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Statistikos departamento  
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Užimtumo statistikos skyriui 
Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius 

Forma patvirtinta Statistikos departamento prie  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. DĮ-114 

 

GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO ANKETA GU-01 (KETVIRTI NĖ) 
 

Namų ūkio numeris        

Respondento vardas, pavardė  Apklausiami: 15 metų ir vyresni gyventojai 

  Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

  Anketos forma skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt 

Tiriamosios savaitės numeris     

 

UŽIMTUMAS  
 

 

1. Ar tiriam ąją savait ę dirbote? (bet koks vienos 
valandos ar ilgesnės trukmės darbas, už kurį gautas 
atlyginimas ar iš kurio turėta pajamų, pelno, įskaitant 
šeimos nario, dirbančio šeimos įmonėje (ūkyje) darbą)  

1. Taip ..........................................................   � 10 
   

2. Laikinai nedirbote dėl darbo trūkumo, buvo-
te išleistas „priverstinių“ atostogų............. � 

 
3 
     

3. Ne ............................................................  � 2 
    

 2. Ar tiriam ąją savait ę turėjote darb ą?  

1. Taip ..........................................................  � 6 
      

2. Ne ............................................................  � 60 
    

3. Ar tiriam ąją savait ę turėjote galimyb ę gr įžti į 
darb ą per artimiausius 3 m ėnesius?   

1. Taip ..........................................................  � 7 
    

2. Ne ............................................................  � 4 
    

4. Ar gausite 50 procent ų ar daugiau Jums  
priklausan čio atlyginimo ar socialin ės išmokos?  

 

1. Taip ..........................................................  � 7 
    

2. Ne ............................................................  � 5 
    

5. Kiek laiko nedirbote?   
   

1. 
 

2. 

3 mėnesius ar trumpiau............................ 
 
Ilgiau nei 3 mėnesius................................. 

� 
 

60 

 
    

 
  

6. Tiriam ąją savait ę nedirbote  dėl:  
 

1. Prastovų dėl darbo trūkumo ar „priverstinių“ 
atostogų ...................................................... 

  

2. Streiko, darbo ginčų ...................................    
3. Mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo 

(seminaras, kursai, konferencija ar pan.) ..........  
  

4. Atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis  
treji metai ...................................................  

 
 

5. Atostogų (kasmetinių) ..................................  � 7 
6. Blogo oro ...................................................    
7. Savaitės poilsio, esant suminei darbo laiko 

apskaitai.....................................................  
 

 

8. Kitų priežasčių (asmeninių, šeiminių ar pan.) ...    
     

9. Ligos, traumos ar laikinos negalios ............    

10. Nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų..  � 10 
 

7. Kiek laiko nedirbote?  
     

1. 3 mėnesius ar trumpiau .............................  � 10 
  

2. Ilgiau nei 3 mėnesius .................................  � 8 
       

8. Ar gausite 50 proc entų ar daugiau Jums 
priklausan čio atlyginimo ar socialin ės išmokos?   

1. Taip ............................................................  � 10 
   

2. Ne ..............................................................  � 9 
  

Ar  galite prad ėti dirbti per artimiausias  
2 savaites  po tiriamosios savait ės?  

   
9. 

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

� 
 

10 
2. Ne ..............................................................   

 
 

 
 

 
 
 

PAGRINDINIS DARBAS. Jei respondentas turi keletą darbų ir negali pasakyti, kuris iš jų yra pagrindinis, pagrindiniu darbu 
laikomas darbas, kurį dirbama daugiausia valandų. 

 

   

 10. Koks J ūsų darboviet ės pavadinimas ar veiklos pob ūdis?     
 

    � 11 
 

  (pavadinimas ar veiklos pobūdis)     

  

 11. Kokia J ūsų darboviet ės pagrindin ė ekonomin ės veiklos r ūšis?            
 

           � 12 
 

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

           
 

    

 

 

 12. Kokios J ūsų pareigos, profesija ar atliekamas darbas darboviet ėje?            
 

           � 13 
 

   (pareigos, profesija ar atliekamas darbas) Profesijos kodas           
 

 13. Trumpai apib ūdinkite dirbam ą darbą:    
 

   

    �  14 
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 14. Kokia darboviet ės, kurioje J ūs dirb ote, 
nuosavyb ės forma? 

 
 

 1. Viešoji (daugiau kaip 50% kapitalo priklauso 
valstybei)  .......................................................  

  
 

 

 2. Privati (daugiau kaip 50% kapitalo priklauso 
privatiems asmenims)  ......................................  

 � 15  

 

       

 15. Jūsų darboviet ė yra:     
       

 1. Lietuvoje     

       

       

  (miesto ar kaimo pavadinimas)     

  Vietovės kodas          � 16  

       

 2. Kitoje šalyje     

       

       

  (šalies pavadinimas)     

  Šalies kodas       

       
       

       

 16. Ar dirbote namuose  per paskutines  
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

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

 2. Kartais .........................................................   � 17  

 3. Ne ................................................................      
       

 17. Ar dirbote vakarais per paskutines  
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

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

 2. Kartais .........................................................   � 18  

 3. Ne ................................................................      
       

 18. Ar dirbote naktimis per paskutines  
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

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

 2. Kartais ..........................................................   � 19  

 3. Ne .................................................................      
       

 19. Ar dirbote šeštadieniais  per paskutines  
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

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

 2. Kartais ..........................................................   � 20  

 3. Ne .................................................................      
       

 20. Ar dirbote sekmadieniais  per paskutines  
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

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

 2. Kartais ..........................................................   � 21  

 3. Ne .................................................................      

       

 
       

 21. Tiriam ąją savait ę Jūs buvote:     

 1. Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal 
rašytinę darbo sutartį  
(gaunantis atlyginimą) ...................................  

