
  
 

REKOMENDACIJOS  
KLAUSĖJAMS, ATLIEKANTIEMS 2006 MET Ų GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMĄ 

 
 

GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO TIKSLAS   
 
 
Gyventojų užimtumo tyrimų tikslas – patikimai įvertinti užimtų gyventojų ir bedarbių skaičių, 

nedarbo lygį ir kitus darbo rinkos rodiklius. Gyventojų užimtumo tyrimai atliekami vadovaujantis 
tarptautiniais užimtumo statistikos standartais. Šie tyrimai aprėpia visas ekonominės veiklos sritis, 
visas dirbančių gyventojų kategorijas, įskaitant užimtuosius nuosavose įmonėse, t.y. darbdavius, 
samdomus darbuotojus, asmenis dirbančius sau, šeimos narius, dirbančius šeimos įmonėje ar ūkyje 
ir pan. Atlikus tyrimus, gaunama išsami informacija apie gyventojų užimtumą, jų pasiskirstymą pagal 
amžių, lytį, dirbamą darbą, profesiją, išsilavinimą, šeiminę padėtį, dirbtą laiką, darbo paieškas, jo 
trukmę ir būdus ir t.t. 

Tokiu būdu ši informacija renkama daugelyje Europos ir kitų pasaulio šalių valstybių. Taikant 
užimtumo, nedarbo ir bedarbių sąvokas, rekomenduojamas Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), 
tyrimo duomenys tampa palyginami tarp valstybių. Todėl ypač svarbu teisingai užpildyti visus šių 
anketų rekvizitus. 

Gyventojų užimtumo tyrimai pradėti 1994 m. Iki 2002 m. jie buvo atliekami vieną ar du kartus 
metuose, o nuo 2002 m. nuolat. Nuo 2002 m. tyrimų rezultatai skelbiami ketvirčiais. 
 
GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO ANKETOS  

 
Nuo 2006 m. Gyventojų užimtumo tyrimo anketos iš dalies pakeistos, nes, priėmus naują 

Europos Komisijos reglamentą Nr.430/2005,  reikėjo anketą papildyti naujais klausimais. Dėl to 
pasikeitė ir anketos klausimų numeracija.  

2006 m. prašome naudoti Gyventoj ų užimtumo tyrimui Statistikos departamento 
generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D Į-281 patvirtintas sekan čias 
anketas: 

� gyventojų užimtumo tyrimo anketa GU-01, į kurios klausimus turi atsakyti 15 metų ir 
vyresni gyventojai, gyvenantys atrinktame namų ūkyje; 

� gyventojų užimtumo tyrimo anketos GU-01 2 priedas, kuriame reikia pateikti kai kurią 
informaciją apie vaikus iki 15 metų amžiaus; 

�gyventojų užimtumo tyrimo anketos GU-01 1 priedas, kurame surašomi visi asmenys, įrašyti 
į atrankos sąrašą, bet dėl įvairių priežasčių neatsakę į anketos klausimus.  

 
BENDROS REKOMENDACIJOS  
 

Prieš apklausą pagrindinius  adresinės dalies rekvizitus reikia perrašyti iš atrankos sąrašų: 
teritorijos kodą, savivaldybės (miesto, kaimo) pavadinimą, namų ūkio numerį, savaitės numerį, 
respondento kodą, lytį, gimimo datą, asmens kodą. Pagrindinius  adresinės dalies rekvizitus reikia 
perrašyti iš atrankos sąrašų.  Gimimo data rašoma pradedant nuo gimimo dienos, mėnesio, o po to 
rašomi  metai. Asmenų, kurie įrašyti į atrankos sąrašus, respondento kodas yra 1 arba 2, o asmenų, 
neįrašytų į atrankos sąrašus, respondento kodas – 3.  

Jei atrinktame name ar bute gyvena kiti nei sąraše nurodyti gyventojai, jie ir apklausiami. 
Įrašomas tas pats namų ūkio numeris. Visiems gyventojams, esantiems tame namų ūkyje, 
suteikiamas respondento kodas 3 ir jiems suteikiamas sąlyginis  asmens kodas.  

 
Vykstant gyventoj ų Asmenims, išvykusiems iš Lietuvos daugiau nei prie š metus, 

netur ėtų būti pildoma Gyventoj ų užimtumo tyrimo anketa GU-01.   Šiems asmenims  re ikia  
pildyti  anketos      GU-01  
1 priedo 107 klausim ą.  

Jei nerastame namų ūkyje atrankos sąraše įrašyti keli asmenys, jų asmens kodus 
rekomenduojame įrašyti vienoje anketoje.  

Į atrankos sąrašus gyventojai įtraukti iš gyventojų registro pagal jų gyvenamos vietos 
deklaruotą adresą (namą ar butą). Visi asmenys, gyvenantys tuo adresu, turi tą patį namų ūkio 
numerį.  
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Namų ūkis gyventoj ų užimtumo tyrime – grup ė asmenų, kurie gyvena viename b ūste, 
turi bendr ą biudžet ą ir kartu maitinasi, arba atskirai gyvenantis viena s asmuo.  Giminystės ar 
vedybiniai ryšiai tarp namų ūkio narių nebūtini. 

 Jeigu į atrankos sąrašą patekę studentų bendrabučiai, internatai, anksčiau buvę 
bendrabučiai, kuriuose gyvena svetimi žmonės, reikia apklausti tik kartu su atrinktu asmeniu (kurio 
respondento kodas 1) gyvenančius ir bedrą biudžetą turinčius asmenis. Jeigu atrinktame bute gyvena 
kiti gyventojai, nei nurodyta atrankos sąraše, apklausti faktiškai gyvenančius.  

Iki šiol nebuvo griežtai aprašytas namų ūkio apibrėžimas. Todėl buvo rekomenduojama 
buvusiuose bendrabučiuose kaimo vietovėse apklausti visus to namo gyventojus. Pradėjus 
Eurostatui daugi    Bet nereikia apklausti  kituose butuose ar kambariuose faktiškai gyvenan čių 
respondent ų, kadangi tampa problematiška  nustatyti šeimos ryš ius ir šeimos dyd į. Tuo 
atveju, kai atrankos s ąraše yra daugiau nei vieno nam ų ūkio asmenys, apklausti reikia tik 
vieną namų ūkį, renkantis nam ų ūkį asmens, kurio respondento kodas yra 1.  Pirmą kartą 
gyventojus rekomenduojame apklausti namuose, o kitus kartus – telefonu. 
 Jeigu atrinktame namų ūkyje gyvena vaikai iki 15 metų, jiems pildomas Gyventojų užimtumo 
tyrimo anketos GU-01 2 priedas. Šis priedas skirtas 8 vaikams apklausti. Kiekvienam vaikui skiriama 
atskira skiltis (kolonėlė). Pildant ją, nereikia apibraukti reikiamą atsakymą, tinkamoje skiltyje pažymėti 
√. Pvz., atrankos sąraše įrašyti du vaikai iki 15 metų (jie atrankos sąraše pažymėti ∗), o faktiškai 
gyvena 3 vaikai. Tuomet pirmų dviejų vaikų rekvizitai iš atrankos sąrašų perrašomi į šį priedą. 
Asmens kodai iš atrankos sąrašų įrašomi į tuščią tarpą virš užrašo „duomenys apie asmenis iki 15 m. 
amžiaus“. Vaikams, nepatekusiems į atrankos sąrašus, suteikiamas sąlyginis asmens kodas. 

 
 

GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO ANKETOS GU-01 PILDYMAS 
 
 Ši anketa, skirta 15 m. ir vyresniems gyventojams. Visiems asmenims, įrašytiems į atrankos 
sąrašus, turi būti pildomos šios anketos. Nerastiems asmenims ar visiems nerasto atrinkto namų ūkio 
gyventojams pildomi anketos pradžioje kairėje pusėje rėmeliuose nurodyti rekvizitai ir anketos 107 
klausimas (išvykusiems i užsienį ir 108 klausimas). Taip pat užpildomos anketos asmenims, 
atsisakiusiems dalyvauti šiame tyrime. 
  

Gyventojų užimtumo tyrimo anketa susideda iš kelių rodiklių grupių: 
� Užimtumas. 
� Žinios apie pagrindinį darbą. 
� Dirbtos valandos. 
� Papildomas darbas. 
� Kitas darbas. 
� Nedirbančio asmens ankstesnė veikla. 
� Darbo paieškos. 
� Išsilavinimas. 
� Užsiėmimas prieš metus. 
� Šeiminė padėtis. 
� Pilietybė. 
� Kiti duomenys apie asmenį. 
� Šeimos ryšiai. 
 
Šioje anketoje yra 106 klausimai, įrašyti anketos kairėje pusėje. Kiekvieno klausimo dešinėje 

pusėje nurodomi perėjimo į kitą klausimą numeriai, kurių reikia griežtai laikytis, pildant anketą. 
Kadangi šio tyrimo tikslas – įvertinti užimtų gyventojų, bedarbių ir neaktyvių gyventojų skaičių, 

labai svarbu, prieš pildant anketą, teisingai įvertinti gyventojų užsiėmimą tiriamą savaitę. Todėl labai 
svarbu, kaip galima teisingiau, pažymėti pirmo klausimo atitinkamą atsakymą. Kadangi nemažai 
gyventojų dirba įvairų samdomą, kūrybinį ar kitokį darbą, nefiksuojamą Socialinio draudimo 
pažymėjimuose, ne visada šie asmenys nori pripažinti, kad tiriamą savaitę dirbo kokį nors darbą. 

Norint teisingai pažymėti faktinę situaciją, rekomenduojame asmenų, sakančių, kad nedirba, 
korektiškai klausti, iš ko jie gyvena. Jei atsakymas būtų, kad iš atsitiktinių darbų prekyboje, statyboje, 
žemės ūkyje ar pan., tuomet paklausti, gal tiriamą savaitę dirbo. Jei taip, žymėti atitinkamą pirmo 
klausimo atsakymą ir nuosekliai tęsti apklausą. Vykdant apklausą, rekomenduojame atsakymo 
variantą apibrėžti rutuliuku. 
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UŽIMTUMAS 
 
1 klausimas.  Ar Jūs turite darb ą? (tai bet koks vienos valandos ar ilgesn ės trukm ės darbas už 
atlyginim ą, pajamas, peln ą, įskaitant šeimos darbuotojus, padedan čius šeimos versle ar 
ūkininkauti) 

Į šį klausimą atsako  – 15 metų amžiaus ir vyresni asmenys,  kurie tiriamąją savaitę turėjo  bet 
kokį darbą, kuriame dirbo ne trumpiau kaip 1 valand ą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar 
natūra (maisto produktais ar kitais gaminiais) ar turėjo pajamų (pelno) arba gaus ateityje. Tai visi 
asmenys, turintys užimtumo statusą: darbdaviai, savininkai, samdomi darbuotojai, dirbantys šeimos 
įmonėje, gaunantys ir negaunantys atlyginimo šeimos nariai, asmenys dirbantys sau. Užimtaisiais 
laikomi ir darbingo amžiaus žemdirbiai, turintys 3 ha ir mažiau žem ės, neturintys kito 
pragyvenimo šaltinio, tik t ą žemę, užsiimantys žem ės ūkio produkcijos gamyba, 
augalininkyste ar gyvulininkyste, nors tiriam ą savait ę ir nedirbo.  Užimtais laikomi ir tie 
gyventojai, kurie turi žemės ir joje kažką augina, bet užsiregistravę darbo biržoje. Jei namų ūkis prie 
namų esančią žemę naudoja verslui (pvz., augina daržoves, gėles ir pan.), o užaugintą produkciją 
parduoda, tai to namų ūkio nariai taip pat priskiriami prie užimtųjų.  

