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GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO ANKETA GU-01 
 
Teritorijos kodas     Tiriama savaitė     

Savivaldybės, kaimo pavadinimas                                     numeris             ketvirtis         

   2005    –    

                         metai                 mėnuo   diena                mėnuo   diena 

  Pateikiama:  TSV 15 d. mėnesiui pasibaigus 

Namų ūkio Nr.       Apklausiami:  15 metų ir vyresni gyventojai 

Respondento kodas    

Lytis vyras 1 moteris 2  Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

Gimimo data (diena, mėnuo, metai)           

Asmens kodas             Anketos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.std.lt 
 

 
 
 
 

UŽIMTUMAS (klausti 15 metų ir vyresnių gyventojų) 
 

        

1 Ar tiriam ąją savait ę Jūs dirbote kok į nors darb ą, 
už kur į gavote darbo užmokest į ar tur ėjote 
(turėsite) pelno, pajam ų, padėjote šeimos versle 
ar ūkininkauti arba tur ėjote darb ą, bet nedirbote?   

 

1 Taip …………………………………………..   2 
    

2 Ne ………………………………………….…   

    

3 Tarnavote kariuomenėje ar dirbote 
visuomeninį darbą………………………….. 

  56 
   

     
 2 Ar Jūs tiriam ąją savait ę dirbote?      

     

1 Taip …………………………………………...   6 
      

2 Laikinai nedirbote dėl darbo trūkumo, 
buvote išleistas „priverstinių“ atostogų….. 

  4 
 

      

3 Ne …………………………………………….   3 
       

 

        

3 Tiriam ąją savait ę Jūs nedirbote   

 (bet nebuvote atleistas iš darbo) dėl:      
1 Prastovų dėl techninių ar ekonominių prie-

žasčių ………………………………………. 
    

2 Streiko, darbo ginčų ……………………….     
3 Mokymosi arba kvalifikacijos kėlimo 

(seminaras, konferencija ir t. t.) ……..….… 
    

4 Atostogų (kasmetinių) ……………………..   4  
5 Atostogų vaikui prižiūrėti iki jam sueis  

treji metai su garantija grįžti į darbą ……… 
    

6 Blogo oro ……………………………………     
7 Savaitės poilsio, esant suminei darbo  

laiko apskaitai ……………………………… 
    

8 Kitų priežasčių. …………………………….     
        

9 Ligos, traumos, ligonio slaugymo ………..   6  
10 Nėštumo ir gimdymo atostogų …………….     

 

4 Ar turite galimyb ę gr įžti į darb ą per   
 

artimiausius 3 m ėnesius?  

1 Taip …………………………………………..   6 
 

2 Ne ………………………………….…………   5 
        

5 Ar gausite 50% ar daugiau Jums priklausan čio 
darbo užmokes čio?  

 
 

1 Taip …………………………………………..   6 
 

2 Ne ………………………………….…………   56 
      

 
 

 

ŽINIOS APIE PAGRINDIN Į DARBĄ. Jei asmuo dirba keliuose darbuose, jis pats turi nuspręsti, kuris jo darbas yra 
pagrindinis. Pagrindiniu darbu sąlygiškai laikomas tas, kuriame dirbama daugiausia valandų. 

 
          

 6 Jūsų darboviet ės pavadinimas arba J ūsų užsi ėmimo pob ūdis:      
        
        
  įmonės kodas          7  

        

 7 Pagrindin ė ekonomin ės veiklos r ūšis:       
        
  ekonominės veiklos rūšies kodas      8  
 

       

 8 Jūsų pareigos, profesija, atliekamas darbas:       
        
  profesijos kodas       9  
         

 9 Trumpai apib ūdinkite dirbam ą darbą:     10  
        

          



 2

 
       

 10 Kokia organizacijos, kurioje J ūs dirbate, 
nuosavyb ė? 

 
 

 1 Valstybės (dirbate organizacijoje, kurios 
daugiau nei 50% kapitalo priklauso valsty-
bei, viešojoje įstaigoje) ………….…….….. 

   
 

 

 2 Privati (dirbate UAB, AB, ŽŪB, indivi-
dualioje įmonėje, turite verslo liudijimą, 
ūkininkaujate, kita) ...………………………. 

   11  

 

       

 11 Jūsų darboviet ė yra:     

 1 Lietuvoje      

        

        

        

  miestas, savivaldybė, kaimas      

  vietovės kodas       12  

        

 2 Kitoje šalyje      

        

        

  šalies pavadinimas      

  šalies kodas        
        

       

 12 Ar Jūs dirbote namuose?  
(per paskutines keturias savaites) 

    
 

 1 Taip ..…………………………………….…..      

 2 Kartais …………………………………….….    13  

 3 Niekada ……….…………………………….      

       

 13 Ar Jūs dirbote vakarais?  
(per paskutines keturias savaites) 

    
 

 1 Taip ………………………………………….      

 2 Kartais ………………………………………    14  

 3 Niekada …………………………………….      

       

 14 Ar Jūs dirbote naktimis?  
(per paskutines keturias savaites) 

    
 

