
D
D

SUTINKU
NESUTINKU
NEL:INAU

c. AI, kaip paprastas ~mogus, galiu, ~inome, balsuoti, bet iA asmes naturiu jokios jtakos polHiniams sprendimams
828

1
2
3

D
D
D

SUTINKU
NESUTINKU
NEL:INAU

d. Tai, kli tmogus pasiakia savo gyvenime, priklauso visV pirma nuo aplinkybiv jo himoje Ir auklejimo slilygV
829

1
2
3

D
D
D

SUTINKU
NESUTINKU
NEL:INAU

e. Visas ~mogaus gyvenimas priklauso pagrinde nuo sekmes ir atsHiktinumv
830
D SUTINKU
2 D NESUTINKU
3 D NEL:INAU

#156.

Jaigu Jas dabar pergalvotumete viSli savo gyvenimll su sekmemis ir nelaimemis, su kilimais ir krHimais,. ar
galetumete bandrais bnuo!ais pa!ymetl Aloja lentaleje, kaip jas gyvanote?

831 832833834835 836837838839840841 842843 844 845
LABAI GERAI

I

GERAI

2

PATENKINAMAI

3

NELABAI GERAI

4

BLOGAI

5

AML:IUS

o

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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#157.

Mes !inome, kad daugelis Lietuvos gyventojv §eimv nukentåjo nuo deportacijv ir !udyniv Stalino valdymo
laikotarpyje. Suprantama, ne vlsiems vienodai lengva atsakyti I tokius klausimus, bat mas bOtums labal dåkingl, jal JOs
pateiktumåte kaip galima tikslesn, Ir iåsamesn, informacij".
Ar kas nors iå JOsV artimlauslvjv/giminiv buvo deportuotas(-il, jkalintas(-il, !uvt's(-Vl/nu!udytas(-Q Stalino valdymo
laikotarpyje, jel taip, kas(kuriel.
OEPORTUOTAS
Al Senelis
Bl Senelå
Cl Tåvas
Dl Motina
El Brolis
Fl Sesuo
Gl SOnus
Hl Ouktå
Il Vyras/ltmona

O
O
O
O
O
O
O
O
O

2UV~S!NU2UOYTAS

IKALINTAS

2

2
2

2
2

2
2

2
2
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O
O
O
O
O
O
O
O
O

3

3
3

3
3

3
3
3
3

O
O
O
O
O
O
O
O
O
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850
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852
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Gudmundas Hernes.,- tr Knudas Knudsenas

LIETUVOS

.GfVENIMO 8ALYG08
Sociologinis tyri mas

Lietuvos respublikos atsiskyrimas nuo Sovietl,! S~ungos ir reiksmingi pasikeitimai,
neitiketinai greitai praOze Pabaltijo respublikose, ilistruoja si Qistorine pereinamojo
laikotarpio dramQ, kuri vis dar vystosi Rytl,! Europoje.
Atgimstancios tautos gyvenimo pradzioje si knyga yra bendra Lietuvos realijl,!
apzvalga vystymosi is senosios i naujQjQ santvarkQ laikotarpiu. Si api valga
pagrista representatyviaja suaugusil,!jl,! respublikos gyventojl,! atranka 1990
metais. Tai yra apzvalginis pagrindinil,! gyveniml,! sricil,! tyri mas, nagrinejantis
socialinio ir ekonominio gyvenimo sQlygas bei kintamumQ. Tyrimas apima tokias
sritis kaip : gyventojai, sveikata, issilavinimas, darbo uzimtumas ir darbo sQlygos,
pajamos ir ekonominiai resursai , naml,!/butl,! sQlygos, socialiniai kontaktai bei
laisvalaikios veikla, nusikalstamumas, socialiniai konfliktai ir visuomenine
nuomone.
KnygQ sukOre: profesorius Gudmundas Hernes, FAFO mokslines dalies vedejas,
siuo metu Norvegijos Mokslo ir Svietimo minstras ir profesorius Knudas Knud senas, FAFO mokslinis bendradarbis, bendradarbiaujant su FAFO moksliniu
bendradarbiu Karlu-Andersu Bilstadu ir FAFO moksliniais bendradarbiais Vutautu
ZiOku bei Rasa Ziburkute.

Lietuvos Aukstiausiosios Ta ryb os pirmininkas, Vytautas Landsbergis ka rtu su FAFO
vedeja is Terje Rød
Larsenu ir Gudmundu
Hern es FAFO institute
31.08 1990
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Fossveien 19 N-0551 Oslo
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