• Jei studentas ar moksleivis mokosi ir dirba, jis priskiriamas prie užimtųjų.  
Jei asmuo dirbo neoficialiai, t.y.  be verslo liudijimo ar darbo sutarties, arba tiriamąją savaitę 

dirbo atsitiktinius darbus, jis save gali priskirti bedarbių kategorijai. Tokių asmenų reiktų klausti, ar jis 
tiriamąją savaitę, turėjo kokį nors mokamą ar pajamas davusį užsiėmimą, o gavus teigiamą atsakymą 
pažymėti 1 klausimo 1 atsakymą.  

Nedirbusių asmenų klausiama apie ankstesnį darbą, t.y. 60 klausimas. 
Jeigu atrinktas asmuo  kariuomenėje ar dirba visuomeninį darbą (tai darbas už kurį 

nemokamas darbo užmokestis), jį reikia pažymėti 1 klausimo 3 atsakyme. Už kareivius turi atsakyti 
tėvai ar kiti artimieji. 

Užimtiesiems priskiriami ir tie verslu užsiimantys asmenys, kurie tiriamą savaitę nedirbo, o 
laukė užsakymų (pvz. baldų gamybai) ar steigė savo verslą, t.y. pirko įrangą, užsakė prekes ir pan. 
Šeimos narys yra dirbantis, jei jo veikla tiesiogiai prisideda prie šeimos verslo, ūkininkavimo ar 
profesinės praktikos. 

Sezoninius darbus dirbantys asmenys, negaunantys darbo užmokesčio iš savo darbdavio ir 
nedirbantys ne sezono metu, nors ir turi garantiją sugrįžti į darbą, žymima 1 klausimo 2 atsakyme. 

Moterims, dirbusioms iki nėštumo ir gimdymo atostogų ir turinčioms galimybę grįžti į darbą, 
žymimas 1 klausimo 1 atsakymas. Jei moteris nedirbo iki gimdymo – žymimas 1 klausimo 2 
atsakymas. 

Pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, kiekviena motina ar tėvas turi teisę pasiimti 
atostogas vaiko priežiūrai iki vaikui sukaks 1 metai, o po to jas pratęsti iki 3 metų. Jei šie asmenys iki 
atostogų dirbo, jiems žymimas 1 klausimo 1 atsakymas, tik tuo atveju, jei tikrai žino, kad po to turės 
galimybę sugrįžti į darbą. Jei darbovietė likviduota ar bankrutuojanti, žymimas 1 klausimo 2 
atsakymas. 

Šeimos nariams, laikinai nedirbantiems šeimos versle ar ūkyje, žymimas 1 klausimo 1 
atsakymas tuo atveju, jei šis asmuo laikinai nedirba mažiau nei 3 mėn. Jei nedirba daugiau nei 3 
mėn.– žymimas 1 klausimo 2 atsakymas. 

 
2 klausimas. Ar J ūs tiriam ąją savait ę dirbote? 

Tai klausimas apie užsiėmimą konkretų laikotarpį, t.y. tiriamąją savaitę. Jeigu asmuo nedirbo 
dėl darbo trūkumo (bankrutuojanti įmonė), tai žymima – laikinai nedirbo dėl darbo trūkumo (2 
atsakymas). Jei asmuo nedirbo dėl priežasčių, nurodytų 6 klausime, žymimas 3 atsakymas. 
 
3 klausimas. Ar turite galimyb ę gr įžti į darbą per artimiausius 3 m ėnesius? 

Jei yra galimybė, kad jų darbinė veikla bus atnaujinta per 3 mėnesius (sanuojama) – žymimas 
1 atsakymas. Jei nėra galimybės ar respondentas nežino, jam reikia žymimas 2 atsakymas (“Ne”). 
 
 4 klausimas. Ar gausite 50% ar daugiau jums prikla usančio darbo užmokes čio? 

Laikinai nedirbantiems asmenims, kurie neturi galimybės per artimiausius 3 mėnesius sugrįžti 
į darbą ir gaus 50 % ar daugiau jam priklausančio darbo užmokesčio (jeigu mokamas minimalus 
darbo užmokestis, tai turėtų būti apie 230 Lt) – žymimas 1 atsakymas. Jei respondentui sunku 
pasakyti (jis nežino), rekomenduojame žymėti 2 atsakymą. 
 
5 klausimas. Kiek laiko J ūs nedirbate? 
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Laikinai nedirbantiems asmenims, kurie neturi galimybės per artimiausius 3 mėnesius sugrįžti 
į darbą ir gaus mažiau nei 50 % jam priklausančio darbo užmokesčio (arba visai negaus), pažymėti 
kiek laiko jis jau nedirba; jeigu nedirba tris mėnesius ar mažiau žymėti 1 atsakymą, o jeigu nedirba 
daugiau nei 3 mėnesius – 2 atsakymą. 

 
6 klausimas. Tiriam ąją savait ę Jūs nedirbote (bet nebuvote atleistas iš darbo) dėl: Asmenims, 
kurie  pasirinko 2 klausimo 3 atsakymą t. y. tiriamąją savaitę nedirbo, bet  turi nuolatinį darbą, kurį 
apibūdintų pastoviai gaunamas atlyginimas bei grįžimo į darbą garantija, nurodoma viena iš 6 
klausimo priežasčių.  

6 klausimo 10 atsakymas žymimas tik moterims, esan čioms n ėštumo ir gimdymo 
atostogose, o vaiko prieži ūros atostogose (gali pasiimti tiek vyras, tiek mote ris) – 4 
atsakymas. 
 
7 klausimas. Kiek laiko J ūs nedirbate? 

Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirba tris mėnesius ar mažiau žymėti 1 
atsakymą, o jeigu nedirba daugiau nei 3 mėnesius – 2 atsakymą. 

 
8 klausimas. Ar gausite 50% ir daugiau jums priklau sančio darbo užmokes čio, atlyginimo arba 
socialin ės pašalpos? 

Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirba daugiau nei 3 mėnesius ir gaus 50 
% ar daugiau jam priklausančio darbo užmokesčio – žymimas 1 atsakymas. Jei respondentui sunku 
pasakyti (jis nežino), rekomenduojame žymėti 2 atsakymą. 
 
9 klausimas. Ar galite prad ėti dirbti per artimiausias dvi savaites? 

Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirba daugiau nei 3 mėnesius ir gaus 
mažiau nei 50 % jam priklausančio darbo užmokesčio bei gali pradėti dirbti per artimiausias dvi 
savaites žymimas 1 atsakymas. Jei respondentui sunku pasakyti (jis nežino), rekomenduojame 
žymėti 2 atsakymą. 

 
Asmenims, kurie prižiūri vaiką nuo 1 iki 3 metų jau daugiau nei 3 mėnesiai ir gauna tik 

socialinę pašalpą (apie 50Lt), 6 klausime turėtų būti pažymėtas 4 atsakymas, 7 klausime 2 
atsakymas bei 8 klausime 2 atsakymas. 

 
 

 
ŽINIOS APIE PAGRINDIN Į DARBĄ 
 

Jei respondentas dirbo keliuose darbuose, pagrindinis  darbas yra tas, kuriame jis dirbo 
daugiausia valand ų. 
 
10 klausimas. J ūsų darboviet ės pavadinimas arba J ūsų užsi ėmimo pob ūdis. 

 Nurodomas tikslus darbovietės pavadinimas. Tuomet iš įmonių registro sąrašo įrašomas 
įmonės kodas, ekonominės veiklos rūšies kodas (11 klausime), darbovietės nuosavybė (14 klausime) 
ir kiek asmenų dirba jo darbovietėje (35 klausimas). 

Jei respondentas dėl vienų ar kitų priežasčių nenurodo tikro darbovietės pavadinimo (o gal jį 
būtų galima patikslinti telefonu), tuomet turi būti aprašomas užsiėmimo pobūdis. Ūkininkas, 
žemdirbys, asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, transporto darbuotojas, dailininkas, statybininkas ir pan. 
Tokiu atveju įmonės kodas bus 0000000. 
 
11 klausimas.  Pagrindin ė ekonomin ės veiklos r ūšis .  

Jei žinomas tikslus darbovietės pavadinimas, ekonominės veiklos rūšis būtinai turi būti 
patikslinta pagal įmonės registrą. Jeigu nurodytos įmonės registre nėra, tai nurodoma veikla turi 
atitikti vieną iš EVRK išvardytų veiklos rūšių. Pavyzdžiui, augalininkystė, gyvulininkystė, mažmeninė 
prekyba, transporto paslaugos, statyba ir pan. Ekonominės veiklos rūšies trijų ženklų kodą įrašyti iš 
EVRK (įrašyti grupės numerį). 
 
12 ir 13 klausimo  tikslas – įvertinti užimtojo profesiją, t.y. nustatyti kokias pareigas jis užima, arba 
kokį darbą dirba.  
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Tą patį darbą dirbantys asmenys dažnai skirtingai vadinami arba ta pati profesija koduojama 
skirtingai. Todėl papildomai (13 klausime) trumpai apibūdinamas dirbas darbas. Iš kai kurių profesijų 
pavadinimų aišku, koks atliekamas darbas, pavyzdžiui, vairuotojas, gydytojas, mokytojas ir pan. 
Tačiau yra nemažai profesijų, iš kurių pavadinimo sunku nustatyti, kuriai grupei ją priskirti. Jei mažos 
parduotuv ės savininkas ne tik organizuoja darb ą, bet didži ąją laiko dal į dirba pardav ėju, 
vairuotoju ir krov ėju, j į reikia koduoti kaip pardav ėją. Jei vyriausiasis specialistas vadovauja 
kolektyvui, profesija koduojama pirmojoje pagrindinėje grupėje, jei dirba skyriuje – antroje 
pagrindinėje grupėje. Profesija koduojama pagal išleistą Lietuvos profesij ų klasifikatori ų. Jeigu 
nurodytos profesijos klasifikatoriuje nėra, nekoduojama. 
 
14 klausimas. Kokia organizacijos, kurioje J ūs dirbate, nuosavyb ė? 
1. Valstybin ė – jei respondentas dirba valstybinėje įstaigoje, įmonėje, kurios daugiau kaip 50 % 

kapitalo priklauso valstybei, viešojoje įstaigoje. 
2. Privati – jei respondentas dirba akcinėje ir uždarojoje akcinėje bendrovėje, žemės ūkio 

bendrovėje, ūkininko ūkyje, komerciniame banke, tikrojoje ūkinėje bendrijoje, komanditinėje 
ūkinėje bendrijoje, individualioje (personalinėje) ir kitose įmonėse, kurių valstybė nekontroliuoja 
arba jai priklauso mažiau nei 51% įstatinio kapitalo. Šiai grupei priskiriami  asmenys, isigiję verslo 
liudijimą bei dirbantys sau. 

 
15 klausimas. J ūsų darboviet ė yra. 
 Visi asmenys, tiriamąją savaitę turintys užsiėmimą, turi nurodyti savo darbo vietos adresą. 
Darbovietei koduoti naudojami atrankos sąrašai arba miestų ir rajonų 3-jų  ženklų kodai. 