 1 Taip ………………………………………….      

 2 Kartais ………………………………………    15  

 3 Niekada ……………………………………..      

       

 15 Ar Jūs dirbote šeštadieniais?  
(per paskutines keturias savaites) 

    
 

 1 Taip ………………………………………….      

 2 Kartais ………………………………………    16  

 3 Niekada ……………………………………..      

       

 16 Ar Jūs dirbote sekmadieniais?  
(per paskutines keturias savaites) 

    
 

 1 Taip …………………………………………..      

 2 Kartais ……………………………………….    17  

 3 Niekada ……………………………………..      
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 17 Jūs tiriam ąją savait ę buvote:     

 1 Samdomas darbuotojas, dirbantis pagal 
rašytinę darbo sutartį ..……………………. 

     

18 

 2 Samdomas darbuotojas, dirbantis pagal 
žodinį susitarimą ...………………………… 

   
 

 

 3 Buvote išrinktas…………………………….      
        

 4 Ūkininkas, dirbantis be samdomų 
darbuotojų ...……………………………..…. 

   
 

 

 5 Smulkus ūkininkas, dirbantis su šeimos 
nariais ………………………………………. 

   29  

 

 6 Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą ..……….…      

 7 Asmuo, dirbantis sau be samdomų dar-
buotojų (įskaitant autorinę sutartį) ………. 

     

        

 8 Darbdavys (individualios įmonės savi-
ninkas) ……………………….……………... 

     

 9 Šeimos narys, dirbantis šeimos įmonėje 
ar ūkyje (negaunantis darbo užmokesčio, 
o turintis pelno, pajamų)………………..…. 

     

28 
 

 10 Ūkininkas, dirbantis su samdomais dar-
buotojais ……………..……………….……. 

     

    

 18 Ar Jums pagal pareigas priklauso 
vadovauti kitiems padalinio darbuo-
tojams? 

   
 

 1 Taip ………………………………………….    19  

 2 Ne ……………………………………………      

    

 19 Ar Jūs turim ą darb ą suradote:      
 

 1 Per privačią įdarbinimo agentūrą…………    20  
        

 2 Per valstybinę darbo biržą…………………    21  

 3 Kitaip…………………………………………      
       

 20  Jums darbo užmokest į moka:    
 

 1 Įdarbinimo agentūra…………………………    21  

 2 Darbovietė, kurioje dirbate…………………      
        

 21 Nurodykite už pagrindin į darb ą per paskutin į 
mėnes į faktiškai gaut ą darbo užmokest į: 

 
 

    litais    22  
    

 22 Nurodykite papildom ų išmok ų iš pagrindin ės 
darboviet ės sum ą, mokam ą ne kiekvien ą mėnes į 

 
 

 
 

(13 ir 14 atlyginimas, premijos už metinius darbo rezultatus, 
dividendai, tantjemos ir kt.): 

 

    litais    23  
1 

 
   

 23 Nurodykite J ūsų gaunamos nedarbingumo 
pašalpos ar invalidumo pensijos dyd į per 
mėnes į: 

 
 

    litais    24  
    

 24 Ar Jūs dirbote pamainomis?  
(per paskutines keturias savaites) 

    
 

 1 Taip ………………………………………….      

 2 Ne ….…………………………………………    25  
    

 

      

 25 Jūsų darbas:    

 1 Nuolatinis, nes dirbote pagal neterminuotą 
darbo sutartį, t. y. turėjote nuolatinį darbą  

    

 28  
        

 2 Laikinas, nes dirbote pagal terminuotą, 
laikiną, sezoninę darbo sutartį ar atsitiktinį 
darbą ………………………………………. 

    

 

26 
        

 26 Jūsų darbas laikinas, sezoninis ar atsitiktinis, 
kadangi:  

    
 

  
 

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

    

 2 Neradote nuolatinio darbo ……………….      

 3 Nenorėjote dirbti nuolatinio darbo ………    27  

 4 Priežastis neaiški………………………….      

 5 Sutartis sudaryta bandomajam laikotarpiui      
        

 27 Jūs laikinai dirbote:       
        

 1 Mažiau nei mėnesį ……………………….      

 2 Jei laikinai dirbate mažiau nei 3 metus, 
nurodykite mėnesių skaičių 

   
 

 

    mėnesių   28  
 3 Jei laikinai dirbate daugiau nei 3 metus, 

nurodykite metų skaičių 
     

    metų      
    

 
 

 28 Kiek apytiksliai asmen ų dirbo J ūsų 
darboviet ėje, įskaitant Jus?  

    
 

  
 

 1 Iki 10 asmenų (nurodykite tikslų skaičių)      

    asmenų      

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

 3 Nuo 20 iki 49 asmenų ………………….…    29  

 4 50 asmenų ir daugiau ……………………..      