    

 

 2. Samdomasis darbuotojas, dirbantis  
pagal žodinį susitarimą  
(gaunantis atlyginimą)  ..................................  � 

  

22 

 3. Buvote išrinktas (į Seimą, politinės partijos 
vadovus ar pan.) ..........................................  

  
 

 

       

 4. Savarankiškai dirbantis ir samdantis dar-
buotojus asmuo (turėjote savo verslą, ūkinin-
kavote, negavote atlyginimo, bet turėjote pelno, 
pajamų) ......................................................  

 

� 

  

35 

 
       

 5. Savarankiškai dirbantis be samdomųjų 
darbuotojų asmuo (turėjote savo verslą, dirbote 
pagal verslo liudijimą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų) ............  

    

 � 36 

   
       

 6. Padedantis šeimos narys, dirbantis šeimos 
įmonėje ar ūkyje (negaunantis  
atlyginimo, bet turintis pelno, pajamų) ................  

 
� 

  
35 

 
 

 22. Ar Jūs vadovavote kitiems darbuotojams? 
 

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

    

�  23 

 

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

 

 23. Kiek met ų dirbote šioje darboviet ėje?  
 

 1. Ilgiau nei metus .........................................   � 25  
       

 2. Metus ar trumpiau .....................................   � 24  
       

 24. Jūs š į darb ą susiradote:  
 

 1. Per valstybinę darbo biržą .........................      

 2. Per privačią įdarbinimo agentūrą ..............   � 25  

 3. Kitaip .........................................................      
       

 25.  Kas Jums mok ėjo atlyginim ą?    
 

1. Darbovietė, kurioje dirbote ........................       

 
2. Įdarbinimo agentūra ..................................  

 � 26  
   

 

 

    

 26. Ar tiriam ąją savait ę dirbote viršvalandžius?  

 1. Taip ...........................................................   � 27  
       

 2. Ne .............................................................   � 30  
    

 27. Ar už dirbtus viršvalandžius buvo ar bus 
sumok ėta? 

 
 

 1. Taip ...........................................................   � 28  
       

 2. Ne .............................................................   � 29  
       

 28. Už kiek viršvalandži ų buvo ar bus sumok ėta?   
 

 
 

    val.  � 29  
       

 29. Kiek viršvalandži ų dirbote iš viso?   
 

     val.  � 30  
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 30. Nurodyti  per paskutin į mėnes į  

pagrindiniame darbe gaut ą atlyginim ą (į rankas):  
 

 
 

       Lt  � 31  

       
 31. Ar dirbote pamainomis per paskutines  

4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 
  

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

    � 32  

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

 
 32. Jūsų darbas:  

 1. Nuolatinis, nes dirbote pagal neterminuotą 
darbo sutartį .................................................  

 
� 

 

 
35 

   
 2. Laikinas, nes dirbote pagal terminuotą 

darbo sutartį ....................................................  
 
� 

  
33 

  

 33. Jūsų darbas laikinas, nes:  
 

 1. Mokėtės, atlikote praktiką, kėlėte kvalifikaciją, 
stažavotės ..........................................................  

    

 2. Neradote nuolatinio darbo ............................   
� 

  
34 

 3. Nenorėjote dirbti nuolatinio darbo ................      

 
 4. Sutartis sudaryta bandomajam  

laikotarpiui ....................................................  
    

 

 34. Kiek laiko J ūs dirbote laikinai?  
   

 1. Trumpiau nei mėnesį ....................................      

 2. 3 metus ar trumpiau .....................................    
 

 

   Nurodyti mėnesių skaičių    � 35  

 3. Ilgiau nei 3 metus .........................................      
   

 35. Kiek asmen ų, įskaitant Jus, dirbo darboviet ėje  
ar šeimos įmon ėje (ūkyje)?   

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

  Nurodyti tikslų asmenų skaičių       

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

 3. Nuo 20 iki 49 asmenų ..................................   � 36  

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

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

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

       
 36. Kuriais metais prad ėjote dirbti  

šioje darboviet ėje ar šeimos įmon ėje (ūkyje)?  
 

 

       m.  � 37  
   

 37. Jei dirbote 2 metus ar trumpiau  
nurodykite m ėnes į, kada prad ėjote dirbti:  

 
  

     mėn.  � 38  
 

 
 
 

 
    

 

38. Ar Jūs dirbote vis ą ar  
ne vis ą darbo dien ą ar savait ę?  

 

 
 

1. Visą .............................................................   � 41 
 

 
      

 
 

2. Ne visą.........................................................   � 39 
 

     
 

 
 

39. Dėl kokios priežasties  dirbote  
ne vis ą darbo dien ą ar savait ę?  

 

 1. Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją .....................      