Jeigu asmuo dirba kitoje šalyje, tai  įrašomas šalies pavadinimas, o valstybės kodą įrašomas 
iš Šalių (valstybi ų) klasifikatoriaus (dviej ų ženklų). Šiems asmenims reikia pažymėti ir išvykimo 
metus. Asmenims, išvykusiems iš Lietuvos ilgiau nei metus, turėtų būti pildomi 107 ir 108 klausimai, o 
ne pagrindinis klausimynas. 
 
 
16, 17, 18, 19 ir 20 klausimai  apima respondentų veiklą per paskutines 4 savaites.  

Taip  – žymima respondentams, kurie per tiriamąjį 4 savaičių laikotarpį daugiau kaip pusę 
laiko dirbo darbą pvz. namuose. 

Kartais – žymima tiems respondentams, kurie per tiriamąjį 4 savaičių laikotarpį mažiau kaip 
pusę laiko atliko tą darbą pvz. naktimis. 

Niekada – žymima tiems respondentams, kurie per tiriamąjį 4 savaičių laikotarpį niekada 
nedirbo pvz. šeštadieniais ar sekmadieniais. 
 
16 klausimas. Ar J ūs dirbote namuose? 
1. Taip  – visiškai ar iš dalies namuose dirbančių asmenų (dažnai savo gyvenamajame būste) 

įrengtose patalpose dirbamas darbas. Šiai grupei priskiriamas kūrybinių darbuotojų (rašytojų, 
kompozitorių) darbas, gydytojų ar repetitorių paslaugos savo namuose, asmenų darbas nuosavo 
verslo dirbtuvėse (automobilių remontas savo kiemo garaže, individualios kirpėjų ar siuvėjų 
paslaugos namuose) arba parduotuvėse, kurios įrengtos jų namuose. Jei darbo vieta yra asmens 
gyvenamojo namo (buto) būsto kaimynystėje ir į ją yra atskiras įėjimas, atliekamas darbas nėra 
laikomas kaip atliktas “namuose”. 

3. Kartais – darbas, kai darbo sutartyje darbdavys ir darbuotojas nustato, kad tam tikra darbo dalis turi būti atliekama 
namuose. Pavyzdžiui prekių platinimas, kai prekes parduoti paruošiamos namuose; rūbų modeliavimas, dailininkų 
darbas, kai dalis darbo atliekama namuose, o kita dalis su technika – dirbtuvėse. Tai mokytojų ir dėstytojų darbas, kai 
mokinių namų darbus tenka tikrinti namuose. Niekada – asmenų, kurie niekada nedirba mokamo darbo 
savo name (bute) darbas.  

 
Ūkinink ų, smulki ųjų žemdirbi ų darbas, nors ir j ų žemė prie nam ų, nėra darbas namuose. 

 
17 klausimas. Ar J ūs dirbote vakarais?  

Vakarinis darbas yra nuo 18 val. iki 24 val. 
 
18 klausimas. Ar J ūs dirbote naktimis? 

Naktiniu darbu laikomas, kai dirbama nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. 
 
19 ir 20 klausimai. Ar J ūs dirbote šeštadieniais ar sekmadieniais? žymima asmenims, kurie 
dirba šeštadieniais arba sekmadieniais. 
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Šie žmonės dažniausiai dirba paslaugų sferoje (kepyklose, parduotuvėse, sveikatos apsaugos, 
policijos, transporto įmonėse, teatruose, muziejuose ir pan.). Darbas, kai respondentas nespėja jam 
pavestų užduočių atlikti darbe ir parsineša darbą savaitgaliui į namus, nelaikomas darbu 
šeštadieniais ar sekmadieniais. 

Atsakymas ‚Taip‘ žymimas asmenims, kurie dirbo du ar daugiau šeštadienių (sekmadienių) per 
paskutines keturias savaites. Atsakymas ‚Kartais‘ žymimas, kai respondentas dirbo vieną šeštadienį 
(sekmadienį) per paskutines keturias savaites. 
 
21 klausime – J ūs tiriam ąją savait ę buvote: 
 
1. Samdomas darbuotojas dirbantis pagal rašytin ę darbo sutart į.  

Paprastai asmuo į darbą priimamas  pagal rašytinę darbo sutartį. Už atliktą darbą ar dirbtą 
laiką jam mokamas darbo užmokestis ar atlyginimas, neatsižvelgiant į įmonės pajamas. Be to, jis 
gali gauti: komisinius, t.y. atitinkamą procentą nuo parduotų prekių kiekio; už darbą jam gali būti 
sumokėta natūra, t.y. maisto produktais, pramoninėmis prekėmis; gali nemokamai naudotis 
suteiktu gyvenamuoju plotu ir pan.  

Asmenys, savininko vardu vadovaujantys įmonei, priskiriami samdomų darbuotojų kategorijai. 
Samdomų darbuotojų grupei priskiriami ir valstybės samdomi darbuotojai: ministrai, viceministrai, 
sekretoriai, departamentų ir tarnybų direktoriai, jų pavaduotojai bei valstybinių įmonių, įstaigų ir 
organizacijų vadovai ir jų pavaduotojai, profesinę karo tarnybą atliekantys karininkai ir 

puskarininkiai. 
 
2.Samdomas darbuotojas , dirbantis  pagal žodin į susitarim ą.  

Tokie asmenys į darbą priimami be darbo sutarties, darbuotojas už atliktą darbą gauna sutartą 
darbo užmokestį ir dažniausiai nemoka jokių mokesčių valstybei. Dažniausiai pagal žodinį susitarimą 
asmenys dirba statybose, žemės ūkyje, teikia repetitorių paslaugas, remontuoja automobilius ir juos 
parduoda ir pan. 
3. Buvote išrinktas.  

Šiai grupei priskiriami į tam tikras pareigas paskirti ar išrinkti darbuotojai (Seimo nariai, partijų 
pirmininkai ir t.t.). 
Ūkininkas, dirbantis be samdom ų darbuotoj ų – asmuo, kurio vardu įregistruotas ūkis ir 
darbuiVisus darbus jis atlieka pats kartu su savo šeimos nariais. 
5. Asmuo, įsigij ęs verslo liudijim ą – asmuo, kuris dirba pagal verslo liudijimą.  
6.Jo veikla remiasi individualiu arba šeimos narių darbu: gėlininkai, daržininkai, pardavėjai, 

amatininkai (statybininkai, siuvėjai, kirpėjai ir t.t.). Asmuo, dirbantis savarankiškai be 
samdom ų darbuotoj ų (įskaitant autorin ę sutart į) 

7. Tai kūrybiniai darbuotojai: rašytojai, kompozitoriai, menininkai, dailininkai, t.y. asmenys, 
nepriklausantys jokiai firmai ar įmonei.  
Darbdavio darbo užmokestis priklauso nuo pelno (arba galimo pelno), gaunamo už prekių 

gamybą ar paslaugų teikimą. Darbdavys įmonės vardu sudaro, pakeičia ir nutraukia darbo ir kitas 
sutartis. Jis gali pats vadovauti savo įmonei arba gali perduoti šias funkcijas, o sau prisiimti 
atsakomybę už įmonę. Jis įsipareigoja mokėti samdomam darbuotojui darbo užmokestį ir užtikrinti 
darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatyme, kolektyvinėse sutartyse, kituose norminiuose aktuose ar 
šalių susitarimu. Partneriai gali būti ar nebūti vienos šeimos ar namų ūkio nariai. Jei UAB savininkas 
turi mažiau nei 50% įmonės akcijų, jis nėra savininkas ir turi būti pažymėtas kaip samdomas 
darbuotojas. 
8.Šeimos narys, dirbantis šeimos  įmonėje arba ūkyje (negaunantis darbo užmokes čio, o 
turintis pelno, pajam ų)  

Asmuo, dirbantis įmonėje (ūkyje priklausančiame giminaičiui ir gyvena tame pat namų ūkyje. Jei 
tėvams darbymečio metu padeda vaikai ar giminaičiai, gyvenantys atskirai, jų darbą taip pat galima 
priskirti šeimos narių darbui. Bet tai dažniausia papildomas darbas. 

 Ūkininko ūkyje dirbantis sutuoktinis (- ė), vaikai ir kiti šeimos nariai (t ėvai, seneliai ir pan.) 
priskiriami šiai grupei. 
9.Ūkininkas, dirbantis su samdomais darbuotojais  – asmuo, kuris įregistruotas ūkininkų registre 
kaip turintis ūkį ir nuolatiniam darbui samdantis darbuotojus. 
 
22 klausimas. Ar Jums pagal pareigas priklauso vadovauti kitiems padalinio darbuotojams? 

Šio klausimo tikslas įvertinti darbuotojų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu vadovauja kitiems 
darbuotojams, skaičių. Čia turi atsispindėti ne tik tiriamos savaitės situacija, ar teko vadovauti kitiems 
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darbuotojams, bet bendrai ar tenka darbe vadovauti pagal pareigybės, profesijos aprašymą ar darbo 
sutartį.  

Šiai kategorijai turi būti priskirti visi respondentai, kurie anketos 12 klausime priskirti pirmai 
profesijų grupei, t. y. įstatymų leidėjai, vyresnieji pareigūnai ir valdytojai ir užkoduoti  kaip asmenys, 
turintys profesiją nuo 1110 iki 1239 kodų.  

Asmuo, kurių profesija  priskirta 1300 profesijų kodui, turi pats pasakyti, ar jis daugiau laiko 
vadovauja kitiems darbuotojams, ar daugiau dirba kitus darbus. Taip pat  pats asmuo, priskirtas 2-8 
profesijų grupėms,  turi pasakyti, ar jis vadovauja kitiems darbuotojams ar ne. Šie asmenys turi 
prižiūrėti kitų darbuotojų darbą, tiesiogiai vadovauti jiems, bet kartais gali atlikti ir  tam tikrą to darbo 
dalį. Jie tikrina jų pagamintą produkciją. 

Dažnai pagal pareigų pavadinimą sunku nustatyti, ar respondentas vadovauja kitiems 
darbuotojams ar ne. Pavyzdžiui, žaidimų aikštelės prižiūrėtojas  (gal keisti į darželio auklėtoja) prižiūri 
vaikus, o ne darbuotojus, todėl jam žymimas šio klausimo 2 atsakymas. Panašiai turėtų būti žymima 
ir parduotuvės vedėjui (-ai), kuris(-i)  dažniau kontroliuoja prekes, tvarko dokumentus, bet neprižiūri 
darbuotojų. 

Dažnai dirbantysis vadovavimą derina su tiesioginiu darbu. Tokiems asmenims žymimas šio 
klausimo 1 atsakymas. Pavyzdžiui, šaltkalvių ar elektrikų brigadininkai, vyriausieji valytojai, vyriausieji 
virėjai, kurie patys dirba tą darbą tuo pačiu prižiūri ir kitų asmenų darbą. 
 
23 klausimas. Kiek met ų dirbate šiame darbe? 

Asmenys, kurie dirba vienerius metus ar trumpiau turėtų atsakyti į 24 klausimą. Atkreipkite 
dėmesį, kad 23 klausimo atsakymas sutaptų su 36 ir 37 klausimų atsakymais. 
 
24 klausimas. Ar J ūs turim ą darbą suradote: (Žymimas vienas iš pateiktų atsakymų.) 
1. Per valstybin ę darbo birž ą 
2. Per darbuotoj ų atrankos agent ūrą 
3. Kitaip 

Esminis šio klausimo tikslas, ar be valstybinės darbo biržos pagalbos žmogus būtų suradęs 
darbą. 
 
