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GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO ANKETA GU-01 
 

 Teritorijos kodas     Tiriamoji savaitė     

Savivaldybės, kaimo pavadinimas                                       numeris           ketvirtis         

   2006    –    

                         metai                mėnuo   diena                mėnuo   diena 

  Pateikiama:  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.stat.gov.lt 
 

 

UŽIMTUMAS (klausti 15 metų ir vyresnių gyventojų) 
 

1 Ar Jūs turite darb ą? (tai bet koks vienos valandos ar 
ilgesnės trukmės darbas už atlyginimą, pajamas, pelną, 
įskaitant šeimos darbuotojus, padedančius šeimos versle  
ar ūkininkauti)  

 

1 Taip ……………………………………….…   2 
    

2 Ne ………………………………………..….  
   

3 Atlikote privalomąją karinę tarnybą ar 
dirbote  visuomeninį darbą 

  60 
   

     

 2 Ar Jūs tiriam ąją savait ę dirbote?      

1 Taip ……………………………………….…   10 
     

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

   

3 
  

3 Ne ……………………………………………   6 
    

3 Ar turite galimyb ę gr įžti į darb ą per artimiausius 
3 mėnesius?   

1 Taip ……………………………………….…  7 
    

2 Ne ……………………………………………  4 

   4 Ar gausite 50 procent ų ar daugiau Jums 
priklausan čio darbo užmokes čio?   

1 Taip ………………………………………..  7 
    

2 Ne ………………………………………….  5 
    

5 Kiek laiko J ūs nedirbate?   

1 Tris mėnesius ir mažiau ………………....  60 
2 Daugiau nei 3 mėnesius………………….   

    

 

 
  

6 Tiriam ąją savait ę Jūs nedirbote (bet nebuvote 
atleistas iš darbo) dėl:   

001 Prastovų dėl darbo trūkumo ar „priversti-
nių“ atostogų.……………………………… 

   

002 Streiko, darbo ginčų ……………………...    
003 Mokymosi arba kvalifikacijos kėlimo 

(seminaras, kursai, konferencija ir kt.) ……….. 
   

004 Atostogų vaiko priežiūrai kol jam sueis 3 
metai su garantija grįžti į darbą ………….. 

   

005 Atostogų (kasmetinių) ……………………….   7 
006 Blogo oro ……………………………………    
007   ............................................    
08 Kitų priežasčių (asmeninės ir šeiminės pareigos, 

nemokamos atostogos ir kt.) ……….   
   

        
 

0 

    

 

 

09 Ligos, traumos, ligonio slaugymo ………..   10 

10 Nėštumo ir gimdymo atostogų ..………….    

7 Kiek laiko J ūs nedirbate?   
 

 1 Tris mėnesius ir mažiau…………………..   10 

2 Daugiau nei 3 mėnesius..........................   8 
        

8 Ar gausite 50 procent ų ir daugiau Jums  
priklausan čio darbo užmokes čio, atlyginimo arba 
socialin ės išmokos?  

 

1 Taip …………………………………………   10 

2 Ne, gausite mažiau nei pusę Jums priklau-
sančio darbo užmokesčio, atlyginimo arba 
socialinės išmokos………………….. 

   

9 
    

9 Ar  galite prad ėti dirbti per artimiausias 
dvi savaites?  

   
 

1 Taip………………………………………….    
2 Ne ……………………………………….….   10 

 
 
 
 
 

 

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

 
        

 10 Jūsų darboviet ės pavadinimas arba J ūsų užsi ėmimo (veiklos) pob ūdis       
      11  
  (įrašyti darbovietės pavadinimą arba pagrindinę veiklą)      

 11 Pagrindin ė ekonomin ės veiklos r ūšis:       
 

   ekonominės veiklos rūšies kodas       12  
        
 12 Jūsų pareigos, profesija, atliekamas darbas:       

 

   profesijos kodas        13  
        

 13 Trumpai apib ūdinkite atliekam ą darbą     14 
 

         
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 



 

