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Respondento identifikavimo kodas  Apklausiami: 15–34 metų gyventojai 

          Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 
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 121 Kurioje šalyje gim ė Jūsų motina?       

 1 Lietuvoje.......................................................................................................................................      

 2 Užsienio valstybėje (įrašyti) _______________________________________I___I___I kodas   � 122  

 3 Nežinoma....................................................................................................................................      

        
 122 Koks J ūsų motinos išsilavinimas?      

 1 Neturi pradinio, pradinis, pradinis su profesiniu, pagrindinis, pagrindinis su profesiniu..............      

 2 Vidurinis, vidurinis su profesiniu, povidurinis, specialusis vidurinis.............................................   
� 

  
123 

 3 Aukštesnysis, aukštasis...............................................................................................................    
 

 4 Nežinomas...................................................................................................................................      

        
 123 Kurioje šalyje gim ė Jūsų tėvas?       

 1 Lietuvoje.......................................................................................................................................      

 2 Užsienio valstybėje (įrašyti) ________________________________________I___I___I kodas   � 124  

 3 Nežinoma.....................................................................................................................................      

        
 124 Koks J ūsų tėvo išsilavinimas?      

 1 Neturi pradinio, pradinis, pradinis su profesiniu, pagrindinis, pagrindinis su profesiniu...............      

 2 Vidurinis, vidurinis su profesiniu, povidurinis, specialusis vidurinis..............................................   
� 

  
125 

 3 Aukštesnysis, aukštasis...............................................................................................................    
 

 4 Nežinomas...................................................................................................................................      

        
 125 Ar Jūs mokydamasis dirbate (-ote)? 

Dirbti – tai turėti darbą, už kurį yra mokamas atlyginimas ar gaunamas pelnas 
     

       
 1 Iš viso nedirbate (-ote) arba dirbate (-ote) trumpiau nei 1 mėnesį per metus…...........................      

 2 Dirbate (-ote), atlikdamas praktiką ar studijuodamas rezidentūroje, tai yra (buvo) Jūsų 
mokymosi programos dalis.......................................................................................................... 

     

 3 Dirbate (-ote), tačiau tai nėra (nebuvo) Jūsų mokymosi programos dalis (ne praktika ar 
rezidentūra)................................................................................................................................. 

     

 4 Dirbate (-ote) pertraukos (ne trumpesnės nei vieni mokslo metai) tarp mokslų metu.................   
� 

  
126 

 5 2 ir 3 atsakymų derinys.............................……………………………………………......................    
 

 
 

6 2 ir 4 atsakymų derinys…….................................……………………………………………….…..      

 7 3 ir 4 atsakymų derinys.............................…………………………………………………….….…..      

 8 2, 3 ir 4 atsakymų derinys.…............................………………………………………………….…..      
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 126 Ar Jūs dabar mokot ės, t. y. esate mokinys ar studentas?       

 1 Taip…………………………………………………………………………………………..…………...   � AČIŪ  

 2 Ne………………………………………………………………………………………………………....   � 127  

        
 127 Kada Jūs baig ėte ar (laikinai) nutrauk ėte mokslus paskutin į kart ą?      

  Nurodyti: I__I__I__I__I metai I__I__I mėnuo...............................................................................   � 128  

        
 128 Kada prad ėjote dirbti baig ęs ar (laikinai) nutrauk ęs mokslus paskutin į kart ą?      

 1 Nepraėjus 3 mėn..........................................................................................................................   � 130  

 2 Po 3 mėn. ir vėliau........................................................................................................................   
� 

  
129 

 3 Dar nepradėjote dirbti...................................................................................................................    
 

        
 129 Ką veikėte baig ęs ar (laikinai) nutrauk ęs mokslus paskutin į kart ą?      

 1 Dirbote trumpalaikį darbą (ne ilgiau kaip 3 mėn.)…………..........................................................      

 2 Atlikote privalomąją pradinę karo tarnybą………….………………………...............................….      

 3 Nedirbote, ieškojote darbo...........................................................................................................      

  Nedirbote, bet neieškojote darbo dėl:      

 4       šeiminių pareigų ……………………………………………………………………….…………...   � 130  

 5       kursų, seminarų, konferencijų ir pan..…….…........................................................................      

 6       savanoriškos veiklos………………………………………………………………………….….….      

 7       sveikatos problemų……………………………………………………………………..…...……...      

 8       kitų priežasčių…………………………………………………………………………..….….........      

        
 130 Ar baig ęs ar (laikinai) nutrauk ęs mokslus paskutin į kart ą Jūs dirbote (-ate) ilgiau nei 3 

mėn.? 
     