25 klausimas. Jums darbo užmokest į moka: 
1. Darbuotoj ų atrankos agent ūra 

Lietuva 2004 m. ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 181 „Dėl privačių 
įdarbinimo agentūrų“, bet kai bus parengti visi teisiniai aktai, susiję su šia įdarbinimo rūšimi, atsiras 
reiškinys, kad darbo užmokestį per agentūrą įdarbintiems asmenims, mokės įdarbinimo agentūros. 
Kol kas šio reiškinio Lietuvoje nėra. 
2. Darboviet ė, kurioje dirbate 

Kai kurios darbuotojų atrankos agentūros užsiima darbuotojų nuoma, bet darbo užmokesčio 
šiems darbuotojams nemoka. Jų įdarbinti asmenys darbo užmokestį gauna iš įstaigų, kuriose jie 
dirba. Šiuo atveju respondentui žymima 2 atsakymas 

 
26 klausimas. Ar tiriam ąją savait ę dirbote viršvalandžius? 

Viršvalandžiai, kai dirbama daugiau valandų nei įstatymais nustatytas darbo laikas. Laikas, 
sugaištas kelionėms į darbą ir iš jo, į viršvalandžius neįskaitomas.   

Viršvalandinis darbas būna apmokamas ir neapmokamas. Viršvalandžius dirba daugelis 
darbuotojų, bet labiausia toks darbas paplitęs privačiame sektoriuje.   

Prašome atkreipti d ėmes į, kad Lietuva išsiskiria iš kit ų šalių tuo, kad, Gyventoj ų 
užimtumo tyrim ų duomenimis,  dirba mažiausiai valand ų per savait ę. Kitų tyrim ų duomenimis, 
Lietuva pasižymi dideliu dirbt ų viršvalandži ų skai čiumi. Tod ėl prašome labai  atsakingai  
pildyti š į atsakym ą. 

Šio klausimo glaudus ryšys su 42 klausime pažymėtomis valandomis. Jeigu respondentui  42 
klausime pažymėta, kad jis dirbo 60 val. per savaitę, tai didelė tikimybė, kad jis dirbo 20 val. 
viršvalandžių. Tos 20 val. išsiaiškinus fakinę situaciją,  turi būti įrašytos į 29 kl. numatytą langelį.  
Jeigu 42 kl. pažymėta, kad dirbta 40 ar dar mažiau valandų, tuomet viršvalandžių neturi būti. 

Apie dėstytojų, mokytojų ir pan. dirtą laiką išsamiau yra nurodyta 42 kl. aprašyme. 
 
27 klausimas. Ar Jums sumok ės ar sumok ėjo už dirbtus viršvalandžius?  
 Taip - žymina asmenims, kurie tikrai žino, kad bus sumokėta pagal įstatymais numatytą tvarką 
ir dydį. 
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 Ne - žymima visais kitais atvejais. 
 
28 klausimas.  Už kiek  viršvalandži ų Jums buvo ar bus sumok ėta? 
 Reikia kad respondentas pasakytų dirbtų viršvalandžių per savaitę skaičių, už kurį darbdavys  
sumokėjo ar ruošiasi sumokėti. Šis klausimas gana sudėtingas, bet būtina išsiaiškinti esamą 
situaciją. 
 
29 klausimas. Kiek viršvalandži ų Jūs dirbote iš viso? (nurodykite valandas) 

Įrašykite, kiek valandų iš viso respondentas dirbo viršvalandžius. Šis skaičius neturėtų būti 
mažesnis už 28 klausime nurodytas valandas. 
 
 
 
30 klausimas. Nurodykite už pagrindin į darbą per paskutin į mėnes į faktiškai gaut ą darbo 
užmokest į.  

Samdomas darbuotojas turi nurodyti gautą praėjusio mėnesio atlyginimą, atskaičius pajamų 
mokestį ir socialinio draudimo įmokas, pagrindiniame darbe. Į darbo užmokestį įskaitomas 
užmokestis už viršvalandžius, arbatpinigiai, komisiniai. Iš  papildomo darbo (ne pagrindinėje 
darbovietėje) gautos pajamos nenurodomos. Tuo atveju, jei samdomas darbuotojas dirbo 
trumpalaikius, vienkartinius darbus, turi nurodyti visą uždarbį per mėnesį. 

Nemaža respondentų dalis  dėl įvairių priežasčių nesako kiek uždirbo. Siekiant informacijos 
tikslumo, Statistikos departamentas nuo 2005 m. turi galimybę šią informaciją gauti iš administracinių 
šaltinių. Todėl šią informaciją galės patikslinti Statistikos departamentas. 
 
31 klausimas. Ar j ūs dirbote pamainomis? (per paskutines keturias savaites).  

Į šį klausimą atsako samdomi darbuotojai. Darbas pamainomis reiškia skirtingą darbo dienos 
pradžią ir pabaigą kiekvieną savaitę. Pvz., vieną savaitę darbo diena prasidėjo 6 val., o kitą savaitę 
16 val. Pardavėjų, budinčių policininkų ir pan. darbuotojų, kurie dirba po 12 val. per dieną, o vėliau 
turi poilsio dienų, nėra darbas pamainomis. Taip pat nežymėti darbo pamainomis medicinos 
darbuotojams, kurie vieną dieną dirba iš ryto, kitą – po pietų ir pan. 

Jei darbas kiekvieną darbo dieną pradedamas 16 val. nelaikoma, kad dirbama pamainomis.  
1.Taip  žymima asmenims, dirbusiems tiriamąjį keturių savaičių laikotarpį reguliariai vieną savaitę iš 

ryto, o kitą – po pietų. Tai būtų 2 savaitės rytinė pamaina ir 2 savaitės vakarinė pamaina. 
Pamaininis darbas yra toks, kai skirtingos grupės ar darbininkų komandos perima darbą viena iš 
kitos. Darbas naktį, anksti ryte, savaitgaliais, švenčių dienomis paprastai laikomas pamaininiu 
darbu. 

 
32 klausimas . Jūsų darbas.   
1. Nuolatinis, nes dirbote pagal neterminuot ą darbo sutart į, t.y. tur ėjote nuolatin į darbą.  

Daugelis samdomų darbuotojų dirba nuolatinį (pastovų) darbą. Tai daugiausia asmenys, 
dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį. Tačiau privačiame sektoriuje, ypač prekyboje, paplitęs 
laikinas darbas trijų mėnesių laikotarpiui. Tokį darbą reikia žymėti kaip laikiną. 
2. Laikinas darbas, nes dirbote pagal terminuot ą, laikin ą darbo sutart į ar atsitiktin į darbą – kai 

darbdavys ir darbuotojas sudaro terminuotą darbo sutartį, numatant joje darbo pabaigą.  
 
33 klausime – J ūsų darbas laikinas, kadangi:  

Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl ko tokį darbą dirba. Bandomajam laikotarpiui 
priskiriamos tos sutartys, kurios sudaromos 3 mėn., o šiam terminui pasibaigus, gali būti 
pratęsiamos. 
 
34 klausimas  – Jūs laikinai dirbote: 

Laikino darbo ar terminuotos darbo sutarties trukmė – tai visas praėjęs bei iki sutarties 
pabaigos likęs laikas. Asmenys laikinai dirbę mažiau nei tris metus nurodo mėnesių skaičių, o 
daugiau nei 3 metus – nurodomas metų skaičius. Jeigu buvo dirbamas trumpalaikis padienis darbas 
(pvz. 15 dienų) – žymima  mažiau nė mėnesį.  
 
35 klausimas. Kiek apytiksliai asmen ų dirbo J ūsų darboviet ėje, įskaitant Jus?  

Darboviete paprastai vadinamas atskiras pastatas ar pastato dalis, kurioje respondentas 
dirba. Jei respondentas dirba stambios įmonės filiale (padalinyje), jis nurodo tik filialo (padalinio) 
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darbuotojų skaičių. O jei respondentas įmonės darbuotojų skaičiaus nurodyti negali, pildomas šio 
klausimo 5 arba 6 punktas. 
 
36 ir 37 klausimai (Nurodykite metus ar m ėnes į, kada prad ėjote dirbti šioje darboviet ėje, ar 
užsiimti šia veikla).  

Ši informacija reikalinga darbo jėgos kaitos laipsniui skaičiuoti ir nustatyti ekonominės veiklos 
sritį, kur darbo jėgos kaita yra greita ir atvirkščiai. Respondentams, dirbantiems paskutinėje 
darbovietėje nuo 2004 metų sausio 1d. ir vėliau,  reikia mėnesio tikslumu nurodyti, kada pradėjo 
dirbti. Tai nėra sunku, ypač, kai respondentas pradėjo dirbti neseniai. Sudėtingiau, kai asmuo 
nurodytoje darbovietėje dirba ilgą laiką ir per tą laiką keitėsi darbovietės pavadinimas. Jei darbovietė 
tik pakeitė pavadinimą, o pagrindinė veikla liko ta pati, nurodomas dirbtas laikas nuo darbo joje 
pradžios. Jei įmonė suskilo į keletą smulkių įmonių ir pakeitė gamybos profilį, dirbtą laiką fiksuoti nuo 
tada, kai pakeistas gamybos profilis. Laikoma, kad darbo profilis nepakito, jei kaimo gyventojas dirbo 
kolūkyje, tarybiniame ūkyje ar žemės ūkio bendrovėje. Tačiau, jei respondentas tapo ūkininku, jo 
dirbtas laikas  turi būti fiksuojamas nuo ūkininkavimo pradžios. Taip pat turi būti vertinamas ir 
smulkiųjų žemdirbių darbas. Asmenims, dirbantiems šioje darbovietėje nuo 2004 metų sausio 1d. ir 
vėliau, žymimas mėnuo, kada pradėjo dirbti. 
 
38 klausimas. J ūs dirbote vis ą ar trumpesn į darbo laik ą? 
1. Visą darbo dien ą ar savait ę.  

Normali darbuotojų darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 val. per savaitę. Tačiau 
išimtinais atvejais darbuotojams gali būti nustatyta sutrumpinta, tačiau apskaitoma kaip visa  darbo 
diena. Trumpesnę savaitę dirba paaugliai ir vaikai, asmenys, dirbantys labai kenksmingomis 
sąlygomis, neįgalūs asmenys, turintys medicinos ekspertizės komisijos išvadas. Kai kurių kategorijų 
darbuotojams: mokytojams, gydytojams ir kt., sutrumpintą darbo trukmė nustatyta Lietuvos 
Respublikos Įstatymais. Nors šie darbuotojai dirba mažiau nei 40 val. per s avait ę, juos reikia 
žymėti kaip dirbusius vis ą darbo dien ą.  
2. Ne visą darbo dien ą ar savait ę. 

  Darbuotojui susitarus su darbdaviu, gali būti nustatoma sutrumpinta diena ar sutrumpinta 
darbo savaitė. Sutrumpintos darbo savaitės grafikas nustatomas, jeigu to prašo: nėščia moteris, 
moteris turinti vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 16 metų, slaugantys sergantį šeimos narį ir 
kitais atvejais.  

Sutrumpinta darbo diena ar savaitė  gali būti nustatyta ir be darbuotojo sutikimo: dėl techninių ar 
ekonominių priežasčių, streiko, darbo ginčų, mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo. Sutrumpinta darbo 
diena žymima asmenims, dirbantiems dėl kitų priežasčių ne visą darbo dieną ar savaitę. Pavyzdžiui, 
dirba 0,5 ar 0,25 etato arba dirba 3 ar 4 dienas per savaitę. 
 