 3

 
 

       

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

 
 

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

   
 

 

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

   15  

 

       

 15 Jūsų darboviet ė yra:     

 1 Lietuvoje      

        

        

  miestas, savivaldybė, kaimas      

  vietovės kodas       16  

        
 2 Kitoje šalyje      

        

        

  šalies pavadinimas      

  šalies kodas        

        

        

  išvykimo metai          
        

       

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

    
 

 1 Taip ..…………………………………….…..      

 2 Kartais …………………………………….….    17  

 3 Niekada ……….…………………………….      
       

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

    
 

 1 Taip ………………………………………….      

 2 Kartais ………………………………………    18  

 3 Niekada …………………………………….      

       

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

    
 

 1 Taip ………………………………………….      

 2 Kartais ………………………………………    19  

 3 Niekada ……………………………………..      

       

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

    
 

 1 Taip ………………………………………….      

 2 Kartais ………………………………………    20  

 3 Niekada ……………………………………..      

       

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

    
 

 1 Taip …………………………………………..      

 2 Kartais ……………………………………….    21  

 3 Niekada ……………………………………..      
        

 
       

 21 Jūs tiriam ąją savait ę buvote:     

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

     

22 

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

   
 

 

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

 4 Ūkininkas, dirbantis be samdomų darbuo-
tojų ...……………………………..…………. 

   
 

 

 5 Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą……………     36 

 6 Asmuo, dirbantis savarankiškai be 
samdomų darbuotojų (įskaitant autorinę 
sutartį) …………………………….…………. 

   
 

 

        

 7 Darbdavys  
(individualios įmonės savininkas) …………….. 

     

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

     

35 
 

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

     

    

 22 Ar Jums pagal pareigas priklauso vadovauti 
kitiems padalinio darbuotojams?  

 1 Taip ………………………………………….    23  

 2 Ne ……………………………………………      

   23 Kiek met ų dirbate šiame darbe?      
 

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

 2 Vienerius metus ar trumpiau......................    24  
       

 24 Ar Jūs turim ą darb ą susiradote:      
 

 1 Per valstybinę darbo biržą ………………      

 2 Per darbuotojų atrankos agentūrą……….    25  

 3 Kitaip ………………………………………..      
       

 25  Jums darbo užmokest į moka:    
 

 1 Darbuotojų  atrankos agentūra…………….    26  

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

 26 Ar tiriam ąją savait ę dirbote viršvalandžius?  

 1 Taip …………………………………………   27  

   2 Ne……………………………………………   30  

    
 27 Ar Jums sumok ės ar sumok ėjo už dirbtus 

viršvalandžius?  
 

 

 

  1 Taip ………………………………………….   28  
      

 2 Ne ……………………………………………   29  

 
      

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

 
 

 
 

  valandų   29  
       

 29 Kiek viršvalandži ų Jūs dirbote iš viso?  
(nurodykite valandas) 

 
 

    valandų   30  
         

 



 

 4

 

       
 30 Nurodykite už pagrindin į darb ą per paskutin į 

mėnes į faktiškai gaut ą darbo užmokest į: 
 

 
 

 

   litais    31  

        
 31 Ar Jūs dirbote pamainomis?  

(per paskutines keturias savaites) 
 

 

 1 Taip …………………………………………   32  

 2 Ne .…………………………………………..     

 
 32 Jūsų darbas:  

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

  
 

 

35  
        

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

   
 

 

33 
        

 33 Jūsų darbas laikinas, kadangi:  
 

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

    

 2 Neradote nuolatinio darbo ………………..     

 3 Nenorėjote dirbti nuolatinio darbo………..   34  

 4 Sutartis sudaryta bandomajam  
laikotarpiui …………………………………. 

    

 

 34 Jūs laikinai dirbote:  
        

 1 Mažiau nei mėnesį ……………………….      

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

   
 