 5 Nežinote, bet mažiau nei 11 asmenų …..      

 6 Nežinote, bet daugiau nei 10 asmenų …..      
       

 29 Nurodykite metus, kada prad ėjote dirbti šioje 
darboviet ėje ar užsiimti šia veikla:  

   
 

 
 

        

       metais    30  
        

       

 30 Nurodykite m ėnes į, kada prad ėjote dirbti 
šioje darboviet ėje ar užsiimti šia veikla  

   
 

 

 
 

  (Žymėti asmenims, kurie dirba nuo 2003 m. sausio 1 d. 
ir vėliau)  

  

    mėnesį    31  

        

 31 Jūs dirbote vis ą ar trumpesn ę darbo dien ą?     
        

 1 Trumpesnę arba ne visą darbo dieną …..    32  
        

 2 Visą darbo dieną, bet Jūsų darbo savaitė 
paprastai trumpesnė nei 40 valandų ……. 

   34  
 

        

 3 Visą darbo dieną, bet Jūsų darbo savaitė 
paprastai trunka 40 valandų ir daugiau…. 

   38  
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 32 Jūs dirbote ne vis ą darbo dien ą, nes:   
      

 
 

 1 Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją ……………      

 2 Sirgote ar esate neįgalus ………………….      

 3 Neradote darbo dirbti visą darbo dieną ….      

 4 Nenorėjote dirbti visą darbo dieną ……….    34  

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

 6 Priežastis neaiški………..…………………      
        

 7 Prižiūrėjote vaikus ar neįgalius 
suaugusiuosius …………………………….  

  33  
 

        
 33 Jūs priži ūrite vaikus ar ne įgalius asmenis, 

nes: 
 

 

 1 Trūksta vaikų darželių ir kitų vaikų priežiū-
ros grupių ar įstaigų už prieinamą kainą… 

     

 2 Trūksta neįgalių suaugusių asmenų 
priežiūros institucijų už prieinamą kainą … 

   
 

 

 3 Trūksta kvalifikuotų ir lengvai pasiekiamų 
globos ir rūpybos paslaugų įstaigų………. 

   34  

 

 4 Jums patinka dirbti ne visą darbo dieną…      
   

   
 

 34 Ar Jūs norite dirbti daugiau valand ų?     
        

 1 Ne ..………………………………………………    38  
        

 2 Taip ..…………………………………………….    35  

        

 35 Jeigu J ūs norite dirbti daugiau valand ų, tai:  

        

 1 Ne pagrindinėje darbovietėje………………      

 2 Savo darbovietėje, bet daugiau valandų ..    36  

 3 Tik dabartinėje darbovietėje ……………..      

 4 Nesvarbu kur ………………………..……..      
      

 
 

 36 Jei šiuo metu rastum ėte darb ą, ar gal ėtumėte  
per artimiausias dvi savaites prad ėti dirbti? 

 
 

 1 Taip .………………………………………………    38  

        

 2 Ne .…………………………………………………    37  

       

 37 Jūs negalite prad ėti dirbti d ėl nurodyt ų 
priežas čių: 

 
 

 1 Turite baigti mokslus ………………………      

 
2 Turite baigti karo tarnybą ar visuomeninį 

darbą ..……………………………………… 
     

 3 Dėl asmeninių ar šeimynių priežasčių …..    38  

 4 Kadangi sergate arba esate neįgalus ……      

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

 6 Priežasties nenurodė .………………………      

        
       

 

 
 
 
 

 DIRBTOS VALANDOS 
 

        

 38 Kiek valand ų per savait ę Jūs paprastai dirbate?   
        

 1 Paprastai per savaitę dirbate      
    valandų    39  
 2 Įprasto valandų skaičiaus nurodyti negalite, 

nes per savaitę ar mėnesį dirbtų valandų 
skaičius labai skiriasi ……………...………. 

     

        

 39 Pasakykite, kiek valand ų Jūs dirbote tiriam ąją 
savait ę? 

 
 

 1 Dirbote  valandų    40  
        

 2 Visai nedirbote …………………………….    46  
        

 40 Tiria mąją savait ę Jūs faktiškai dirbote:      
        

 1 Daugiau valandų nei paprastai .…………    41  
        

 2 Mažiau valandų nei paprastai …………….    45  
        

 3 Dirbote įprastą valandų skaičių …………..      
 4 Kiekvieną savaitę dirbote nevienodą 

valandų skaičių …………………………….. 
   46  

 

        

 41 Nurodykite priežastis, kod ėl faktiškai dirbote 
daugiau valand ų nei paprastai: 

 
 

 1 Dirbote pamainomis arba pagal slankųjį 
darbo grafiką ……………………………….. 

   46  
 

 2 Dėl kitų priežasčių………………………….      
        

 3 Dirbote viršvalandžius …………………….    42  
        

 42 Jei tiriam ąją savait ę dirbote viršvalandžius, 
pasakykite, kiek valand ų? 

 
 

    valandų    43  
        

 43 Ar Jums sumok ės ar sumok ėjo už dirbtus 
viršvalandžius? 

 
 

 1 Taip ………………………………………….    44  
        

 2 Ne ……………………………………………    46  
        

 44 Už kiek viršvalandži ų Jums buvo ar bus 
sumok ėta? 

 
 

    valandų    46  
        

 45 Nurodykite priežastis, kod ėl faktiškai dirbote 
mažiau valand ų nei paprastai: 

 
 

 1 Dėl blogo oro ……………………………….      
 2 Dėl techninių ar ekonominių priežasčių …      
 3 Streikavote ar dėl darbo ginčų ……………      
 4 Mokėtės ar kėlėtė kvalifikaciją ……………      
 5 Dėl darbo pamainomis arba slankiojo 

darbo grafiko ……………………………...…
     

 6 Dėl ligos, traumos ar kitokio laikinojo 
nedarbingumo ……………………………….

     

 7 Dėl atostogų vaikui prižiūrėti ……….……..    46  
 8 Nemokamų atostogų, susijusių su asme-

ninėmis ar šeimynėmis priežastimis (vaikų 
auklėjimu) ………………………………….. 

