
Rekomendacijos klaus ėjams, atliekantiems darbo organizavimo 
ir darbo laiko tyrim ą (Anketa DO - 01)  

 
Tyrimo tikslas 
 

Šio tyrimo tikslas - surinkti išsamią informaciją, kaip šalyje organizuojamas darbas: 
ar paplitęs viršvalandinis, pamaininis darbas ir darbas pagal iškvietimus, ar darbdaviai 
moka už dirbtus viršvalandžius, ar gyventojams patogu dirbti pamainomis, vakarais, naktimis ir 
savaitgaliais. 

Tyrimas atliekamas vykdant Europos Bendrijų Komisijos reglamentą (EB) 
Nr.2104/2002. Jį privalo atlikti visos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ir stojančiosios 
šalys. Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Eurostatas) antrąjį 2004 m. ketvirtį organizuoja 
užimtų asmenų darbo organizavimo ir darbo laiko tyrimą Komisija, remdamasi tyrimo 
rezultatais, apibendins šalių darbo rinką ir įvertins darbo organizavimą šalyse. Kadangi 
visos šalys tyrimą atliks pagal vienodą klausimyną ir metodiką jo rezultatus bus galima 
palyginti tarpusavyje. 

 
Anketos pildymas 
 
Į anketos klausimus turi atsakyti visi dirbantys 15 metų amžiaus ir vyresni asmenys, 

apie darbo organizavim ą pagrindiniame darbe. Pageidautina, kad į anketos klausimus 
atsakytų pats respondentas, nes ne visada kitas namų ūkio narys gali tiksliai atsakyti į 
klausimus apie respondento darbo metodus bei darbo grafiką ir su tuo susijusias 
problemas. Tačiau, jei nėra kitos galimybės, už respondentą gali atsakyti kiti šeimos nariai. 

Į skirtingus darbo organizavo ir darbo laiko tyrimo anketos (DO-01) klausimus atsako 
samdomieji ir asmenys, dirbantys sau su samdomaisiais ar be jų. 

Kad tyrimas būtų patikimas anketa pradedama gyventojų užimtumo tyrimo anketos 
GU-01 17 klausimo pakartojimu. 

 
104 klausimas. Jus tiriam ąją savait ę buvote:  

Atsakymas šį klausimą turi sutapti su atsakymu į anketos GU-01 17 klausimą. ( GU - 
01 17 kl. = DO- 01 104 kl.).  

Asmenys, dirbantys sau (3-8 atsakymai), privalo atsakyti į 105 ir 106 klausimus, o 
samdomieji (1ir 2 atsakymo variantai) - į 107 ir kitus klausimus. 

 
105 klausimas. Ar Jūs pats (pati ): 
Šio klausimo tikslas, išsiaiškinti, ar asmuo, dirbantis sau, pats sprendžia, kaip ir kada 

jam dirbti. 
Jeigu respondentas pats sprendžia, kaip jis dirbs (pvz žemdirbys, asmuo, 

sudaręs autorinę sutartį, įsigijęs verslo liudijimą ar pan.), žymimas atsakymas 1. Jei 
respondentui kažkas (tėvai ar kuris nors šeimos narys) nurodo, kaip jam dirbti, bet jis pats 
gali pasirinkti, kada dirbti, žymimas atsakymas 2. 

Jeigu respondentas pats gali nusistatyti darbo tvarką ir darbo metodus, – žymimas 
3 atsakymas. Jeigu jis negali pasirinkti, kaip ir kada atliks darbą – 4 atsakymas. 

 
106 klausimas. Jūs įprastai dirbate:  

Į šio klausimo 1 ir 2 dal į atsako asmenys, dirbantys sau, ir nedideli ų įmoni ų 
savininkai, samdantys 10 ir mažiau darbuotoj ų. Jei asmuo samdo daugiau nei 10 
asmenų, žymimas 3 atsakymo variantas. 