 

    mėnesių  35  
 3 Jei laikinai dirbate daugiau nei 3 metus, 

nurodykite metų skaičių 
     

    metų   
   

 35 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 ……………….…….    36  

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

 5 Nežinote, bet mažiau kaip 11 asmenų …..      

 6 Nežinote, bet daugiau kaip 10 asmenų ….      

 

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

       

       metais   37  
       

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

 

  (Žymėti asmenims, kurie dirba nuo 2004 m. sausio 1 d. ir 
vėliau) 

    mėnesį   38  
 

 

 

    

 

38 Jūs dirbote vis ą ar trumpesn į darbo laik ą?  

 

 

1 Visą darbo dieną ar savaitę………………..    41 
 

 
      

 
 

2 Ne visą darbo dieną ar savaitę...................    39 
 

      
 

 
 

39 Jūs dirbote ne vis ą, trumpesn į darbo laik ą, nes:  

 

 1 Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją ……………      

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

 

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

 4 Dėl asmenininių ir šeiminių priežasčių…...      

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

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

   40  
 

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

 
 

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

     

 2 Trūksta sergančių suaugusių asmenų,  
neįgalių ar pagyvenusių asmenų priežiūros 
kokybiškų paslaugų institucijų už prieinamą 
kainą ........................................…………… 

   
 

 

 3 Trūksta  vaikų ir sergančių suaugusių  
asmenų, neįgalių ar pagyvenusių asmenų 
priežiūros kokybiškų paslaugų institucijų už 
prieinamą kainą ……………………………. 

   41  

 

 4 Jūsų sprendimui dirbti ne visą darbo laiką 
tai nedaro įtakos……………………………. 

     
       

 

 DIRBTOS VALANDOS PAGRINDINIAME DARBE 
 

     41 Kiek valand ų per savait ę Jūs paprastai dirbate?  

 1 Paprastai per savaitę dirbate      
    valandų    42  

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

     

 

        
 42 Pasakykite, kiek faktiškai valand ų Jūs dirbote 

tiriam ąją savait ę?  

 1 Dirbote  valandų    43  

 
      

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

 43 Tiriam ąją savait ę Jūs faktiškai dirbote:       

         1 Daugiau valandų nei įprastai .……………    44  
        

 2 Mažiau valandų nei įprastai ………………    45  
        

 3 Dirbote įprastą valandų skaičių ………….      

46  4 Kiekvieną savaitę dirbote nevienodą 
valandų skaičių …………………………… 

    

  

 44 Nurodykite priežastis, kod ėl faktiškai dirbote 
daugiau valand ų nei įprastai:  

 
 

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

     

 2 Dirbote viršvalandžius ……………………    46  

 3 Dėl kitų priežasčių…………………………      
       

 
 
 



 

 5

  
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

 01 Dėl blogo oro …………………………………   
 

 02 Dėl prastovų ar priverstinių atostogų………   
 

 03 Streikavote ar dėl darbo ginčų ……………..   
 

 04 Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją ……………..   
 

 05 Dėl darbo pamainomis arba slankiojo darbo 
grafiko …………………………….………….. 

  
 

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

  
 

 07 Dėl motinystės ar tėvystės atostogų ……….   46 
 

 08 Nemokamų atostogų, susijusių su asme-
ninėmis ar šeiminėmis priežastimis (vaikų 
auklėjimu) ……………………………………... 

  
 

 09 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 Ar Jūs norite dirbti daugiau valand ų? 
 

 1 Taip..………………………………………….   47 
 

 
 

 2 Ne ..…………………………………………..   50 
 

 

 47 Jei Jūs norite dirbti daugiau valand ų, tai:  
 

 
 

 1 Dirbti papildomą darbą………………………   
 

 2 Dirbti kitą darbą daugiau valandų nei 
dabartiniame darbe…………………………. 

  48 
 

 
 3 Tik dirbti dabartinėje darbovietėje daugiau 

valandų………………………………………. 
  