 2. Sirgote ar buvote neįgalus ...........................    
 

 

 3. Neradote darbo dirbti visą darbo dieną ........   �    41  

 4. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ..........      

5. Dėl kitų priežasčių .......................................      
      

 6. Prižiūrėjote vaikus ar neįgalius suaugusius 
asmenis .......................................................  

 � 40  
 

    

 40. Jūs priži ūrėjote vaikus ar ne įgalius  
suaugusius asmenis, nes: 

 
 

 1. Tinkamos vaikų priežiūros paslaugos 
neteikiamos arba neįperkamos ....................  

    

 2. Tinkamos ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių 
žmonių priežiūros paslaugos neteikiamos arba 
neįperkamos ................................................  

  
 

 

 3. Tinkamos vaikų, ligonių, neįgaliųjų ir pagyve-
nusių žmonių priežiūros paslaugos netei-
kiamos arba neįperkamos.............................  

 � 41  

 

 4. Priežiūros paslaugos nedaro poveikio 
sprendimui dėl dalyvavimo darbo rinkoje....... 

    

       

 

PAGRINDINIAME DARBE DIRBTOS VALANDOS 
 

     41. Kiek valand ų per savait ę paprastai dirbate?  

        1. Paprastai per savaitę dirbate    val.     

 2. Įprasto valandų skaičiaus nurodyti negalite, nes 
per savaitę ar mėnesį dirbtų valandų skaičius 
labai skiriasi .....................................................  

 � 42  

 
 

 42. Kiek valand ų dirbote tiriam ąją savait ę? 

 
 

     

 
 1. Tiriamąją savaitę dirbote   val.  � 43  

 
     

  2. Visai nedirbote .............................................   � 46  

       

 43. Ar Jūs dirbote?     

        1. Daugiau valandų nei paprastai ........................   � 44  
        

 2. Mažiau valandų nei paprastai ..........................   � 45  
        

 3. Dirbote įprastą valandų skaičių ........................      

 4. Kiekvieną savaitę dirbote nevienodą valandų 
skaičių .............................................................  

 � 46 

   

 44. Dėl kokios  priežasti es Jūs dirbote  
daugiau valand ų nei paprastai?  

 
 

 1. Dirbote pamainomis arba pagal lankstų darbo 
grafiką ..............................................................  

    

 2. Dirbote viršvalandžius .....................................   � 46  
       

 3. Dėl kitų priežasčių ...........................................      
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 45. Dėl kokios priežasties J ūs dirbote  
mažiau valand ų nei paprastai? 

 

 

 1. Blogo oro .....................................................    
 

 2. Prastovų dėl darbo trūkumo ar „priverstinių“ 
atostogų .......................................................  

  
 

 3. Streiko, darbo ginčų .....................................    
 

 4. Mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo ................    
 

 5. Darbo pamainomis ar lankstaus darbo grafiko   
 

 6. Dėl ligos, traumos ar laikinos negalios .........    
 

 7. Nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų,  � 46 
 

  atostogų vaikui prižiūrėti kol jam sueis treji 
metai ............................................................  

   
 

 8. Nemokamų atostogų, susijusių su asme-
ninėmis ar šeiminėmis priežastimis ..............  

  
 

 9. Kasmetinių atostogų ....................................    
 

 10. Kitų mokamų atostogų .................................    
 

 11. Tiriamąją savaitę pradėto ar pakeisto darbo..   
 

 12. Tiriamąją savaitę užbaigto darbo ir nepradėto 
naujo darbo ..................................................  

  
 

 13. Dėl kitų priežasčių ........................................    
 

 14. Kiekvieną savaitę dirbote nevienodą valandų 
skaičių, bet negalite nurodyti priežasties ......  

  
 

 

 46. Ar nor ėjote dirbti daugiau valand ų? 
 

 1. Taip ..............................................................   � 47 
 

 
 

 2. Ne ................................................................   � 50 
 

 

 47. Norėjote dirbti daugiau valand ų: 
 

 1. Dirbdami papildomą darbą .........................    
 

 2. Dirbdami kitame darbe daugiau valandų nei 
dabartiniame darbe ....................................  

 
� 

 
 

48 

 3. Dirbdami dabartiniame darbe daugiau 
valandų ......................................................  

  
 

 4. Nesvarbu, kur dirbdami, bet daugiau  
valandų ......................................................  

  
 

    

 48. Jei rastum ėte darb ą, ar galėtum ėte  
per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savai tės 
prad ėti dirbti?  