     

 9 Buvote išėjęs kasmetinių atostogų ……….      
 10 Buvote išėjęs kitų mokamų atostogų …….      

 11 Dėl tiriamąją savaitę pradėto ar prarasto 
(pakeisto) darbo …………………………… 

     

 12 Dėl tiriamąją savaitę užbaigto darbo ir 
nepradėto naujo darbo ……………………. 

     

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

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

     

       

 46 Kiek valand ų per savait ę Jūs nor ėtumėte dirbti   
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 iš viso?  
    valandų    47  
       

 PAPILDOMAS DARBAS 
 

 

 47 Ar be pagrindinio darbo tiram ąją savait ę Jūs 
dirbote papildom ą mokam ą darbą, kad gautum ėte 
pajamų (pinigais ir natūra), ūkininkavote, dirbote 
savo žem ės sklype? 

 
 

 1 Taip ………………………………………….    48  
       

 2 Ne ……………………………………………    54  
        

 48 Jūs dirbote papildomai:     

 1 Viename darbe ar versle ………………….    49  

 2 Daugiau kaip viename darbe ……………..      
       

 49 Jūs papildomame darbe buvote?   
(Jei dirbote keliuose darbuose, nurodykite tą, 
kuriame dirbote daugiausia val.) 

 
 

 1 Samdomas darbuotojas (dirbantis pagal 
rašytinę ar žodinę darbo sutartį ir gaunantis 
darbo užmokestį) ………………………….. 

     

 2 Dirbantis sau be samdomų darbuotojų 
(kūrybinis darbuotojas, smulkus žemdirbys, 
ūkininkas be samdomų darbuotojų, dirbate 
pagal verslo liudijimą ir pan.) ………………

     

 3 Dirbantis sau su samdomais darbuotojais 
(individualios įmonės savininkas) …………

   50  
 

 4 Šeimos narys, dirbantis šeimos įmonėje  
ar ūkyje (negaunantis darbo užmokesčio, 
o turintis pelno, pajamų) ………………….. 

   
 

 

 5 Ūkininkas, dirbantis su samdomais 
darbuotojais (darbdavys) …………………. 

     

       

 50 Ne pagrindin ės darboviet ės pavadinimas arba 
Jūsų papildomo darbo veiklos pob ūdis: 

 
 

   

   
       

            51  

  įmonės kodas     
       

 51 Pagrindin ė ekonomin ė veikla:     

   

   

   

   
       

  ekonominės veiklos rūšies kodas     52  
       

 52 Ar faktiškai tiriam ąją savait ę dirbote papildom ą 
darb ą?  

 
 

 1 Taip ……………………………………………….    53  
       

 2 Ne ……………………………………………    54  
       

 53 Kiek valand ų tiriam ąją savait ę dirbote?       
        

    valandų    54  
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 KITAS DARBAS 
 

        

 54 Ar Jūs ieškote kito darbo?     
       

 1 Ne …………………………………………………    75  
       

 2 Taip ……………………………………………….    55  

        

 55 Kod ėl ieškote kito darbo?     
       

 1 Dabartinis darbas susijęs su rizika, bet 
kuriuo metu jį galite prarasti ……………….

     

 2 Dirbate laikiną darbą ………………………      

 3 Ieškote kito darbo savo darbovietėje, kad 
galėtumėte dirbti daugiau valandų ………. 

     

 4 Ieškote darbo kitoje darbovietėje, kad 
galėtumėte dirbti daugiau valandų ………..

  
 

70  

 

 5 Ieškote darbo, kuriame darbo trukmė būtų 
trumpesnė negu dabartiniame darbe ……..

     

 6 Norite turėti geresnes darbo sąlygas 
(darbo užmokestį, darbo laiką, darbo 
kokybę) …………………………….……….. 

     

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

 8 Ieškote kito darbo, bet negalite nurodyti 
priežasties …………………………………. 

     

        

 

 NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNĖ VEIKLA 
 

       

 56 Ankstesn ė Jūsų darbo patirtis     
       

 1 Jūs anksčiau dirbote ………………………    57  
       

 2 Jūs niekada nedirbote mokamo ar pelną 
duodančio darbo (neįskaitant atsitiktinio 
darbo atostogų metu, privalomosios karo 
prievolės ar alternatyvios tarnybos arba 
visuomeninio darbo) ………………………. 