 
39 klausimas . Jūs dirbote ne vis ą, trumpesn į darbo laik ą, nes:  

Žymima asmenims, kurie pateikė 38 klausimo 2 atsakymą. Nurodoma viena iš priežasčių, 
nulėmusių tokio darbo pasirinkimą. 

6 atsakymą (Prižiūrite vaikus arba neįgalius suaugusius asmenis) reikia žymėti tik asmenims 
prižiūrintiems savo ar sutuoktinio (sugyventinio) vaikus. Asmenims, prižiūrintiems svetimus vaikus, 
turėtų būti pažymėtas kitas atsakymas. 

  
40 klausimas. J ūs priži ūrite vaikus ar ne įgalius asmenis, nes: 

Šio klausimo tikslas sužinoti ne visą darbo dieną dirbančių asmenų nuomonę apie globos ir 
rūpybos paslaugas. Globos ir rūpybos paslaugos – vaikų lopšeliai, darželiai, dienos centrai, 
prailgintos grupės, mokami slaugytojai, specializuoti neįgaliųjų centrai ar kitos institucijos.  
1.Trūksta vaik ų darželi ų ir kit ų vaikų prieži ūros grupi ų ar įstaig ų už prieinam ą kainą. 

 Šį atsakymo variantą turi pažymėti asmenys, turintys mažamečių vaikų ir negalintys 
pasinaudoti vaikų darželių ir kitų įstaigų paslaugų, dėl jų trūkumo ar paslaugų žemos kokybės. 

2. Trūksta sergan čių suaugusi ų asmenų, neįgalių ar pagyvenusi ų asmenų prieži ūros 
kokybišk ų paslaug ų institucij ų už prieinam ą kainą. 

Šį atsakymo variantą turi pažymėti asmenys, namuose ar globos įstaigose turintys neįgalių ar 
pagyvenusių šeimos narių, kurių priežiūrai trūksta suagusių priežiūros institucijų. 

3. Trūksta vaik ų ir sergan čių suaugusi ų asmenų, neįgalių ar pagyvenusi ų asmenų prieži ūros 
kokybišk ų paslaug ų institucij ų už prieinam ą kainą. 
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Šį atsakymą reikia žymėti prižiūrintiems ir vaikus, ir neįgalius suaugusius asmenis. Lengvai 
pasiekiamos globos ir rūpybos įstaigos yra arti namų arba lengvai pasiekiamos bet kokia transporto 
priemone. 
4. Jūsų sprendimui dirbti ne vis ą darbo laik ą tai nedaro įtakos. 

Šį atsakymo variantą reikia žymėti asmenims, dirbantiems ne visą darbo dieną, kurie taip 
dirba ne dėl vaikų ar neįgalių suaugusių priežiūros trūkumo. 

 
 
DIRBTOS VALANDOS 
 
41 klausimas. Kiek valand ų per savait ę Jūs paprastai dirbate? 
Valandų, kurias asmuo paprastai dirba skaičius, įskaitant tiek darbo valandas, tiek ir viršvalandžius 
(nesvarbu ar už juos moka, ar viršvalandžiai dirbami be papildomo užmokesčio). 

Kai kurie asmenys, ypa č dirbantys sau ir šeimos nariai, negali nurodyti įprast ų darbo 
valand ų, kadangi kiekvien ą dieną, mėnuo po m ėnesio j ų darbo valand ų skai čius nevienodas. 
Tokiu atveju nurodomas vidutinis faktiškai per pask utin ę savait ę dirbt ų valand ų skai čius. 
Pvz., jei pardav ėja tiriam ąją savait ę dirbo 84 val., kit ą savait ę ji nedirbs, tai įprastas valand ų 
skai čius apskai čiuojamas taip: 84:2=42val.  

Asmenims, dirbantiems namuose, įrašomos respondento pasakytos dirbtos darbo valandos. 
Dirbantys sau ar dirbantys šeimos nariai paprastai negali pasakyti įprastų darbo valandų, kadangi jų 
darbo laikas kiekvieną dieną gali būti skirtingas. Tokiems asmenims žymimas 2 atsakymas. 
 
42 klausimas.  Pasakykite, kiek valand ų Jūs dirbote  tiriam ąją savait ę? Nurodomos valandos, 
kurias asmuo faktiškai dirbo tiriamąją savaitę, įskaitant viršvalandžius, nesvarbu, ar už juos buvo 
mokama, ar ne.  
 Prašome atkreipti d ėmes į, kad Lietuva išsiskiria iš kit ų šalių tuo, kad, Gyventoj ų 
užimtumo tyrim ų duomenimis,  dirba mažiausiai valand ų per savait ę. Todėl prašome 
atsakingai  pildyti š į atsakym ą. 

Laikas kelionei iš namų į darbo vietą bei pietų pertraukų laikas (paprastai viduryje dienos) į 
dirbtą laiką neįskaitomas. Asmenims, dirbusiems namuose, į dirbtų valandų skaičių pietų laikas 
neįskaitomas. Asmenys, kurie mokosi profesijos (mokiniai ir stažuotojai) į dirbtą laiką turėtų 
neįskaičiuoti mokykloje ar kitoje specialiojo mokymo institucijoje praleisto laiko, o nurodyti tik laiką, 
dirbtą darbo vietoje. 

Faktiškai dirbtą laiką nesudėtinga nurodyti dirbantiems valstybiniame sektoriuje, kur 
dažniausia dirbama 40 val. per savaitę. Mokytojams ir gydytojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
įstatymu yra nustatyta trumpesnė darbo laiko trukmė. Jei jie nurodo, kad  dirbo daugiau nei 40 
valandų, žymima, kad dirbo  papildomą (antrą) darbą.  

Sudėtinga įvertinti dėstytojų, kūrybinių ir meno darbuotojų, kai jie dirba keliuose darbuose, 
dirbtas valandas. Mokytojų, dėstytojų  ir pan. sugaištas laikas pamokų ar paskaitų pasiruošimui, 
reikiamos medžiagos paieška internete, gali būti įskaitytas į darbo valandas ar ne. Tai gali įvertinti tik 
pats respondentas. Čia svarbi jo asmeninė nuomonė.  

Atsakydami į šį klausimą respondentai turi nurodyti pagrindiniame darbe dirbtas valandas. 
Ypač daug valandų nurodo kaimo gyventojai ar žemės ūkyje dirbantys asmenys. Į dirbt ą 

laiką neturi b ūti įskaityti nam ų ruošos (valgio gaminimas, nam ų tvarkymas, r ūbų skalbimas ir 
pan.)  darbai. 
2.Visai nedirbote – žymima asmenims, pasirinkusiems 2 klausimo 2 ir 3 atsakymus.   
 
43 klausimas, Tiriam ąją savait ę Jūs faktiškai dirbote:  

Nagrinėja skirtumą tarp faktiškai ir paprastai dirbtų valandų skaičiaus per savaitę.  
1. Daugiau valand ų nei paprastai (Jeigu faktiškai dirbta daugiau valandų negu paprastai). 
2. Mažiau valand ų nei paprastai   (Jeigu faktiškai dirbta mažiau valandų negu paprastai). 
3. Dirbote įprast ą valand ų skai čių (Jeigu  faktiškai ir įprastai dirbtų valandų skaičius  sutampa). 
4. Kiekvien ą savait ę dirbote nevienod ą valand ų skai čių (Jeigu 41 klausimo buvo atsakymas 2, 

kad įprasto valandų skaičiaus nurodyti negalite, nes per savaitę ar mėnesį dirbtų valandų skaičius 
labai skiriasi, turi būti pažymėtas tik šis atsakymas). 

 
44 klausimas. Nurodykite priežastis, kod ėl faktiškai dirbote daugiau valand ų nei paprastai: 

Nurodoma viena iš priežasčių, kodėl faktiškai dirbta daugiau valandų nei paprastai.  Viena iš 
priežasčių, kad dirbta daugiau valandų – viršvalandinis darbas.   
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Tačiau jei respondentas savo iniciatyva dirba darbe po darbo ar nešasi pratęsti darbą į namus 
ar persisiunčia informacija kompiuteriu į namus, kad galėtų toliau dirbti darbą – toks darbas nėra 
viršvalandinis darbas. 
 
45 klausimas. Nurodykite priežastis, kod ėl faktiškai dirbote mažiau valand ų nė paprastai.  

Kiekvienam respondentui pažymima tik viena priežastis. 
 

46 klausimas.  Ar Jūs norite dirbti daugiau valand ų? 
Šio rodiklio dėka galima įvertinti darbo jėgos išteklių rezervą. 

 
47 klausimas.  Jeigu J ūs norite dirbti daugiau valand ų, tai: 

Norintiems dirbti daugiau valandų, pažymėkite vieną atsakymą, kur respondentas norėtų 
dirbti. Šio rodiklio dėka galima įvertinti darbo jėgos išteklių rezervą ir jų paplitimą. 
 
48 klausimas. Jei šiuo metu rastum ėte darb ą, ar gal ėtum ėte prad ėti dirbti per artimiausias dvi 
savaites?  

Jei respondentas nori dirbti daugiau valandų ir gali per artimiausias dvi savaites pradėti dirbti 
normalų darbo laiką, tokius asmenis bus galima priskirti darbo jėgos išteklių rezervui. 
 
49 klausimas. J ūs negalite prad ėti dirbti d ėl nurodyt ų priežas čių:  

Nurodoma tik viena priežastis. 
 
50 klausimas. Kiek valand ų per savait ę Jūs nor ėtum ėte dirbti iš viso? 

Į šį klausimą turi atsakyti visi dirbantieji, dirbę ar ne tiriamąją savaitę. Vieni, norėdami daugiau 
uždirbti, sutiktų dirbti daugiau nei 40 val. savaitėje, o kitiems būtų maloniau dirbti mažesnį valandų 
skaičių. Į šį klausimą gali būti įvairiausi respondentų atsakymai, tačiau „sveiko proto“ ribose. Jei 
respondentą tenkina faktiškai dirbamų valandų skaičius, kuris nurodytas 41 klausimo 1 atsakyme, tą 
skaičių rekomenduojame įrašyti ir 50 klausimo atsakyme. 

Jeigu respondentas 46 klausime atsakė, kad norėtų dirbti daugiau valandų, tai 50 klausimo 
atsakyme valandų skaičius turėtų viršyti paprastai dirbamų valandų skaičių (klausimas 41). 
 
NEPAGRINDINIS DARBAS   
 

Nemaža dalis gyventojų dėl vienų ar kitų priežasčių dirba ne viename, o keliuose darbuose. 
Tai būdinga gydytojams, dėstytojams. Jie dirba ligoninėje ir užsiima privačia veikla. Dėstytojai, įvairių 
mokslo institutų darbuotojai ir specialistai dalyvauja įvairiuose projektuose, rengia įvairią informaciją, 
skaito pranešimus, paskaitas, dirba įvairius darbus pagal autorines ar kitas sutartis, o už papildomą 
darbą gauna papildomas pajamas. Švietimo, sveikatos, ryšių ar kitoje įstaigoje ar įmonėje dirbantys 
kaimo gyventojai, kurie turi iki 3 ha žemės ir po darbo dirba savo ūkyje, turi būti žymimi kaip dirbantys 
papildomai. 

Kita informacija apie papildomą darbą panaši kaip ir užimtųjų pagrindiniame darbe. 
 

KITO DARBO PAIEŠKOS 
 
58 klausimas. Ar J ūs ieškote kito darbo?  

Taip, žymėti asmenims, kurie ieško kito darbo. Jeigu dirbantys savarankiškai planuoja plėsti 
savo verslą, jiems reiktų žymėti 2 atsakymą. 
 