       
 1 Taip..............................................………………………................................................................   � 131  

 2 Ne…………………………………………………………….……………………………………………   � AČIŪ  

        PIRMASIS DARBAS (TRUK ĘS ILGIAU NEI 3 MĖN.) BAIGUS AR (LAIKINAI) NUTRAUKUS MOKSLUS 
PASKUTIN Į KARTĄ 

       
 131 Ar Jūs šiame darbe tebedirbate?      

 1 Taip..............................................................................................................................................   
� 

  
132 

 2 Ne.................................................................................................................................................    
 

        
 132 Kuris iš ši ų darbo paieškos b ūdų buvo s ėkmingas?      

 1 Kreipimasis į švietimo įstaigą………………………...……………….…………………………….….      

 2 Kreipimasis į valstybinę darbo biržą.………………………………….…....………………………....      

 3 Darbo skelbimų paieška žiniasklaidoje ar internete…….………........................……...................      

 4 Tiesioginis kreipimasis į darbdavį………...............………….………............................................   � 133  

 5 Šeimos ir draugų pagalba...............……………………………….….…………………….……….…      

 6 Patirtis toje pačioje darbovietėje (darbas vasarą, darbas studijų metu, praktika, savanoriškas 
darbas).………......................………………………………............................................................ 

     

 7 Savo verslo pradžia…….………….......……………………………………………...........................      

 8 Kita…………………………………………………………………………………………………….…..      
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 133 Kada Jūs prad ėjote dirbti?      

  Nurodyti: I__I__I__I__I metai I__I__I mėnuo...............................................................................   � 134  

        
 134 Kiek m ėnesių dirbate (-ote)?      

  Nurodyti: I__I__I__I mėn..............................................................................................................   � 135  

        
 135 Jūsų pareigos arba profesija (atliekamas darbas) įsidarbinus:      

  _________________________________________________________  kodas  I__I__I__I__I   � 136  

        
 136 Įsidarbinus J ūs tapote:      

 1 Savarankiškai dirbančiu asmeniu……………………………………………………………………...      

 2 Nuolatiniu samdomuoju darbuotoju, dirbančiu visą darbo dieną.…………........…………...........      

 3 Nuolatiniu samdomuoju darbuotoju, dirbančiu ne visą darbo dieną...…………...........................   
� 

  
AČIŪ 

 4 Laikinu samdomuoju darbuotoju, dirbančiu visą darbo dieną……..……………………................    
 

 5 Laikinu samdomuoju darbuotoju, dirbančiu ne visą darbo dieną...............….…………..............      

 6 Šeimos nariu, dirbančiu šeimos įmonėje ar ūkyje……………………………………......................      

        
 

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS IR DALYVAVIM Ą STATISTINIAME TYRIME 

 
Prašome nurodyti, kiek minučių sugaišote tyrimo anketai pildyti (neįskaitant kelionės laiko)                        min. 
 
 
 
 
Klausėjo (-os) vardas, pavardė ................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Apklausta 2009 m. __________________________________ d. 
 
 
Pasiteirauti: 
Statistikos departamento tel.: (8 5) 236 4958, 236 4706 

 



 
Jaunimo atėjimo į darbo rinką statistinio  
tyrimo anketos JDR-01 vienkartinės 
priedas 

 
 
 

INFORMACIJA DĖL JAUNIMO AT ĖJIMO Į DARBO RINKĄ STATISTINIO TYRIMO 
(anketa JDR-01) 

 
 

STATISTINIO TYRIMO 
TEISINIS PAGRINDAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 

2008 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 207/2008, patvirtinantis Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 577/98 numatyto jaunimo atėjimo į darbo rinką 2009 m. ad hoc modulio specifikacijas (OL 2008 L 
62, p. 4). 

STATISTINIO TYRIMO 
RŪŠIS, APIMTIS 

IR TIKSLAS 

Atrankinis tyrimas. 

Tyrimo tikslas – įvertinti jaunimo integraciją į šalies darbo rinką. 

Apklausą atlieka klausėjai. Apklausiama 3 tūkst. atsitiktinės atrankos būdu atrinktų 15–34 metų 
amžiaus gyventojų. 

Tiriamasis laikotarpis – 2009 m. balandžio–birželio mėn. 

 

STATISTINĖS 
INFORMACIJOS 

PASKELBIMO LAIKAS 
IR VIETA 

 

2010 m. kovo mėn. – pirminių duomenų bazė Europos Bendrijų statistinei tarnybai. 

STATISTINIŲ 
DUOMENŲ 

KONFIDENCIALUMAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis: 

„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti 
respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra 
konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“ 

 
 

_________________ 
 
 


