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PAAIŠKINIMAI 
KLAUSöJAMS, ATLIEKANTIEMS GYVENTOJ Ų UŽIMTUMO TYRIMĄ  

2008 IR VöLESNIAIS METAIS 
 
 

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 apr÷pia visas ekonomin÷s veiklos sritis, 
visas dirbančių gyventojų kategorijas, įskaitant užimtuosius nuosavose įmon÷se, t.y. darbdavius, 
samdomus darbuotojus, asmenis, dirbančius savarankiškai, šeimos narius, dirbančius šeimos įmon÷je 
ar ūkyje, ir pan. Atlikus tyrimus, gaunama išsami informacija apie gyventojų užimtumą, jų 
pasiskirstymą pagal amžių, lytį, dirbamą darbą, profesiją, išsilavinimą, šeiminę pad÷tį, dirbtą laiką, 
darbo paieškas, jo trukmę, būdus ir t.t. 

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

Gyventojų užimtumo tyrimai prad÷ti 1994 m. Iki 2002 m. jie buvo atliekami vieną ar du kartus 
per metus, o nuo 2002 m. - nuolat. Nuo 2002 m. tyrimų rezultatai skelbiami ketvirčiais. 

 
GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO ANKETOS  
 
2008 m.  Gyventoj ų užimtumo tyrimui taikomos 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 informaciją 

apie vaikus iki 15 metų amžiaus; 
� gyventojų užimtumo tyrimo anketos GU-01 1 priedas, kuriame surašomi visi asmenys, 

įrašyti į atrankos sąrašą, bet d÷l įvairių priežasčių neatsakę į anketos klausimus.  
Pastaba: 2008 m. I ketvirtį vietoje 1 priedo reikia pildyti 3 priedą prie anketos GU-01. Ši anketa 

pildoma neatsakiusiems į anketos GU-01 klausimus, su papildomais klausimais apie asmenis, 
išvykusius gyventi į užsienį. 

 
BENDROS REKOMENDACIJOS  
 
Gyventojų užimtumo tyrime reikia apklausti asmenis, gyvenančius atrinktuose privačiuose 

namų ūkiuose (butuose, namuose). Privatus  namų ūkis gyventoj ų užimtumo tyrime gali b ūti: 
a) vieno asmens nam ų ūkis, t.y. vienas atskirame b ūste gyvenantis asmuo arba kaip 

nuomininkas atskir ą būsto kambar į ar kelet ą kambari ų užimantis asmuo; 
b) keli ų asmenų namų ūkis, t.y. dviej ų ar daugiau viename b ūste kart ų gyvenan čių ir 

kartu apsir ūpinan čių maistu bei gyvenimui b ūtinais dalykais asmen ų grup ÷. Grup÷s nariai gali 
daugiau ar mažiau sud ÷ti pajamas į bendr ą fond ą (viet ą); 

Lygiai taip pat priimtina nam ų ūkio s ąvoka – atrinktame b ūste gyvenantys visi 
gyventojai. 

 
Taigi, nam ų ūkis apima visus asmenis, tiriam ą savait ę gyvenusius atrinktame nam ų 

ūkyje, įskaitant to nam ų ūkio gyventojus, kurie tiriam ą savait ę buvo trumpam išvyk ę dirbti į 
užsien į, mokytis, atostogauti, asmenys, kurie gyd ÷si ligonin ÷je ar sanatorijoje, buvo 
komandiruot ÷je ir pan. Trumpam išvyk ę – išvyk ę ne ilgiau kaip metams.  

Giminyst ÷s ar vedybiniai ryšiai tarp nam ų ūkio nari ų nebūtini. 
Nereikia apklausti į atranką patekusių asmenų, gyvenančių globos namuose ar šeimynoje, 

internatin÷se mokyklose, religin÷se institucijose (seminarijose), įkalinimo vietose, kareivin÷se. 
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Prieš apklausą pagrindinius adresin÷s dalies rekvizitus reikia perrašyti iš atrankos sąrašų: 
teritorijos kodą, savivaldyb÷s,  kaimo pavadinimą, namų ūkio numerį, respondento kodą, lytį, gimimo 
datą, asmens kodą, tiriamos savait÷s numerį. Gimimo data rašoma pradedant nuo gimimo dienos, 
m÷nesio, po to rašomi metai. Asmenų, kurie įrašyti į atrankos sąrašus, respondento kodas yra 1 arba 
2. Jei atrinktame namų ūkyje gyvena ir kiti asmenys, neįrašyti į atrankos sąrašus, įrašomas 
respondento kodas 3 ir jiems suteikiamas sąlyginis  asmens kodas. 

Sąlyginis asmens kodas turi b ūti 11 ženkl ų ir rašomas taip:  
-15 m. ir vyresniems gyventojams – pirmiausia rašomi keturi nuliai, po to namų ūkio numeris ir 

jo eil÷s numeris namų ūkyje 103 klausime. Sąlyginio asmens kodo pvz.: 00003012301. 
-vaikams iki 15 m. amžiaus – rašoma 7, po to trys nuliai, namų ūkio numeris ir jo eil÷s numeris 

namų ūkyje 103 klausime. Sąlyginio asmens kodo pavyzdys vaikams: 70003012303. 
 Į atrankos sąrašus gyventojai įtraukti iš gyventojų registro pagal jų gyvenamosios vietos 

deklaruotą adresą (namą ar butą). Visi asmenys, gyvenantys tuo adresu, turi tą patį namų ūkio 
numerį.  

Visiems atrankoje esantiems respondentams turi b ūti užpildytos GU-01 anketos.  
Asmenims, esantiems atrankos sąrašuose, bet nerastiems ar atsisakiusiems dalyvauti gyventojų 
užimtumo tyrime, reikia užpildyti anketos GU-01 1 priedą, pažymint 107 klausime vieną iš nurodytų 
anketos neužpildymo priežasčių. Jei į atranką patekę bendrabučiai, atrankos sąrašuose gali būti įrašyti 
viso namo gyventojai. Tačiau reikia apklausti tik to kambario (buto) gyventojus, kuriame gyvena pirmu 
numeriu įrašytas asmuo. Kituose butuose gyvenančių asmenų apklausti negalima, nes jie n÷ra namų 
ūkio nariai. Kitiems tokio namų ūkio gyventojams užpildyti anketos GU-01 1 priedą, 107 klausime 
pažymint 5 atsakymą „Kitos priežastys“. 

Jei atrinktame name ar bute gyvena kiti nei sąraše nurodyti gyventojai, jie ir apklausiami. Jiems 
įrašomas tas pats namų ūkio numeris, kuris nurodytas atrankos sąraše. Tokiems respondentams 
rašomas respondento kodas 3. 

 
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 (kolon÷l÷). Ją pildant, nereikia apibraukti reikiamo atsakymo, o tinkamoje skiltyje 
pažym÷ti ➼. Pvz., atrankos sąraše įrašyti du vaikai iki 15 metų (jie dažniausia atrankos sąraše 
pažym÷ti ∗), 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. Gyventojų užimtumo tyrimo anketa 

susideda iš kelių rodiklių grupių: 
� Užimtumas. 
� Žinios apie pagrindinį darbą. 
� Dirbtos valandos pagrindiniame darbe. 
� Nepagrindinis darbas. 
� Kito darbo paieškos. 
� Nedirbančio asmens ankstesn÷ veikla. 
� Darbo paieškos. 
� Išsilavinimas. 
� Užsi÷mimas prieš metus. 
� Šeimin÷ pad÷tis. 
� Pilietyb÷. 
� Kiti duomenys apie asmenį. 
� Šeimos ryšiai. 
 
Šioje anketoje yra 106 klausimai, įrašyti anketos kair÷je pus÷je. Kiekvieno klausimo dešin÷je 

pus÷je nurodomi per÷jimo į kitą klausimą numeriai, kurių reikia griežtai laikytis, pildant anketą. 
Kadangi šio tyrimo tikslas – įvertinti užimt ų gyventoj ų, bedarbi ų ir neaktyvi ų gyventoj ų 

skai čių, labai svarbu, prieš pildant anketą, teisingai įvertinti gyventojų užsi÷mimą tiriamą savaitę. 
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Tod÷l labai svarbu kaip galima teisingiau pažym÷ti pirmo klausimo atitinkamą atsakymą. Kadangi 
nemažai gyventojų dirba įvairų samdomą, kūrybinį ar kitokį darbą, nefiksuojamą Socialinio draudimo 
pažym÷jimuose, ne visada šie asmenys nori pripažinti, kad tiriamą savaitę dirbo kokį nors darbą. 

Norint teisingai pažym÷ti faktinę situaciją, rekomenduojame asmenų, sakančių, kad nedirba, 
korektiškai klausti, iš ko jie gyvena. Jei atsakymas būtų, kad iš atsitiktinių darbų prekyboje, statyboje, 
žem÷s ūkyje ar pan., tuomet paklausti, gal tiriamą savaitę dirbo. Jei išaišk÷ja, kad asmuo tiriamą 
savaitę dirbo, žym÷ti atitinkamą pirmo klausimo atsakymą ir nuosekliai tęsti apklausą. Vykdant 
apklausą, rekomenduojame atsakymo variantą apibr÷žti rutuliuku. 

 
UŽIMTUMAS 
 
1 klausimas . Ar Jūs turite darb ą? (tai bet koks vienos valandos ar ilgesn ÷s trukm ÷s 

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 tur÷jo bet kokį 
darbą. „Dirbti" reiškia per tiriamą savaitę dirbti už darbo užmokestį ar siekiant pelno (pajamų), net jei 
būtų dirbta tik viena valanda. Užmokestis už darbą gali būti mokamas pinigais arba natūra (prek÷mis, 
maisto produktais ar paslaugomis, bet ne pinigais), neatsižvelgiant į tai, ar užmokestis buvo gautas tą 
pačią savaitę, kai dirbo, ar ne. Dirbantiems priskiriami ir tie asmenys, kurie yra stažuot÷je (kelia savo 
kvalifikaciją įvairiuose kursuose Lietuvoje ar užsienyje), ar atlieka praktiką, kurios metu gauna 
atlyginimą. Užimtiesiems, t.y. tiriamą savaitę dirbusiems, priskiriami asmenys, turintys užimtumo 
statusą: darbdaviai, savininkai, samdomi darbuotojai, dirbantys šeimos įmon÷je, gaunantys ir 
negaunantys atlyginimo šeimos nariai, asmenys, dirbantys savarankiškai. 

Asmenys, dirbantys savarankiškai, t.y. asmenys, turintys savo verslą, didesnį ar mažesnį ūkį ar 
besiverčiantys privačia veikla pagal verslo liudijimą, laikomi dirbančiais, jei atitinka vieną iš šių sąlygų: 

1) asmuo užsiima verslu, privačia praktika ar turi ūkį, siekdamas pelno, net jei ši veikla 
nepelninga; 

2) asmuo užsiima verslu, privačia praktika ar ūkio darbais, net jei nieko nepardav÷, nesuteik÷ 
paslaugų ar faktiškai nieko nepagamino (pvz., ūkio priežiūra užsiimantis ūkininkas, klientų savo biure 
laukiantis architektas, fotografas, gydytojas ir pan.; laivą ar tinklus ruošiantis žvejybai žvejys, seminare 
ar kursuose dalyvaujantis asmuo); 

3) asmuo, turintis žem÷s, kurioje augina žem÷s ūkio produkciją savo reikm÷ms ar pardavimui, 
priskiriamas turintiems darbą, kadangi tai produkcijai pagaminti (užauginti) atliekamas darbas, o jų 
užaugintas produktas suvartojamas šeimos narių ar dalis parduodama, įskaitomas į bendrąjį vidaus 
produktą (BVP). 

4) asmuo laikomas užimtu, jei jis ruošiasi prad÷ti savo verslą: perka ir montuoja įrengimus, 
reikalingus savam verslui prad÷ti. Be atlyginimo dirbantis šeimos narys laikomas dirbančiu, jei savo 
darbu tiesiogiai prisideda prie šeimos verslo, ūkio ar privačios profesin÷s praktikos. 

Tod÷l užimtiesiems priskiriami darbingo amžiaus žemdirbia i, turintys 3 ha ir mažiau 
žem÷s, neturintys kito pragyvenimo šaltinio, tik t ą žemę, užsiimantys žem ÷s ūkio produkcijos 
gamyba, augalininkyste ar gyvulininkyste, nors tiri amą savait ę ir nedirbo.  Užimtais laikomi ir tie 
gyventojai, kurie turi žem÷s ir joje kažką augina, bet yra užsiregistravę darbo biržoje.  

Jei studentas ar moksleivis mokosi ir dirba, jis pr iskiriamas prie užimt ųjų.  
Jei asmuo turi verslo liudijimą, jį reikia priskirti užimtiems, jei jo veikla tenkina vieną ar kelias iš 

išvardytų sąlygų: 
a) asmuo ar jo samdomi darbuotojai savo verslui naudoja vertingus mechanizmus ar įrangą, į 

kuriuos jis investavo l÷šų; 
b) asmuo turi biurą, parduotuvę, ūkį ar kitą darbo vietą; 
c) verslas ar privati praktika buvo šiek tiek reklamuojama skelbiant savo telefono numerį 

knygose, internete, skelbimų lentose, iškabinant iškabą, platinant korteles, skrajutes ir pan. 
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 tur÷jo kokį nors mokamą ar pajamas davusį užsi÷mimą, o gavus teigiamą atsakymą 
pažym÷ti 1 klausimo 1 atsakymą.  

Nedirbusių asmenų klausiama apie ankstesnį darbą, t.y. pereinama prie 60 klausimo. 
Užimtiesiems priskiriami ir tie verslu užsiimantys asmenys, kurie tiriamą savaitę nedirbo, o 

lauk÷ užsakymų (pvz., baldų gamybai) ar steig÷ savo verslą, t.y. pirko įrangą, užsak÷ prekes ir pan. 
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Šeimos narys yra dirbantis, jei jo veikla tiesiogiai prisideda prie šeimos verslo, ūkininkavimo ar 
profesin÷s praktikos. 

Sezoninius darbus dirbantys asmenys, negaunantys darbo užmokesčio iš savo darbdavio ir 
nedirbantys ne sezono metu, nors ir turi garantiją sugrįžti į darbą, priskiriamas prie nedirbančių ir 
žymimas 1 klausimo 2 atsakymas. 

Moterims, dirbusioms iki n÷štumo ir gimdymo atostogų ir turinčioms galimybę grįžti į darbą, 
žymimas 1 klausimo 1 atsakymas, t.y. jinai priskiriama prie dirbančių. Jei moteris nedirbo iki gimdymo 
– žymima 1 klausimo 2 atsakymas. 

Pasibaigus n÷štumo ir gimdymo atostogoms, kiekviena motina ar t÷vas 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 tur÷s 
galimybę sugrįžti į darbą. Jei darboviet÷ 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 m÷n. Jei nedirba daugiau nei 3 m÷n. 
– žymimas 1 klausimo 2 atsakymas. 

 
2 klausimas . Ar Jūs tiriam ąją savait ę dirbote? 
Tai klausimas apie užsi÷mimą konkrečiu laikotarpiu, t.y. tiriamąją savaitę. Jeigu asmuo nedirbo 

d÷l darbo trūkumo ar buvo išleistas (-a) „priverstinių“ atostogų, tai žymimas 2 atsakymas. 
„Priverstin÷mis“ atostogomis laikomos darbdavio inicijuotos nemokamos atostogos, įskaitant tas, už 
kurias darbo užmokestis mokamas iš valstyb÷s biudžeto ar fondų. Priverstinių atostogų trukm÷, 
gaunamo atlyginimo dydis ir galimyb÷ sugrįžti į darbą apsprendžia respondento statusą (užimtas ar 
bedarbis). Jei asmuo nedirbo d÷l priežasčių, nurodytų 6 klausime, žymimas 3 atsakymas. 

 
3 klausimas . Ar turite galimyb ę gr įžti į darbą per artimiausius 3 m ÷nesius? 
Jeigu yra galimyb÷, kad respondento darbin÷ veikla bus atnaujinta per 3 m÷nesius – žymimas 

1 atsakymas. Jei n÷ra galimyb÷s grįžti į darbą ar respondentas nežino, jam žymimas 2 atsakymas 
(„Ne“). 

 
 4 klausimas . Ar gausite 50% ar daugiau jums priklausan čio darbo užmokes čio? 
Darbo užmokesčio gavimas yra svarbiausias užimtumą apibūdinantis rodiklis. Tai ypač svarbu 

teisingai užimtumo kategorijai tyrimo metu priskirti nedirbantį asmenį. Laikinai nedirbantiems 
asmenims, kurie neturi galimyb÷s per artimiausius 3 m÷nesius sugrįžti į darbą ir gaus 50% ar daugiau 
jam priklausančio darbo užmokesčio – žymimas 1 atsakymas. Jei respondentui sunku pasakyti (jis 
nežino), rekomenduojame žym÷ti 2 atsakymą. 

 
5 klausimas . Kiek laiko J ūs nedirbate? 
Laikinai nedirbantiems asmenims, kurie neturi galimyb÷s per artimiausius 3 m÷nesius sugrįžti į 

darbą ir gaus mažiau nei 50% jam priklausančio darbo užmokesčio (arba visai negaus), pažym÷ti, kiek 
laiko jis jau nedirba; jeigu respondentas nedirba tris m÷nesius ar mažiau, žym÷ti 1 atsakymą, o jeigu 
nedirba daugiau nei 3 m÷nesius – 2 atsakymą. 

 
6 klausimas . Tiriam ąją savait ę Jūs nedirbote (bet nebuvote atleistas iš darbo) žymimas 

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.  

01 atsakymas žymimas asmenims, kurie nedirbo d÷l avarijos darboviet÷je ar medžiagų ar 
žaliavų trūkumo. „Priverstin÷s atostogos“ yra darbdavio inicijuotos nemokamos atostogos, įskaitant 
tas, už kurias darbo užmokestis mokamas iš valstyb÷s biudžeto ar fondų. 

02 atsakymas žymimas asmenims, kurie tiesiogiai dalyvavo streikuose ar darbo ginčuose. Jei 
respondentas tiesiogiai nedalyvavo streike, o įmon÷ nedirbo d÷l žaliavų trūkumo, žym÷ti 01 atsakymą.  

04 atsakymas žymimas vienam iš asmenų, esančiam atostogose vaikui prižiūr÷ti, kol jam sueis 
treji metai. Šiomis atostogomis gali naudotis motina (įmot÷), t÷vas (įt÷vis), senel÷ (-is), kiti giminaičiai 
ar glob÷jai. Per šį laikotarpį vaiką prižiūrinčiam asmeniui mokama socialin÷ pašalpa. 

07 atsakymas žymimas asmenims, kurie dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. 
10 atsakymas žymimas moterims, esančioms n÷štumo ir gimdymo atostogose. Jos 

suteikiamos tam, kad moteris prieš gimdymą ir po jo pakankamai pails÷tų. Būsimoms motinoms 
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suteikiamos 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorin÷s dienos po gimdymo (komplikuoto 
gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų). Asmenims, įvaikinusiems 
naujagimius ar paskirtiems jų glob÷jais, suteikiamos atostogos už laiką nuo įvaikinimo ar globos 
nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.  