59 klausimas. Kod ėl ieškote kito darbo? 

Apibendrinus šiuos rodiklius, bus galima įvertinti ne visą darbo dieną ar savaitę dirbančius 
asmenis, jų darbo sąlygas.  
 
NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNĖ VEIKLA   
 
Šio skyriaus tikslas nustatyti, ar neužimtas asmuo anksčiau dirbo, ar ne. Jei dirbo, reikia pažymėti, 
kada nustojo dirbti. 
 
60 klausimas.  Ankstesn ė Jūsų darbo patirtis.   
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Į šį klausimą atsako respondentai , kurie pasirinko 1 klausimo 2 (pensininkai, moksleiviai, 
namų šeimininkės, bedarbiai ir kiti nedirbantys asmenys) ir 3 (tarnaujantys kariuomenėje ir dirbantys 
visuomeninį darbą) atsakymus. 
 
 
 
61 ir 62 klausimai. Kuriais metais ar m ėnes į Jūs paskutin į kartą dirbote?   

Tikslas – įvertinti, kiek laiko respondentas nedirba. Į 61 klausimą atsako kiekvienas anksčiau 
dirbęs respondentas. paskutinius darbo metus apytiksliai turi nurodyti ir senyvo amžiaus gyventojai. 
Jei jiems sunku prisiminti, tuomet klausiama, ar nustatytu laiku išėjo į pensiją, ir prie gimimo metų 
pridedama 55 metai moterims ir 60 metų vyrams. Jeigu respondentas dirbo ilgiau, negu pensinis 
amžius, klausiama kiek jam buvo metų, kai išėjo į pensiją. 
Į 62 klausim ą atsako tik tie asmenys, kurie nedirba nuo 2004 m. sausio 1 d. ir v ėliau. 
 
63 klausimas. Kiek met ų Jūs jau nedirbate?   

Pažymėti reikiamą teisingą atsakymą. 
 
64 klausimas. Nurodykite priežast į, dėl kurios J ūs nedirbate  (pagrindinė darbo ar verslo 
netekimo priežastis). 
1. Buvote atleistas iš darbo d ėl etatų mažinimo.   Žymima asmenims, kurie buvo atleisti iš darbo 

ne savo noru, t.y. bankrutavus įmonei, atleisti pagal etatų mažinimą ar praradusiems darbą, nes 
jų darbdavys pardavė įmonę ar likvidavo verslą. 

2. Pasibaig ė terminuoto, sezoninio darbo sutartis.  Žymima asmenis, kurie dirbo laikiną darbą. 
Šis atsakymas žymimas ir sezoninį ar atsitiktinį darbą dirbusiems žmonėms. 

3. Turite priži ūrėti vaik ą ar ne įgalų suaugus į asmen į. Žymimas asmenims, išėjusiems iš darbo 
dėl vaikų priežiūros, sunkios kito šeimos nario ligos. 

4. Dėl asmenini ų ar šeimynini ų priežas čių. Žymimas asmenims, išėjusiems iš darbo dėl vedybų, 
nėštumo ar kitų su šeima susijusių priežasčių. Jei respondentas išėjo iš darbo dėl jo asmeninės 
sveikatos priežasčių, žymėti 5 atsakymą. 

5. Dėl Jūsų ligos ar negalios.  
6. Pradėjote mokytis ar tobulintis. 
7. Išėjote į pensij ą, nesulauk ęs pensinio amžiaus. Žymėti asmenims, kurie prarado darbą, likus 5 

metams iki pensijos todėl, kad buvo likviduota jo darbo vieta, bankrutavo jo darbovietė ir pan. 
8. Išėjote į pensij ą nustatytu laiku arba v ėliau. 
9. Tarnavote kariuomen ėje ar užsi ėmėte visuomenine veikla.  
10. Kitos priežastys. Žymimos tiems respondentams, kuriems nė vienas iš ankstesnių atsakymų 

netinka, pvz. nepatiko darbas, nutraukė darbo sutartį savo noru. Čia turi būti pažymėti darbdaviai, 
nutraukę savo verslą, pardavę ar uždarę savo įmones. 

 
 
65- 67 klausimai  
Žymima kaip ir dirbantiems asmenims. 
 
DARBO PAIEŠKOS 
 

Šis skyrius labai svarbus, norint įvertinti  bedarbių skaičių.  
 
68 klausimas . Ar Jūs ieškojote darbo per paskutines keturias savaites?   

Į šį klausimą turi atsakyti visi nedirbantys respondentai. 
Pastebėta, kad ne visi nedirbantys respondentai ieško darbo ir ar visi turi jo ieškoti. Dažnai 

kaime gyvenantys ir iki 3 ha žemės turintys gyventojai, arba kitur dirbantys nelegaliai ir už savo darbą 
negaunantys darbo užmokesčio arba mažai uždirbantys, save priskiria nedirbantiems.  

Rekomenduojama darbingo amžiaus žemdirbiams paaiškinti, kad jie neturėtų savęs priskirti 
nedirbantiems, nes jie dirba savo ūkyje, augina gyvulius ir nors negauna darbo užmokesčio, tačiau už 
parduotą produkciją gauna pinigų, nors ir mažai. O jeigu ir negauna pinigų, tai užsiaugina žemės ūkio 
produktų ir juos vartoja. Jei respondentas su tuo sutinka, apklausą reikia pradėti iš naujo. 
Išsiaiškinus, kad asmuo iš tikro nedirba, klausti ar ieškojo darbo per paskutines keturias savaites. 
 
69 klausimas.  Jūs neieškote darbo, kadangi:  
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  Pažymėti vieną  priežastį, dėl kurios respondentas neieško darbo. 
 
70 klausimas. J ūsų nuomon ė dėl globos ir r ūpybos Ir kit ų įstaig ų: 

Šio klausimo tikslas sužinoti nedirbančių asmenų nuomonę apie globos ir rūpybos paslaugas. 
Globos ir rūpybos paslaugos – vaikų lopšeliai, darželiai, dienos centrai, prailgintos grupės, mokami 
slaugytojai, specializuoti neįgaliųjų centrai ar kitos institucijos.  

1. Trūksta vaik ų darželi ų ir kit ų vaikų prieži ūros grupi ų ar įstaig ų už prieinam ą kainą. 
Šį atsakymo variantą turi pažymėti asmenys, turintys mažamečių vaikų ir negalintys 

pasinaudoti vaikų darželių ir kitų įstaigų paslaugų, dėl jų trūkumo ar paslaugų žemos kokybės. 
2. Trūksta sergan čių suaugusi ų asmenų, neįgalių ar pagyvenusi ų asmenų prieži ūros 

kokybišk ų paslaug ų institucij ų už prieinam ą kainą. 
Šį atsakymo variantą turi pažymėti asmenys, namuose ar globos įstaigose turintys neįgalių 

šeimos narių, kurių priežiūrai trūksta suagusių priežiūros institucijų. 
3. Trūksta vaik ų ir sergan čių suaugusi ų asmenų, neįgalių ar pagyvenusi ų asmenų 

prieži ūros kokybišk ų paslaug ų institucij ų už prieinam ą kainą. 
Šį atsakymą reikia žymėti tiek prižiūrintiems vaikus, tiek ir neįgalius suaugusius asmenis. 

Lengvai pasiekiamos globos ir rūpybos įstaigos yra arti namų arba lengvai pasiekiamos bet kokia 
transporto priemone. 

4. Jūsų sprendimui nedirbti tai nedaro įtakos.  
Šį atsakymą reikia žymėti nedirbantiems asmenims, kurie nedirba ne dėl priežiūros įstaigų 

trūkumo. 
 

71 klausimas. J ūs neieškote darbo, bet: 
Svarbus klausimas norint nustatyti asmenis, praradusius viltį rasti darbą. Jis pateikiamas 

nedirbantiems ir neieškantiems darbo asmenims, kurie įsitikinę, jog visai negali rasti darbo, tačiau, 
nepaisant to, norėtų dirbti. 
 
72 klausimas. Jei šiuo metu rastum ėte darb ą, ar gal ėtum ėte per artimiausias dvi savaites 
pradėti dirbti? 
 Taip – žymėti asmenims, kurie gali pradėti dirbti. 
 Ne – žymėti asmenims, kurie negali per artimiausias dvi savaites pradėti dirbti dėl įvairių 
priežasčių. 
 
73 klausimas. J ūs negalite prad ėti dirbti d ėl nurodyt ų priežas čių:  

Nurodoma viena iš priežasčių. 
 
74 klausimas. Kiek laiko J ūs jau ieškote ar ieškojote darbo?  

Iš ankstesnių tyrimų nustatyta, kad daug bedarbių darbo ieško ilgiau kaip metus. Tai gana 
keistas reiškinys, nes kyla klausimas, iš ko darbingas žmogus (ypač vyras) tuos kelis metus gyvena. 
Manoma, kad tai asmenys, dirbantys atsitiktinius darbus ar užsiimantys bet kokia nelegalia veikla, 
apie kurią nenori pasakyti klausėjui.  

Norint, kad atsakymas į šį klausimą būtų teisingas, būtina, kad respondentas pasakytų, kada 
paskutinį kartą dirbo  bet kokį mokamą ar pajamas davusį darbą. Nuo tada ir skaičiuojamas darbo 
ieškojimo laikas. Reikia palyginti atsakymus į šį klausimą ir 61 klausimą. Jei skirtumas tarp nurodyto 
laiko didelis, reikėtų bandyti aiškintis kodėl.  

Gali būti atvejų, kad žmogus, netekęs mokamo darbo, kito darbo ieškojo ne iš karto, o praėjus 
kuriam  laikui. Būtina, kad atsakyme į 74 klausimą nurodytas metų skaičius būtų mažesnis arba lygus 
kaip ir nurodytas atsakyme į 61 klausimą. Duomenų įvedimo programoje ši sąlyga numatyta todėl, jei 
74 klausime nurodyta daugiau nei 61 klausime – bus klaida. 
 
75 klausimas. Ieškomo darbo pob ūdis. 
 Reikia  nurodyti vieną darbo pobūdį. 
 
76 klausimas.  Kaip J ūs ieškote darbo per paskutines keturias savaites (galima žymėti kelis 
atsakymo variantus)?  

Jei respondentas tikrai nedirba, bet nori dirbti, jis jo ieško įvairiausiais būdais. Jo paklausus, 
kaip ieško darbo, pats papasakos visus darbo paieškų būdus. Tai jau požymis, kad asmuo ieško 
darbo ir neturi iš ko pragyventi. Tačiau asmuo, turintis kokį tai nelegalų ar kitą darbą, ne visada 
sakys, kaip jis ieško darbo, nes faktiškai jo ir neieško. Tokiam asmeniui, jei jis neprisipažįsta, kad 
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dirbo, 68 klausime geriau pažymėti, kad neieško darbo ir tęsti jo apklausą pagal nuorodas 
klausimyne. 

Rekomenduojame ieškantiems darbo perskaityti visus 76 klausimo atsakymus, galbūt 
respondentas užmiršo paminėti kurį nors darbo paieškos būdą. 
 
77 klausimas.  Koks darbo užmokestis ar pajamos jus patenkint ų naujame darbe? 

1 ir 2 atsakymuose pažymėti variantai – tiks tikriems bedarbiams, o jei bedarbis norėtų 
uždirbti 2000 Lt ir daugiau ir kuris seniai nedirba, peršasi mintis, kad tas asmuo turi kažkokį tai 
pragyvenimo šaltinį. Tačiau gali būti atvejų, kad žmogus turi pajamų iš turto, gyvena iš santaupų ar 
palikimo ir ieško gerai apmokamo darbo. 
 