 

 

 1. Taip ..............................................................   � 50 
 

 

 2. Ne ................................................................   � 49 
 

 
 

  

 49. Dėl kokios priežasties negal ėtum ėte prad ėti dirbti?  
 

 

 1. Turite baigti mokslus ....................................    
 

 2. Negalite palikti dabartinio darbo per 
artimiausias 2 savaites .................................  

   
 

 

 3. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ...........   � 50 
 

 4. Sergate ar esate neįgalus ............................    
 

 5. Dėl kitų priežasčių ........................................    
 

 

 50. Kiek valand ų per savait ę norėtum ėte dirbti iš viso?  

 

     val.  � 51 
 

         
 

 

NEPAGRINDINIS DARBAS 
 

 

 51. Ar tiriam ąją savait ę be pagrin dinio darbo tur ėjote 
nepagrindin į darbą? (bet kokį vienos valandos ar 
ilgesnės trukmės darbą, už kurį gautas atlyginimas ar iš 
kurio turėta pajamų, pelno, įskaitant šeimos nario, dirbančio 
šeimos įmonėje (ūkyje) darbą) 

 

 

 1. Taip .............................................................   � 52  
       

 2. Ne ...............................................................   � 58  

       

 52. Papildomai dirbote:     

 1. Viename darbe ar versle .............................      

 2. Daugiau kaip viename darbe  
ar versle ......................................................  

 � 53  

      
 

 53. Nepagrindiniame darbe buvote:   
(jei dirbote keliuose darbuose, nurodyti tą, kuriame dirbote 
daugiausia valandų) 

 
 

 1. Samdomasis darbuotojas (dirbantis pagal 
rašytinę darbo sutartį ar žodinį susitarimą ir 
gaunantis atlyginimą, išrinktas į Seimą, politinės 
partijos vadovus ar pan.) .................................  

    

 2. Savarankiškai dirbantis ir samdantis dar-
buotojus asmuo (turėjote savo verslą, 
ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote 
pelno, pajamų) ...............................................  

    

 3. Savarankiškai dirbantis be samdomųjų 
darbuotojų asmuo (turėjote savo verslą, dirbote 
pagal verslo liudijimą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų) ..............  

 � 54  
 

 4. Padedantis šeimos narys, dirbantis šeimos 
įmonėje ar ūkyje (negaunantis atlyginimo, bet 
turintis pelno, pajamų) .....................................  

    

 

 54. Nepagrindin ės darboviet ės pavadinimas ar 
nepagrindinio darbo veiklos pob ūdis:  

 

   
      

    � 55  

      

 (pavadinimas ar veiklos pobūdis)  
      

 55. Nepagrindin ės darboviet ės pagrindin ė 
ekonomin ės veiklos r ūšis: 

 

 
   

 

  

   

 

  

    
  

      

  EVRK 2 red.         � 56  

      
 56. Ar tiriam ąją savait ę dirbote  

nepagrindiniame darbe?  
 

 

 1. Taip .............................................................   � 57  
       

 2. Ne ...............................................................   � 58  
       

 57. Kiek valand ų dirbote tiriam ąją savait ę?      

      
      val.  � 58  
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KITO DARBO PAIEŠKOS 
 

 

 58. Ar ieškojote kito darbo per paskutines 4 savaites, 

  įskaitant tiriam ą savait ę? 
 

 1. Taip ................................................................   � 59  
 

 2. Ne ..................................................................   � 78  
 

 59. Kokios kito darbo paieškos priežastys? 
 

 1. Manėte ar buvote įsitikinęs, kad bet kuriuo 
metu galite prarasti turimą darbą................... 

    

 2. Dabartinis darbas – laikinas ......................... .     

 3. Ieškojote papildomo darbo, kuriuo norėjote 
papildyti dirbamų valandų skaičių 
dabartiniame darbe ...................................... .. 

    

 4. Ieškojote darbo, kuriame reikėtų dirbti dau-
giau valandų nei dabartiniame darbe ........... . 

 � 74  

 
 5. Ieškojote darbo, kuriame darbo trukmė būtų 

trumpesnė nei dabartiniame darbe .............. .. 
    

 6. Pageidavote turėti geresnes darbo sąlygas..     

 7. Dėl kitų priežasčių ........................................      
 

 

NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNĖ VEIKLA 
 

 

 60. Ankstesn ė Jūsų veikla: 
 

 1. Anksčiau dirbote ..........................................   � 61  

 

 2. Niekada nedirbote mokamo ar pelno 
duodančio darbo  
(atsitiktinis darbas, darbas atostogų metu nėra 
priskiriami darbui) ............................................  

 

� 

  

68 

 
 

 61. Kuriais metais paskutin į kartą dirbote  
mokam ą ar pelno duodant į darb ą?  

       

       m.  � 62  

 

 62. Jei nedirbote 2 metus ar trumpiau  
nurodykite m ėnes į kada paskutin į kart ą dirbote:  

 

    
     mėn.  � 63  

 

 63. Kiek met ų jau nedirbote? 

 

 1. Trumpiau nei 8 metus ..................................   � 64  

 

 2. 8 metus ar ilgiau ..........................................   � 68  
 

 

 
       

 64. Nurodyti priežast į, dėl kurios nedirbote:   
 

 1. Buvote atleistas iš darbo dėl etatų  
mažinimo ........................................................ 

    

 2. Pasibaigė terminuoto, sezoninio darbo 
sutartis............................................................ 

    

 3. Turėjote prižiūrėti vaiką ar neįgalų suaugusį 
asmenį ............................................................  

    

4. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių .............  