 
7 klausimas . Kiek laiko J ūs nedirbate? 
Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirba tris m÷nesius ar mažiau, žym÷ti 1 

atsakymą, o jeigu nedirba daugiau nei 3 m÷nesius – 2 atsakymą. Į šį klausimą turi atsakyti visi 
asmenys, kurie pažym÷ti 6 klausimo 01 - 08 atsakymuose. 

Asmenims, esantiems atostogose vaiko priežiūrai iki 3 m. amžiaus, žymimas 2 atsakymas. 
 
8 klausimas . Ar gausite 50% ir daugiau jums priklausan čio darbo užmokes čio, 

atlyginimo arba socialin ÷s pašalpos? 
Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirba daugiau nei 3 m÷nesius ir gaus 50% 

ar daugiau jam priklausančio darbo užmokesčio – žymimas 1 atsakymas. Jei respondentui sunku 
pasakyti (jis nežino), rekomenduojame žym÷ti 2 atsakymą.  

2 atsakymas žymimas ir asmenims, esantiems atostogose vaiko priežiūrai iki 3 m. amžiaus. 
 
9 klausimas . Ar galite prad ÷ti dirbti per artimiausias dvi savaites? 
Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirba daugiau nei 3 m÷nesius ir gaus 

mažiau nei 50% jam priklausančio darbo užmokesčio bei gali prad÷ti dirbti per artimiausias dvi 
savaites, žymimas 1 atsakymas. Jei respondentui sunku pasakyti (jis nežino), rekomenduojame 
žym÷ti 2 atsakymą. 

 
ŽINIOS APIE PAGRINDIN Į DARBĄ 
 
Jei respondentas (-÷) dirbo keliuose darbuose, pagrindinis  darbas  ar darboviet÷ yra tas, 

kuriame jis (ji) dirbo daugiausia valand ų. Jei asmuo tiriamą savaitę per÷jo dirbti į kitą darbą, jo 
pagrindiniu darbu laikoma ta darboviet÷, kurioje dirbo tiriamosios savait÷s pabaigoje. 

 
10 klausimas . Jūsų darboviet ÷s pavadinimas arba J ūsų užsi ÷mimo pob ūdis. 
 Nurodomas tikslus darboviet÷s pavadinimas. Tuomet iš įmonių registro sąrašo įrašomas 

ekonomin÷s veiklos rūšies kodas (11 klausimas), darboviet÷s nuosavyb÷ (14 klausimas) ir kiek 
asmenų dirba jo darboviet÷je (35 klausimas). 

Jei respondentas d÷l vienokių ar kitokių priežasčių nenurodo tikro darboviet÷s pavadinimo (o 
gal jį būtų galima patikslinti telefonu), tuomet turi būti aprašomas užsi÷mimo (veiklos) pobūdis 
(ūkininkas, žemdirbys, asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, transporto darbuotojas, dailininkas, 
statybininkas ir pan.). 

 
11 klausimas . Pagrindin ÷ ekonomin ÷s veiklos r ūšis .  
Jei žinomas tikslus darboviet÷s pavadinimas, ekonomin÷s veiklos rūšis būtinai turi būti 

patikslinta pagal įmon÷s registrą. Jeigu nurodytos įmon÷s registre n÷ra, tai nurodoma veikla turi atitikti 
vieną iš EVRK išvardytų veiklos rūšių, pavyzdžiui, augalininkyst÷, gyvulininkyst÷, mažmenin÷ prekyba, 
transporto paslaugos, statyba ir pan. Ekonomin÷s veiklos rūšies trijų ženklų kodą įrašyti iš EVRK 
(įrašyti grup÷s numerį). Ekonomin÷s veiklos klasifikatorių galite rasti Statistikos departamento 
internetiniame puslapyje adresu: www.stat.gov.lt . Šis klasifikatorius galios iki 2008 m. Nuo 2008 m. 
ekonominių veiklų kodavimas bus atliekamas pagal statistinį ekonomin÷s veiklos klasifikatorių EVRK 2 
red. 

Sutrumpintas Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius pateiktas šių paaiškinimų 1 priede.  
 
12 ir 13 klausim ų tikslas – įvertinti užimtojo profesiją, t.y. nustatyti, kokias pareigas jis užima 

arba kokį darbą dirba.  
Tą patį darbą dirbantys asmenys dažnai skirtingai vadinami arba ta pati profesija koduojama 

skirtingai. Tod÷l papildomai (13 klausime) trumpai apibūdinamas dirbamas 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 ÷s savininkas ne tik organizuoja darb ą, bet didži ąją laiko dal į dirba pardav ÷ju, 
vairuotoju ir krov ÷ju, j į reikia koduoti kaip pardav ÷ją. Jei vyriausiasis architektas, gydytojas ir pan. 
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vadovauja kolektyvui, profesija koduojama pirmojoje pagrindin÷je grup÷je, jei dirba skyriuje – antroje 
pagrindin÷je grup÷je. Profesija koduojama pagal 1999 m. Statistikos departamento išleistą Lietuvos 
profesij ų klasifikatori ų.  

Kaip rodo patirtis, daugelio Lietuvoje esamų profesijų šiame klasifikatoriuje n÷ra. 
Rekomenduojame Lietuvos profesijų klasifikatorių ieškoti atnaujintame Lietuvos profesijų 
klasifikatoriuje, kurį galite rasti SD internetiniame puslapyje skyriuje klasifikatoriai, adresu: 
www.darborinka.lt . Popierin÷s versijos atnaujinto LPK n÷ra. 

Sutrumpintą Lietuvos profesijų klasifikatorių galite rasti šių paaiškinimų  2 priede. 
 
14 klausimas . Kokia organizacijos, kurioje J ūs dirbate, nuosavyb ÷? 
1. Valstybin ÷ – jei respondentas dirba valstybin÷je įstaigoje, įmon÷je, kurios daugiau kaip 51% 

kapitalo priklauso valstybei, viešojoje įstaigoje. 
2. Privati  – jei respondentas dirba akcin÷je ir uždarojoje akcin÷je bendrov÷je, žem÷s ūkio 

bendrov÷je, ūkininko ūkyje, komerciniame banke, tikrojoje ūkin÷je bendrijoje, komanditin÷je ūkin÷je 
bendrijoje, individualioje (personalin÷je) ir kitose įmon÷se, kurių valstyb÷ nekontroliuoja arba jai 
priklauso mažiau nei 51% įstatinio kapitalo. Šiai grupei priskiriami asmenys, įsigiję verslo liudijimą bei 
dirbantys savarankiškai. 

 
15 klausimas . Jūsų darboviet ÷ yra. 
 Visi asmenys, tiriamąją savaitę turintys užsi÷mimą, 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 valstyb÷s kodas įrašomas 

iš Šalių (valstybi ų) klasifikatoriaus (dviej ų ženklų), 3 priedas .  
Šiems asmenims reikia pažym÷ti ir išvykimo metus. Asmenims, išvykusiems iš Lietuvos 

daugiau nei prieš metus, reikia pildyti ne pagrind ę GU-01 anketą, 1 priedo 107 klausimo 
atitinkam ą atsakym ą. 

 
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 dirbo tą darbą pvz., naktimis. 
Niekada – žymima tiems respondentams, kurie per tiriamąjį 4 savaičių laikotarpį niekada 

nedirbo pvz., šeštadieniais ar sekmadieniais. 
 
16 klausimas . Ar Jūs 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 dirbtuv÷se (automobilių remontas savo kiemo garaže, individualios kirp÷jų ar siuv÷jų paslaugos 
namuose) arba parduotuv÷se, kurios įrengtos jų namuose. Jei darbo vieta yra asmens gyvenamojo 
namo (buto) būsto kaimynyst÷je ir į ją yra atskiras į÷jimas, atliekamas darbas n÷ra laikomas kaip 
atliktas „Namuose“. Jei darbuotojui darbdavys suteikia kompiuterį darbui atlikti jo namuose – tai taip 
pat darbas namuose.  

Kiti tipiški „Darbo namuose” pavyzdžiai: prekybos agentas namuose ruošiasi susitikimams su 
klientais, kurie įvyksta agento ar kliento namuose (pvz., firmos, prekiaujančios puodais, atstovas 
pirk÷jo namuose vienam ar keliems pirk÷jams demonstruoja maisto gamybos niuansus). Šiam darbui 
priskiriami namie mezgantys ar siuvantys asmenys, asmenys, namie renkantys tekstus, maketuotojai, 
rašytojai, kompozitoriai ir pan., kurie padarytą darbą išsiunčia darbdaviui, leidyklai ar pan.  

Darbas namuose žymimas tik tiems asmenims, kurie per keturių savaičių tiriamą laikotarpį iki 
apklausos namuose dirbo pusę ar daugiau visų darbo dienų per keturias savaites. 

2. Kartais  – darbas, kai darbo sutartyje darbdavys ir darbuotojas nustato, kad tam tikra darbo 
dalis turi būti atliekama namuose. Pavyzdžiui, prekių platinimas, kai prek÷s pardavimui paruošiamos 
namuose; rūbų modeliavimas; dailininkų darbas, kai dalis darbo atliekama namuose, o kita dalis su 
technika – dirbtuv÷se. Tai mokytojų ir d÷stytojų darbas, kai mokinių namų darbus tenka tikrinti 
namuose. Kartais „Dirba namuose “ žym÷ti tik tiems respondentams, kurie namuose dirba mažiau nei 
pusę visų darbo dienų per keturias savaites. 
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Asmuo, kurio darbo vieta yra konkreti darboviet÷ ar firma, tačiau kuris darbo metu nesp÷ja 
atlikti visų darbų ir dalį darbo padaro namuose, šiai kategorijai nepriskiriamas. 

3. Niekada  – asmenų, kurie niekada nedirba mokamo darbo savo name (bute). Darbas 
namuose neapima tų atvejų, kai samdomas darbuotojas gautas užduotis d÷l asmeninių priežasčių ar 
laiko stokos atlieka namuose.  

Ūkinink ų darbas, nors j ų žem÷ ir prie nam ų, n÷ra darbas namuose. 
 
17 klausimas . Ar Jūs dirbote vakarais?  
Vakarinis darbas yra nuo 18 val. iki 22 val. „Taip“ žymima asmenims, kurie vakare dirba ne 

mažiau nei pusę darbo dienų per tiriamąjį keturių savaičių laikotarpį iki apklausos. „Kartais“ žymima 
tais atvejais, kai asmuo vakarais dirba mažiau nei pusę darbo dienų (bet bent vieną kartą) per keturių 
savaičių laikotarpį iki apklausos. 

 
18 klausimas . Ar Jūs dirbote naktimis? 
Naktiniu darbu laikoma, kai dirbama nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Naktinis 

darbas turi būti sutrumpintas viena valanda per dieną. „Taip“ žymima asmenims, kurie naktį dirba ne 
mažiau nei pusę darbo dienų per tiriamąjį keturių savaičių laikotarpį iki apklausos. „Kartais“ žymima 
tais atvejais, kai asmuo naktimis dirba mažiau nei pusę darbo dienų (bet bent vieną kartą) per keturių 
savaičių laikotarpį iki apklausos. 

 
19 ir 20 klausimai . Ar Jūs dirbote šeštadieniais ar sekmadieniais? žymima asmenims, 

kurie dirba šeštadieniais arba sekmadieniais. 
Šie žmon÷s dažniausiai dirba paslaugų sferoje (kepyklose, parduotuv÷se, sveikatos apsaugos, 

policijos, transporto įmon÷se, teatruose, muziejuose ir pan.). Darbas, kai respondentas nesp÷ja 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 klausimas. Jūs tiriam ąją savait ę buvote: 
1. Samdomas darbuotojas, dirbantis pagal rašytin ę darbo sutart į.  
Samdomas darbuotojas yra asmuo, dirbantis valstybiniam ar privačiam darbdaviui ir už savo 

darbą gaunantis darbo užmokestį, atlyginimą, honorarą ar nepiniginį atlygį. Paprastai asmuo į darbą 
priimamas pagal rašytinę darbo sutartį. Be to, jis gali gauti: komisinius, t.y. atitinkamą procentą nuo 
parduotų prekių kiekio; už darbą jam gali būti sumok÷ta natūra, t.y. maisto produktais, pramonin÷mis 
prek÷mis; gali nemokamai naudotis suteiktu gyvenamuoju plotu ir pan. T÷vų įmon÷je dirbantis ir darbo 
užmokestį gaunantis sūnus ar dukt÷, priskiriamas samdomiems darbuotojams. 

Asmenys, savininko vardu vadovaujantys įmonei, priskiriami samdomų darbuotojų kategorijai. 
Samdomų darbuotojų grupei priskiriami ir valstyb÷s 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. 

Šiai kategorijai priskiriami ir dvasininkai. 
Asmenys, užsiimantys privačia profesine praktika ir tuo pat metu dirbantis privačiam ar 

valstybiniam darbdaviui (pvz. gydytojas, dirbantis valstybin÷je ligonin÷je ir turintis savo privatų 
kabinetą, gali būti priskirtas ir samdomiesiems, ir darbdaviui. Priskyrimas vienai ar kitai kategorijai 
priklauso nuo to, kurioje darboviet÷je dirba daugiau valandų.  

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, žem÷s ūkyje, teikia repetitorių, taksistų paslaugas, remontuoja automobilius 
ir pan. 

3. Buvote išrinktas .  
Šiai grupei priskiriami į tam tikras pareigas paskirti ar išrinkti darbuotojai (Seimo nariai, partijų 

pirmininkai ir t.t.). 
4. Ūkininkas, dirbantis be samdom ų darbuotoj ų – asmuo, kurio vardu įregistruotas žem÷s 

ūkis ir darbui ūkyje nesamdo darbuotojų. Jo šeimos nariai, padedantys ūkininkauti, priskiriami 8 šio 
klausimo atsakymui – šeimos narys, dirbantis šeimos ūkyje. 
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5. Asmuo, įsigij ęs verslo liudijim ą – asmuo, kuris dirba pagal verslo liudijimą. Jo veikla 

remiasi individualiu arba šeimos narių darbu: g÷lininkai, daržininkai, pardav÷jai, amatininkai 
(statybininkai, siuv÷jai, kirp÷jai ir t.t.). 

6. Asmuo, dirbantis savarankiškai be samdom ų darbuotoj ų (įskaitant autorin ę sutart į) – 
tai asmenys, dirbantys savo įmon÷je ar ūkyje arba kūrybiniai darbuotojai: rašytojai, kompozitoriai, 
menininkai, dailininkai, t.y. asmenys, nepriklausantys jokiai firmai ar įmonei, dirbantys savo versle, 
siekdami pelno ar pajamų ir nesamdantys kitų asmenų. Šie asmenys į veiklą gali įtraukti savo šeimos 
narius (smulkus ūkininkas, turintis iki 3 ha žem÷s), kurie atlieka visus smulkius žem÷s ūkio darbus.  

7. Darbdavys (individualios įmon÷s savininkas)  – asmuo, dirbantis savo įmon÷je ar ūkyje ar 
verčiasi privačia praktika, siekdamas tur÷ti pelno ar pajamų ir samdantis mažiausiai vieną asmenį.  

Darbdavys darbo užmokesčio negauna. Jo pajamos priklauso nuo pelno (arba galimo pelno), 
gaunamo už prekių gamybą ar paslaugų teikimą. Jis įsipareigoja mok÷ti samdomam darbuotojui darbo 
užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatyme, kolektyvin÷se 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% įmon÷s akcij ų, jis n÷ra savininkas ir turi būti 
pažym÷tas kaip samdomas darbuotojas. 

8. Šeimos narys, dirbantis šeimos  įmon÷je arba ūkyje (negaunantis darbo užmokes čio, 
o turintis pelno, pajam ų). Tai šeimos nariai, padedantys kitam šeimos nariui, arba tai asmenys, 
dirbantys įmon÷je (ūkyje), priklausančiame vienam iš t÷vų, vyrui ar žmonai ir gyvena tame pat namų 
ūkyje. Tokie šeimos nariai už darbą gauna dalį įmon÷s pelno ar pajamų. Jei šeimos narys dirba 
šeimos įmon÷je ar ūkyje negaudamas pajamų (labdaringas darbas), tai n÷ra darbas bendrai, o taip pat 
jis nepriskiriamas padedančiam šeimos nariui.  

Ūkininko ūkyje dirbantis sutuoktinis (- ÷), vaikai ir kiti šeimos nariai (t ÷vai, 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 kitiem s padalinio 

darbuotojams? (Ateityje šio klausimo pavadinimas bus pakeistas). 
Šio klausimo tikslas įvertinti darbuotojų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prižiūri kitų darbuotojų 

darbą, skaičių. Šie asmenys turi prižiūr÷ti kitų darbuotojų darbą, vadovauti jiems, bet kartais gali atlikti 
ir tam tikrą to darbo dalį. Jie tikrina jų pagamintą produkciją ar atliktą darbą. 

Priežiūros pareigą turintis darbuotojas atsako už darbą, vadovauja darbui ir rūpinasi, kad 
darbas būtų gerai atliktas. Asmuo, kurio profesija priskirta 1 profesijų grupei, turi pats pasakyti, ar jis 
daugiau laiko vadovauja kitiems darbuotojams, ar daugiau dirba kitus darbus. Nuo to priklauso, ar 
respondentas priskiriamas prie vadovaujančių darbuotojų ir jam žymimas atsakymas 1, ar 
nevadovauja ir žymimas atsakymas 2. Taip pat asmuo, priskirtas 2-8 profesijų grup÷ms, pats turi 
pasakyti, ar jis vadovauja kitiems darbuotojams ar ne.  

Dažnai pagal pareigų pavadinimą sunku nustatyti, ar respondentas prižiūri kitų darbuotojų 
darbą. Pavyzdžiui, darželio aukl÷toja prižiūri vaikus, o ne darbuotojus, tod÷l jai žymimas šio klausimo 
2 atsakymas. Panašiai tur÷tų būti žymima ir parduotuv÷s ved÷jui (-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 
vir÷jai, kurie patys dirba tą darbą ir tuo pačiu prižiūri kitų asmenų darbą. 

 
23 klausimas . Kiek met ų dirbate šiame darbe?  
Asmenys, kurie dirba vienerius metus ar ilgiau, tur÷tų atsakyti į 23 klausimą. Atkreipkite 

d÷mesį, kad turi būti ryšys tarp 23 klausimo atsakymų ir 36 bei 37 klausimų atsakymų. 
 
24 klausimas . Ar Jūs 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 valstybin÷s darbo biržos pagalbos žmogus būtų suradęs 
darbą. 
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25 klausimas . Jums darbo užmokest į moka: 
1. Darbuotoj ų atrankos agent ūra 
Lietuva 2004 m. ratifikavo Tarptautin÷s darbo organizacijos konvenciją Nr. 181 „D÷l privačių 

įdarbinimo agentūrų“, bet kai bus parengti visi teisiniai aktai, susiję su šia įdarbinimo rūšimi, atsiras 
reiškinys, kad darbo užmokestį per agentūrą įdarbintiems asmenims mok÷s įdarbinimo agentūros. Kol 
kas šio reiškinio Lietuvoje netur÷tų būti. Bet jei pavyktų rasti respondentą, gaunantį darbo užmokestį iš 
įdarbinimo agentūros, jam pažym÷ti 1 atsakymą. 