     

  64 

 

        

 57 Kuriais metais J ūs paskutin į kart ą 
dirbote ir gavote pajam ų? 

    
 

        

       metais    58  
        

        

 58 Kur į mėnes į Jūs paskutin į kart ą dirbote?    

  (Žymėti asmenims, kurie nedirba nuo 2003 m. sausio 1 d.  
ir vėliau) 

 

    mėnesį    59  

        

 59 Kiek met ų Jūs jau nedirbate?     
       

 1 Mažiau nei 8 metus ..………………………….    60  
        

 2 8 metus ir daugiau …………………………    64  
       

 
 
 
 

 
 

       

 60 Nurodykite priežast į, dėl kurios J ūs 
netekote darbo:  

    
 

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

     

 2 Pasibaigė terminuota, sezoninė ar 
atsitiktinė darbo sutartis ……………………

     

 3 Dėl asmeninių ar šeimynių priežasčių …..      

 4 Dėl Jūsų ligos ar negalios …………………      

 5 Pradėjote mokytis ar tobulintis ……………    61  

 6 Išėjote į pensiją, nesulaukę pensinio 
amžiaus ……………………………………...

     

 7 Išėjote į pensiją nustatytu laiku arba  
vėliau …………………………………………

     

 8 Tarnavote kariuomenėje ar užsiėmėte 
visuomenine veikla ………………………… 

     

 9 Kitos priežastys (nepatiko darbas, išėjote 
savo noru) ………………………………….. 

     

       

 61 Jūs buvusiame darbe buvote:     
       

 1 Samdomas darbuotojas ……………………      

 2 Dirbantis sau be samdomų darbuotojų …..      

 3 Dirbantis sau su samdomais darbuotojais 
(savininkas) ………………………………… 

   62  
 

 4 Šeimos narys, dirbantis šeimos įmonėje  
ar ūkyje ………………………………………

     

 5 Ūkininkas, dirbantis  su samdomais dar-
buotojais …………………………………… 

     

       

 62 Kokia pagrindin ė Jūsų buvusios darboviet ės 
ekonomin ė veikla? 

 
 

   

   

   

   

       

  Ekonominės veiklos rūšies kodas     63  
       

 63 Kokios buvo J ūsų pareigos, profesija,  
atliekamas darbas paskutiniame darbe?  

 
 

    

    

    

       

  Profesijos kodas      64  
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 DARBO PAIEŠKOS 
 

 
 64 Ar Jūs ieškojote darbo per paskutines 

keturias savaites?  
    

 

 1 Ieškojote …………………………………….    68  

 2 Jūs jau susiradote darbą, kuriame 
pradėsite dirbti per artimiausius 3 mėn. … 

     

       

 3 Jūs jau susiradote darbą, kuriame 
pradėsite dirbti po 3 mėn. ir vėliau ………. 

   70  
 

       

 4 Neieškojote ………….……………………...    65  

       

 65 Jūs neieškote darbo, kadangi:     
        

 1 Laukiate, kol galėsite sugrįžti į darbą,  
nes nedirbote dėl priverstinių atostogų  
ar ilgalaikių prastovų ….………………..….. 

     

 2 Sergate arba esate neįgalus ………………      

 3 Dėl asmeninių arba šeimynių priežasčių       

 4 Mokotės ……………………………………..    67  

 5 Esate pensininkas ………………………….      

 6 Manote, kad neįmanoma rasti jokio  
darbo …………………………………………

     

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

 8 Priežastis neaiški …..………………………      
       

 9 Prižiūrite vaiką ar neįgalų suaugusį šeimos 
narį…………………………………………… 

     

66 
       

 66 Jūsų nuomon ė dėl globos ir r ūpybos ir 
kitų įstaig ų: 

    
 

        

 1 Trūksta vaikų darželių ir kitų vaikų prie-
žiūros grupių ar įstaigų už prieinamą kainą  

     

 2 Trūksta neįgalių suaugusių asmenų 
priežiūros institucijų už prieinamą kainą … 

   67  

 
 3 Trūksta kvalifikuotų ir lengvai pasiekiamų 

globos ir rūpybos paslaugų įstaigų vaikų ir 
suaugusių priežiūrai……………………….. 

     

 4 Jums tai neaktualu………………………….      
       

 67 Jūs neieškote darbo, bet:      
        

 1 Norite dirbti ………….………………………    68  
        

 2 Nenorite dirbti ………………………………    75  

        

 68 Jei šiuo metu rastum ėte darb ą, ar gal ėtumėte  
per artimiausias dvi savaites prad ėti dirbti? 

 
 

 1 Taip …….……………………………………    70  
        

 2 Ne …………………………………………….    69  

       

 
 

       
 69 Jūs negalite prad ėti dirbti d ėl nurodyt ų 

priežas čių: 
 

 

 1 Turite baigti mokslus ………………………      

 2 Turite baigti karo tarnybą ar visuomeninį 
darbą …………………………………………

     

 3 Dėl asmeninių ar šeimyninių priežasčių …    70  
 

 4 Sergate arba esate neįgalus ………………      

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

 6 Priežasties nenurodė ………………………      

        