 5. Dėl savo ligos ar negalios ..............................      

 6. Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją ........................   � 65  

 7. Išėjote į pensiją, nesulaukęs pensinio 
amžiaus ..........................................................  

    

 8. Išėjote į pensiją nustatytu laiku  
arba vėliau ......................................................  

    

 9. Atlikote privalomąją pradinę karo  
tarnybą ...........................................................  

    

 10. Dėl kitų priežasčių (nepatiko darbas, išėjote  
savo noru ar pan.) .............................................  

    

       
 65. Buvusiame darbe buvote:     
       

 1. Samdomasis darbuotojas  
(dirbantis pagal rašytinę darbo sutartį ar žodinį 
susitarimą ir gaunantis atlyginimą, išrinktas į Seimą, 
politinės partijos vadovus ar pan.) ........................  

    

 2. Savarankiškai dirbantis ir samdantis darbuo-
tojus asmuo  
(turėjote savo verslą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų) .................  

    

 3. Savarankiškai dirbantis be samdomųjų 
darbuotojų asmuo  
(turėjote savo verslą, dirbote pagal verslo liudijimą, 
ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote 
pelno, pajamų) ..................................................  

 � 66  
 

 4. Padedantis šeimos narys, dirbantis šeimos 
įmonėje ar ūkyje 
(negaunantis atlyginimo, bet turintis pelno,  
pajamų) ........................................................  

    

       

 66. Kokia pagrindin ė buvusios  
darboviet ės ekonomin ės veiklos r ūšis? 

 
 

       

       
       
 EVRK 2 red.         � 67  

       
 67. Kokios pareigos, profesija  ar  

atliekamas darbas buvusioje darboviet ėje?  
 

 

       

       

       
 Profesijos kodas         � 68  
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DARBO PAIEŠKOS 
 

 
 68. Ar ieškojote darbo per paskutines 4 savaites, įs-

kaitant ir tiriam ąją savait ę? (bet koks vienos valandos 
ar ilgesnės trukmės darbas, už kurį gausite atlyginimą ar iš 
kurio turėsite pajamų, pelno, įskaitant šeimos nario, dirbančio 
šeimos įmonėje (ūkyje), darbą) 

 
 

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

 2. Ne, nes jau suradote darbą, kuriame  
pradėsite dirbti per artimiausius  
3 mėnesius. .................................................  

 � 72  

 

       

 3. Ne, nes jau suradote darbą, kuriame pra-
dėsite dirbti po 3 mėnesių ar vėliau .............  

 
� 

  
74 

 

       

 4. Ne ................................................................   � 69  

       

 69. Dėl kokios priežasties neieškojote darbo?      
       

 1. Laukėte grąžinant į darbą, nes nedirbote  
dėl prastovų dėl darbo trūkumo ar 
„priverstinių“ atostogų. .................................  

    

 2. Sirgote ar buvote neįgalus ...........................      

 3. Dėl asmeninių arba šeiminių  
priežasčių ....................................................  

    

 4. Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją  ....................   � 71  

 5. Buvote pensininkas .....................................      

 6. Manėte, kad neįmanoma rasti jokio  
darbo ...........................................................  

    

 7. Dėl kitų priežasčių .......................................      
       

 8. Prižiūrėjote vaikus ar neįgalius suaugusius 
asmenis .......................................................  

 
� 

  
70 

 
       

 70. Jūsų nuomon ė apie globos ir r ūpybos  
įstaigas:  

 

 
 1. Tinkamos vaikų priežiūros paslaugos 

neteikiamos arba neįperkamos ....................  
    

 2. Tinkamos ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių 
žmonių priežiūros paslaugos neteikiamos 
arba neįperkamos ........................................  

 

� 

  
 

71 

 3. Tinkamos vaikų, ligonių, neįgaliųjų ir pagyve-
nusių žmonių priežiūros paslaugos neteikia-
mos arba neįperkamos ................................  

    

 4. Priežiūros paslaugos nedaro poveikio 
sprendimui dėl dalyvavimo darbo rinkoje..... 

    

       

 71. Ar Jūs nor ėjote dirbti?      
       

 1. Taip .............................................................   � 72  

       

 2. Ne ................................................................   � 78  
 

 
 

 72. Jei rastum ėte darb ą, ar galėtum ėte  
per artimiausias 2 savaites  
po tiriamosios savait ės prad ėti dirbti?   

 1. Taip ..............................................................   � 74  

       

 2. Ne ................................................................   � 73  
       

 73. Dėl kokios priežasties negal ėtum ėte  
prad ėti dirbti? 

 
 

 1. Turite baigti mokslus ....................................      

 2. Negalite palikti dabartinio darbo per 
artimiausias 2 savaites ................................  

    

 3. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ...........   � 74  
 

 4. Sergate arba esate neįgalus ........................      

 5. Dėl kitų priežasčių ........................................      

       

 74. Kiek laiko ieškote ar ieškojote (jei jau suradote)  
darbo?  

 1. Dar nepradėjote ieškoti ................................   � 77  
       

 2. Trumpiau nei mėnesį ...................................      

 3. Trumpiau nei 4 metus ..................................      

  Nurodyti mėnesių skaičių     � 75  

 4. 4 metus ar ilgiau ..........................................      