2. Darboviet ÷, 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 kelion÷ms į darbą ir iš jo, į viršvalandžius neįskaitomas. Viršvalandžiai yra visos 
apmokamos ir neapmokamos darbo valandos, viršijančios įprastai dirbtas darbo valandas, kurias 
nustato Vyriausyb÷.  

Jei asmuo savo iniciatyva lieka dirbti po darbo, tai n÷ra viršvalandinis darbas. 
Viršvalandžius dirba daugelis darbuotojų, bet labiausia toks darbas paplitęs privačiame 

sektoriuje. Viršvalandinis darbas būna apmokamas ir neapmokamas. 
Tuo atveju, kai, pvz., mokytojas namuose ruošiasi kitos dienos pamokoms, kas nors namuose 

internetu ieško informacijos darbo klausimais arba važiuodamas namo ar iš namų traukiniu skaito su 
darbu susijusius dokumentus, klausimą, ar šį laiką laikyti viršvalandžiais, turi nespręsti pats 
respondentas. 

Šis klausimas glaudžiai susijęs su 42 klausime pažym÷tomis valandomis. Jeigu respondentui 
42 klausime pažym÷ta, kad jis dirbo 60 val. per savaitę, tai didel÷ tikimyb÷, kad jis dirbo 20 val. 
viršvalandžių. Tos 20 val., išsiaiškinus faktinę situaciją, turi būti įrašytos į 29 klausime numatytą 
langelį. Jeigu 42 klausime pažym÷ta, kad dirbta 40 ar dar mažiau valandų, tuomet viršvalandžių neturi 
būti. 

Apie d÷stytojų, mokytojų ir pan. dirbtą laiką išsamiau nurodyta 42 klausimo aprašyme. 
Prašome atkreipti d ÷mes 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 ÷l prašome labai atsakingai pildyti 
šį atsakym ą. 

 
27 klausimas . Ar Jums sumok ÷s ar sumok ÷jo už dirbtus viršvalandžius?  
„ Taip“ - žymima asmenims, kurie tikrai žino, kad bus sumok÷ta pagal įstatymais numatytą 

tvarką ir dydį. 
„Ne“ - žymima visais kitais atvejais. 
 
28 klausimas.  Už kiek viršvalandži ų Jums buvo ar bus sumok ÷ta? 
Reikia, kad respondentas pasakytų dirbtų viršvalandžių per savaitę skaičių, už kurį darbdavys 

sumok÷jo ar ruošiasi sumok÷ti. Šis klausimas gana sud÷tingas, bet būtina išsiaiškinti esamą situaciją. 
 
 
29 klausimas.  Kiek viršvalandži ų Jūs dirbote iš viso? (nurodykite valandas). 
Įrašykite, kiek valandų iš viso respondentas dirbo viršvalandžių. Šis skaičius netur÷tų būti 

mažesnis už 28 klausime nurodytas valandas. 
 
30 klausimas . Nurodykite už pagrindin į darbą per paskutin į m÷nes į faktiškai gaut ą darbo 

užmokest į.  
Samdomas darbuotojas turi nurodyti faktiškai gautą pra÷jusio m÷nesio atlyginimą, atskaičius 

pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, pagrindiniame darbe. Į darbo užmokestį įskaitomas 
užmokestis už viršvalandžius, arbatpinigiai, komisiniai. Ne pagrindin÷je darboviet÷je gautos pajamos 
neturi būti nurodomos. Tuo atveju, jei samdomas darbuotojas dirbo trumpalaikius, vienkartinius 
darbus, turi nurodyti visą uždarbį per m÷nesį. 
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Nemaža respondentų dalis d÷l įvairių priežasčių nesako faktiškai gauto darbo užmokesčio. 
Siekiant informacijos tikslumo, Statistikos departamentas nuo 2006 m. turi galimybę šią informaciją 
gauti iš administracinių šaltinių. Tod÷l šią informaciją gal÷s patikslinti Statistikos departamentas. 

 
31 klausimas . Ar jūs dirbote pamainomis? (per paskutines keturias savaites).  
Į šį klausimą atsako samdomi darbuotojai. Pamaininis darbas yra toks, kai skirtingos 

darbininkų grup÷s ar komanda keičia vieni kitus toje pačioje darbo vietoje ir atlieka tą patį darbą. 
Naujos darbo pamainos pradžioje nauja darbininkų grup÷ perima darbą baigusios pamainos, o darbo 
pabaigoje perduoda darbą kitai darbininkų grupei. Dirbant pamainomis dažnai tenka dirbti neįprastu 
laiku anksti ryte, naktį ar savaitgaliais, o kassavaitin÷s išeigin÷s dienos nesutampa su įprastin÷mis 
poilsio dienomis.  

Pardav÷jų, budinčių policininkų ir pan. darbuotojų, kurie dirba po 12 val. per dieną, o v÷liau turi 
poilsio dienų, n÷ra darbas pamainomis. Taip pat nežym÷ti darbo pamainomis medicinos 
darbuotojams, kurie vieną dieną dirba iš ryto, kitą – po pietų ir pan. 

 
32 klausimas . Jūsų darbas:   
1. Nuolatinis, nes dirbote pagal neterminuot ą darbo sutart į, t.y. tur ÷jote nuolatin į darbą.  
Daugelis samdomų darbuotojų dirba nuolatinį (pastovų) darbą. Tai darbas pagal neterminuotą 

darbo sutartį. Tačiau privačiame sektoriuje, ypač prekyboje, paplitęs laikinas darbas trijų m÷nesių 
laikotarpiui. Tokį darbą reikia žym÷ti 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. Laikinas 
darbas gali tęstis ne ilgiau 3 m÷nesių. Laikiniems darbams gali būti priskirtas sezoninis darbas, viešieji 
darbai, į kuriuos įdarbina Darbo biržos. Jei asmuo į darbą buvo priimtas pagal neterminuotą sutartį, bet 
jį nutrauk÷ trijų m÷nesių eigoje savo ar darbdavio iniciatyva, tokiam asmeniui žym÷ti 1 atsakymą 
(nuolatinis darbas). 

 
33 klausimas . Jūsų darbas laikinas, kadangi:  
Nurodoma pagrindin÷ priežastis, d÷l ko tokį darbą dirba. Bandomajam laikotarpiui priskiriamos 

tos sutartys, kurios sudaromos 3 m÷n., o šiam terminui pasibaigus gali būti pratęsiamos. Jei asmuo 
yra sudaręs sutartį konkrečiam darbui (užduočiai) atlikti ir nežino, kiek laiko tai užtruks, atsakymo 
nežym÷ti. 

 
34 klausimas . Jūs laikinai dirbote: 
Laikino darbo ar terminuotos darbo sutarties trukm÷ – tai visas pra÷jęs bei iki sutarties 

pabaigos likęs laikas. Asmenys, laikinai dirbę mažiau nei tris metus, nurodo m÷nesių skaičių, o 
daugiau nei 3 metus – nurodo metų skaičių. Jeigu buvo dirbamas trumpalaikis padienis darbas (pvz. 
15 dienų) – žymima „Mažiau nei m÷nesį“.  

 
35 klausimas . Kiek apytiksliai asmen ų dirbo J ūsų darboviet ÷je, įskaitant Jus?  
Darboviete paprastai vadinamas atskiras pastatas ar pastato dalis, kurioje respondentas dirba. 

Jei respondentas dirba stambios įmon÷s filiale (padalinyje), jis nurodo tik filialo (padalinio) darbuotojų 
skaičių. O jei respondentas įmon÷s darbuotojų skaičiaus nurodyti negali, pildomas šio klausimo 5 arba 
6 atsakymas. 

 
36 ir 37 klausimai . Nurodykite metus ar m ÷nes į, kada prad ÷jote dirbti šioje darboviet ÷je 

ar užsiimti šia veikla.  
Ši informacija reikalinga darbo j÷gos kaitos laipsniui skaičiuoti ir nustatyti ekonomin÷s veiklos 

sritį, kur darbo j÷gos kaita yra greita ir atvirkščiai. Respondentams, dirbantiems paskutin÷je 
darboviet÷je nuo pra ÷jusi ų metų sausio 1 d.  ir v÷liau, reikia m÷nesio tikslumu nurodyti, kada prad÷jo 
dirbti. Tai n÷ra sunku, ypač kai respondentas prad÷jo dirbti neseniai. Sud÷tingiau, kai asmuo 
nurodytoje darboviet÷je dirba ilgą laiką ir per tą laiką keit÷si darboviet÷s pavadinimas. Jei darboviet÷ 
tik pakeit÷ pavadinimą, o pagrindin÷ veikla liko ta pati, nurodomas dirbtas laikas nuo darbo joje 
pradžios. Jei įmon÷ suskilo į keletą smulkių įmonių ir pakeit÷ gamybos profilį, dirbtą laiką fiksuoti nuo 
tada, kai pakeistas gamybos profilis. Laikoma, kad darbo profilis nepakito, jei kaimo gyventojas dirbo 
kolūkyje, tarybiniame ūkyje ar žem÷s ūkio bendrov÷je. Tačiau, jei respondentas tapo ūkininku, jo 
dirbtas laikas turi būti fiksuojamas nuo ūkininkavimo pradžios. Asmenims, dirbantiems šioje 
darboviet ÷je nuo pra ÷jusi ų metų sausio 1 d. ir v ÷liau, žymimas m ÷nuo, kada prad ÷jo dirbti . 
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38 klausimas . Jūs dirbote vis ą ar trumpesn į darbo laik ą? 
1. Visą darbo dien ą ar savait ę. 
Normali darbuotojų darbo dienos trukm÷ negali būti ilgesn÷ 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 kenksmingose darbo sąlygose, 
neįgalūs asmenys, turintys medicinos ekspertiz÷s komisijos išvadas. Kai kurių kategorijų 
darbuotojams: mokytojams, gydytojams ir kt., sutrumpinta darbo trukm÷ nustatyta Lietuvos 
Respublikos Įstatymais. Nors šie darbuotojai dirba mažiau nei 40 val. per s avait ę, juos reikia 
žym÷ti 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 savait÷. Sutrumpintos darbo savait÷s grafikas nustatomas, jeigu to prašo: n÷ščia moteris, 
moteris, turinti vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 16 metų, slaugantys sergantį šeimos narį ir 
kitais atvejais.  

Sutrumpinta darbo diena ar savait÷ gali b ūti nustatyta ir be darbuotojo sutikimo:  d÷l 
techninių ar ekonominių priežasčių, streiko, darbo ginčų, mokymosi ar kvalifikacijos k÷limo. 
Sutrumpinta darbo diena žymima asmenims, dirbantiems d÷l 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 pateik÷ 38 klausimo 2 atsakymą. Nurodoma viena iš priežasčių, 

nul÷musių tokio darbo pasirinkimą. 
6 atsakymą „Prižiūrite vaikus arba neįgalius suaugusius asmenis“ reikia žym÷ti tik asmenims, 

prižiūrintiems savo ar sutuoktinio (sugyventinio) vaikus. Asmenims, prižiūrintiems svetimus vaikus, 
tur÷tų būti pažym÷tas kitas atsakymas. 

  
40 klausimas . Jūs 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 
grup÷s, 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 pažym÷ti asmenys, turintys mažamečių vaikų ir negalintys 

pasinaudoti vaikų darželių ir kitų įstaigų paslaugomis d÷l jų trūkumo ar paslaugų žemos kokyb÷s. 
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 pažym÷ti asmenys, namuose ar globos įstaigose turintys neįgalių ar 

pagyvenusių šeimos narių, kurių priežiūrai trūksta suaugusių 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 žym÷ti 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 žym÷ti asmenims, dirbantiems ne visą darbo dieną, kurie taip dirba 

ne d÷l vaikų ar neįgalių suaugusių priežiūros trūkumo. 
 
DIRBTOS VALANDOS 
 
41 klausimas . Kiek valand ų per savait ę Jūs paprastai dirbate? 
Čia nurodoma, koks valandų, kurias asmuo paprastai dirba, skaičius, įskaitant tiek darbo 

valandas, tiek ir viršvalandžius (nesvarbu, ar už juos moka, ar viršvalandžiai dirbami be papildomo 
užmokesčio). Neįskaitomas laikas kelionei iš namų į darbą ir atgal iš jo bei pietų pertraukos. Dirbantys 
studentai ir mokiniai neturi įskaityti į dirbtas valandas laiko, praleisto paskaitose ar kituose mokymo 
įstaigose.  

Kai kurie asmenys, ypa č savarankiškai dirbantys ir šeimos nariai, negali n urodyti 
įprast ų darbo valand ų, kadangi kiekvien ą dieną, m÷nuo po m ÷nesio j ų darbo valand ų skaičius 
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nevienodas. Tokiu atveju nurodomas faktiškai dirbt ų valand ų per paskutines keturias savaites 
vidurkis. Tais atvejais, jei negalima nustatyti nei įprasto darbo valandų skaičiaus, nei vidutinio darbo 
valandų skaičiaus per pastarąsias keturias savaites, rašomas 00. 

Jei respondentas dirba slenkančiu grafiku ar darbe naudojama sumin÷ darbo laiko apskaita, 
kai darbuotojas dirba 80 val. per savaitę, o kitą savaitę nedirba, tai įprastas valandų skaičius per 
savaitę apskaičiuojamas taip: 80 : 2 = 40 val. 

 
42 klausimas . Pasakykite, kiek valand ų Jūs dirbote  tiriam ąją savait ę?  
1. Nurodomos valandos, kurias asmuo faktiškai dirbo tiriamąją savaitę, įskaitant viršvalandžius, 

nesvarbu, ar už juos buvo mokama, ar ne.  
Remiantis Lietuvos Darbo kodekso 144 straipsniu, darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 val. 

per savaitę. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti 48 
valandų. Tam tikrų kategorijų (gydymo, globos, vaikų aukl÷jimo įstaigų, energetikos ir kitų tarnybų, 
dirbančių nepertraukiamo bud÷jimo režimu) darbuotojams, darbo laikas gali būti iki 24 valandų per 
parą. Bet tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų. 

Prašome atkreipti d ÷mes į, kad Lietuva išsiskiria iš kit ų šalių tuo, kad, Gyventoj ų 
užimtumo tyrim ų duomenimis, dirba mažiausiai valand ų per savait ę. Tod÷l 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 tur÷tų 
neįskaičiuoti mokykloje ar kitoje specialiojo mokymo institucijoje praleisto laiko, o nurodyti tik laiką, 
dirbtą darbo vietoje. 

Faktiškai dirbtą laiką nesud÷tinga nurodyti dirbantiems valstybiniame sektoriuje, kur dažniausia 
dirbama 40 val. per savaitę. Mokytojams ir gydytojams Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s įstatymu yra 
nustatyta trumpesn÷ darbo laiko trukm÷. Jei jie nurodo, kad dirbo daugiau nei 40 valandų, tai reiškia, 
kad dirbo papildomą (antrą) darbą.  

Sud÷tinga įvertinti d÷stytojų, kūrybinių ir meno darbuotojų, kai jie dirba keliuose darbuose, 
dirbtas valandas. Mokytojų, d÷stytojų ir pan. sugaištas laikas pamokų ar paskaitų pasiruošimui, 
reikiamos medžiagos paieška internete gali būti įskaitytas į darbo valandas arba gali būti neįskaitytas. 
Tai gali įvertinti tik pats respondentas. Čia svarbi jo asmenin÷ nuomon÷.  

Atsakydami į šį klausimą respondentai turi nurodyti pagrindiniame darbe dirbtas valandas. 
Ypač daug valandų nurodo kaimo gyventojai ar žem÷s 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:  
(Nagrin÷ja 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 m÷nesį dirbtų 
valandų skaičius labai skiriasi, turi būti pažym÷tas tik šis atsakymas). 

 
44 klausimas . Nurodykite priežastis, kod ÷l faktiškai dirbote daugiau valand ų nei 

paprastai: 
Nurodoma viena iš priežasčių, kod÷l faktiškai dirbta daugiau valandų nei paprastai. Viena iš 

priežasčių, kad dirbta daugiau valandų – viršvalandinis darbas.  
Tačiau jei respondentas savo iniciatyva dirba darbe po darbo ar nešasi pratęsti darbą į namus 

ar persisiunčia informacija kompiuteriu į namus, kad gal÷tų toliau dirbti darbą – toks darbas n÷ra 
viršvalandinis darbas. 

 
45 klausimas . Nurodykite priežastis, kod ÷l faktiškai dirbote mažiau valand ų nei 

paprastai.  
Kiekvienam respondentui pažymima tik viena priežastis. 
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46 klausimas . Ar Jūs norite dirbti daugiau valand ų? 
Šis klausima skirtas nepakankamai užimtų gyventojų skaičiui įvertinti. Šio rodiklio d÷ka galima 

įvertinti darbo j÷gos išteklių rezervą. 
 
47 klausimas . Jeigu J ūs norite dirbti daugiau valand ų, tai: 
Norintiems dirbti daugiau valandų, pažym÷kite vieną atsakymą, kur respondentas nor÷tų dirbti. 

Šio rodiklio d÷ka galima įvertinti darbo j÷gos išteklių rezervą ir jų paplitimą. 
 
48 klausimas . Jei šiuo metu rastum ÷te darb ą, ar gal ÷tum ÷te prad ÷ti dirbti per 

artimiausias dvi savaites?  
Jei respondentas nori dirbti daugiau valandų ir gali per artimiausias dvi savaites prad÷ti dirbti 

normalų darbo laiką, tokius asmenis bus galima priskirti darbo j÷gos išteklių rezervui. 
 
49 klausimas . Jūs negalite prad ÷ti dirbti d ÷l nurodyt ų priežas čių:  
Nurodoma tik viena priežastis. 
 
50 klausimas . Kiek valand ų per savait ę Jūs nor ÷tum ÷te dirbti iš viso? 
Į šį klausimą turi atsakyti visi dirbantieji, dirbę ar ne tiriamąją savaitę. Vieni, nor÷dami daugiau 

uždirbti, sutiktų dirbti daugiau nei 40 val. savait÷je, 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 atsak÷, kad nor÷tų dirbti daugiau valandų, tai 50 klausimo 
atsakyme valandų skaičius tur÷tų viršyti paprastai dirbamų valandų skaičių           (41 klausimas). 

 
NEPAGRINDINIS DARBAS   
 
51 klausimas . 
Nemaža dalis gyventojų d÷l vienokių ar kitokių priežasčių dirba ne viename, o keliuose 

darbuose. Tai būdinga gydytojams, d÷stytojams, buhalteriams, santechnikams ir pan. Jie dirba 
ligonin÷je ir užsiima privačia veikla. D÷stytojai, 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 papildomą atlyginimą ar 
papildomas pajamas. Švietimo, sveikatos, ryšių ar kitoje įstaigoje ar įmon÷je dirbantys kaimo 
gyventojai, kurie turi iki 3 ha žem÷s 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 Jūs ieškote kito darbo?  
„Taip“ žym÷ti asmenims, kurie ieško kito darbo. Jeigu dirbantys savarankiškai planuoja pl÷sti 

savo verslą, jiems reiktų žym÷ti 2 atsakymą. 
 