 70 Kiek laiko J ūs jau ieškote ar ieškojote  
(jei jau susirado darbą) darbo?  

 1 Neieškote …………….……………………..    74  
 

        

 2 Mažiau kaip mėnuo ………………………..      

 3 Nurodykite mėnesių skaičių, jei darbo 
ieškote mažiau nei 4 metus .……………… 

     

    mėnesių    71  

 4 4 metus ir daugiau …………………………      

        

 71 Ieškomo darbo pob ūdis :      
        

 1 Norite turėti savo verslą ar dirbti sau 
(įsigyti verslo liudijimą, įsteigti savo įmonę, 
ūkininkauti ir pan.) …………….…………… 

     

 2 Ieškote (arba jau radote) darbo dirbti visą 
darbo dieną ………………………………… 

     

 3 Ieškote darbo dirbti visą arba sutrumpintą 
darbo dieną ………………………………… 

   72  
 

 4 Ieškote darbo dirbti ne visą darbo dieną ar 
savaitę, bet sutiktumėte dirbti ir visą darbo 
dieną ………………………………………… 

     

 5 Ieškote darbo (arba jau radote) dirbti  tik 
ne visą darbo dieną ……..………………… 

     

 6 Negalite nurodyti, ar norite dirbti visą, ar 
ne visą darbo dieną ………..……………… 
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 72 Kaip J ūs ieškojote darbo per paskutines keturias 

savaites?  (galima žymėti kelis atsakymų variantus)  

        

 1 Kreipėtės į valstybinę darbo biržą ………..      

 2 Kreipėtės į privačią įdarbinimo agentūrą …      

 3 Kreipėtės tiesiog į darbdavius …………..…      

 4 Kreipėtės į draugus, gimines ir kt. ……..…      

 5 Skelbėte apie darbo paieškas 
žiniasklaidoje ………………………………..

     

 6 Skaitėte, studijavote skelbimus 
žiniasklaidoje ………………………….…….

     

 7 Dalyvavote konkurse ar pokalbyje, laikėte 
testą ar egzaminą dėl priėmimo į darbą .…

   73  
 

 8 Ieškojote žemės sklypo, patalpų ar 
įrengimų savo verslui pradėti ...……………

     

 9 Ieškojote leidimo, licencijos, finansinių 
išteklių ………………………………………..

     

 10 Laukėte prašymo priimti į darbą rezultatų      

 11 Laukėte pranešimo iš valstybinės darbo 
biržos apie siūlomą darbą …………….……

     

 12 Laukėte konkurso rezultatų ………………..      

 13 Ieškojote darbo kitais būdais ………………      

        

 73 Koks darbo užmokestis ar pajamos Jus  
tenkint ų naujame darbe?  

        

 1 Minimalus darbo užmokestis .……………..      

 2 Sutiktumėte dirbti ir už mažesnį darbo 
užmokestį ………………………………… 

   74  
 

 3 Norėtumėte uždirbti   litų    
 

 

        

 74 Prieš darbo paieškas J ūs:      
        

 1 Dirbote (įskaitant dirbančius studentus, 
moksleivius, smulkius žemdirbius) .……… 

     

 2 Mokėtės dieniniame skyriuje (išskyrus 
dirbančius studentus) ………………………

     

 3 Tarnavote kariuomenėje, dirbote visuo-
meninį darbą be darbo užmokesčio ..……. 

   75  
 

 4 Buvote namų šeimininkas (-ė) arba turėjote 
su namais ir šeima susijusių įsipareigojimų  

     

 5 Kitos priežastys (buvote pensininkas) ……      

 6 Buvote nuteistas, grįžote iš įkalinimo vietos      

       

 

       
       
 75 Apie registravim ąsi valstybin ėje darbo 

biržoje (klausiami visi gyventojai): 
    

 

        

 1 Jūs tiriamąją savaitę buvote užsiregistravę 
valstybinėje darbo biržoje ir gavote bedar-
bio pašalpą ………..………………………… 

    

 2 Jūs tiriamąją savaitę nebuvote užsiregistra-
vęs valstybinėje darbo biržoje, bet gavote 
pašalpą arba pagalbą ………………………

   76  
 

 
  

     

 3 Jūs tiriamąjją savaitę buvote užsiregistra-
vęs valstybinėje darbo biržoje ir negavote 
bedarbio pašalpos ..……………………….. 