       

 75. Ieškote ar ieškojote darbo,  
kuriame b ūtumėte: 

    

 

 1. Savarankiškai dirbantis asmuo ....................      

 2. Samdomasis darbuotojas, dirbantis visą 
darbo dieną ar savaitę  ................................  

    

 3. Samdomasis darbuotojas, dirbantis visą 
darbo dieną ar savaitę, bet jei jo 
nerastumėte, galėtumėte dirbti ne visą 
darbo dieną ar savaitę ................................ 

 � 76  

  

 4. Samdomasis darbuotojas, dirbantis ne visą 
darbo dieną ar savaitę, bet jei jo 
nerastumėte, galėtumėte dirbti visą darbo 
dieną ar savaitę ...........................................  

    

 5. Samdomasis darbuotojas, dirbantis tik ne  
visą darbo dieną ar savaitę............................  

    

 6. Samdomasis darbuotojas, bet negalėtumėte 
nurodyti ar dirbantis visą ar ne visą darbo 
dieną ar savaitę ...........................................  
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 76. Kaip ieškojote darbo per paskutines 4 savaites, 
įskaitant ir tiriam ąją savait ę? 
(klausiama apie kiekvieną darbo paieškos būdą) 

 

                 

 76.1. Kreip ėtės į valstybin ę darbo birž ą     
               

  Taip   Ne   � 76.2  
               

 76.2.  Kreip ėtės į priva čią įdarbinimo agent ūrą    
               

  Taip   Ne   � 76.3  
               

 76.3.  Kreip ėtės tiesiogiai į darbdavius     
               

  Taip   Ne   � 76.4  
               

 76.4.  Kreip ėtės  į draugus, gimines ir kt.     
               

  Taip   Ne   � 76.5  
               

 76.5. Skelb ėte apie darbo paieškas žiniasklaidoje   
               

  Taip   Ne   � 76.6  
               

 76.6.  Nagrin ėjote darbo skelbimus žiniasklaidoje   
               

  Taip   Ne   � 76.7  
               

 76.7. Dalyvavote konkurse ar pokalbyje, laik ėte 
testą ar egzamin ą dėl pri ėmimo į darbą 

  
 

 

               

  Taip   Ne   � 76.8  
               

 76.8.  Ieškojote patalp ų ar įrengini ų, žemės sklypo   
               

  Taip   Ne   � 76.9  
               

 76.9. Rūpinot ės leidimu, licencija,  
ieškojote finansini ų ištekli ų 

     
 

                

  Taip   Ne   � 76.10  
                

 76.10. Lauk ėte atsakymo d ėl prašymo  
priimti į darb ą  

     
 

               

  Taip   Ne   � 76.11  
               

 76.11. Lauk ėte pranešimo iš valstybin ės  
darbo biržos  

     
 

               

  Taip   Ne   � 76.12  
               

 76.12. Lauk ėte konkurso į darbo viet ą  
valstyb ės sektoriuje rezultat ų 

     
 

               

  Taip   Ne   � 76.13  
               

 76.13. Ieškojote darbo kitais b ūdais      
               

  Taip   Ne   � 77  
               

                 

 77. Prieš darbo paieškas J ūs:      
       

 1. Dirbote (įskaitant dirbantį studentą, mokinį) ...      

 2. Mokėtės dieniniame skyriuje (išskyrus 
dirbantį studentą, mokinį) .............................  

    

 3. Atlikote privalomąją pradinę karo 
tarnybą......................................................

 � 78  
 

 4. Buvote namų šeimininkas (-ė) .................      

 5. Kitos priežastys  
(buvote pensininkas ar kt.) ...........................  

    

       

     

 
    

 78. Ar tiriam ąją savait ę buvote užsiregistrav ęs 
valstybin ėje darbo biržoje?   
(klausiama 15–74 metų amžiaus gyventojų) 

 
 

       
 1. Taip ir gavote pašalpą ar išmokas ...............     

 2. Ne, bet gavote pašalpą ar išmokas ..............   � 79  

 3. Taip, bet negavote pašalpos ar išmokų .......      

 4.  Ne ir negavote pašalpos ar išmokų ..............      
       

 79. Kokiai gyventoj ų grupei, J ūsų nuomone, Jus 
būtų galima priskirti ? 

 
 

 1. Dirbančiųjų (įskaitant šeimos narį, dirbantį  
šeimos įmonėje (ūkyje), studentą, mokinį,  
atliekantį praktiką už atlygį)  ..............................  

    

 2. Besimokančiųjų (įskaitant studentą, mokinį, 
atliekantį praktiką be atlygio)  ............................  

    

 3. Pensininkų ................................................... ..     

 4. Neįgaliųjų  .................................................... ..  � 80  
 

 5. Darbingo amžiaus namų šeimininkų (-ių) ..... ..     

 6. Kitų neaktyviųjų  ........................................... .     

 7. Bedarbių (nedirbančių, bet norinčių dirbti ir 
ieškančių darbo) ............................................. .. 

    

 

ŠVIETIMAS IR MOKYMAS 
 
    

 80. Ar mok ėtės per paskutines 4 savaites, įskaitant 
tiriam ąją savait ę? 

 

 

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

 

 
 

   � 81 
 

 

2. Taip, bet tuo metu atostogavote ...............     
 

       

       

 3. Ne .............................................................   � 83 
 

    

 81. Kokioje mokykloje mok ėtės?  
 

 

       

 1. Bendrojo lavinimo mokyklos pradinėje  
(1–4) klasėje .............................................. .. 

  
 

 2. Bendrojo lavinimo mokyklos 5–10 klasėje, 
gimnazijos 1–2 klasėje arba pagal 
suaugusiųjų pagrindinio ugdymo  
programą....................................................... 