59 klausimas . Kod÷l ieškote kito darbo? 
Apibendrinus šiuos rodiklius, bus galima įvertinti ne visą darbo dieną ar savaitę dirbančius 

asmenis, jų darbo sąlygas.  
 

 
NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNö VEIKLA   

 
Šio skyriaus tikslas nustatyti, ar neužimtas asmuo anksčiau dirbo, ar ne. Jei dirbo, reikia 

pažym÷ti, kada nustojo dirbti. 
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60 klausimas . Ankstesn ÷ Jūsų darbo patirtis.   
Į šį klausimą atsako respondentai, kurie pasirinko 1 klausimo 2 (pensininkai, moksleiviai, namų 

šeiminink÷s, bedarbiai ir kiti nedirbantys asmenys) ir 3 (tarnaujantys kariuomen÷je ir dirbantys 
visuomeninį darbą) atsakymus. 

 
61 ir 62 klausimai . Kuriais metais ar m ÷nes 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 iš÷jo 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 iš÷jo į pensiją. 

Į 62 klausim ą atsako tik tie asmenys, kurie nedirba nuo 2006 m. sausio 1 d. ir v ÷liau. 
 
63 klausimas . Kiek met ų Jūs jau nedirbate?   
Pažym÷ti reikiamą tinkamą atsakymą. 
 
64 klausimas . Nurodykite priežast į, d÷l kurios J ūs nedirbate  (pagrindin÷ darbo ar verslo 

netekimo priežastis). 
1. Buvote atleistas iš darbo d ÷l 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 pardav÷ įmonę ar likvidavo verslą. 

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

3. Turite priži ūr÷ti vaik ą ar ne įgalų suaugus į asmen į. Žymimas asmenims, iš÷jusiems iš 
darbo d÷l vaikų priežiūros, sunkios kito šeimos nario ligos. 

4. D÷l asmenini ų ar šeimynini ų priežas čių. Žymimas asmenims, iš÷jusiems iš darbo d÷l 
vedybų, n÷štumo ar kitų su šeima susijusių priežasčių. Jei respondentas iš÷jo iš darbo d÷l jo 
asmenin÷s sveikatos priežasčių, žym÷ti 5 atsakymą. 

5. D÷l Jūsų ligos ar negalios.  
6. Mok÷t÷s ar k ÷l÷t kvalifikacij ą. 
7. Iš÷jote į pensij ą, nesulauk ęs pensinio amžiaus. Žym÷ti asmenims, kurie prarado darbą 

likus 5 metams iki pensijos tod÷l, kad buvo likviduota jo darbo vieta, bankrutavo jo darboviet÷ ir pan. 
8. Iš÷jote į pensij ą nustatytu laiku arba v ÷liau. 
9. Tarnavote kariuomen ÷je ar užsi ÷m÷te visuomenine veikla.  
10. Kitos priežastys. Žymimos tiems respondentams, kuriems n÷ vienas iš ankstesnių 

atsakymų netinka, pvz. nepatiko darbas, nutrauk÷ darbo sutartį savo noru. Čia turi būti pažym÷ti 
darbdaviai, nutraukę savo verslą, pardavę ar uždarę savo įmones. 

 
65 - 67 klausimai.  
Žymima kaip ir dirbantiems asmenims. Ekonomin÷ veikla ir profesija koduojamos remiantis 

klasifikatoriais, patalpintais šių paaiškinimų 1 ir 2 prieduose. 
 
DARBO PAIEŠKOS 
 
Šis skyrius labai svarbus įvertinti bedarbių skaičių, tod÷l būtina gauti teisingą (realų) atsakymą 

ir kiek įmanoma sumažinti neatsakiusiųjų į šį klausimą skaičių. Bedarbių apibr÷žimas gyventojų 
užimtumo tyrime nesutampa su bedarbio apibr÷žimu, kuris naudojamas Darbo biržoje. 

Paskutiniu metu žymiai sumaž÷jo bedarbių ir ilgalaikių bedarbių skaičius. Dalis bedarbių 
susirado darbo užsienyje ir tapo užimtaisiais. Šiuo metu, did÷jant laisvų darbo vietų skaičiui, darbą 
susirasti gali beveik kiekvienas norintis dirbti. 

 
68 klausimas . Ar Jūs ieškojote darbo per paskutines keturias savaites?   
Į šį klausimą turi atsakyti visi nedirbantys respondentai. 
Pasteb÷ta, kad ne visi nedirbantys respondentai ieško darbo ir ar visi turi jo ieškoti. Dažnai 

kaime gyvenantys ir iki 3 ha žem÷s 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 netur÷tų savęs priskirti 
nedirbantiems, nes jie dirba savo ūkyje, augina gyvulius ir nors negauna darbo užmokesčio, tačiau už 
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parduotą produkciją gauna pinigų, nors ir mažai. O jeigu ir negauna pinigų, tai užsiaugina žem÷s ūkio 
produktų ir juos vartoja. Jei respondentas su tuo sutinka, apklausą reikia prad÷ti iš naujo. Išsiaiškinus, 
kad asmuo iš tikro nedirba, klausti ar ieškojo darbo per paskutines keturias savaites. 

 
69 klausimas.  Jūs neieškote darbo, kadangi:  
 Pažym÷ti vieną priežastį, d÷l kurios respondentas neieško darbo. 
 
70 klausimas . Jūsų nuomon ÷ d÷l globos ir r ūpybos ir kit ų įstaig ų: 
Šio klausimo tikslas – įvertinti, kiek priežiūros paslaugų nebuvimas yra kliūtis dalyvauti darbo 

rinkoje. Globos ir rūpybos paslaugos – vaikų lopšeliai, darželiai, dienos centrai, prailgintos grup÷s, 
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 pažym÷ti asmenys, turintys mažamečių vaikų ir negalintys 

pasinaudoti vaikų darželių ir kitų įstaigų paslaugų d÷l jų trūkumo ar paslaugų žemos kokyb÷s. 
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 pažym÷ti asmenys, namuose ar globos įstaigose turintys neįgalių 

šeimos narių, kurių priežiūrai trūksta suaugusių 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 žym÷ti 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 žym÷ti nedirbantiems asmenims, kurie nedirba ne d÷l priežiūros įstaigų 

trūkumo. 
 
71 klausimas . Jūs 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, nor÷tų dirbti. 

 
72 klausimas . Jei šiuo metu rastum ÷te darb ą, ar gal ÷tum ÷te per artimiausias dvi 

savaites prad ÷ti dirbti? 
„Taip“ žym÷ti asmenims, kurie gali prad÷ti dirbti. 
„Ne“ – žym÷ti asmenims, kurie negali per artimiausias dvi savaites prad÷ti dirbti d÷l įvairių 

priežasčių. 
 
73 klausimas . Jūs negalite prad ÷ti dirbti d ÷l 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 klaus÷jui.  

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, reik÷tų bandyti aiškintis, kod÷l.  

Gali būti atvejų, kad žmogus, netekęs mokamo darbo, kito darbo ieškojo ne iš karto, o pra÷jus 
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, tod÷l, jei 
74 klausime nurodyta daugiau nei 61 klausime, bus klaida. 

 
75 klausimas . Ieškomo darbo pob ūdis. 
Reikia nurodyti vieną darbo pobūdį. 
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76 klausimas . Kaip J ūs ieškote darbo per paskutines keturias savaites? (galima žym÷ti 
kelis atsakymo variantus)  

Jei respondentas tikrai nedirba, bet nori dirbti, jis darbo 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 nors nelegalų ar kitą darbą, ne 
visada sakys, kaip jis ieško darbo, nes faktiškai jo ir neieško. Tokiam asmeniui, jei jis neprisipažįsta, 
kad dirbo, 68 klausime geriau pažym÷ti, kad neieško darbo ir tęsti jo apklausą pagal nuorodas 
klausimyne. 

Rekomenduojame ieškantiems darbo perskaityti visus 76 klausimo atsakymus, kad 
respondentas gal÷tų sakyti visus darbo paieškos būdus. 

 
77 klausimas . Koks darbo užmokestis ar pajamos jus patenkint ų naujame darbe? 
1 ir 2 atsakymuose pažym÷ti variantai – tiks tikriems bedarbiams, o jei bedarbis nor÷tų uždirbti 

2000 Lt ir daugiau ir seniai nedirba, peršasi mintis, kad tas asmuo turi kažkokį 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, 

mok÷si ir t.t. 
 
79 klausimas . Apie registravim ąsi valstybin ÷je darbo biržoje  (klausiami 15 - 74 m. 

amžiaus gyventojai).  
Visiems dirbantiems asmenims rekomenduojame žym÷ti 4 atsakymą. 
 
80 klausimas . Jūsų nuomone, kokiai gyventoj ų grupei Jus galima b ūtų priskirti?  
Atsakant į šį klausimą, turi būti apr÷ptas bent 3 m÷nesių laikotarpis. Respondentas tur÷tų pats 

pasakyti, kokiai gyventojų grupei jis save priskiria. 
 
IŠSILAVINIMAS 
 
Apimama tik įprasta švietimo sistema (formalus švietimas), t.y. mokymasis mokykloje, koledže, 

aukštesniojoje mokykloje, aukštojoje mokykloje. Šiame skyriuje reikia pažym÷ti bet kokius mokymosi ir 
kvalifikacijos k÷limo 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 ÷t÷s?  
Į šį klausimą atsako tik asmenys, kurie mokosi arba šiuo metu atostogauja. Pažymimas 

atitinkamas atsakymas, kurį nurodo respondentas. 
 
83 klausimas . Kokios profesijos, specialyb ÷s Jūs mokot ÷s? 
Respondentas tur÷tų pasakyti, kokios profesijos ar studijų krypties jis mokosi.  
Šio klausimo atsakymų apklausos vietoje žym÷ti nebūtina, nes gana sud÷tinga specialybę, 

studijų kryptį ar būsimą profesiją priskirti nurodytai švietimo sričiai. Rekomenduojame atitinkamą 
švietimo sritį pažym÷ti po apklausos, remiantis PAGALBINöJE MEDŽIAGOJE nurodytais mokslais. 
Svarbiausia teisingai priskirti respondento nurodytą specialybę ar profesinę kvalifikaciją vienai ar kitai 
švietimo sričiai ar posričiui. Tam yra skirta PAGALBINö MEDŽIAGA, šių paaiškinimų 4 priedas.  

Ab÷c÷liniame kodų sąraše susiraskite respondento nurodytą specialybę. Po to patikslinkite jos 
atitikmenį posričių aprašymuose ir priskirkite nurodytą atitinkamai švietimo sričiai ar posričiui.  

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



 18

•       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, priskirkite atitinkamai švietimo sričiai.  
Švietimo sritis „Bendrosios programos“ žymima, jei respondentai mokosi pradin÷je, 

pagrindin÷je ar vidurin÷je mokykloje, gimnazijoje.  
 
84 klausimas . Gal Jūs lank ÷te kursus, dalyvavote seminaruose, konferencijose a r pan.?  

(per paskutines 4 savaites). 
„Taip“ žym÷ti tiems respondentams, kurie per paskutines 4 savaites dalyvavo neformaliame 

mokymesi .  
Neformalus mokymasis  - tai bet kokie iš anksto organizuoti mokymai, t.y. įvairių seminarų, 

kursų, paskaitų lankymas siekiant tobul÷ti darbe, kelti savo kvalifikaciją arba tinkamai pasirengti darbo 
rinkai ar socialiniams žmogaus poreikiams tenkinti. Šiuose mokymuose siekiama gilinti ar įgyti naujų 
žinių, tobulinti sugeb÷jimus ir kompetenciją.  

Šiems mokymams priskiriami korepetitorių ar privačių asmenų mokymo paslaugos, nuotolinis 
(distancinis) mokymas, kai su d÷stytojais bendraujama kompiuterio pagalba. Čia taip pat turi patekti 
asmenys, lankantys užsienio kalbų, vairavimo kursus, muzikos, meno, sporto treniruotes bei hobio 
(m÷gstamo užsi÷mimo) 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 darboviet÷s ribų, siekiant gauti žinių savo 

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

nedidel÷s žmonių grup÷s (pvz. keramikų, aud÷jų, tapytojų ir pan.); 
• Dalyvavimas parengiamuosiuose darbo rinkos mokymo kursuose, kuriuos organizuoja 

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

darbdavių asociacijos; 
• Lankymas užsienio kalbų kursų; 
• Dalyvavimas meno kursuose: mokymasis groti pianinu, lankymas dailiojo čiuožimo ar 

jojimo kursų ir pan. 
• Dalyvavimas neakivaizdiniame mokyme neakivaizdinio mokymo institucijose; 
• Lankymas paskaitų meno klausimais, mokymasis groti pianinu ar kitais muzikos 

instrumentais, mokymasis jodin÷ti arkliu, aerobikos užsi÷mimai 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 trukm÷s ir vykti su nedidel÷mis pertraukomis. Žymima, 

jog respondentas dalyvavo mokymuose ir tuomet, jei jie prasid÷jo anksčiau nei prieš 4 savaites ir 
tebevyksta apklausos metu. Baigusiems šiuos mokymus baigimo pažym ÷jimai gali b ūti 
išduodami arba neišduodami.   

   
85 klausimas . Mokymosi trukm ÷ per pastar ąsias 4 savaites kursuose, konferencijose, 

priva čiose pamokose. 
Nurodoma tik mokymuose sugaištas laikas. Tai yra laikas, praleistas klas÷se, seminaruose, 

konferencijose, paskaitose. Užduočių vykdymas namuose ar laikas, sugaištas kelionei į užsi÷mimus, į 
kursų trukmę neįskaitomi. 
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86 klausimas . Nurodykite priežastis, paskatinusias mokytis.   
Susijusios su darbu  žymima, jei respondentas mok÷si siekdamas įgyti žinių ar naujų įgūdžių, 

kurių reikia atlikti esamą ar būsimą darbą, siejant tai su darbo karjera, didesniu atlyginimu ir kilimo 
pareigose galimybe. 

Asmenin ÷s žymima, jei respondentas mok÷si siekdamas patobulinti įgūdžius asmeniniais, 
šeimyniniais, socialiniais, visuomeniniais ar pramogų tikslais.  

 
87 klausimas . Kokius kursus, konferencijas, seminarus, priva čias pamokas J ūs 

lank÷te? (nurodykite mokymosi veiklos dalyką ar turinį). 
Reikia pažym÷ti švietimo sritį tų kursų, seminarų ar kt. pamokų, kuriuose respondentas 

praleido daugiausia laiko per pastarąsias 4 savaites. Nurodykite tik vien ą, svarbiausi ą švietimo 
srit į. Naudokite švietimo srities kodus iš 83 klausimo. 

Šio klausimo atsakymų apklausos vietoje žym÷ti nebūtina. Rekomenduojame atitinkamą 
švietimo sritį pažym÷ti po apklausos, remiantis PAGALBINöJE MEDŽIAGOJE nurodytais mokslais. 

Jeigu asmuo lank÷ kursus, privačias pamokas d÷l asmeninių priežasčių ir neįmanoma rasti 
švietimo srities kodo PAGALBINöJE MEDŽIAGOJE, reikia koduoti „000“. 

Keletas kodavimo pavyzdži ų: 
Tango, valsas, kiti šokiai: 212 (200) 

Namų apstatymas: 214 (200) 

Audimas (amatas): 215 (200) 

Siuvin÷jimas (amatas): 215 (200) 

Mezgimas, n÷rimas: 215 (200) 

Feng Shui (dvasinis tik÷jimas): 221 (200) 

Bazin÷s skaitymo, rašymo ir kt. programos imigrantams (pvz., švedų kalba imigrantams): 222 

Užsienio kalbos: 222  

Vokietijos visuomen÷s švietimas, pvz., normos, etiketas, įstatymai ir t. t.: 310 (300) 

Tarpininkavimas (viešuosiuose konfliktuose ir kt.): 313 (300) 

Tarpreliginis ar tarpkultūrinis dialogas: 313 (300) 

Geneologija: 322 (300) 

Audimas (pramoninis): 542 (500) 

Siuvin÷jimas ir n÷rimas, mezgimas (pramoninis): 542 (500)  

Siuvimas (pramoninis): 542 (500) 

Kompiuterių mokslas: 481 

Kompiuterių naudojimas (daugumą veiklos reik÷tų koduoti kaip „kompiuterių naudojimas“): 482  

Kova su stresu, relaksacija, atsipalaidavimas, kaip valdyti stresą: 726 (700) 

Psichologin÷s, kūno, mentalin÷s terapijos kursai, nesuteikiantys oficialaus sertifikato: 726 (700) 
 

Kursus t÷vams švietimo klausimais reikia koduoti kaip „vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui“: 
761 (700)  

Maisto gaminimas (viešbučiams, restoranams): 811 (800) 

Socialiniai žaidimai, grupiniai žaidimai kaip monopolis, bridžas, šachmatai (poilsis ir 
laisvalaikis): 812 (800) 

Konkrečių objektų kolekcionieriams (pvz., pašto ženklų, monetų ir kt.): (laisvalaikis): 812 (800) 
 
Sportas ir kita fizin÷ veikla sveikatingumo tikslais: 813 (800) 
 

Joga, ajurveda: 813 (800) 
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Jojimo pamokos: 813 (800) 

Mezgimas, n÷rimas (namuose): 814 (800) 

Siuvimas (namuose): 814 (800) 

Maisto gamyba (namuose): 814 (800) 

Streso darbo vietoje prevencija: 862 (800). 
 
88 klausimas . Jūsų kursai, seminarai, konferencijos ir pan. vyko.  Klausimo tikslas 

nustatyti ar darbdavys remia kursų lankymą ir darbuotojo siekimą tobul÷ti. 
Dirbantiesiems reikia žym÷ti vieną iš pirmų keturių atsakymų, kitiems 5 atsakymą. 
Padedantiems šeimos nariams reiktų žym÷ti 4 atsakymą (tik nemokamomis darbo 

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

sumok÷ta, reikia žym÷ti, kad vyko mokamomis darbo valandomis. 
 
89 klausimas . Jūs baig ÷te: (nurodykite aukščiausią išsilavinimą).  
Duomenys apie mokslo įstaigos baigimą parodo gyventojų išsilavinimo lygį.  Jokia kita 

apskaita, išskyrus gyventojų surašymą, šios informacijos neteikia. Išsilavinimo lygį lemia gautas 
diplomas, atestatas ar pažym÷jimas. Žymimas įgytas aukščiausias išsilavinimas, remiantis mokyklos 
baigimo pažym÷jimu, brandos atestatu, diplomu ar pan. Jei asmuo dar mokosi, žymimas įgytas 
išsilavinimas (pvz., jei asmuo mokosi 11 ar 12 klas÷je, žymimas pagrindinis išsilavinimas, jei 5 - 10 
klas÷je – pradinis ir pan.). Asmeniui, įgijusiam išsilavinimą užsienyje, žymimas toks išsilavinimas, kurį 
nurodo apklausiamasis. Kiekvienam respondentui pažym÷ti tą mokslo įstaigą, kurią jau baigęs ir turi 
atitinkamą baigimo pažym÷jimą, atestatą ar diplomą. 