Šio klausimo tikslas - sužinoti, ar respondentas darbą atlieka tik vienam klientui, ar jis, 
norėdamas realizuoti pagamintas prekes arba suteikti paslaugas, dirba su keliais užsakovais. 



Į 107 - 116 klausimus turi atsakyti samdom ą darb ą dirbantys asmenys.  

 
107 klausimas. Ar Jūs tiriam ąją savait ę dirbote viršvalandžius?  

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 str. nurodo, kad darbo laikas negali būti 
ilgesnis kaip 40 vai. per savaitę, o asmenims dirbantiems sutrumpintą darbo laiką, t. y. 
asmenims iki 18 metų bei asmenims, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine ir 
emocine įtampa,  negali viršyti 36 val. per savaitę. 

Viršvalandžiai - tai darbo laikas, kai dirbama daugiau valandų per savaitę nei 
normalus darbo laikas, įskaitomos tos valandos, kurios susijusios su pagrindiniu darbu. 
Laikas, sugaištas kelionėms į darbo vietą ir atgal, į viršvalandžių laiką neįskaitomas. 

Dirbti viršvalandžius populiaru privačiame sektoriuje, ypač prekyboje, statybose ir 
kt. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad anketoje DO-01 viršvalandžiai gali būti žymimi tik tuo 
atveju, jei anketoje GU-01 pažymėtas 28 klausimo 3 atsakymas. Jei pildant anketą DO-01 
respondentas pasakytų, kad jis dirbo viršvalandžius, o anketoje GU-01 pažymėtas 28 
klausim 1 ar 2 atsakymas, rekomenduojama pataisyti 28 klausimo atsakymus, nes asmuo 
tikrai dirbo viršvalandžius. 

 
108 klausimas. Kiek viršvalandži ų dirbote tiriam ąją savait ę ? 

Jei respondentas tiriamąją savaitę dirbo daugiau nei 40 val., žymima, kad jis dirbo 
viršvalandžius. Dirbtų viršvalandžių skaičius suskaičiuojamas taip: iš faktiškai tiriamąją 
savaitę dirbtų valandų skaičiaus pvz. 50 val., reikia atimti privalomąją darbo laiko trukmę, t. y. 
40 val. Šis skirtumas   t. y. 10 val. įrašomas į šio klausimo langelį. 

Tam tikrų kategorijų ( gydymo, globos, rūpybos, vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos, 
ryšių, budėjimo režimu darbuotojams , budėtojams patalpose) darbuotojai gali dirbti iki 24 vai. 
per parą. Tokių darbuotojų vidutinė darbo valandų trukmė per septynių dienų darbo savaitę 
neturi viršyti 48 valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 
dvidešimt keturios valandos. 

 
109 klausimas. Ar Jums bus sumok ėta už dirbtus viršvalandžius?  

Reikia nurodyti, ar respondentui bus sumokėta už dirbtus viršvalandžius. Jei 
respondentas nežino, ar jam bus sumokėta, ar ne, žymimas 3 atsakymas. 

 
110 klausimas. Už kiek viršvalandži ų Jums bus sumok ėta?  

Respondentai, žinantys, už kiek dirbtų viršvavalandžių per savaitę jam bus sumokėta, 
turi pasakyti valandų skaičių. 

 
111 klausimas. Jūsų darbe:  

Respondentas turi pasakyti, kaip jis tiriamąją savaitę dirbo. Darbo dienos pradžia ir 
pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo laiko 
pradžią ir pabaigą valstybių ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustato 
Vyriausybė. 

1. Fiksuota darbo dienos pradžia ir pabaiga -   žymima respondentams, kurių 
darbo diena prasideda ir baigiasi vienodu laiku, pvz., prasideda 8 val. ryto, o   baigiasi 17 val. 
vakaro. 

2. Dirbate įvairiai - žymima respondentams, kurių darbo dienos pradžia ir pabaiga 
nėra reglamentuota. 

 

3. Kaupiamos   darbo  valandos,   kad   gal ėtum ėte   pasiimti   poilsio  valand ų.   
Jei respondentas darbo dieną pradeda pusvalandžiu anksčiau ir sukaupia  atitinkamą dirbtų 
valandų skaičių, pvz. 8 val. Tuomet jis gali porą dienų dirbti tik po pusę dienos ar panašiai. 