  
 

 3. Bendrojo lavinimo mokyklos 11–12 klasėje, 
gimnazijos 3–4 klasėje arba pagal 
suaugusiųjų vidurinio ugdymo  
programą....................................................... 

  
 

 4. Profesinėje mokykloje, nebaigus pagrindinės 
mokyklos* .................................................. .. 

  
 

 5. Profesinėje mokykloje, baigus pagrindinę 
mokyklą* .................................................... .. 

 � 82  

 

 6. Profesinėje mokykloje, baigus vidurinę 
mokyklą ..................................................... .. 

  
 

 7. Kolegijoje ................................................... ..   
 

 8. Universitete, akademijoje, institute, 
seminarijoje ar pan. ................................... .. 

  
 

 9. Doktorantūroje ........................................... ..   
 

 

 
* Pagrindinė mokykla – dešimtmetė (arba anksčiau buvusi devyn-
metė, aštuonmetė, septynmetė) mokykla. 
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(nurodyti)  

 Švietimo ar mokymo srities kodas      � 83  

 Kodas  Švietimo ar mokymo sritys:  

 000 Bendrosios programos ............................................  

 100 Mokytojų rengimas ir pedagogika ............................   

 200 Humanitariniai mokslai ir menas .............................   

 222 Užsienio kalbos .......................................................   

 300 Socialiniai mokslai, verslas ir teisė ……………….....  

 400 Gamtos mokslai, matematika ir kompiuterija (žymėti,  
jei neįmanoma išskirti detaliau pagal 420–482 kodus)........  

 

 420 Gyvosios gamtos mokslai (įskaitant biologiją, biochemiją 
ir aplinkotyrą) .............................................................  

 

 440 Fiziniai mokslai (įskaitant fiziką, chemiją ir mokslus 
apie žemę).................................................................. 

 

 460 Matematika ir statistika ............................................   
 481 Informatika ..............................................................   
 482 Kompiuterio panaudojimas ......................................   
 500 Inžinerija, gamyba ir statyba ....................................   
 600 Žemės ūkis ir veterinarija ........................................   
 700 Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga .................   
 800 Paslaugos ...............................................................   
 900 Nežinoma ................................................................   

 
 

 83. Ar per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriam ąją 
savait ę, lank ėte kursus, priva čias pamokas,  
sporto klub ą, dalyvavote seminaruose, 
konferencijose, mok ėtės groti muzikos  
instrumentu, dainuoti ir pan.?  

 

 1. Taip ......................................................... .....  � 84 
 

 2. Ne ............................................................ .....  � 88 
 

 84. Jūsų mokymosi trukm ė per paskutines  
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę:  

 
      val.  � 85 

 

 85. Mokymosi priežastys:  
 

 1. Susijusios su darbu .................................. .....     
    � 86  
 2. Asmeninės ................................................ .....     

 

 86. Kokia J ūsų mokymosi švietimo ar mokymo sritis?  
 

 
(nurodyti)  

 Švietimo ar mokymo srities kodas      � 87  

 87. Jūsų mokymai vyko:  

 1. Tik mokamomis darbo valandomis ........... .....  
 

 2. Dažniausiai mokamomis darbo  
valandomis ............................................... ..... 

 
 

 3. Dažniausiai nemokamų darbo valandų  
metu ......................................................... ..... 

 � 88  

 

 4. Tik ne darbo valandomis .......................... .....  
 

 5. Tuo metu nedirbote .................................. .....  
 

 
   

 88. Jūs baig ėte:  (pažymėti aukščiausią išsilavinimą) 

 1. Doktorantūrą, aspirantūrą  ..........................   
 

 2. Universitetą, akademiją, institutą,  
seminariją ar pan.  ......................................  

 
 

 3. Kolegiją…………………………………….....   

 4. Aukštesniąją mokyklą .................................  
 

 5. Specialiąją vidurinę (technikumą) ...............   
 

 6. Profesinę mokyklą po vidurinės mokyklos...  
 

 7. Vidurinę mokyklą, gimnaziją .......................    

 8. Profesinę mokyklą, į kurią įstojote, baigęs 
pagrindinę mokyklą* ir kartu su profesija  
įgijote vidurinį išsilavinimą …………............. 

 � 89  

    

 9. Profesinę mokyklą, į kurią įstojote, baigęs 
pagrindinę mokyklą* ir įgijote tik profesiją ...  

 
 

 10. Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote, 
nebaigęs pagrindinės mokyklos* ir kartu su 
profesija įgijote pagrindinį išsilavinimą.......... 