Kiekvienam respondentui turi būti pažym÷tas tik vienas (aukščiausias) jo išsilavinimas. 
 
90 klausimas . Kokios švietimo srities mokslus J ūs baig ÷te? 
Pas respondentą namuose reikia įrašyti, kokios švietimo srities mokslus jis baigęs.  
Šio klausimo atsakymų apklausos vietoje žym÷ti nereikia, nes gana sud÷tinga turimą 

specialybę ar profesinę kvalifikaciją priskirti nurodytai švietimo sričiai. Rekomenduojame atitinkamą 
švietimo sritį pažym÷ti po apklausos, remiantis PAGALBINöJE MEDŽIAGOJE nurodytais mokslais. 
Svarbiausia teisingai priskirti respondento nurodytą specialybę ar profesinę kvalifikaciją vienai ar kitai 
švietimo sričiai ar posričiui. Tam yra skirta PAGALBINE MEDŽIAGA. 

Ab÷c÷liniame 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 d÷mesį, 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, kai respondentai turi tik pradinį, pagrindinį ar 

vidurinį išsilavinimą ir neturi specialyb÷s, profesin÷s kvalifikacijos ir kai respondentai baigę raštingumo 
ir skaičiavimo pagrindų ar asmens geb÷jimų programas (žiūr÷ti PAGALBINĘ MEDŽIAGĄ). 

Tačiau, jei respondentas po pradin ÷s, pagrindin ÷s ar vidurin ÷s mokyklos baig ÷, pvz., 
darbo vietoje kokius nors kursus (šaltkalvio, staty bininko ir pan.) ar savo iniciatyva lank ÷ 
vairuotoj ų, operatori ų ar kitus kursus ir įgijo profesij ą, jį reikia žym ÷ti atitinkamose studij ų 
srityse, bet ne „Bendrosios programos“. 
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91 klausimas . Kuriais metais J ūs įgijote aukš čiausi ą išsilavinim ą (gavote diplom ą, 
atestat ą, pažym ÷jim ą)? 

Klausimo tikslas – surinkti informaciją apie tai, kada asmuo baig÷ aukščiausios pakopos 
mokslus. Užrašomi metai, kada asmuo baig÷ mokslus. Jei respondentas neprisimena metų, reikia 
pabandyti kartu su juo apskaičiuoti, pvz., jei respondentas žino, kada prad÷jo dirbti, tuos metus 
santykinai galima laikyti mokslo baigimo metais. Pradinį išsilavinimą gali įgyti žmogus, ne jaunesnis 
kaip 11 metų, atitinkamai septynmetį ar aštuonmetį išsilavinimą 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 prid÷ti 7 metus (kai prad÷jo lankyti mokyklą) ir dar 
prid÷ti, pvz., 4 metus - tiek metų mok÷si pradin÷je mokykloje. Taip būtų galima apytiksliai įvertinti 
metus, kuriais baig÷ pradinę mokyklą. 

 
UŽSIöMIMAS PRIEŠ METUS 
 
92 klausimas . Jūsų užsi ÷mimas prieš metus: 
Reikia pažym÷ti atitinkamą atsakymą. 
 
93 klausimas . Prieš metus J ūs buvote: 
Reikia pažym÷ti atitinkamą atsakymą. 
 
94 klausimas . Kokiai ekonominei veiklai priskirtum ÷te savo darboviet ę? 
Reikia pažym÷ti atitinkamą atsakymą. 
 
95 klausimas . Nurodykite, kokioje šalyje J ūs gyvenote prieš metus: 
Reikia pažym÷ti atitinkamą atsakymą.  
Įrašykite miesto ar rajono 3 - jų ženklų kodą arba valstyb÷s kodą iš Šalių (valstybių) 

klasifikatoriaus (dviejų ženklų). 
 
ŠEIMINö PADöTIS 
 
Kadangi nuo 96 klausimo turi būti apklausiami visi namų ūkio gyventojai – į šiuos klausimus 

turi atsakyti ir jaunesni nei 15 metų amžiaus gyventojai. Jiems pildomas Gyventojų užimtumo tyrimo 
anketos priedas. 

 
96 klausimas . Jūsų šeimin ÷ pad÷tis: 
Žymima šeimin÷ pad÷tis. Tur÷tų būti žymima juridiškai patvirtinta  santuoka. Atsakymai 

nebūtinai turi sutapti su 100 klausimo atsakymais, kur turi būti atspind÷ta faktin÷ situacija. 
 
97 klausimas . Jūsų pilietyb ÷.  
Vaiko iki 16 metų amžiaus pilietybę nurodo t÷vai. Lietuvos Respublikos pilietyb÷ žymima 

asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmenims, turintiems Lietuvos 
Respublikos piliečio pažym÷jimą. Asmenys, kurie turi dvigubą pilietybę, patys nurodo savo pilietybę. 
Kitos valstyb÷s piliečiui pažymimas valstyb÷s, kurios pilietis jis yra, pavadinimas. Asmeniui, turinčiam 
leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, žymima, kokios jis valstyb÷s pilietis arba 
asmuo, neturintis pilietyb÷s. Valstyb÷s kodas įrašomas iš Šalių (valstybių) klasifikatoriaus (dviejų 
ženklų, priedas). 

 
KITI DUOMENYS APIE ASMEN Į 
Į šios grup÷s klausimus taip pat turi atsakyti visi namų ūkio gyventojai, nepriklausomai nuo jų 

amžiaus. 
 
98 klausimas . Kokioje šalyje J ūs gim ÷te?  
Jei asmuo gim÷ kitoje šalyje nei nurodyta 1 – 4 atsakymuose, įrašyti jos pavadinimą 5 

atsakymo didesniame langelyje, o šalies kodą – iš anksčiau min÷to (15 klausimo aprašyme) šalių 
(valstybių) klasifikatoriaus. 

 
99 klausimas . Kiek met ų Jūs gyvenate Lietuvoje?  
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Atsako respondentai, gimę ne Lietuvoje. Jeigu gyvena mažiau nei 10 metų, nurodomas 
konkretus metų skaičius. Jeigu respondentas gyveno Lietuvoje, v÷liau buvo ilgesniam laikui išvykęs, o 
dabar v÷l gyvena Lietuvoje, reik÷tų žym÷ti metus, kai paskutinį kartą atvyko gyventi į Lietuvą. 
 

100 klausimas . Jūs faktiškai esate:  
Šio klausimo esm÷ – nustatyti ryšius tarp namų ūkio narių. Prašome atkreipti d÷mesį, kad 1 

atsakymas „Asmuo, kurio pajamos didžiausios“ gali b ūti tik vienas asmuo nam ų ūkyje  ir jis turi būti 
vyresnis nei 15 metų amžiaus. 

2 atsakymas „Jo sutuoktinis, sugyventinis“ turi atspind÷ti gyvenimo kartu faktinę pad÷tį, o ne 
juridinę. Ji gali nesutapti su 96 klausime pažym÷ta šeimine pad÷timi (juridine). 

4 atsakymą reikia žym÷ti ne tik asmens, kurio pajamos didžiausios, bet ir jo sutuoktinio 
(sugyventinio) t÷vui ar motinai. 

5 atsakyme žymimi kiti giminaičiai: brolis, sesuo, marti, žentas, anūkai ir pan.  
Kiti šio klausimo atsakymai turi atspind÷ti realią namų ūkio narių pad÷tį. 
 
101 klausimas . Respondento apklausos b ūdas: 
Reikia pažym÷ti 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 ÷s numeris nam ų ūkyje. 
Šio klausimo d÷ka sukuriamas šeimos branduolys ir ryšiai tarp namų ūkio narių. 
Asmens eil÷s numeris suteikiamas pirmą kartą apklausiant respondentą. Jie išlieka tokie patys 

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 eil÷s numeris 
nesuteikiamas kitiems namų ūkio nariams.  

 
104 Sutuoktinio ar sugyventinio eil ÷s numeris 
 
105 T÷vo eil ÷s numeris 
 
106 Motinos eil ÷s numeris 
 

ŠEIMOS RYŠIŲ ŽYMöJIMO PAVYZDYS 
 

Namų ūkyje gyvena senelis, jo sūnus su žmona ir vaiku. Sūnaus žmona dar turi vieną vaiką iš 
pirmos santuokos. Taip pat tame pačiame namų ūkyje gyvena nuomininkas. Jei šis namų ūkis patenka į 
atranką, tai at÷jęs klaus÷jas apklausia visus šešis namų ūkio narius bei užpildo GU-01 anketas. Kadangi 
didžiausias pajamas turi, pavyzdžiui, sūnus, tai anketos 100kl. jam žymimas 1 atsakymas, o kitiems 
namų ūkio nariams atitinkami atsakymai (seneliui 4 atsakymas, žmonai – 2, jų bendram vaikui ir žmonos 
vaikui žymima 3 atsakymas, o nuomininkui – 6).  
 

Šeimos ryši ų dalyje žymima: 
Seneliui: 

103kl.  1 
104kl.  0 
105kl.  0 
106kl.  0 

Sūnui: 
103kl.  2 
104kl.  3 
105kl.  1 
106kl.  0 
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Sūnaus žmonai: 

103kl.  3 
104kl.  2 
105kl.  0 
106kl.  0 

 
Jų vaikui: 

103kl.  4 
104kl.  0 
105kl.  2 
106kl.  3 

 
Žmonos vaikui: 

103kl.  5 
104kl.  0 
105kl.  0 
106kl.  3 

 
 
Nuomininkui: 

103kl.  6 
104kl.  0 
105kl.  0 
106kl.  0 

 
Kadangi šis žym÷jimas gana sud÷tingas, rekomenduojame klaus÷jams prieš pildant 103-106 

klausimų  naudotis  priedo prie gyventojų užimtumo tyrimo lentel÷s maketu (23 psl). 
 
107 klausimas .  
 
Reikia pažym÷ti atitinkamą anketos neužpildymo priežastį. 
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PRIEDAS PRIE   
GYVENTOJŲ  UŽIMTUMO  TYRIMO  ANKETOS 

 
Ryšiai tarp šeimos narių* 

 
 

Tiriamos 
savait÷s 
numeris 

  

 
Namų 
ūkio  

numeris 

 
Asmens kodas 

 
Gimimo 
data 
(pildome 
asmenims, 

kurių 
respondent
o kodas - 

3) 

 
V. pavard÷ 

 
Asmens 

eil÷s 
numeris 
namų 
ūkyje 

 
103 kl. 

 

 
Sutuoktin

io ar 
sugyvent
inio eil÷s 
numeris 

 
104 kl. 

 
T÷vo 
eil÷s 

numeri
s 
 

105 kl. 

 
Motino
s eil÷s 
numeri

s 
 

106 kl . 

5** 29645 44502281201  O. Juknien÷ 1 2 0 0 
5** 29645 X 12-08-

1943 
K. Juknys 2 1 0 0 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

* Nerastiems ir neapklaustiems respondentams šio priedo pildyti nereikia 
** Pildymo pavyzdys 
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Priedas prie anketos GU-01 – pagalbin÷ priemon÷, pildant ryšius  tarp šeimos narių anketoje 
GU-01. Klaus÷ja (-as) priede užpildo apklaustų namų ūkių ryšius tarp šeimos narių ir juos įrašo į 
anketos GU-01  103 -106 klausimus. 
   

Šio priedo į Teritorinę statistikos valdybą siųsti nereikia.  
Primename, kad respondentui, pirm ą kart ą patekusiam į apklaus ą, „Asmens eil ÷s 

numeris“ (103 kl.  anketoje GU-01)  suteikiamas nuo  1 iki tiek, kiek faktiškai apklausta asmen ų 
namų ūkyje, įskaitant vaikus iki 15 met ų amžiaus . Jeigu respondentas namų ūkyje gyvena vienas, 
tai  anketos GU-01 103 kl. įrašomas 1, o 104 kl., 105 kl. ir 106 kl. - 0.  

Namų ūkiams, apklausiamiems antr ą ir kitus kartus „Asmens, sutuoktinio, t ÷vo, 
motinos eil ÷s numeriai“ (103 kl.-106 kl.) turi išlikti tokie pa tys, kaip apklausiant pirm ą kart ą. 

 
Respondentams, apklausiamiems antrą ir kitus kartus, suteikti sąlyginiai asmens kodai turi išlikti 

tokie patys, kaip ir apklausiant pirmą kartą.  
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PAAIŠKINIMAI KLAUS öJAMS 
 APIE ANKETOS GU-01 1 PRIEDO PILDYM Ą  2008 METAIS 

 
 Užimtumo statistikos skyrius, atsižvelgdamas į klaus÷jų pageidavimus, nuo 2008 m. I 
ketvirčio tobulino  gyventojų užimtumo tyrimo anketą.  Tam tikslui patvirtintas 1 priedas prie 
GU-01 anketos. Šis priedas tur÷tų palengvinti nustatyti šeimos ryšius tarp namų ūkio narių ir 
išvengti klaidų. 
 Prieš apsilankant atrinktame namų ūkyje, rekomenduojame iš atrankos sąrašo 
perrašyti  visus rekvizitus, tame tarpe ir klaus÷jo numatytą tiriamos savait ÷s numer į, visus 
gyventojus, asmens ID (identifikavimo kodą), v. pavardę, gimimo datą, pažym÷ti lytį, 
respondento kodą (1 ar 2).  At÷jus į namų ūkį patikslinti faktiškai gyvenančius asmenis ir, jei 
išaišk÷ja, kad jame gyvena daugiau asmenų, juos įrašyti į šią lentelę. 
  Pvz., atrankos sąraše, Kauno rajone, Karm÷lavoje, namų ūkyje Nr. 45102 gyvena 
Vaitiekūnų šeima. Atrankos sąraše yra 4 asmenys Jonas, Vanda, Sandra ir Petras Vaitiekūnai. 
Respondento kodas  atrankos sąraše Jonui Vaitiekūnui nurodytas 1 , o kitiems asmenims - 
2.(5 stulpelis).  
 Šiems asmenims atrankos sąraše yra įrašytas  asmens ID (identifikacinis kodas), tod÷l  
1 stulpelyje reikia perrašyti   identifikavimo kodus iš atrankos sąrašo. 

  Faktiškai šiame namų ūkyje  gyvena daugiau asmenų nei nurodyta atrankos sąraše – 
Jonui ir Vandai Vaitiekūnams gimęs sūnus Gintas, kuris dar neįrašytas į Gyventojų registrą, be 
to, po skyrybų su žmona, į Karm÷lavą atvyko ir gyvena brolis su drauge. Motina neįtraukta į 
atrankos sąrašą, nes buvo išvykusi į Ameriką aplankyti dukters ir ten gyveno 3 metus, bet 
dabar ji sugrįžusi  namo. 

 Tod÷l asmenims, kuri ų n÷ra atrankos s ąraše , o juos suradote ir apklaus÷te,  reikia: 
– surašyti visų tokių asmenų vardus ir pavardes, gimimo metusi r lytį; 
- sukurti asmens ID (identifikavimo kodą) pirmame stulpelyje, kuris turi  prasid÷ti skaičiumi 

– 9, po to seka namų ūkio numeris  ir asmens numeris namų ūkyje. Prašome atkreipti d÷mesį, 
kad pvz., 7 stulpelyje  Ginto Vaitiekūno numeris namų ūkyje yra 04 , tai turi atsispind÷ti ir 
naujai sukurtame asmens identifikaciniame kode:   94510204; 

- įrašyti  į 2-4 stulpelius  v. pavardę, gimimo metus ir lytį. 
 5 stulpelyje  asmenims, kurių n÷ra atrankos sąraše, o faktiškai jame gyvena, įrašomas 

respondento  kodą 3. 
  6 stulpelyje  (100 klausimas ) nurodomas ryšis tarp 1 asmens, šiuo atveju Jono 

Vaitiekūno ir kitų šeimos narių. Pirmas asmuo namų ūkyje tas šeimos narys, kurio pajamos 
didžiausios. Jis kas ketvirtį gali ir keistis. 

 7 stulpelyje  (103 klausimas)  ) sunumeruojate šiuo adresu gyvenančius asmenis. 
Siūloma pirmam asmeniui namų ūkyje žym÷ti 1, jo žmonai ar sugyventinei -2 , jų vaikams – 
2,3,4. Jei dar gyventų kiti asmenys, jiems suteikti sekančius numerius. Šie numeriai turi 
nesikeisti ir sekančiose apklausose. Primename, kad kiekvienas namų ūkis į atranką patenka 
ne daugiau 4 kartus. 

 8, 9 ir 10 stulpelyje nurodoma reali šeimos pad÷tis, t.y. šeimos ryšiai. Čia fiksuojamas 
faktinis, o ne juridinis šeimos statusas. 8 stulpelyje žymimas jo sutuoktinio ar sugyventinio 
eil÷s numeris iš 7 stulpelio – asmens eil÷s numeris namų ūkyje. Vaikams t÷vo ar motinos 
numerius. 

  Atvykęs klaus÷jas išsiaiškino, kad atrinktame namų ūkyje  gyvena 3 šeimos: Jono ir 
Vandos Vaitiekūnų, 1 ir 2 asmens eil÷s numeriai namų ūkyje, kurie turi 2 vaikus Sandrą ir 
Gintą (jiems t÷vų eil÷s numeriai tie patys: t÷vas -1 ir motina -2); antra šeima – Petras ir Ona 
Vaitiekūnai, 5 ir 6 asmens eil÷s numeriai namų ūkyje, kurie yra t÷vas ir motina dviems savo 
sūnums Jonui ir Algiui Tod÷l jiems t÷vo eil÷s numeris 5 ir motinos -6; trečia šeima - Algis 
Vaitiekūnas ir Violeta Maciūt÷, kurie namų ūkio sąraše asmens eil÷s numeris bus 7 ir 8 ir jie 
yra vienas kitam sugyventiniai. 

 11 stulpelyje (96 klausimas) pažym÷ti juridinę šeiminę pad÷tį. Jeigu asmenys gyvena 
kartu, bet jų santuoka teisiškai neįregistruota, tai reikia žym÷ti kokia juridin÷ pad÷tis t.y. kas 
yra registracijoje. Maciūt÷ - kaip nevedusi - 1, o  brolis yra išsiskyręs - 4. 

  
 Kad būtų aiškiau, kaip pildyti ši ą lentel ę, pateikiame užpildytos lentel ÷s pavyzd į, 

su sąlyginai sugalvotais  asmenimis.  Jie pažym ÷ti kaip 1 ir 2 pavyzdys. 
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1 pavyzdys 
GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO ANKETOS GU-01 1 PRIEDAS 

 
NAMŲ ŪKIO SUDöTIS 

Namų ūkio numeris 4 5 1 0 2  
Adresas Kauno rajonas, Karm ÷lava 
Telefonas 312 253; 8694 22309 
Tiriamos savait÷s numeris 3    
Apklausos data  2008-01-

17 
   

1 pavyzdys 
Pirmo asmens 
ryšys su kitais 

namų ūkio nariais 
100kl. 