4. Kaupiamos darbo valandos,kad gal ėtum ėte pasiimti poilsio dien ų. Jei 
respondentas  darbo dieną pradeda pusvalandžiu anksčiau ir taip sukaupia atitinkamai  
valandų, pvz. 40 val. Tuomet  jis gali pasiimti 1 savaitę atostogų. 



5. Darbo dienos pradžia ir pabaiga priklauso nuo susit arimo. Tai gali būti 
darbuotojo ir darbdavio susitarimas dėl darbo dienos pradžios ir pabaigos. 

 6. Jūs pats pasirenkate darbo laik ą. Žymima respondentams, kurie patys 
pasirenka darbo grafiką. 

7. Kita - kai darbo dienos režimas neatitinka nė vieno iš išvardytų. Pageidautina 
kiek galima rečiau žymėti šį atsakymą. 

 
112 klausimas. Ar Jus dirbote pamainomis (per paskutines keturias savaites)? 

Atsakymas turi sutapti su anketos GU-01 21 klausimo atsakymu (GU-01 21 kl. = DO-01 
112 kl.).  

 

Darbas pamainomis, tai yra tokia darbo organizavimo forma, kai darbuotojas ar 
darbuotojų komanda pakeičia vienas kitą paeiliui ir tęsia tą patį darbą. Pamaininiam darbui 
būdinga tai, kad darbo dienos pradžia kinta. Pvz., respondentas vieną savaitę dirba nuo 6 
val. ryto, o kitą savaitę - nuo 16 val. 

Jei asmuo vieną savaitę dirba pvz., 12 val. per dieną, o kitą savaitę nedirba, toks 
darbas nelaikomas pamaininiu. Taip dirba pardavėjai, policininkai ar pan. 

 
113 klausimas. Keliomis pamainomis J ūs dirbote?  

1. Keturiomis. Taip dirbama nepertraukiamai veikiančiose įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose, atskiruose cechuose, baruose, darbuose, kur yra nepertraukiamas gamybos 
ciklas. 

2. Trimis, kai respondentas dirba tris pamainas, o viena pamaina tęsiasi 8 valandas. 
3- Dviejomis, tik dienomis t. y. tik nuo 6 val. ryto iki 18 val. vakaro. 
4. Kartais naktimis, kartais dienomis. Tai darbas pamainomis rotacijos 

principu, kai naktinė ir dieninė pamainos yra griežtai viena nuo kitos atskirtos. 
5. Kitaip - kai pamaininis darbas neatitinka nė vieno ankščiau nurodyto. 

Pageidautina, kiek galima mažiau žymėti šį atsakymą, 
 
114 klausimas. Ar Jums patogu dirbti pamainomis?  

Respondentas, dirbantis pamainomis, turi atsakyti, ar jam patogu dirbti pamainomis. 
 
115 klausimas. Ar Jūs atvykstate į darbą tik iškviestas (-a)?  

Tai nauja darbo organizavimo forma. Kasmet ji tampa vis populiaresnė. Taip gali 
dirbti kirpėjai, masažuotojai, auklės, namų tvarkytojai, talkose dalyvaujantys asmenys ir 
panašiai, jei jie pasako, kad tiriamąją savaitę dirbo. 

Dirbantys pagal iškvietimus į darbą iškviečiami tik tuomet, kai prireikia. Todėl tokie 
darbuotojai dirba be darbo grafiko. 

116 klausimas. Ar Jums patogu dirbti pagal iškvietimus?  

Respondentas, dirbantis pagal iškvietimą, turi pasakyti, ar taip dirbti jam patogu. 
117 - 120 klausimai privalomi visiems dirbantiesiems.  