 

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

 
 

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

 

 

 1 Taip .………………………………………….    50 
 

 

 2 Ne …………………………………………….    49 
 

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

 
 

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

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

  
 

 3 Negalite palikti dabartinio darbo per 
artimiausias dvi savaites…………….…….. 

  50 
 

 

 4 Dėl asmeninių ar šeimynių priežasčių.….   
 

 5 Kadangi sergate arba esate neįgalus……..   
 

 6 Dėl kitų priežasčių.………………………….   
 

 

 50 Kiek valand ų per savait ę Jūs nor ėtumėte dirbti  
iš viso? 

 

 

    valandų   51 
 

 

 
 
 

 
 

NEPAGRINDINIS DARBAS 
 

 

 51 Ar be pagrindinio darbo tiram ąją savait ę Jūs 
dirbote nepagrindin į mokam ą darbą, kad 
gautum ėte pajam ų (pinigais ir natūra),  
ūkininkavote, dirbote savo žem ės sklype? 

 
 

 1 Taip ………………………………………….    52  
       

 2 Ne ……………………………………………    58  
        

 52 Jūs dirbote papildomai:     

 1 Viename darbe ar versle ………………….    53  

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

 53 Jūs nepagrindiniame darbe buvote?   
(Jei dirbote keletą darbų, 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, ūkininkas be samdomų 
darbuotojų, dirbate pagal verslo liudijimą ir 
pan.) ………………………………………… 

     

 3 Dirbantis savarankiškai su samdomais 
darbuotojais (individualios įmonės savininkas, 
ūkininkas)……………………………………. 

   54  
 

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

     

       

 54 Nepagrindin ės darboviet ės pavadinimas arba 
Jūsų papildomo darbo veiklos pob ūdis: 

 
 

 
 

       

  (įrašyti pavadinimą ar veiklos pobūdį)     
       
 55 Pagrindin ė ekonomin ė veikla:     

   
  

 

  
       

  ekonominės veiklos rūšies kodas     56  
       

 56 Ar faktiškai tiriam ąją savait ę dirbote 
nepagrindiniame darbe?  

 
 

 1 Taip ………………………………………….    57  
       

 2 Ne ……………………………………………    58  
       

 57 Kiek valand ų dirbote tiriam ąją savait ę?     
        

    valandų    58  

       

 
 
 



 

 6

 



 

 7

 
 
 

 KITO DARBO PAIEŠKOS 
 

 

 58 Ar Jūs ieškote kito darbo? 
 

 1 Taip……………………………………………..   59  
 

 2 Ne ……………………………………………….   79  
 

 59 Kod ėl ieškote kito darbo? 
 

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

    

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

 3 Ieškote papildomo darbo, kuriame reiktų 
dirbti daugiau valandų nei dabartiniame 
darbe……………………………………… 

    

 4 Ieškote kito darbo kitoje darbovietėje, 
kuriame reikėtų dirbti daugiau valandų .. 

  74  

 

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

    

 6 Pageidaujate turėti geresnes darbo 
sąlygas (darbo užmokestį, darbo laiką, darbo 
kokybę, darbą arčiau namų)………………… 

    

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

 

 NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNĖ VEIKLA 
 

 

 60 Ankstesn ė Jūsų darbo patirtis 
 

 1 Jūs anksčiau dirbote …………………….   61  
 

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

    

68 

 

 

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

        

       metais    62  
 

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

  (Žymėti asmenims, kurie nedirba nuo 2004 m.  
 sausio 1 d. ir vėliau) 

 

    mėnesį   63  

 

 63 Kiek met ų Jūs jau nedirbate? 
 

 1 Mažiau nei 8 metus ..………………………   64  

 

 2 8 metus ir daugiau ………………………   68  
 

 
 
 
 
 
 

 
       

 64 Nurodykite priežast į, dėl kurios J ūs nedirbote:   
 

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

     