78 klausimas.  Prieš darbo paieškas J ūs:   

Atitinkami atsakymai į šį klausimą leis įvertinti kiek yra bedarbių, kurie anksčiau nedirbo, 
mokėsi ir t.t. 
 
79 klausimas.  Apie registravim ąsi valstybin ėje darbo biržoje  (klausiami 15-74 m. amžiaus 
gyventojai).  

Visiems dirbantiems asmenims rekomenduojame žymėti 4 atsakymą. 
 
80 klausimas. J ūsų nuomone, kokiai gyventoj ų grupei Jus galima b ūtų priskirti? (klausiami 15-
74 m. amžiaus gyventojai).  

Atsakant į šį klausimą, turi būti aprėptas bent 3 mėnesių laikotarpis. Respondentas turėtų pats 
pasakyti, kokiai gyventojų grupei jis save priskiria. 
 
IŠSILAVINIMAS 
 

 Šiame skyriuje reikia pažymėti bet kokius mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo kursus.  
 
81 Klausimas.  Jūs studentas ar moksleivis? (per paskutines keturias savaites).  
 
1. Taip, atsako visi asmenys, kurie mokosi mokymosi įstaigose dieniniame, vakariniame ar 

neakivaizdiniame skyriuose. 
2. Taip, bet šiuo metu atostogaujate – žymima tuo atveju, kai studentas ar moksleivis tiriamą savaitę 

atostogauja, t.y. nesimoko. 
3. Ne atsako respondentai, kurie nesimoko mokymo įstaigoje, bet gali lankyti įvairius kursus, 

dalyvauti seminaruose ir t.t. 
 
82. klausimas. Kur J ūs mok ėtės?  

Į šį klausimą atsako tik asmenys, kurie mokosi arba šiuo metu atostogauja. Pažymimas 
atitinkamas atsakymas, kurį nurodo respondentas. 

 
83 klausimas. Kokios profesijos, specialyb ės Jūs mokot ės? 

Respondentas turėtų pasakyti kokios profesijos ar studijų krypties jis mokosi.  
Šio klausimo atsakymų apklausos vietoje žymėti nebūtina, nes gana sudėtinga 

specialybę, studijų kryptį ar būsimą profesiją priskirti nurodytai švietimo sričiai. 
Rekomenduojame atitinkamą švietimo sritį pažymėti  po apklausos,  remiantis  
PAGALBINĖJE  MEDŽIAGOJE nurodytais mokslais. Svarbiausia teisingai priskirti 
respondento nurodytą specialybę ar profesinę kvalifikaciją vienai ar kitai švietimo sričiai ar 
posričiui. Tam yra skirta PAGALBINĖ MEDŽIAGA. 

Abėcėliniame kodų sąraše susiraskite respondento nurodytą specialybę. Po to 
patikslinkite jos atitikmenį Posričių aprašymuose ir priskirkite nurodytą atitinkamai švietimo 
sričiai ar posričiui.   

Prašome atkreipti dėmesį, kad apklausos anketoje duomenys pateikiami ne tik pagal 
švietimo sritis, bet ir pagal posričius:  

• Švietimo sritis 200 Humanitariniai mokslai, gimtoji kalba ir menas 
           Posritis   222 Užsienio kalbos 

• Švietimo sritis 400 Gamtos mokslai, matematika ir kompiuterija 
                      Posričiai 420 Gyvosios gamtos mokslai 
                       440 Fiziniai mokslai 
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                       460 Matematika ir statistika 
                               481 Informatika 
                      482 Kompiuterio panaudojimas 

Jei įmanoma, respondento specialybę priskirkite anketoje nurodytam posričiui. Jei 
posričio nustatyti neįmanoma, priskirkite atitinkamai švietimo sričiai.  
 Švietimo sritis „Bendrosios programos“ žymima, jei respondentai mokosi pradinėje, 
pagrindinėje ar vidurinėje mokykloje, gimnazijoje.  

 
 
84 klausimas.  Gal Jūs lank ėte kursus, dalyvavote seminaruose, konferencijose a r pan.?  (per 
paskutines 4 savaites). 
 Taip – žymėti tiems respondentams, kurie per paskutines 4 savaitea dalyvavo  neformaliame 
mokymesi,   arba lavinosi savarankiškai .  
 Neformalus mokymasis  - tai bet kokie iš anksto organizuoti mokymai t. y. įvairių seminarų, 
kursų, paskaitų lankymas, siekiant tobulėti darbe, kelti savo kvalifikaciją,  arba tinkamai pasirengti 
darbo rinkai ar socialiniams žmogaus poreikiams tenkinti.   Šiuose mokymuose siekiama gilinti ar įgyti 
naujų žinių, tobulinti sugebėjimus ir kompetenciją.  
 Šiems mokymams priskiriami ir įvairių privačių pamokų  lankymas, korepetitorių pamokos ir 
pan. Čia taip pat priskiriamas korepetitorių ar privačių asmenų mokymo paslaugos, nuotolinis 
(distancinis) mokymas, kuomet su dėstytojais bendraujama  kompiuterio pagalba.  Čia taip pat turi 
patekti asmenys, lankantys  užsienio kalbų, vairavimo kursus, muzikos, meno, sporto treniruotes bei 
hobio (mėgstamo užsiėmimo) pamokas, įvairius būrelius (pynimas, audimas ir pan.).  
 Rekomenduojama keletas mokymosi pavyzdžių, populiarių Lietuvoje: 

• Įvairių kursų, susijusių su darbu, lankymas darbo vietoje arba už jos ribų; 
• Kursų, seminarų ir t. t. lankymas už darbovietės ribų, siekiant gauti žinių savo pagrindinei 

veiklai (darbui); 
• Suaugusių žmonių dalyvavimas įvairiuose studijų būreliuose, kuriuose susirenka nedidelės 

žmonių grupės (pvz. keramikų, audėjų, tapytojų ir pan.); 
• Dalyvavimas parengtiniamuosiuose  darbo rinkos mokymo kursuose, kuriuos organizuoja 

Darbo birža; 
• Lankymas kursų, seminarų ar konferencijų, kurias organizuoja profsąjungos ar darbdavių 

asociacijos; 
• Lankymas užsienio kalbų kursų; 
• Dalyvavimas neakivaizdiniame mokyme neakivaizdinio mokymo institucijose; 
• Lankymas paskaitų meno  klausimais, mokymasis groti pianinu ar kitais muzikos 

instrumentais, mokymasis jodinėti arkliu, aerobikos užsiėmimimai ir pan.; 
• Muzikos, vairavimo ir pan. mokyklų lankymas, kad išmokti groti kokiu nors instrumentu ar 

dainuoti, piešti ar vairuoti automobilį ir t. t.; 
• Privačių repetitorių ar mokytojų paslaugų lankymas; 
• Kiti mokymai, kursai, seminarai ir konferencijos. 

 Neformalūs mokymai gali būti įvairios trukmės ir vykti su nedidelėmis pertraukomis. Žymima, 
jog respondentas dalyvavo mokymuose ir tuomet, jei jie prasidėjo anksčiau nei prieš 4 savaites ir 
tebevyksta apklausos metu. Baigusiems šiuos mokymus baigimo pažymėjimai gali būti išduodami 
arba neišduodami.  

 Savarankiškas mokymasis yra toks mokymosi būdas, kuomet siekiant įgyti žinių mokomasi 
savarankiškai be mokytojo ar dėstytojo ir ne pagal mokyklos ar kitos mokymo institucijos mokymo 
programą.  Jei respondentas yra moksleivis ar studentas, tai užduočių (namų darbų) rengimas 
namuose ar bibliotekoje savišvietos kategorijai nepriskiriamas. 
 Savarankiškam mokymuisi priskiriamas bet kokios trukmės mokymasis. Jis gali trukti valandą 
ar dieną.  

Savišvietos būdų yra labai daug. Pagrindiniai iš jų yra: 
• Mokymasis iš knygų, vadovėlių, specializuotų žurnalų, kitos spausdintos medžiagos. 
• Informacijos studijavimas internete, dalyvavimas pamokose, vedamose per internetą, bet ne 

mokyklose. 
• Mokomųjų televizijos programų žiūrėjimas, garso ir vaizdo juostų ar kompaktinių diskų 

naudojimas. 
• Lankymasis bibliotekose, mokymo centruose ir kitose įstaigose, kuriose galima įgyti mokslo 

žinių.  
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• Kiti savarankiško mokymosi būdai. 
  
 
85 klausimas. Mokymosi trukm ė per pastar ąsias 4 savaites kursuose, konferencijose, 
priva čiose pamokose. 
 Nurodoma  tik mokymuose sugaištas laikas.  Tai yra laikas praleistas klasėse, seminaruose, 
konferencjose, paskaitose. Užduočių vykdymas namuose ar laikas, sugaištas kelionei į užsiėmimus į 
kursų trukmę neįskaitomi. 
 
86 klausimas. Nurodykite priežastis, paskatinusias mokytis.   

Susijusios su darbu žymima, jei respondentas mokėsi siekdamas įgyti žinių ar naujų įgūdžių, 
kurių reikia atlikti esamą ar būsimą darbą, siedamas tai su darbo karjera, didesniu atlyginimu, pareigų 
paaukštinimu.   
 Asmeninės žymima, jei respondentas mokėsi siekdamas patobulinti įgūdžius asmeniniais, 
šeimyniniais, socialiniais, visuomeniniais ar pramogų tikslais.  
 
87 klausimas. Kokius kursus, konferencijas, seminar us, priva čias pamokas J ūs lank ėte? 
(nurodykite mokymosi veiklos dalyką ar turinį). 
 Reikia pažymėti švietimo sritį tų kursų, seminarų ar kt. pamokų, kuriuose respondentas 
praleido daugiausia laiko per pastarąsias 4 savaites. Nurodykite tik vieną, svarbiausią švietimo sritį. 
Naudokite švietimo srities kodus iš 83 klausimo. 

Šio klausimo atsakymų apklausos vietoje žymėti nebūtina. Rekomenduojame atitinkamą 
švietimo sritį pažymėti  po apklausos,  remiantis  PAGALBINĖJE  MEDŽIAGOJE nurodytais 
mokslais. 

Jeigu asmuo lankė kursus, privačias pamokas dėl asmeninių priežasčių ir neįmanoma rasti 
švietimo srities kodo PAGALBINĖJE  MEDŽIAGOJE, reikia koduoti „000“. 

Keletas kodavimo pavyzdžių: 
Šokiai, pynimas, piešimas, mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas – 200, 
Gimtosios kalbos tobulinimas – 200, 
Užsienio kalbų mokymasis – 222, 
Visuomenės normų, įstatymų, etiketo studijavimas – 300, 
Tarpininkavimas (viešuosiuose konfliktuose ir kt.) – 300, 
Tarpreliginis ar tarpkultūrinis dialogas – 300, 
Audimas, mezgimas, siuvimas (pramoninis) – 500, 
Psichologinės, kūno, mentalinės terapijos, atsipalaidavimo kursai – 700, 
Joga, jojimo pamokos, vairavimo kursai – 800, 
Sportas ir kita fizinė veikla sveikatingumo tikslais – 800. 
 