     

 4 Jūs tiriamąją savaitę nebuvote užsiregistra-
vęs valstybinėje darbo biržoje ir negavote 
jokios pašalpos ar pagalbos …………....… 

   77  
 

       

 76 Bedarbio pašalpa per m ėnes į: 

 

     

  

    litais    77  

       

 77 Nurodykite J ūsų gautas išeitines arba 
vienkartines išmokas per metus  

     

  

    litais    78  

       

 78 Jūsų nuomone, kokiai gyventoj ų 
grupei Jus b ūtų galima priskirti?  

   
 

       

 1 Dirbančių gyventojų, įskaitant ir šeimos 
verslą, ūkininkavimą ………………………. 

     

 2 Besimokančių …………………………….…      

 3 Nedirbančių pensininkų ……………………      

 4 Nedirbančių neįgaliųjų (invalidų) …….……    79  
 

 5 Tarnaujančių kariuomenėje ar dirbančių 
visuomeninį darbą ……….………………… 

     

 6 Darbingo amžiaus namų šeimininkų (-ių) ..      

 7 Neaktyvių žmonių ………….……………….      

 8 Bedarbių …………………………………….      
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 IŠSILAVINIMAS  
 

       

 79 Jūs studentas ar moksleivis?  
(per paskutines 4 savaites) 

 
 

 1 Taip …………………………………………..    80  
 

2 Taip, bet šiuo metu atostogaujate      
        

 3 Ne …………..………………………………..    81  

       

 80 Kur J ūs mok ėtės?   
        

 1 Pradinėse (1–4) klasėse ..…………………      

 2 5–10 klasėje arba gimnazijos 1–2 klasėje      

 3 Vidurinės mokyklos 11–12 klasėje arba 
gimnazijos 3–4 klasėje .…………………… 

     

 4 Profesinėje mokykloje nebaigę dešimtme-
tės mokyklos ……………………………….. 

     

 5 Profesinėje mokykloje po dešimtmetės 
mokyklos baigimo …………………………. 

   81  
 

 6 Profesinėje mokykloje po vidurinės 
mokyklos baigimo ……..……………………

     

 7 Aukštesniojoje mokykloje …………………      

 8 Kolegijoje ……….…………………………..      

 9 Aukštojoje mokykloje (bakalauro studijos, 
magistrantūra) ……………………………… 

     

 10 Doktorantūroje ……………………………..      

        

 81 Gal Jūs lank ėte kursus, dalyvavote seminaruose, 
konferencijose ar pan.?  (per paskutines 4 savaites) 

 
 

 1 Taip …………………………………………    82  
        

 2 Ne ………………………………………..…..    85  

        
 82 Kurs ų ir panašiai trukm ė:   

 

        

    valandų    83  

        
 83 Kokius kursus J ūs lank ėte?      
        

 1 Užsienio kalbų ………………………………      

 2 Kompiuterių ………………………………….      

 3 Kitus ………………………………………….    84  

 4 Dalyvavote konferencijoje, seminare, 
darbo grupių susitikimuose ir pan. ………..

     

       

 
 

       

 84 Nurodykite priežastis, paskatinusias 
mokytis  

    
 

 1 Susijusios su darbu ………………………..      

 2 Asmeninės ……………………………….…    
85 

 
 

        

 85 Jūs baig ėte  
(nurodykite aukščiausią išsilavinimą): 

 
 

 1 Doktorantūrą ………………………………..      

 2 Aukštąją mokyklą (bakalaurų studijos, 
magistrantūra) ….………………………..… 

     

 3 Kolegiją ..……………………………………      

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

 5 Specialiąją vidurinę (technikumą)  
iki 1991 metų ………………………………. 

     

 6 Po vidurinės mokyklos įgijote profesiją 
profesinėje mokykloje ……………….……..

     

 7 Vidurinę mokyklą, gimnaziją, bet neįgijote 
profesijos …………………………………… 

     

 8 Profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs 
pagrindinę mokyklą* ir su profesija gavote 
vidurinės mokyklos atestatą ……………… 

   86  
 

 9 Profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs 
pagrindinę mokyklą *, kurioje mokėtės  
nuo 2-jų iki 3-jų metų ir įgijote profesiją, 
bet negavote vidurinės mokyklos atestato 

     
 

 10 Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią  
įstojote nebaigęs pagrindinės mokyklos*, 
joje įgijote profesiją .………………….…….

     

 11 Pagrindinę mokyklą * ..………………..…..    87  

 12 Pradinę mokyklą ……………………………      
        

 13 Nebaigėte pradinės mokyklos…………….    88  

        

 
* Pagrindinė mokykla – dešimtmetė (arba anksčiau buvo 

devynmetė, aštuonmetė, septynmetė mokykla). 
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 86 Kokios švietimo srities mokslus J ūs baig ėte?   

        

   įrašyti      
         

 000 Bendrosios programos ……………………      

 100 Mokytojų rengimas ir pedagogika ………..      

 200 Humanitariniai mokslai, gimtoji kalba ir 
menas ………………………………………. 

     

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

 300 Socialiniai mokslai, verslas ir teisė ……….      

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

   
 

 

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

   87  
 

 440 Fiziniai mokslai (fizika, chemija ir 
mokslas 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 ……………………………………      

        

 87 Kuriais metais J ūs įgijote aukš čiausi ą 
išsilavinim ą? (gavote diplomą, atestatą, 
pažymėjimą) 

 
 

        

       metais    88  
        

        
 

 UŽSIĖMIMAS PRIEŠ METUS 
 

       

 88 Jūsų užsiėmimas prieš metus:     
        

 1 Dirbote bet kokį darbą, iš kurio turėjote 
pajamų ……………………………………… 

   89  
 

        