 
 

 11. Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote, 
nebaigęs pagrindinės mokyklos* ir įgijote  
tik profesiją ................................................. . 

 
u 

        12. Pagrindinę mokyklą* ...................................   � 90  

 13. Pradinę mokyklą .........................................   
 

 

 14. Nebaigėte pradinės mokyklos ....................   � 91  
 

 

* Pagrindinė mokykla – dešimtmetė (arba anksčiau buvusi devyn-
metė, aštuonmetė, septynmetė) mokykla. 
 
       

 89. Koki ai švietimo ar mokymo  sri čiai priskiriamas 
Jūsų įgytas aukš čiausias išsilavinimas?  

 
 

(nurodyti)  

 Švietimo ar mokymo srities kodas      � 90  

     

 90. Kuriais metais įgijote aukš čiausi ą išsilavinim ą? 
(gavote diplomą, atestatą, pažymėjimą) 

 
 

      m.  � 91  

       

 
 

UŽSIĖMIMAS PRIEŠ METUS 
 

       

 91. Jūsų užsiėmimas prieš metus:   
       

 1. Dirbote  
(įskaitant šeimos narį, dirbantį šeimos įmonėje 
(ūkyje), studentą, mokinį, atliekantį 
 praktiką už atlygį) ..........................................  

 

� 

  

92 
 

       

 2. Mokėtės  
(įskaitant studentą, mokinį, atliekantį praktiką be 
atlygio) .........................................................  

    

 3. Buvote pensininkas .....................................      

 4. Buvote neįgalus  .........................................      

 5. Atlikote privalomąją pradinę  
karo tarnybą ..............................................  

 � 94  

 
 6. Buvote darbingo amžiaus namų  

šeimininkas (-ė)  .........................................  
    

 7. Buvote bedarbis (-ė) (nedirbantis,  
bet norintis dirbti ir ieškantis darbo) ..................  

    

 8. Kitas neaktyvus asmuo ...............................      
       

 

,    

 82.  Kokioje švietimo ar mokymo srityje mok ėtės?   
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 92. Prieš metus buvote:  

 

 1. Samdomasis darbuotojas  
(dirbantis pagal rašytinę darbo sutartį ar žodinį 
susitarimą ir gaunantis atlyginimą, išrinktas į Seimą, 
politinės partijos vadovus ar pan.) ................... ... 

    

 2. Savarankiškai dirbantis ir samdantis  
darbuotojus asmuo  
(turėjote savo verslą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų)................. 

   

 3. Savarankiškai dirbantis be samdomųjų 
darbuotojų asmuo  
(turėjote savo verslą, dirbote pagal verslo liudijimą, 
ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote 
pelno, pajamų) ............................................. .. 

 � 93  
 

 4. Padedantis šeimos narys, dirbantis šeimos 
įmonėje ar ūkyje (negaunantis atlyginimo,  
bet turintis pelno, pajamų) .................................  

    

      

 93. Kokia pagrindin ė buvusios darboviet ės 
ekonomin ės veiklos r ūšis? 

 
 

       

      

   � 94  

        

  EVRK 2 red.           

 
. 

      
        

  94. Nurodyti šal į, kurioje gyvenote prieš metus:  

 
 1. Lietuva     

       

       

  (miesto ar kaimo pavadinimas)     

  Vietovės 
kodas          � 95  

       

 2. Kita šalis     

       

       

  (šalies pavadinimas)     

  Šalies kodas       

       

        

 

KITI DUOMENYS APIE ASMEN Į 
 

       

 95. Jūsų pilietyb ė:     
        

 1. Lietuvos………................................................     

 2. Lenkijos...........................................................     

 3. Rusijos………..................................................     

 4. Baltarusijos…….....................................…......     

 5. Ukrainos………...............................................  � 96  

 6. Neturite pilietybės…...........................……......      

 7. Kitos šalies pilietybė….......................……......      

        

  (nurodyti)      
  Pilietybės kodas       
  

   
    

 96. Kurioje šalyje gim ėte?      

 1. Lietuvoje ........................................................   � 98  
       

 2. Rusijoje .........................................................      

 3. Baltarusijoje ...................................................   � 97  

 4. Ukrainoje .......................................................      

 5. Kitoje .............................................................      

       
  (nurodyti)     

   Šalies kodas       
  

   
    

 97. Kiek met ų gyvenote Lietuvoje iki 
tiriamosios savait ės? 

    

 
       

       � 98  

        

KITI DUOMENYS 
 

    

 98.  Respondentas apklaustas:   

 1. Tiesiogiai .................................................. ...     

    � 99  

 2. Telefonu ................................................... ...     
        

 99.  Anketos užpildymo b ūdas:      

 1. Atsakė pats .............................................. ....     

    � Ačiū  

 2. Atsakė kitas asmuo .................................. ....     

        
 
 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti (neįskaitant kelionės laiko): min. 

 
 
Klausėjo (-os) vardas, pavardė.............................................................................................................. 
 
 
Apklausta 20___ m. _____________________ mėn. _____ d. 
 
 
 

Pasiteirauti Statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 1406, (8 5) 236 4756, (8 5) 236 4796;  
el. p. julija.vazneviciute@stat.gov.lt, vanda.grybauskaite@stat.gov.lt, jadvyga.myliene@stat.gov.lt. 