 

88 klausimas. J ūsų kursai, seminarai, konferencijos ir pan. vyko: 
Dirbantiesiems reikia žymėti vieną iš pirmų keturių atsakymų, kitiems 5 atsakymą. 
Padedantiems šeimos nariams reiktų žymėti 4 atsakymą (tik nemokamomis darbo 

valandomis), nes jie negauna atlyginimo. 
Jeigu kursai, seminarai, konferencijos vyksta po darbo, bet respondentui už tas valandas bus 

sumokėta, reikia žymėti, kad vyko mokamomis darbo valandomis. 
 
89 klausimas. J ūs baig ėte (nurodykite aukščiausią išsilavinimą): 

 Duomenys apie mokslo įstaigos baigimą parodo gyventojų išsilavinimo lygį. Daugiau jokia 
apskaita, išskyrus gyventojų surašymą, šios informacijos neteikia. Išsilavinimo lygį lemia gautas 
diplomas, atestatas ar pažymėjimas. Žymimas įgytas aukščiausias išsilavinimas, remiantis mokyklos 
baigimo pažymėjimu, brandos atestatu, diplomu ar pan. Jei asmuo dar mokosi, žymimas įgytas 
išsilavinimas (pvz., jei asmuo mokosi 11 ar 12 klasėje, žymimas pagrindinis išsilavinimas, jei 5-10 
klasėje – pradinis ir pan.). Asmeniui, įgijusiam išsilavinimą užsienyje, žymimas toks išsilavinimas, kurį 
nurodo apklausiamasis. Kiekvienam respondentui pažymėti, tą mokslo įstaigą, kurią jau baigęs ir turi 
atitinkamą baigimo pažymėjimą, atestatą ar diplomą. 
 Kiekvienam respondentui turi būti pažymėtas tik vienas (aukščiausias) jo išsilavinimas. 
 
90 klausimas. Kokios švietimo srities mokslus J ūs baig ėte? 

Pas respondentą namuose reikia įrašyti kokios švietimo srities mokslus jis baigęs.  
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Šio klausimo atsakymų apklausos vietoje žymėti nereikia, nes gana sudėtinga turimą 
specialybę ar profesinę kvalifikaciją priskirti nurodytai švietimo sričiai. Rekomenduojame 
atitinkamą švietimo sritį pažymėti  po apklausos,  remiantis  PAGALBINĖJE  MEDŽIAGOJE 
nurodytais mokslais. Svarbiausia teisingai priskirti respondento nurodytą specialybę ar 
profesinę kvalifikaciją vienai ar kitai švietimo sričiai ar posričiui. Tam yra skirta PAGALBINE 
MEDŽIAGA. 

Abėcėliniame kodų sąraše susiraskite respondento nurodytą specialybę ar  profesinę 
kvalifikaciją. Po to patikslinkite jos atitikmenį Posričių aprašymuose ir priskirkite nurodytą 
atitinkamai švietimo sričiai ar posričiui.   

Prašome atkreipti dėmesį, kad apklausos anketoje duomenys pateikiami ne tik pagal 
švietimo sritis, bet ir pagal posričius:  

• Švietimo sritis 200 Humanitariniai mokslai, gimtoji kalba ir menas 
           Posritis   222 Užsienio kalbos 

• Švietimo sritis 400 Gamtos mokslai, matematika ir kompiuterija 
                      Posričiai 420 Gyvosios gamtos mokslai 
                       440 Fiziniai mokslai 
                       460 Matematika ir statistika 
                               481 Informatika 
                      482 Kompiuterio panaudojimas 

Jei įmanoma, respondento specialybę priskirkite anketoje nurodytam posričiui. Jei 
posričio nustatyti neįmanoma, įgytą specialybę priskirkite atitinkamai švietimo sričiai.  
 Švietimo sritis „Bendrosios programos“ žymima, jei respondentai turi tik pradinį, pagrindinį ar 
vidurinį išsilavinimą ir neturi specialybės, profesinės kvalifikacijos ir jei respondentai baigę raštingumo 
ir skaičiavimo pagrindų ar asmens gebėjimų programas (žiūrėti PAGALBINĘ MEDŽIAGĄ). 
 Tačiau, jei respondentas po pradin ės, pagrindin ės ar vidurin ės mokyklos baig ė pvz. 
darbo vietoje kokius nors kursus (šaltkalvio, staty bininko ir pan.) ar savo iniciatyva lank ė 
vairuotoj ų, operatori ų ar kitus kursus ir įgyjo profesij ą, jį reikia žym ėti atitinkamose studij ų 
srityse, bet ne Bendrosios programos. 
 
91 klausimas. Kuriais metais J ūs įgijote aukš čiausi ą išsilavinim ą (gavote diplom ą, atestat ą, 
pažym ėjim ą)? 
Klausimo tikslas – surinkti informaciją apie tai, kada asmuo baigė aukščiausios pakopos mokslus. 
Užrašomi metai, kada asmuo baigė mokslus. Jei respondentas neprisimena metų, reikia pabandyti 
kartu su juo apskaičiuoti, pvz., jei respondentas žino, kada  pradėjo dirbti,  tuos metus santykinai 
galima laikyti mokslo baigimo metais. Pradinį išsilavinimą gali įgyti žmogus, ne jaunesnis kaip 11 
metų, atitinkamai septynmetį ar aštuonmetį, 15–17 metų ir vyresni ir t.t. Tokiu būdu galima 
apskaičiuoti, kada baigti mokslai. Vyresnio amžiaus gyventojams, turintiems pradinį išsilavinimą, 
rekomenduojama prie gimimo metų pridėti 7 metus (kai pradėjo lankyti mokyklą) ir dar pridėti pvz., 4 
metus, tiek metų mokėsi pradinėje mokykloje. Taip būtų galima apytiksliai įvertinti metus, kuriais 
baigė pradinę mokyklą. 
 
UŽSIĖMIMAS PRIEŠ METUS 
 
92 klausimas. J ūsų užsi ėmimas prieš metus: 
 Reikia pažymėti atitinkamą atsakymą. 
 
93 klausimas. Prieš metus J ūs buvote: 
 Reikia pažymėti atitinkamą atsakymą. 
 
94 klausimas.  Kokiai ekonominei veiklai priskirtum ėte savo darboviet ę? 

Reikia pažymėti atitinkamą atsakymą 
 
95 klausimas. Nurodykite, kokioje šalyje J ūs gyvenote prieš metus: 

Reikia pažymėti atitinkamą atsakymą.  
Įrašykite miesto ar rajono 3-jų ženklų kodą arba valstybės kodą iš Šalių (valstybių) 

klasifikatoriaus (dviejų ženklų). 
 

ŠEIMINĖ PADĖTIS 
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 Kadangi nuo 96 klausimo turi būti apklausiami visi namų ūkio gyventojai – į šiuos klausimus 
turi atsakyti ir jaunesni nė 15 metų amžiaus gyventojai. Jiems pildomas Gyventojų užimtumo tyrimo 
anketos priedas. 
 
96 klausimas. J ūsų šeimin ė padėtis: 

Žymima šeiminė padėtis. Ji nebūtinai turi sutapti su juridine. Turėtų būti žymima juridiškai 
patvirtinta santuoka. Atsakymai nebūtinai turi sutapti su 100 klausimo atsakymais, kur turi būti 
atspindėta faktinė situacija. 
 
97 klausimas. J ūsų pilietyb ė.  

Vaiko iki 16 metų amžiaus pilietybę nurodo tėvai. Lietuvos Respublikos pilietybė žymima 
asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmenims turintiems Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimą. Asmenys, kurie turi dvigubą pilietybę, patys nurodo savo pilietybę. 
Kitos valstybės piliečiui pažymimas valstybės, kurios pilietis jis yra, pavadinimas. .Asmeniui, 
turinčiam leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, žymima, kokios jis valstybės pilietis 
ar tai asmuo neturintis pilietybės. Valstybės kodas įrašomas iš Šalių (valstybių) klasifikatoriaus (dviejų 
ženklų). 
 
KITI  DUOMENYS APIE ASMEN Į 
 

Į šios grupės klausimus taip pat turi atsakyti visi namų ūkio gyventojai, nepriklausomai nuo jų 
amžiaus. 
 
98 klausimas. Kokioje šalyje J ūs gim ėte?  

Jei asmuo gimė kitoje šalyje nei nurodyta 1– 4 atsakymuose, įrašyti jos  pavadinimą 5 
atsakymo didesniame langelyje, o šalies kodą – iš anksčiau minėto (15 klausimo aprašyme) šalių 
(valstybių) klasifikatoriaus. 
 
99 klausimas. Kiek met ų Jūs gyvenate Lietuvoje?  

Atsako respondentai, gimę ne Lietuvoje. Jeigu gyvena mažiau nė 10 metų, nurodomas 
konkretus metų skaičius. Jeigu respondentas gyveno Lietuvoje, vėliau buvo ilgesniam laikui išvykęs, 
o dabar vėl gyvena Lietuvoje, reiktų žymėti metus, kai paskutinį kartą atvyko gyventi Lietuvoje. 
 
100 klausimas.  Jūs esate.  

Šio klausimo esmė – nustatyti ryšius tarp namų ūkio narių. Prašome atkreipti dėmesį, kad, 1 
atsakymas „Asmuo, kurio pajamos didžiausios“ gali būti tik vienas asmuo namų ūkyje ir jis turi būti 
vyresnis nei 15 metų amžiaus. 

2 atsakymas (jo sutuoktinis, sugyventinis) turi atspindėti faktinę padėtį gyvenimo kartu, o ne 
juridinę. 

4 atsakymą reikia žymeti ne tik Asmens, kurio pajamos didžiausios, bet ir jo sutuoktinio 
(sugyventinio) tėvui ar motinai. 

Kiti šio klausimo atsakymai turi atspindėti realią namų ūkio narių padėtį. 
 
101 klausimas. Respondento apklausos b ūdas: 
 Reikia pažymėti atitinkamą atsakymą. 
 
 
102 klausimas.  Anketos užpildymo b ūdas: 

Žymimas, kaip buvo atlikta apklausa. Bet kuris atsakymas yra galimas. Namų ūkyje turi būti 
bent vienas suaugęs asmuo, kuris atsako pats. 
 
 
ŠEIMOS RYŠIAI 
 
103 Asmens eil ės numeris nam ų ūkyje 

Asmens eilės numeris suteikiamas pirmą kartą apklausiant respondentą ir kitų apklausų metu. 
Jeigu apklausiant namų ūkį antrą, trečią ar ketvirtą kartą, respondentas tame namų ūkyje jau 
nebegyvena (atsisako dalyvauti apklausoje, išvykęs ir t.t.), jo asmens eilės numeris nesuteikiamas 
kitiems namų ūkio nariams.  
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104 Sutuoktinio ar sugyventinio eil ės numeris 
 
105 Tėvo eil ės numeris 
 
106 Motinos eil ės numeris 
 
 
107 klausimas.  Reikia pažym ėti atitinkam ą anketos neužpildymo priežast į. 
 
108 klausimas.  Asmens, išvykusio i užsien į: 

Jeigu yra galimybė, užpildykite informaciją apie asmenis išvykusius į užsienį. 
 
 
 
Baigus apklausą, būtina įrašyti apklausos datą. Ši data turi būti ne mažiau kaip paskutinė tiriamos 
savaitės diena plius 1 diena ir didžiausia – plius 31 diena. Apklausos datos formatas yra diena (2 
ženklai), mėnuo (2 ženklai), metai (4 ženklai).  
 
Statistikos departamento  
Užimtumo statistikos skyrius    
 
 
Telefonai pasiteirauti: (8~5) 2 36 47 06, 2 36 47 86, 2 36 47 56
 
 
 