Šeimos 
ryšiai 
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÷
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Asmens 
ID 

 
 
 
 
Vardas, pavard÷ 

 
 
 
 
Gimimo 
data 
 

Ly
tis

 (
1 

– 
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s;

 2
 –

 m
ot
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is

) 

R
es
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nd
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to
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od

as
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1,
 2

, 3
) 

1 2 3 4 5 6 A
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m
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ų
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 1
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÷
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rid
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m
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÷t

is
* 

96
 k

l.*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1218544
7 

Jonas 
Vaitiekūnas 

1960-01-
10 

1 1 1      1 2 5 6 2 

1256876
2 

Vanda 
Vaitiekūnien÷ 

1962-02-
05 

2 2  2     2 1 0 0 2 

1343102
5 

Sandra 
Vaitiekūnait÷ 

1997-05-
12 

2 2   3    3 0 1 2 1 

9451020
4 

Gintas 
Vaitiekūnas 

2007-05-
02 

1 3   3 
   4 0 1 2 1 

1223564
8 

Petras 
Vaitiekūnas 

1940-02-
02 

1 2    4   5 6 0 0 2 

9451020
6 

Ona 
Vaitiekūnien÷ 

1945-09-
09 

2 3    4   6 5 0 0 2 

9451020
7 

Algis 
Vaitiekūnas 

1964-12-
12 

1 3     5  7 8 5 6 4 

9451020
8 

Violeta 
Maciūt÷ 

1970-12-
3 

2 3     5  8 7 0 0 1 
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2 pavyzdys 

NAMŲ ŪKIO SUDöTIS 
Pirmo asmens ryšys su 
kitais nam ų ūkio nariais 

100 kl. 

Šeimos 
ryšiai 

P
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sm
uo
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ų
 ū
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Asmens 
ID 

Vardas, 
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Gimimo 
data  

Ly
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1 

– 
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s;
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 –
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) 

R
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*9
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.*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12185447 Jonas 
Vaitiekūnas 

1960-01-
10 

1 1   3 
   1 2 5 6 2 

12568762 Vanda 
Vaitiekūnien

1962-02-
05 

2 2     5 
 2 1 0 0 2 

13431025 Sandra 
Vaitiekūnait÷ 

1997-05-
12 

2 2     5 
 3 0 1 2 1 

94510204 Gintas 
Vaitiekūnas 

2007-05-
02 

1 3     5 
 4 0 1 2 1 

12235648 Petras 
Vaitiekūnas 

1940-02-
02 

1 2 1 
     5 6 0 0 2 

94510206 Ona 
Vaitiekūnien
÷ 

1945-09-
09 

2 3  2 
    6 5 0 0 2 

94510207 Algis 
Vaitiekūnas 

1964-12-
12 

1 3 
  3    7 8 5 6 4 

94510208 Violeta 
Maciūt÷ 

1970-12-
13 

2 3 
    5  8 7 0 0 1 

*1- Nevedęs (netek÷jusi); 2 - Vedęs (ištek÷jusi); 3 - Našlys (-÷); 4 - Išsituokęs (-usi). 
 

 
 
Statistikos departamento  
Užimtumo statistikos skyrius  
 
 
Telefonai pasiteirauti: (8~5) 2 36 4786, 2 36 4756, 2 36 4706 
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1 priedas 

 
LIETUVOS VIETOVIŲ KODAI 

 
Teritorijos pavadinimas  Kodas  Teritorijos pavadinimas  Kodas  
ALYTAUS APSKRITIS   ŠIAULIŲ APSKRITIS   
Alytus 110 Šiauliai 290 
Druskininkai 150 Akmen÷ 324 
Druskininkų sav. 167 Akmen÷s r. sav. 327 
Daugai 334 Joniškis 474 
Alytaus r. sav. 337 Joniškio r. sav. 477 
Var÷na 384 Kelm÷ 544 
Var÷nos r. sav. 387 Kelm÷s r. sav. 547 
Lazdijai 594 Pakruojis 654 
Lazdijų r. sav. 597 Pakruojo r. sav. 657 
KAUNO APSKRITIS   Radviliškis 714 
Birštonas 120 Radviliškio r. sav. 717 
Birštono sav. 147 Kurš÷nai 914 
Kaunas 190 Šiaulių r. sav. 917 
Jonava 464 TAURAGöS APSKRITIS   
Jonavos r. sav. 467 Pag÷giai 634 
Kaišiadorys 494 Pag÷gių sav. 637 
Kaišiadorių r. sav. 497 Taurag÷ 774 
Garliava 524 Taurag÷s r. sav. 777 
Kauno r. sav. 527 Šilal÷ 874 
K÷dainiai 534 Šilal÷s r. sav. 877 
K÷dainių r. sav. 537 Jurbarkas 944 
Prienai 694 Jurbarko r. sav. 947 
Prienų r. sav. 697 TELŠIŲ APSKRITIS   
Raseiniai 724 Mažeikiai 614 
Raseinių r. sav. 727 Mažeikių r. sav. 617 
KLAIPöDOS APSKRITIS   Plung÷ 684 
Klaip÷da 210 Plung÷s r. sav. 687 
Neringa 230 Rietavas 744 
Palanga 250 Rietavo sav. 747 
Gargždai 554 Telšiai 784 
Klaip÷dos r. sav. 557 Telšių r. sav. 787 
Kretinga 564 UTENOS APSKRITIS   
Kretingos r. sav. 567 Visaginas 300 
Skuodas 754 Anykščiai 344 
Skuodo r. sav. 757 Anykščių r. sav. 347 
Šilut÷ 884 Zarasai 434 
Šilut÷s r. sav. 887 Zarasų r. sav. 437 
MARIJAMPOLöS APSKRITIS  Ignalina 454 
Marijampol÷s sav. 177 Ignalinos r. sav. 457 
Marijampol÷ 180 Mol÷tai 624 
Vilkaviškis 394 Mol÷tų r. sav. 627 
Vilkaviškio r. sav. 397 Utena 824 
Kalvarija 484 Utenos r. sav. 827 
Kalvarijos sav. 487 VILNIAUS APSKRITIS   
Kazlų Rūda 584 Vilnius 130 
Kazlų Rūdos sav. 587 Grigišk÷s 134 
Šakiai 844 Nemenčin÷ 414 
Šakių r. sav. 847 Vilniaus r. sav. 417 
PANEVöŽIO APSKRITIS   Elektr÷nai 424 
Panev÷žys 270 Elektr÷nų sav. 427 
Biržai 364 Trakai 794 
Biržų r. sav. 367 Trakų r. sav. 797 
Kupiškis 574 Ukmerg÷ 814 
Kupiškio r. sav. 577 Ukmerg÷s r. sav. 817 



 30

Ramygala 664 Šalčininkai 854 
Panev÷žio r. sav. 667 Šalčininkų r. sav. 857 
Pasvalys 674 Švenčionys 864 
Pasvalio r. sav. 677 Švenčionių r. sav. 867 
Rokiškis 734 Širvintos 894 
Rokiškio r. sav. 737 Širvintų r. sav. 897 

 
 

2 priedas 
 

ŠALIŲ KLASIFIKATORIUS 
NUO 2006 METŲ 

 
Šalis Kodas Šalis Kodas 

Afganistanas AF Grenlandija GL 
Airija IE Gruzija GE 
Albanija AL Gvatemala GT 
Alžyras DZ Gvin÷ja GN 
Andora AD Haitis HT 
Angola AO Hondūras HN 
Antigva ir Barbuda AG Indija IN 
Argentina AR Indonezija ID 
Arm÷nija AM Irakas IQ 
Australija AU Iranas IR 
Austrija AT Islandija IS 
Azerbaidžanas AZ Ispanija ES 
Bahreinas BH Italija IT 
Bahamai BS Izraelis IL 
Baltarusija BY Jamaika JM 
Bangladešas BD Japonija JP 
Barbadosas BB Jemenas YE 
Belgija BE Jordanija JO 
Belizas BZ Jungtin÷ Karalyst÷ (Anglija ) UK 
Beninas BJ Jungtin÷s Amerikos Valstijos US 
Bermudai BM Jungtiniai Arabų Emyratai AE 
Bisau Gvin÷ja GW Kambodža KH 
Bolivija BO Kamerūnas CM 
Bosnija ir Hercegovina BA Kanada CA 
Botsvana BW Kape Verde CV 
Brazilija BR Kataras QA 
Brun÷jus BN Kazachstanas KZ 
Bulgarija BG Kenija KE 
Burkina Fasas BF Kinija CN 
Burundis BI Kipras CY 
Butanas BT Kirgizstanas KG 
Centrin÷ Afrikos Respublika CF Kolumbija CO 
Čadas TD Komorai CM 
Čekijos Respublika CZ Kongo Demokratin÷ Respublika CD 
Čil÷ CL Kongas CG 
Danija DK Kosovas (UNSCR 1244) XK 
Dominika DM Kosta Rika CR 
Dominikos Respublika DO Kroatija HR 
Dramblio Kaulo Krantas CI Kuba CU 
Džibutis DJ Kuveitas KW 
Egiptas EG Laosas LA 
Ekvadoras EC Latvija LV 
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Eritr÷ja ER Lenkija  PL 
Estija EE Lesotas LS 
Etiopija ET Libanas LB 
Fidžis FJ Liberija LR 
Filipinai PH Libija LY 
Gabonas GA Lichtenšteinas LI 
Gajana GY Lietuva LT 
Gambija GM Liuksemburgas LU 
Gana GH Madagaskaras MG 
Graikija GR Makedonija MK 
Grenada GD Malaizija MY 
Malavis MW San Marinas SM 
Maldyvai MV San Tom÷ ir Prinsip÷ ST 
Malis ML Saudo Arabija SA 
Malta MT Seišeliai SC 
Manmaras MM Sen Pjeras ir Mikelonas PM 
Marokas MA Senegalas SN 
Mauricijus MU Serbija XS 
Mauritanija MR Siera Leon÷ SL 
Meksika MX Singapūras SG 
Mikronezija FM Sirija SY 
Moldova MD Slovakijos Respublika SK 
Mongolija MN Slov÷nija SI 
Montenegro XM Somalis SO 
Mozambikas MZ Sudanas SD 
Namibija NA Suomija FI 
Naujoji Kaledonija NC Surinamas SR 
Naujoji Zelandija NZ Svazilendas SZ 
Nepalas NP Šiaur÷s Kor÷ja KP 
Nyderlandai NL Šri Lanka LK 
Nigerija NU Švedija SE 
Nigeris NE Šveicarija CH 
Nikaragva NI Tadžikistanas TJ 
Norvegija NO Tailandas TH 
Nyderlandų Antilai AN Taivanas TW 
Omanas OM Tanzanija TZ 
Pakistanas PK Togas TG 
Palestina PS Trinidadas ir Tobagas TT 
Panama PA Tunisas TN 
Papua Naujoji Gvin÷ja PG Turkija TR 
Paragvajus PY Turkm÷nistanas TM 
Peru PF Uganda UG 
Pietų Afrikos Respublika ZA Ukraina UA 
Pietų Kor÷ja KR Urugvajus UY 
Polinezija FP Uzbekistanas UZ 
Portugalija PT Vanuatu VU 
Prancūzija FR Vatikanas VA 
Puerto Rikas PR Venesuela VE 
Pusiaujo Gvin÷ja GQ Vengrija HU 
Rytų Timoras TL Vietnamas VN 
Ruanda RW Vokietija DE 
Rumunija RO Zairas 06 
Rusijos Federacija RU Zambija ZM 
Saliamono salos SB Zimbabv÷ ZW 
Salvadoras SV Kitos šalys 14 
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Šalių kodai parengti pagal Eurostato reikalavimus, kurie pateikti Gyventojų užimtumo tyrimo 

metodikoje. (Labour force survey. Methods and definitions. European Commision, Eurostat, 2005). 
 
 

3 priedas 
 

PAGALBIN ö MEDŽIAGA ŠVIETIMO SRITIMS NUSTATYTI * 
 

PLAČIOSIOS GRUPöS, SRITYS IR POSRIČIAI 
 

 PLAČIOSIOS 
GRUPöS, 

 SRITYS  POSRIČIAI 

0  Bendrosios 
programos 

01  Pagrindin÷s/bendrosios 
programos 

010  Pagrindin÷s/bendrosios 
programos 

  08  Raštingumas ir skaičiavimo 
pagrindai 

080  Raštingumas ir skaičiavimo 
pagrindai 

  09  Asmens geb÷jimai  090  Asmens geb÷jimai 

      

1  Švietimas  14  Mokytojų rengimas ir 
pedagogika 

140  Mokytojų rengimas ir 
pedagogika (Plačiosios 
programos) 

    142  Pedagogika 

    143  Mokytojų rengimas 
ikimokyklin÷ms įstaigoms 

    144  Mokytojų, atsakingų už bazinį 
išsilavinimą, rengimas 

    145  Bendrųjų dalykų mokytojų 
rengimas 

    146  Profesijos dalykų mokytojų 
rengimas 

  21  Menas  210  Menas (Plačiosios programos) 

    211 Vaizduojamasis menas 

    212 Muzika ir atlik÷jų menas 

    213 Garso ir vaizdo technika bei 
žiniasklaidos produkcija 

    214  Dizainas 

    215 Dailieji amatai 

      

2 Humanitariniai 
mokslai ir 
menas 

22 Humanitariniai mokslai  220   Humanitariniai mokslai 
(Plačiosios programos) 

    221 Religija 

    222 Užsienio kalbos 

    223 Gimtoji kalba 

    225 Istorija ir archeologija 

    226 Filosofija ir etika 
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3 Socialiniai 
mokslai, verslas 
ir teis÷ 

31 Socialiniai ir elgsenos 
mokslai 

310 Socialiniai ir elgsenos mokslai 
(Plačiosios programos) 

    311 Psichologija 

    312 Sociologija ir kultūrologija 

    313 Politikos mokslai ir pilietiškumas 

    314  Ekonomika 
 

  32 Žurnalistika ir 
informacija 

320 Žurnalistika ir informacija 
(Plačiosios programos) 

    321 Žurnalistika ir reportažai 

    322 Biblioteka, informacija, archyvai 

  34 Verslas ir 
administravimas 

340 Verslas ir administravimas 
(Plačiosios programos) 

    341 Didmenin÷ ir mažmenin÷ 
prekyba 

    342 Marketingas ir reklama 

    343 Finansai, bankininkyst÷, 
draudimas 

    344 Buhalterin÷ apskaita ir 
apmokestinimas 

    345 Valdymas ir administravimas 

    346 Sekretorių ir kontoros darbas 

    347  Darbo organizavimas 

  38 Teis÷ 380 Teis÷ 

      

4 Gamtos 
mokslai, 
matematika ir 
kompiuterija 

42 Gyvosios gamtos mokslai  420 Gyvosios gamtos mokslai 
(Plačiosios programos) 

    421 Biologija ir biochemija 

    422 Aplinkotyra 

  44 Fiziniai mokslai  440 Fiziniai mokslai (Plačiosios 
programos) 

    441 Fizika 

    442 Chemija 

    443 Mokslas apie žemę 

  46 Matematika ir statistika  460 Matematika ir statistika 
(Plačiosios programos) 

    461 Matematika 

    462 Statistika 

  48 Kompiuterija 480 Kompiuterija (Plačiosios 
programos) 
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    481  Informatika 
 

    482 Kompiuterio panaudojimas 

      

5 Inžinerija, 
gamyba ir 
statyba 

52 Inžinerija ir inžinerin÷s 
profesijos 

520 Inžinerija ir inžinerin÷s profesijos 
(Plačiosios 
programos) 

    521 Mechanika ir metalo darbai 

    522 Elektra ir energija 

    523 Elektronika ir automatika 

    524 Chemin÷s medžiagos ir 
cheminiai procesai 

    525 Variklin÷s transporto priemon÷s, 
laivai ir orlaiviai 

  54 Gamyba ir perdirbimas  540 Gamyba ir perdirbimas 
(Plačiosios programos) 

    541 Maisto produktų gamyba 

    542 Tekstil÷, apranga, avalyn÷, oda 

    543 Medžiagos (mediena, popierius, 
plastikai, stiklas) 

    544 Kasyba ir gavyba 

  58 Architektūra ir statyba  580 Architektūra ir statyba 
(Plačiosios programos) 

    581 Architektūra ir miesto 
planavimas 

    582 Statyba ir statybos inžinerija 

      

6 Žem÷s ūkis ir 
veterinarija 

62 Žem÷s ūkis, 
miškininkyst÷ ir 
žuvininkyst÷ 

620 Žem÷s ūkis, miškininkyst÷ ir 
žuvininkyst÷ (Plačiosios 
programos) 

    621 Augalininkyst÷ ir gyvulininkyst÷ 

    622 Sodininkyst÷ 

    623 Miškininkyst÷ 

    624 Žuvininkyst÷ 

  64 Veterinarija 640 Veterinarija 

      

7 Sveikatos 
priežiūra ir 
socialin÷ 
apsauga 

72 Sveikatos priežiūra  720 Sveikatos priežiūra (Plačiosios 
programos) 

    721 Medicina 

    723  Slauga ir priežiūra 

    724 Stomatologija 

    725 Medicinos diagnostika ir gydymo 
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technologija 

    726 Terapija ir reabilitacija 

    727 Farmacija 

  76 Socialin÷s paslaugos  760 Socialin÷s paslaugos (Plačiosios 
programos) 

    761 Vaikų priežiūra ir paslaugos 
jaunimui 

    762 Socialinis darbas ir 
konsultavimas 

      

8  Paslaugos  81 Paslaugos asmenims  810 Paslaugos asmenims 
(Plačiosios programos) 

    811 Viešbučiai, restoranai ir viešasis 
maitinimas 

    812 Kelion÷s, turizmas ir laisvalaikis 

    813 Sportas 

    814 Paslaugos namuose 

    815 Plaukų ir grožio priežiūra 

  84 Transporto paslaugos  840 Transporto paslaugos 

  85 Aplinkosauga 850 Aplinkosauga (Plačiosios 
programos) 

    851 Aplinkosaugos technologijos 

    852 Gamtin÷ aplinka ir laukiniai 
gyvūnai 

    853 Sanitarijos ir higienos tarnybos 

  86 Saugos paslaugos  860 Saugos paslaugos 

    861 Asmenų ir nuosavyb÷s apsauga 

    862 Profesin÷ sveikata ir darbo 
sauga 

    863 Ginkluotosios paj÷gos ir gynyba 
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Ab÷c÷linis švietimo sri čių sąrašas 
 