117 klausimas. Ar Jūs tiriam ąją savait ę dirbote trumpesn ę darbo dien ą ar 
savait ę? Jo tikslas - išsiaškinti, ar respondentas dirba trumpesnę darbo dieną ar savaitę 
arba ne visą darbo dieną. Atsakymas į 117 klausimą turi sutapti su GU-01 anketos 28 
klausimo 1 atsakymu ( GU-01 28 kl. 1 atsakymas =  DO- 01 117 kl.).  

Trumpesnė darbo diena arba savaitė yra tokia, kai darbuotojas susitaria su 
darbdaviu, kad per savaitę jis dirbs mažiau nei 40 valandų. Tai būdinga ne visu etatu 
dirbantiems asmenims. Teisę dirbti trumpesnę darbo dieną arba savaitę turi: 

• nėščia, krūtimi maitinanti ar neseniai pagimdžiusi moteris; 
• moteris, turinti vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 16 metų; 
• neįgalus asmuo; 



• asmuo, slaugantis sergantį šeimos narį ir pateikęs darbdaviui medicinos įstaigos 
išvadą dėl neviso darbo laiko būtinumo bei laikotarpio, kurį ne visas darbo laikas taikomas. 

Trumpesnę darbo dieną ar savaitę gali dirbti: 
• daugiabučių namų bendrijų darbuotojai; 
• žemės ūkio subjektų darbuotojai; 
• finansinės - buhalterinės apskaitos darbuotojai; 
• draudimo įmonių darbuotojai, kurie įmonės vardu ir naudai rengia, sudaro 

draudimo sutartis,surenka draudimo įmokas ir kuriems darbo sutartyje nustatytas darbo 
užmokestis proporcingas kiekvieno jų surinktų draudimo įmokų sumai;  

• dirbantiems ir dieniniame skyriuje besimokantiems moksleiviams ir studentams. 
 
118 klausimas. Jei Jūs dirbote, tai:  

Galimi tokie variantai: 
1. Trumpesn ę ar ne vis ą darbo dien ą - žymėti tiems respondentams,  kurie 

dirbo trumpesnę darbo dieną. 
2. Mažiau kaip pus ę darbo dienos - žymėti tiems respondentams, kurie dirbo 

trumpiaunei pusę darbo dienos. 
3. Trumpesn ę darbo savait ę - žymėti tiems respondentams, kurie dirba 

trumpesnę darbo savaitę. 
 

5. Kas antr ą savait ę (vieną savaitę dirbate, kitą ne). Žymėti kas antrą savaitę 
dirbantiems asmenims. Tai budinga pardavėjų, policininkų ir pan. darbui. 

6. Kita. Žymėti asmenims, kurie negalėjo atsakyti į 1-5 atsakymus. Pageidautina, 
kiek galima mažiau žymėti šį atsakymą 

 
119 klausimas. Ar Jums tenka dirbti vakarais, naktimis ar savaitga liais?  

į šį klausimą turi atsakyti asmenys, kurie dirba vakarais, naktimis ar savaitgaliais ir 
kurie nurodė anketos GU-01 13,14,15 ir 16 klausimų 1 arba 2 atsakymus ( GU-01 13, 14, 15, 
16 klausimuose pažym ėtas 1 arba 2 atsakymas = DO-01 119 kl.).  

 
120 klausimas. Ar Jums patogu dirbti vakarais, naktimis ar savaitg aliais?  

Asmuo, dirbantis vakarais, naktimis ar savaitgaliais, turi pasakyti, ar jam patogu 
dirbti vakarais, naktimis ar savaitgaliais. Jei bent vienas iš šių variantų respondentui 
nepatogus, reikia žymėti atsakymą „Ne". Patogu dirbti reiškia, kad respondentui pačiam 
asmeniškai patogu taip dirbti. 

 
103 klausimas. Anketos neužpildymo priežastys.  

Pažymėti, jei respondentas, atsakęs į anketos GU-01 klausimus, atsisako atsakyti 
į anketos DO-01 klausimus. 
 
 
 
Statistikos departamento  
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