 02 Pasibaigė terminuoto, sezoninio darbo sutartis 
………………………………………. 

     

 03 Turite prižiūrėti vaiką ar neįgalų suaugusį 
asmenį………………………………………. 

     

04 Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių …… 

 05 Dėl Jūsų ligos ar negalios …………………      

 06 Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją……………    65  

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

     

 08 Išėjote į pensiją nustatytu laiku arba  
vėliau ……………………………………..… 

     

 09 Tarnavote kariuomenėje ar užsiėmėte visuomenine 
veikla ………………………… 

     

 10 Kitos priežastys (nepatiko darbas, išėjote  
savo noru ir kt.) ……………………………… 

     

       

 65 Jūs buvusiame darbe buvote:     
       

 1 Samdomas darbuotojas ……………………      

 2 Dirbantis savarankiškai be samdomų darbuotojų 
…………………………………... 

     

 3 Dirbantis savarankiškai su samdomais darbuotojais 
(turėjote savo verslą,  ūkininkavote) 
…............................................ 

   66  
 

 4 Šeimos narys, padedantis versle  
ar kitam giminaičiui………………………… 

     

       

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

 
 

   

   

       

  Ekonominės veiklos rūšies kodas     67  
       

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

 
 

    

    

    

       

  Profesijos kodas      68  
       

 
 
 
 
 



 

 8

 

 DARBO PAIEŠKOS 
 

 
 68 Ar Jūs ieškojote darbo per paskutines keturias savaites?       

 

 1 Ieškojote …………………………………….    72  

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

     

       

 3 Jūs jau susiradote darbą, kuriame pradėsite dirbti po 3 mėn. ir 
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 101 Respondento apklausos b ūdas:   
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 ŠEIMOS RYŠIAI 
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DĖKOJAME, KAD DALYVAVOTE TYRIME 
 
Prašome nurodyti, kiek valandų (minučių) sugaišote apklausiant asmenį val. min. 

 
Klausėjo  _________________________________________________________________________________________________________ 

(Vardas ir pavardė)       (Parašas)  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(Telefonas) 

 
Apklausta 2006 m.  _______________________________           _____________ 
   (Mėnuo)    (Diena) 
 
Pasiteirauti: 
Statistikos departamente: tel.:  (8  5) 236 4706, 236 4756.  
 

INFORMACIJA DĖL GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO 
(anketa GU-01) 

 
TEISINIS 

PAGRINDAS 
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 
2005 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 430/2005 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, dėl naudotino kodifikavimo 
duomenims nuo 2006 m. perduoti ir imties dalies panaudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius 
rinkti. 

 
TYRIMO RŪŠIS, 

TIKSLAS IR 
APIMTIS 

 
Tai atrankinis tyrimas, atliekamas nuolat. 
Į klausėjo užduodamus anketos klausimus atsako 11 000 atsitiktinės atrankos būdu atrinktų 15 metų ir 
vyresnių nuolatinių šalies gyventojų. 
Tiriamasis laikotarpis – 2006 m. sausio–gruodžio mėn. 
Tyrimo tikslas – surinkti ir apibendrinti palyginamą informaciją apie gyventojų užimtumą, nedarbą, darbo 
paieškas, išsilavinimą. 

 
STATISTINIO 

TYRIMO 
SUVESTINĖS 

INFORMACIJOS 
PASKELBIMO 

LAIKAS IR VIETA 

 
90 d. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos informacinis pranešimas,  
statistikos leidinys „Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas“,  
www.stat.gov.lt 

 
DUOMENŲ 

KONFIDENCIA-
LUMAS 

 
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnis: „Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos 
tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti 
pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka“ (antra dalis). 

 
DUOMENŲ 
PATEIKIMO 
TVARKOS 

PAŽEIDIMAS 

 
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis: 
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos 
duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų 
reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“. 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis (Žin., 1992, Nr. 21-610; 
2000, Nr. 54-1557).. 
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