A
 
346 Administracin÷s ir sekretorių 
paslaugos 
345 Administravimas 
346 Advokatų firmos ar bendrov÷s 
juridinio skyriaus sekretoriaus 
rengimas 
525 Aerokosmin÷ inžinerija 
621 Agronomija ir augalininkyst÷ 
725 Akies protezai/lęšiai 
215 Akmens skulptūra (amatas) 
543 Akmenų tašymas 
441 Akustika 
723 Akušerija 
721 Akušerija ir ginekologija 
461 Algebra 
621 Alyvmedžių auginimas 
762 Alkoholis, tabakas, narkotikai 
(žinios apie tai) 
541 Aludaryst÷ 
215 Amatai 
311 Amžiaus tarpsnių ir vaiko 
psichologija 
442 Analizin÷ chemija 
721 Anatomija 
721 Anesteziologija 
544 Anglių gavyba 
213 Animacija 
143 Ankstyvasis ugdymas 
851 Antrinis panaudojimas 
222 Antrosios kalbos 
850 Aplinkos išsaugojimas 
851 Aplinkos kontrol÷ 
850 Aplinkos tyrimai 
850 Aplinkosauga 
851 Aplinkosaugos technologijos 
422 Aplinkotyra 
225 Archeologija 
581 Architektūra 
581 Architektūrinis miestų 
projektavimas ir planavimas 
322 Archyvistika 
090 Argumentavimo ir pateikimo 
technika 
621 Arklininkyst÷ 
621 Arklių auginimas 
090 Asmenin÷s karjeros 
planavimas 
090 Asmens geb÷jimų tobulinimas 
090 Asmens tobulinimasis 
441 Astrofizika 
441 Astronomija 
346 Ataskaitų iš teismo sal÷s 
rengimas 
090 Atkaklumo ugdymas 

853 Atliekų surinkimas 
853 Atliekų/nuot÷kų šalinimas 
212 Atlik÷jų menas 
443 Atmosferos mokslai 
522 Atomin÷, vandens ir šilumin÷ 
energija 
341 Atsargų valdymas 
542 Audimas (pramoninis) 
215 Audimas ir pynimas (amatas) 
721 Audiologija 
344 Auditas 
621 Auginimas dirvoje ir vandenyje 
622 Auginimas šiltnamiuose 
215 Auksakalyst÷ 
840 Autobusų vairavimas 
523 Automatika 
840 Automobilinių krautuvų 
vairavimas 
525 Automobilių ir traktorių elektros 
įranga 
525 Automobilių ir traktorių 
inžinerija 
542 Avalyn÷s gamyba 
542 Avalyn÷s ir odos gaminių 
taisymas 
840 Aviacija 
525 Aviacijos inžinerija 
621 Avininkyst÷ 
B 
721 Bakteriologija 
543 Baldininko amatas 
542 Baldų apmušimas 
543 Baldų gamyba 
542 Balnininkyst÷ 
343 Bankininkyst÷ ir finansai 
343 Banko darbuotojų rengimas 
811 Baro aptarnavimas 
811 Baro padav÷jas 
542 Batsiuvyst÷ 
380 Baudžiamosios teisenos 
studijos 
090 Bendradarbiavimas 
721 Bendroji medicina 
010 Bendrosios programos 
010 Bendrosios programos 
neišskiriant kurio nors dalyko 
723 Bendruomen÷s slauga 
322 Bibliotekininkų rengimas 
322 Bibliotekų darbas 
421 Biochemija 
524 Biochemijos technologijos 
421 Biofizika 
421 Biologija 
421 Biometrija 
524 Biotechnologijos inžinerija 
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762 Blogas elgesys (žinios apie tai) 
421 Botanika 
582 Braižyba, technin÷ 
441 Branduolio fizika 
725 Branduolio reiškinių 
panaudojimo medicinoje 
technologijos 
215 Brangakmenių šlifavimas ir 
juvelyriniai dirbiniai 
344 Buhalterija 
344 Buhalterin÷ apskaita 
724 Burnos ertm÷s higiena 
C 
582 Cemento apdorojimas 
442 Chemija 
524 Chemijos inžinerija 
814 Cheminis valymas 
524 Cheminių procesų inžinerija 
721 Chirurgija 
724 Chirurgin÷ stomatologija 
212 Choreografija 
212 Cirkas 
721 Citologija 
D 
543 Dailidyst÷ ir stalyst÷ 
582 Dailidyst÷ ir stalyst÷ (statyba) 
145 Dalyko mokymas 
724 Dantų gydymas 
724 Dantų priežiūra 
090 Darbas komandoje 
862 Darbo aplinka 
347 Darbo organizavimas 
090 Darbo paieška 
862 Darbo sąlygos 
380 Darbo teis÷ 
726 Darbo terapija 
347 Darbo tobulinimas 
582 Darbų apimties apskaičiavimas 
862 Darbų sauga 
345 Darbuotojų telkimas 
621 Daržininkyst÷ 
582 Dažymas ir sienų dangos 
622 Dekoratyvin÷ sodininkyst÷ 
312 Demografiniai tyrimai 
341 Demonstravimo technika 
721 Dermatologija 
142 Didaktika 
341 Didmenin÷ prekyba 
726 Dietetika 
212 Dirigavimas (muzika) 
621 Dirvos derlingumas 
621 Dirvotyra 
850 Dirvožemio ir vandens išteklių 
išsaugojimas 
214 Dizainas 

582 Dokų ir uosto statyba 
322 Dokumentacija 
542 Drabužių gamyba 
542 Drabužių ir tekstil÷s gamyba 
214 Drabužių modeliavimas 
212 Dramaturgija 
343 Draudimas 
462 Draudimo statistika 
582 Dr÷kinimas ir nusausinimas 
(statymas) 
621 Dr÷kinimo metodai 
522 Dujų paskirstymas 
461 Duomenų analiz÷ (matematika) 
482 Duomenų apdorojimo 
programin÷ įranga 
523 Duomenų apdorojimo 
technologija 
346 Duomenų įvedimas 
521 Dviračių gamyba 
521 Dviračių remontas 
E 
142 Edukologija 
422 Ekologija 
851 Ekologin÷s technologijos 
314 Ekonometrija 
314 Ekonomika 
340 Ekonomika (verslas) 
314 Ekonomikos istorija 
522 Elektrikų rengimas 
522 Elektrinių prietaisų remontas 
523 Elektronikos inžinerija 
523 Elektronin÷s įrangos priežiūra 
523 Elektroninis duomenų 
apdorojimas 
522 Elektros energijos gamyba 
522 Elektros inžinerija 
522 Elektros montavimas 
522 Elektros perdavimo linijų 
tiesimas ir priežiūra 
090 Elgsenos įgūdžių lavinimas 
310 Elgsenos mokslas 
522 Energija 
522 Energijos gamyba 
522 Energijos studijos 
421 Entomologija 
721 Epidemiologija 
862 Ergonomika (profesin÷ 
sveikata ir darbo sauga ) 
211 Eskizai (menas) 
211 Estetika 
226 Etika 
312 Etnologija 
F 
727 Farmacija 
421 Farmakologija 
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213 Filmų ir televizijos laidų 
montavimas 
213 Filmų kūrimas 
223 Filologija (gimtoji kalba) 
226 Filosofija 
343 Finansai, bankininkyst÷, 
draudimas 
343 Finansų teorija 
441 Fizika 
443 Fizin÷ geografija 
815 Fizin÷s būkl÷s ir kūno svorio 
kontrol÷ 
815 Fizin÷s sveikatos centrai 
440 Fiziniai mokslai (plačiosios 
programos) 
721 Fiziologija 
726 Fizioterapija 
213 Fotografija 
080 Funkcinis raštingumas 
813 Futbolas 
312 Futurologija 
G 
540 Gamyba ir perdirbimas 
(plačiosios programos) 
347 Gamybiniai santykiai 
852 Gamtos išsaugojimas 
850 Gamtos išteklių išsaugojimas 
850 Gamtos išteklių naudojimas 
521 Garo katilų (boilerių) gamyba ir 
suvirinimas 
213 Garsas ir vaizdas 
213 Garso įrašų gamyba 
213 Garso technika 
853 Gatvių valymas 
762 Gaujos (žinios apie tai) 
840 Geležinkelio veikla 
622 G÷lininkyst÷ 
215 G÷lių komponavimas 
421 Genetika 
443 Geodezija 
443 Geofizika 
443 Geografija (gamtin÷) 
312 Geografija (socialin÷) 
443 Geologija 
461 Geometrija 
443 Geomokslas 
721 Gerontologija 
723 Gerontologijos tarnybos 
223 Gestų kalba 
721 Gydytojų rengimas 
812 Gido, kelionių vadovo darbas 
624 Gilumin÷ žūkl÷ 
813 Gimnastika 
223 Gimtoji kalba 

144 Gimtosios kalbos mokytojų 
rengimas 
721 Ginekologija 
863 Gynybos teorija 
521 Ginklų gamyba 
852 Girininkavimo studijos 
090 Gyvenimo orientacija 
853 Gyvenviečių sanitarija 
581 Gyvenviet÷s planavimas 
581 Gyvenviet÷s pl÷tra 
861 Gyvyb÷s gelb÷jimas 
421 Gyvosios gamtos mokslai 
621 Gyvulininkyst÷ 
621 Gyvulių auginimas 
621 Gyvūnų dresavimas 
640 Gyvūnų reprodukcija (mokslas) 
640 Gyvūnų sveikatos priežiūra 
211 Grafika 
213 Grafinis dizainas 
213 Grafinių vaizdų reprodukcija 
211 Graviravimas ÷sdinimo būdu 
725 Greitoji medicinos pagalba 
725 Greitosios medicinos pagalbos 
technologijos 
346 Greitraštis 
582 Grindų klojimas 
815 Grožio salonai (grožio terapija) 
815 Grožio terapija 
621 Grūdinių kultūrų auginimas 
543 Gumos perdirbimas 
H 
721 Hematologija 
521 Hidraulika 
443 Hidrogeologija 
443 Hidrologija 
723 Higiena, medicinin÷ 
853 Higienos normos 
721 Histologija 
721 Homeopatija 
220 Humanitariniai mokslai 
I 
840 Įgulos rengimas 
213 Iliustracija 
343 Įmon÷s finansai 
721 Imunologija 
542 Individualus drabužių siuvimas 
321 Informacija (perteikimo forma ir 
turinys) 
346 Informacijos 
apdorojimas/duomenų įvedimas 
322 Informacijos mokslas 
322 Informacijos paieška 
481 Informatika 
146 Instruktorių rengimas 
146 Instruktorių rengimas įmon÷se 
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214 Interjero architektūra 
214 Interjero dekoravimas 
214 Interjero dizainas 
482 Interneto naudojimas 
343 Investicijos ir vertybiniai 
popieriai 
343 Investicijų analiz÷ 
520 Inžinerija 
521 Įrankių ir štampų gamyba 
524 Įrengimų ir mašinų 
eksploatacija 
213 Įrišimas ir apdaila 
(spausdinimas) 
345 Įstaigos valdymas 
225 Istorija 
142 Išsilavinimo įvertinimas 
347 Įvadiniai kursai 
221 Įvairių religijų studijavimas 
582 Izoliacija 
J 
761 Jaunimo centrai 
761 Jaunimo įdarbinimas 
761 Jaunimo rekreacija 
840 Jūreivyst÷ 
840 Jūreivyst÷s mokslas 
840 Jūrininkų rengimas 
525 Jūros (karo) inžinerija 
443 Jūros biologija 
525 Jūros hidrotechnika 
525 Jūros inžinerija 
443 Jūrų mokslas 
624 Jūrų žuvininkyst÷ 
215 Juvelyriniai dirbiniai 
215 Juvelyrinių dirbinių dizainas 
215 Juvelyrinių dirbinių gamyba 
(amatas) 
K 
542 Kailiadirbyst÷ 
542 Kailininkyst÷ 
542 Kailių gamyba 
542 Kailių ir odos pramon÷ 
581 Kaimo pl÷tra 
223 Kalba ir retorika (gimtoji kalba) 
223 Kalbos (gimtosios) 
223 Kalbos išsaugojimas 
726 Kalbos sutrikimų gydymas 
726 Kalbos sutrikimų patologija ir 
gydymas 
861 Kal÷jimų darbas 
211 Kaligrafija 
544 Kalnakasybos inžinerija 
544 Kalnakasybos technologija 
814 Kaminų valymas 
721 Kardiologija 
863 Karyba 

863 Karinis parengimas 
544 Karjerų priežiūra 
863 Karo mokslas 
581 Kartografija 
525 K÷bulo remontas 
840 Keliamųjų kranų ir sunkvežimių 
vairavimas 
812 Kelion÷s ir turizmas 
812 Kelionių agentūrų tarnybos 
812 Kelionių tarnybos 
582 Kelių tiesyba 
840 Kelių transporto 
eksploatavimas 
541 Kepimas 
541 Kepimo pramon÷/miltiniai 
gaminiai 
215 Keramika 
543 Keramika (pramonin÷) 
582 Keraminių grindų ir sienų 
plytelių klojimas 
621 Kiaulininkyst÷ 
624 Kiautuotojų v÷žiagyvių 
veisimas 
213 Kinematografija 
212 Kino ir teatro istorija 
144 Klas÷s mokytojų rengimas 
725 Klausos aparatų technologijos 
725 Klausos protezai 
346 Klaviatūros valdymo įgūdžiai 
347 Klientų reikalai 
522 Klimato inžinerija 
724 Klinikin÷ stomatologija 
311 Klinikinis interviu 
213 Knygrišyba 
347 Kokyb÷s garantija 
520 Kokyb÷s kontrol÷ (technika) 
345 Kokyb÷s valdymas 
346 Komercin÷ korespondencija 
380 Komercin÷ teis÷ 
481 Kompiuterija 
213 Kompiuterin÷ grafika 
213 Kompiuterin÷ leidyba 
482 Kompiuterin÷s leidybos 
programin÷ įranga 
481 Kompiuterinis programavimas 
481 Kompiuterinių sistemų analiz÷ 
481 Kompiuterinių sistemų 
projektavimas 
482 Kompiuterio panaudojimas 
523 Kompiuterių remontas 
213 Komponavimas (spausdinimas) 
213 Komponavimo įrangos 
valdymas 
212 Kompozicija (muzika) 
853 Komunalin÷ higiena 
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321 Komunikacija, masin÷ 
(perteikimo forma ir turinys) 
090 Komunikaciniai geb÷jimai 
346 Komutacin÷s lentos valdymas 
541 Konditerija 
582 Konstrukcijų inžinerija 
581 Konstrukcin÷ architektūra 
582 Konstrukciniai metalo dirbiniai 
(statyba) 
762 Konsultavimas 
762 Konsultavimas piktnaudžiavimo 
alkoholiu ir narkotikais klausimais 
762 Konsultavimas profesinio 
orientavimo klausimais 
762 Konsultavimas šeimos ir 
santuokos klausimais 
725 Kontaktinių lęšių gamyba 
346 Kontoros automatizacija 
525 Korpusų gamyba 
815 Kosmetika 
815 Kosmetikos paslaugos 
815 Kosmetologija 
441 Kosmoso tyrimai 
214 Kostiumo dizainas 
312 Krašto kultūros 
312 Kriminologija 
723 Kūdikių higiena (slauga) 
814 Kulinarija (namuose) 
811 Kulinarija (restoranams ir 
viešbučiams) 
811 Kulinarijos menas 
312 Kultūrologija 
225 Kultūros istorija 
215 Kultūros vertybių 
konservavimas 
312 Kultūrų geografinis 
pasiskirstymas 
813 Kūno kultūra (sportas) 
345 Kvalifikacijos tobulinimas 
įmon÷je 
345 Kvalifikacijos tobulinimo 
valdymas 
L 
524 Laborantų rengimas 
524 Laboratorijos pad÷j÷jų 
rengimas 
524 Laboratorijų technologijos 
814 Laidojimo paslaugos ir 
laidojimo apeigos 
090 Laiko planavimas 
521 Laikrodžių gamyba 
812 Laisvalaikis ir turizmas 
525 Laivų statyba 
840 Laivų valdymas 
521 Lakštinio metalo apdirbimas 

146 Lakūnų instruktorių rengimas 
525 Lakuotojai/puršk÷jai 
581 Landšafto architektūra 
622 Landšafto sodininkyst÷ 
852 Laukiniai gyvūnai 
813 Lažybininkų sportas 
213 Leidinių dizainas, maketavimas 
840 L÷ktuvo palydovų rengimas 
840 L÷ktuvų įgulų rengimas 
(skraidymas ir navigacija) 
225 Lyginamoji literatūra 
421 Limnologija (ežerotyra) 
223 Lingvistika (gimtoji kalba) 
222 Lingvistika (užsienio kalbos) 
225 Literatūros istorija 
312 Lyties studijos 
211 Litografija 
226 Logika 
345 Logistika 
M 
212 Madų demonstravimas 
541 Maistas 
541 Maisto apdorojimas/higiena 
541 Maisto ir g÷rimų perdirbimas 
541 Maisto konservavimas 
541 Maisto paruošimas 
811 Maisto pateikimas 
541 Maisto perdirbimo pramon÷ 
541 Maisto prekių mokslas 
541 Maisto prekių mokslas ir 
technologija 
541 Maisto technologija 
213 Maketavimas 
314 Makroekonomika 
815 Manikiūras 
342 Marketingas 
726 Masažas 
815 Masažas 
321 Masin÷ komunikacija 
(perteikimo forma ir turinys) 
581 Matavimas (laukų) 
461 Matematika 
462 Matematin÷ (teorin÷) statistika 
341 Mažmenin÷ prekyba 
521 Mechanikos inžinerija 
521 Mechanikų rengimas 
622 Medelyno auginimas 
(sodininkyst÷) 
721 Medicina 
721 Medicininis švietimas 
725 Medicinos laboratorijų 
technologijos 
721 Medicinos mokslas 
346 Medicinos sekretorių rengimas 
725 Medicinos technologijos 



 41

543 Medienos apdirbimas 
543 Medienos apdirbimas stakl÷mis 
ir tekinimas 
543 Medienos technologija 
520 Medžiagų technologijos 
215 Medžio raižyba 
623 Medžiokl÷ ir gaudymas 
spąstais 
852 Medžiokl÷s ūkis 
210 Menas (plačiosios programos) 
210 Menas ir amatai (plačiosios 
programos) 
215 Meniniai stiklo dirbiniai 
211 Meninis graviravimas 
215 Meninis metalo apdirbimas 
211 Meno filosofija 
211 Meno istorija 
211 Meno studijos 
211 Meno teorija 
541 M÷sos pramon÷ 
521 Metalo gamyba 
521 Metalo liejimas ir formavimas 
521 Metalo pjovimas ir apdirbimas 
521 Metalurgijos inžinerija 
521 Metalurgijos technologija 
443 Meteorologija 
542 Mezgimas (pramoninis) 
581 Miesto planavimas 
581 Miestų ir kaimų planavimas 
581 Miestų ir rajonų planavimas 
581 Miestų tyrimai 
421 Mikrobiologija 
521 Mikromechanika 
443 Mineralogija 
542 Minkšti baldai 
222 Mirusios kalbos 
623 Miškininkyst÷ 
623 Miško medžiagų tvarkymo 
metodai 
623 Miško priežiūra 
623 Miško veisimas 
726 Mityba ir dietetika 
726 Mityba/Dietetika 
344 Mokesčių apskaita 
090 Mokymas gyventi šeimoje 
140 Mokymo technologija 
140 Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimas 
146 Mokytojų rengimas - kūno 
kultūra 
146 Mokytojų rengimas - menas ir 
amatai 
146 Mokytojų rengimas - muzika 
146 Mokytojų rengimas - profesijos 
dalykai 