 2 Mokėtės dieninėje mokykloje ………..……      

 3 Buvote nedirbantis pensininkas .…………      

 4 Buvote neįgalus ir nedirbote .……………..      

 5 Tarnavote kariuomenėje ..…………………    91  

 6 Buvote namų šeimininkė (-as) (darbingo 
amžiaus) ………..………………………….. 

     

 7 Buvote bedarbis (nedirbote, ieškojote 
darbo ir norėjote dirbti) …………………… 

     

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 89 Prieš metus J ūs buvote:     
        

 1 Samdomas darbuotojas ……………………      

 2 Dirbote sau be samdomų darbuotojų (turė-
jote patentą, ūkininkavote ar dirbote kitus 
darbus)………………………………………. 

    

 3 Dirbote sau su samdomais darbuotojais 
(turėjote savo verslą, ūkininkavote)………  

   90  
 

 4 Padėjote versle savo tėvams ir kitiems 
giminaičiams ..……………………………… 

     

 5 Ūkininkas su samdomais darbuotojais …..      
       

 90 Kokiai ekonomin ė veiklai priskirtum ėte  
savo darboviet ę? 

 
 

        

        

  (apibūdinkite darbovietės pagrindinę ekonominę veiklą)   91  

  ekonominės veiklos rūšies kodas        
        

        

    91 Nurodykite, kokioje šalyje J ūs gyvenote  
prieš metus: 

 
 

 1 Lietuvoje      

        

  (miesto, savivaldybės pavadinimas)      

  vietovės kodas       92  

 2 Kitoje šalyje      

        

  šalies pavadinimas      

  šalies kodas        
        

         

 

 ŠEIMINĖ PADĖTIS 
 

       

 92 Jūsų šeimin ė padėtis:      
        

 1 Viengungis (-ė), niekada nebuvo vedęs 
(ištekėjusi) ……………………….…………..

     

 2 Vedęs, ištekėjusi ……………………………    93  

 3 Našlys (-ė) …………………………………...      

 4 Išsiskyręs (-usi) ..……………………………      
        

 

 PILIETYBĖ 
 

       

 93 Jūsų pilietyb ė:     
        

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

 2 PL Lenkijos ………………………….      
        

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

 4 BY Baltarusijos ….…………………..    94  
        

 5 UA Ukrainos ....………………………      
        

 6 00 Neturite pilietybės ….……….…..      
        

 7  Kita pilietybė ……………………..      
        

         
  nurodyti      
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 KITI DUOMENYS APIE ASMEN Į 
 

       

 94 Kokioje šalyje J ūs gim ėte?      
        

 1 LT Lietuvoje ..………………………..    96  
        

 2 RU Rusijoje …..………………………      
        

 3 BY Baltarusijoje ……………………..    95  
        

 4 UA Ukrainoje …………………………      
        

 5  Kita ……………………………….      
        

         

  nurodyti      

        
 95 Kiek met ų Jūs gyvenate Lietuvoje?     
        

 1 Gyvenate Lietuvoje 
(mažiau nei 10 metų) 

 metų      
 

 2 Gyvenate Lietuvoje daugiau nei 10 metų     96  

        
 96 Jūs esate:     
        

 1 Asmuo, kurio pajamos didžiausios (namų 
ūkyje jis turi būti vienas)…….………………

     
 

 2 Jo sutuoktinis (-ė), sugyventinis (-ė) ……..      

 3 Jo (jos) vaikas ………………………………    97  

 4 Jo (jos) tėvas, motina, senelis (-ė), 
prosenelis (-ė) ……………………………… 

     

 5 Kitas (-a) giminaitis (-ė) (brolis, sesuo, 
marti, žentas ar pan.) ……………………… 

     

 6 Ne giminė (globotinis, nuomininkas ar 
pan.) ………………………………………… 

     

        
        

 97 Anketos užpildymo b ūdas:       
        

 1 Atsakė pats …………………….……………    98  

 2 Atsakė kitas asmuo …………………………      

        
 
 

 ŠEIMOS RYŠIAI 
 

     

 98 Asmens eilės numeris namų ūkyje   

        

 99 Sutuoktinio ar sugyventinio eilės numeris   
        

 100 Tėvo eilės numeris   

        

 101 Motinos eilės numeris   
     

 
 
 
 

102 Anketos neužpildymo priežastys (pažymėti vieną 
iš priežąsčių):  

1. Atsisakė  
  

2.  Gyveno šiuo adresu, bet laikinai išvykęs (ligoninėje, 
kariuomenėje, kalėjime, sode, kaime) …………………..  

  

3. Nurodytu adresu negyvena, bet tebegyvena 
Lietuvoje (pakeitė butą, ištekėjo (vedė), išvyko 
studijuoti)…….. 

  

4. Apie respondentą nėra informacijos, nerasta, niekas 
negyvena, kaimynai nežino ir pan. ………………. 

  

5. Klaidingi registro duomenys (nėra tokio namo ar buto ir 
pan.) …………………………………………………... 

  

6. Klaidingas atsakymas 
  

7. Mirė 
  

8 Kitos priežastys 
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