146 Mokytojų rengimas - slauga 
146 Mokytojų rengimas - technikos 
dalykai 
145 Mokytojų rengimas - teorijos 
dalykai, pvz., anglų kalba, 
matematika, istorija 
146 Mokytojų rengimas - verslo 
dalykai 
140 Mokytojų rengimas (bendrasis) 
443 Mokslas apie žemę 
225 Mokslo ir minties istorija 
225 Mokslo ir technikos istorija bei 
filosofija 
421 Molekulin÷ biologija 
226 Moral÷ 
312 Moters studijos 
723 Motinų su vaikais slauga 
525 Motociklų inžinerija 
525 Motociklų mechanika 
861 Muitinių paslaugos 
213 Multiterp÷s produkcija 
582 Mūrijimas 
582 Mūrijimas ir mūrininkyst÷ 
582 Mūrin÷s konstrukcijos 
225 Muziejininkyst÷ 
322 Muziejų dokumentacija 
212 Muzika 
212 Muzika ir scena 
215 Muzikos instrumentai (taisymas 
ir derinimas) 
215 Muzikos instrumentų gamyba 
(ne pramonin÷) 
213 Muzikos įrašai 
212 Muzikos istorija 
N 
314 Nacionalin÷ sąskaityba 
863 Nacionalinis saugumas 
852 Nacionalinių parkų ir laukinių 
gyvūnų valdymas 
544 Naftos ir dujų gavyba 
524 Naftos valymas 
524 Naftos/dujų/naftos chemijos 
produktų perdirbimas 
814 Namų ūkio ekonomika 
814 Namų ūkio priežiūra, 
paslaugos 
814 Namų ūkio priežiūros ir 
paslaugų darbininkai 
814 Namų ūkis 
861 Nardymas (susijęs su profesija) 
721 Naturopatija 
544 Naudingųjų iškasenų 
technologija 
321 Naujienų reportažai 
840 Navigacijos technologijos 
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144 Neįgalių vaikų ugdymas 
723 Neįgalių žmonių slauga 
341 Nekilnojamojo turto prekyba 
721 Nekrologija 
813 N÷rimas (sportas) 
380 Notarin÷ praktika 
142 Nuotolinio mokymo metodika 
O 
542 Odininkyst÷ 
724 Odontologija 
542 Odos dirbimas 
542 Odos gaminių gamyba 
542 Odos gaminių produkcija 
721 Oftalmologija 
443 Okeanografija 
721 Onkologija 
461 Operacijų tyrimas 
481 Operacin÷s sistemos 
441 Optika 
725 Optikos technologijos 
726 Optometrija 
442 Organin÷ chemija 
090 Organizacinių asmens 
geb÷jimų lavinimas 
345 Organizavimo teorija ir praktika 
346 Orgtechnikos valdymas 
840 Orlaivio valdymas 
525 Orlaivių inžinerija 
525 Orlaivių technin÷ priežiūra 
421 Ornitologija 
522 Oro kondicionavimas 
851 Oro taršos kontrol÷ 
724 Ortodontija 
725 Ortopediniai protezai 
726 Osteopatija 
P 
543 Padarin÷s medienos 
technologija 
811 Padav÷jo darbas ir baro 
aptarnavimas 
762 Pagalba ištikus krizei 
723 Pagalbin÷ slauga 
723 Pagyvenusių žmonių priežiūra 
723 Pagyvenusių žmonių slauga 
723 Pagrindin÷ slauga 
080 Pagrindin÷s korekcin÷s 
programos suaugusiesiems 
010 Pagrindin÷s programos 
443 Paleontologija 
080 Paprastas raštingumas 
725 Paramedikų pagalbin÷s 
technologijos 
421 Parazitologija 
341 Pardavimas aukcionuose 
342 Pardavimas ir marketingas 

090 Pasitik÷jimo savimi ugdymas 
810 Paslaugos asmenims 
(plačiosios programos) 
582 Pastatų nugriovimas 
581 Pastatų projektavimas 
582 Pastatų rekonstrukcija 
582 Pastatų statyba 
582 Pastolių statymas 
840 Pašto paslaugos 
840 Pašto veikla 
721 Patologija 
621 Paukštininkyst÷ 
215 Paveikslų r÷minimas 
142 Pedagogika 
721 Pediatrija 
815 Pedikiūras 
343 Pensinis draudimas 
524 Perdirbimo technologijos 
345 Personalo administravimas 
345 Personalo valdymas 
815 Perukų gamyba 
442 Petrologija 
541 Pieno produktai 
341 Pieno produktų mažmeninis 
pardavimas 
541 Pienininkyst÷s mokslas 
211 Piešimas (meninis) 
861 Piliečių saugumas 
313 Pilietiškumas 
543 Pynimas iš vytelių 
341 Pirkimas 
341 Pirkimas ir pardavimas 
341 Pirkimas, įsigijimas ir sutartys 
441 Planetų tyrimai 
721 Plastin÷ chirurgija 
543 Plastmas÷s gamyba 
341 Plataus vartojimo paslaugos 
815 Plaukų priežiūra 
521 Plieno gamyba 
861 Policijos darbas 
861 Policijos studijos 
442 Polimerų chemija 
313 Politika 
313 Politikos istorija 
313 Politikos mokslas 
314 Politin÷ ekonomika 
146 Popamokin÷s veiklos mokytojų 
rengimas 
543 Popieriaus gamyba ir 
perdirbimas 
090 Pozityvus mąstymas 
144 Pradinis mokymas 
144 Pradinių mokyklų mokytojų 
rengimas 
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140 Praktiniai pedagogikos kursai 
(bendrieji) 
851 Pramon÷s atliekų kontrol÷ 
214 Pramon÷s gaminių dizainas 
(meninis) 
520 Pramon÷s inžinerija 
543 Pramonin÷ deimantų gamyba 
214 Pramoninis dizainas (meninis) 
341 Prekyba telefonu 
341 Prekybos agentai 
341 Prekių sand÷lių valdymas 
862 Priemon÷s darbo aplinkai 
pagerinti (sauga) 
861 Priešgaisrin÷ apsauga 
(ugniagesyba) 
861 Priešgaisrin÷s technologijos 
143 Priešmokyklinis ugdymas 
346 Priimamojo sekretorių, 
registratorių rengimas 
090 Pristatymo technika 
146 Profesijos mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimas 
726 Profesin÷ reabilitacija 
862 Profesin÷ sveikata 
862 Profesin÷ sveikata ir darbo 
higiena 
862 Profesin÷ sveikata ir darbo 
sauga 
762 Profesinis konsultavimas 
762 Profesinis orientavimas 
721 Profilaktin÷ ir socialin÷ 
medicina 
347 Profsąjungos kursai (bendrieji) 
481 Programavimo kalbos (Visual 
Basic, C++ ir kt.) 
482 Programin÷ tekstų apdorojimo 
įranga 
481 Programin÷s įrangos 
adaptavimas vietos sąlygomis 
482 Programin÷s įrangos 
panaudojimas 
481 Programin÷s įrangos 
testavimas 
213 Programų, sudarytų iš įrašų, 
ved÷jų rengimas 
725 Protezų technologijos 
090 Protinių gabumų lavinimas 
721 Psichiatrija 
723 Psichiškai neįgalių žmonių 
slauga 
311 Psichoanaliz÷ 
311 Psichologija 
311 Psichoterapija 
726 Psichiatrin÷ pagalba 
R 

213 Radijo ir televizijos produkcija 
321 Radijo ir televizijos žurnalistika 
725 Radiologijos technologijos 
725 Radiologijos technologijos 
725 Radioterapija 
215 Rankdarbiai 
346 Rašymas mašin÷le 
223 Rašiniai 
080 Raštingumas 
346 Raštvedyba 
726 Reabilitacija 
726 Refleksologija 
342 Reklama 
812 Rekreacija ir laisvalaikis 
812 Rekreacijos vadyba 
221 Religija 
221 Religijos istorija 
221 Religijos studijos 
725 Rentgeno spindulių 
technologijos (medicinin÷s) 
725 Rentgenografija 
212 Režisūra (teatras) 
342 Rinkotyra 
621 Ristūnų priežiūra 
840 Ryšiai ir susisiekimas (oro, 
geležinkelio, kelių ir t. t.) 
342 Ryšiai su visuomene 
523 Ryšių sistemos 
523 Ryšių sistemų įrangos 
instaliavimas 
523 Ryšių sistemų įrangos priežiūra 
213 Ryškinimas 
621 Ryžių ir kviečių auginimas 
523 Robototechnika 
S 
582 Sanitarija (statyba) 
582 Sanitarin÷ technin÷ įranga ir 
vamzdžių tiesimas 
814 Sargas/prižiūr÷tojas 
861 Sargyba 
860 Saugos paslaugos (plačiosios 
programos) 
861 Saugumas ir nuostolių 
prevencija 
522 Saul÷s energija 
812 Sausumos įgulos rengimas 
(oro uostas) 
090 Savigarbos ugdymas 
212 Scenin÷ kalba 
212 Sceninis judesys 
214 Scenografija 
443 Seismologija 
346 Sekretorių rengimas 
223 Semantika (gimtoji kalba) 
222 Semantika (užsienio kalbos) 
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215 Sidabrakalyst÷ 
543 Sintetinio pluošto gamyba 
542 Siuvimas 
814 Siuvimas (namuose) 
542 Siuvimas (pramoninis) 
215 Siuvimas, siuvin÷jimas, 
mezgimas, n÷rimas 
542 Siuvimo pramon÷ 
542 Siuvimo profesijos 
215 Siuvin÷jimas 
814 Siuvin÷jimas (namuose) 
542 Siuvin÷jimas (pramoninis) 
080 Skaičiavimo pagrindai 
523 Skaičiavimo technika 
482 Skaičiavimų programin÷ įranga 
(skaičiuokl÷s) 
461 Skaitin÷ analiz÷ 
523 Skaitmenin÷ technologija 
814 Skalbimas 
541 Skerdimas 
840 Skraidymas ir navigacija 
840 Skrydžių valdymas 
211 Skulptūra 
723 Slauga 
723 Slaugos pad÷j÷jas/Sanitaras 
312 Socialin÷ antropologija 
312 Socialin÷ geografija 
762 Socialin÷ globa 
090 Socialin÷ kompetencija 
762 Socialin÷ politika 
762 Socialin÷ praktika 
762 Socialin÷ teorija (taikomoji) 
310 Socialiniai mokslai 
312 Socialinio konflikto teorija 
762 Socialinis darbas (socialin÷ 
apsauga) 
343 Socialinis draudimas 
312 Sociologija 
622 Sodininkyst÷ 
621 Sodininkyst÷, vaisininkyst÷ 
622 Sodininkyst÷s metodai 
621 Sodų įrengimas 
321 Spauda (informacijos 
skleidimas) 
213 Spausdinimas 
213 Spausdinimo technikos 
valdymas 
541 Spirito gamyba 
813 Sportas 
813 Sportinis lyderiavimas 
813 Sportinis treniravimas 
622 Sporto aikštelių priežiūra 
622 Sporto aikštelių vejų priežiūra 
813 Sporto instruktorių rengimas 
813 Sporto trenerių rengimas 

525 Sraigtasparnio konstrukcija 
543 Stalyst÷ (ne statybin÷) 
582 Statybos inžinerija 
582 Statybos įrenginių valdymas 
582 Statybos technin÷ priežiūra 
582 Statybos technologija 
582 Statymas iš akmenų/plytų ir 
keraminių blokelių 
582 Statinių technologija 
462 Statistika, taikomoji 
582 Stiklinimas 
543 Stiklo apdirbimas (pramoninis) 
543 Stiklo gamyba 
582 Stogo dengimas 
721 Stomatologija 
724 Stomatologija 
724 Stomatologijos laboratorijos 
technologijos 
724 Stomatologijos technologijos 
724 Stomatologin÷ pagalba 
862 Stresas darbe 
380 Studijos, nesuteikiančios 
teisininko kvalifikacijos 
542 Sukirpimas ir siuvimas 
840 Sunkvežimių vairavimas 
541 Sūrio gamyba 
521 Suvirinimas 
811 Svečių pri÷mimas 
720 Sveikata (plačiosios 
programos) 
723 Sveikatos apsauga 
Š 
522 Šaldymas 
521 Šaltkalvyst÷ ir seifų remontas 
522 Šildymas 
213 Šilkografija 
622 Šiltadaržių ūkis 
853 Šiukšlių šalinimas 
621 Šunininkyst÷ 
221 Šventųjų knygų studijavimas 
142 Švietimo sistemos vertinimas ir 
tyrimai 
345 Švietimo vadyba 
T 
541 Tabako gamyba 
461 Taikomoji matematika 
313 Taikos ir konfliktų studijos 
211 Tapyba 
343 Tarpininkavimas sudarant 
vertybinių popierių biržos sandorius 
314 Tarptautin÷ ekonomika 
313 Tarptautiniai santykiai 
215 Tautodail÷ ir amatininkyst÷ 
212 Teatras 
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813 Technikos ir geb÷jimų 
ugdymas tam tikroje sporto šakoje 
582 Technin÷ braižyba 
520 Technin÷s priežiūros inžinerija 
380 Teis÷ 
813 Teis÷jai ir kiti sporto 
darbuotojai 
813 Teis÷jų ir kitų sporto darbuotojų 
rengimas 
380 Teis÷s istorija 
380 Teis÷s mokslas 
380 Teis÷s studijos 
861 Teis÷sauga 
380 Teisin÷ praktika 
721 Teismo medicina 
725 Teismo medicinos 
technologijos 
542 Tekstil÷s pramon÷ 
542 Tekstil÷s pramon÷, apranga ir 
avalyn÷ 
542 Tekstil÷s technika 
213 Teksto rinkimas 
523 Telekomunikacijų technologija 
523 Televizorių ir radijo taisymas 
342 Tiekimas 
462 Tikimybių teorija 
521 Tikslioji mechanika 
582 Tiltų statyba 
582 Tinkavimas (statyba) 
481 Tinklų administravimas 
523 Tinklų technologija 
462 Tyrimo atranka 
462 Tyrimo projektavimas 
421 Toksikologija 
581 Topografija 
523 Transliacijų elektronika 
840 Transportas 
525 Transporto priemonių 
balansavimas 
525 Transporto priemonių dažymas 
525 Transporto priemonių 
diagnostika 
525 Transporto priemonių elektros 
įranga 
525 Transporto priemonių ir variklių 
inžinerija 
525 Transporto priemonių 
konstravimas 
525 Transporto priemonių 
konstravimas ir remontas 
525 Transporto priemonių 
mechanika 
525 Transporto priemonių remontas 
813 Trenerių rengimas 
214 Trimatis dizainas 

851 Triukšmo kontrol÷ 
812 Turizmas 
812 Turizmo verslas 
U 
142 Ugdymo turinio tobulinimas 
621 Ūkininkavimas 
621 Ūkio išlaikymas 
345 Užimtumo valdymas 
222 Užsienio kalbos 
346 Užsienio kalbos sekretor÷ms 
V 
343 Vadovavimas finansinei veiklai 
212 Vaidinimas ir režisūra 
761 Vaikų globa 
761 Vaikų rekreacija 
840 Vairavimas 
146 Vairavimo instruktorių 
rengimas 
146 Vairavimo ir saugos instruktorių 
rengimas 
727 Vaistų gaminimas vaistin÷je 
811 Vaiš÷s ir svečių pri÷mimas 
213 Vaizdo kameros valdymas 
543 Valčių gamyba (ne motorinių) 
523 Valdymo inžinerija 
345 Valdymo menas 
345 Valdymo mokslas 
346 Valdymo reikalų paslaugos 
814 Valymas 
345 Valstybinių įstaigų ir institucijų 
administravimas 
582 Vamzdžių montavimas 
582 Vandens inžinerija ir 
technologija 
851 Vandens taršos kontrol÷ 
853 Vandens tiekimas 
582 Vandens tiekimo ir 
kanalizacijos inžinerija 
814 Vartotojų ūkis 
582 V÷dinimas (statyba) 
345 Veiklos rezultatų įvertinimas 
622 Vejų, gazonų priežiūra 
622 Vejų, gazonų veisimas 
542 Verpimas 
340 Verslas ir administravimas 
345 Verslo administravimas 
340 Verslo ekonomika 
345 Verslo prad÷jimas 
345 Verslo pradžiamokslio kursai 
340 Verslo studijos (bendrosios 
programos) 
222 Vertimo programos 
640 Veterinarijos mokslas 
640 Veterinarin÷ medicina 
640 Veterinarin÷ pagalba 
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721 Vidaus ligos 
225 Viduramžių ir renesanso 
studijos 
145 Vidurinis mokymas 
345 Viešasis administravimas 
811 Viešasis maitinimas 
345 Viešasis vietos 
administravimas 
811 Viešbučiai ir restoranai 
811 Viešbučio registratorių 
rengimas 
811 Viešbučių paslaugos 
811 Viešbučių/motelių ir restoranų 
paslaugos 
090 Viešosios kalbos 
542 Vilnotyra 
541 Vyno gamybos mokslas 
541 Vyno laikymas/brandinimas 
541 Vyno pramon÷ 
621 Vynuogininkyst÷ 
621 Vynuogynų įrengimas 
621 Vynuogių auginimas 
815 Vyrų plaukų kirpimas 
421 Virusologija 
861 Visuomen÷s saugumas 
720 Visuomen÷s sveikata 
214 Vitrinų apipavidalinimas 
443 Vulkanologija 
 
421 Zoologija 
Ž 
544 Žaliavų gavyba 
621 Žąsų auginimas 
621 Žemdirbyst÷ 
582 Žem÷s kasimo inžinerija 
621 Žem÷s ūkio ekonomika 
525 Žem÷s ūkio mašinų mechanika 
621 Žem÷s ūkio mokslai 
621 Žem÷s ūkio pagrindai 
 
621 Žem÷s ūkio 
verslas/Agropramoninio komplekso 
veikla 
621 Žem÷s ūkis 
620 Žem÷s ūkis, miškininkyst÷ ir 
žuvininkyst÷ (plačiosios programos) 
213 Žiniasklaidos metodai 
347 Žinios apie įmonę 
312 Žmonių geografinis 
pasiskirstymas 
345 Žmonių išteklių valdymas 
313 Žmonių teis÷s 
222 Žodinis vertimas 
813 Žok÷jų rengimas 
321 Žurnalistika 

624 Žuvininkyst÷ 
624 Žuvininkyst÷s mokslas ir 
technologija 
624 Žuvivaisa 
624 Žuvų ūkiai 
624 Žvejyba 
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