
 
PAAIŠKINIMAI JAUNIMO AT ĖJIMO Į DARBO RINKĄ STATISTINIO TYRIMO ANKETAI JDR–01 PILDYTI 

 
Jaunimo atėjimo į darbo rinką tyrimas bus atliekamas 2009 m. balandžio–birželio mėn. (antrąjį ketvirtį) 

tuose pačiuose namų ūkiuose, kaip ir gyventojų užimtumo tyrimas. JDR-01 anketa turės būti užpildyta 
visiems 15–34 metų gyventojams , atsakiusiems į 2009 m. II ketvirčio gyventojų užimtumo tyrimo anketos 
(GU-01) klausimus. Vaikų iki 15 metų amžiaus ir vyresnių nei 35 metų amžiaus gyventojų apklausti nereikia. 

Tyrimo tikslas – įvertinti jaunimo integraciją į šalies darbo rinką. 
 

ANKETOS JDR-01 PILDYMAS 
 

Apklausus ir užpildžius 2009 m. II ketvirčio gyventojų užimtumo tyrimo anketą GU-01, visiems 15–34 
metų gyventojams pildoma „Jaunimo atėjimo į darbo rinką“ anketa JDR-01, kuri yra anketos GU-01 tęsinys. 

121–124 klausimai. Respondento motinos (t ėvo) gimimo šalis ir išsilavinimas. 
Ši informacija svarbi norint įvertinti šeimos socialinės padėties įtaką jaunimo išsilavinimui ir atėjimui į 

darbo rinką. 
Jei respondentas gyvena kartu su tėvais tame pačiame namų ūkyje ir jiems yra užpildytos anketos GU-

01, šios informacijos galima neklausti ir ją perkelti iš pagrindinės anketos. Motinos (tėvo) gimimo šalis – GU-01 
96 klausimas, o išsilavinimas – 88 klausimas. (Pastaba: nuo 2009 m. II ketv. atrankos sąrašuose bus įrašyta 
asmens gimimo šalis iš Gyventojų registro). 

Šiuose klausimuose yra klausiama apie tėvų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra biologiniai, ar ne, gimimo 
šalį ir išsilavinimą. Svarbu žinoti, su kuo respondentas užaugo – tai gali būti ir seneliai, įtėviai. 

Asmenims, augusiems instituciniuose namuose (vaikų, globos ir pan.) ir nežinantiems šios informacijos 
apie tėvus, reikia žymėti „nežinoma“. 

 
121 ir 123 klausimas. Motinos (tėvo) gimimo šalis koduojama taip pat, kaip koduojamos šalys gyventojų 

užimtumo tyrime (anketoje GU-01). Įrašomas šalies pavadinimas ir šalies kodas, naudojant Šalių 
klasifikatori ų (paaiškinimų anketai GU-01 pildyti 3 priedas). 

 
122 ir 124 klausimas. Nurodomas motinos (tėvo) aukščiausias įgytas išsilavinimas, remiantis mokyklos 

baigimo pažymėjimu, brandos atestatu, diplomu ar pan. Jei mokslai nėra baigti, nurodomas jau turimas 
aukščiausias įgytas išsilavinimas, kurį patvirtina gautas pažymėjimas, atestatas ar pan. 

 
125 klausimas. Ar J ūs mokydamasis dirbate (-ote)? 
Šis klausimas užduodamas tiek dabar besimokantiems, tiek mokslus baigusiems gyventojams. 

Klausiama apie visą mokslų/studijų laiką, ne tik paskutinius metus besimokant. 
Dirbti reiškia turėti darbą, už kurį yra mokamas atlyginimas ar gaunamas pelnas. Šis darbas turi trukti 

bent 1 m ėnes į per metus , t. y. 4 savaitės dirbant visą darbo dieną, 8 savaitės dirbant ne visą darbo dieną arba 
150 valandos, dirbtos per metus. 

Jei respondentas dirbo trumpiau nei 1 mėn. arba iš viso nedirbo, žymėti 1 atsakymą. Trumpalaikiai (trukę 
trumpiau nei 1 mėn.) darbai per visą mokymosi laikotarpį nesumuojami ir neįskaitomi. Šis atsakymas žymimas 
ir respondentams, atlikinėjusiems praktiką (studijavusiems rezidentūroje), bet jos metu neįdarbintiems ir 
negavusiems atlyginimo. 

2–8 atsakymai – apie darbus, trukusius ilgiau nei 1 mėn. per metus. 
Jei besimokant buvo atliekama praktika (studijuojama rezidentūroje) įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje ir 

šios praktikos (rezidentūros) metu buvo įsidarbinta ir mokėtas darbo užmokestis, reikia žymėti 2 atsakymą. 
Jei buvo dirbama, tačiau tai nebuvo praktika (rezidentūra), ar jei buvo dirbama atostogų metu, žymėti 3 

atsakymą. 
Kai dirbama pertraukos (ne trumpesnės nei vieni mokslo metai) tarp mokslų metu, žymėti 4 atsakymą. 
Jei buvo dirbama atliekant praktiką (studijuojant rezidentūroje), taip pat jei buvo dirbama ir ne praktikos ar 

rezidentūros metu, žymėti 5 atsakymą. 
Kai buvo dirbama atliekant praktiką (studijuojant rezidentūroje), taip pat jei buvo dirbama pertraukos (ne 

trumpesnės nei vieni mokslo metai) tarp mokslų metu, žymėti 6 atsakymą. 
Jei buvo dirbama ne praktikos (rezidentūros) metu ir pertraukos (ne trumpesnės nei vieni mokslo metai) 

tarp mokslų metu, žymėti 7 atsakymą. 
Kai dirbama praktikos (rezidentūros), taip pat ne praktikos (rezidentūros) ar pertraukos (ne trumpesnės 

nei vieni mokslo metai) tarp mokslų metu, žymėti 8 atsakymą. 
 
126 klausimas. Ar J ūs dabar mokot ės, t. y. esate mokinys ar studentas? 
Klausiama visų 15–34 metų gyventojų. (Atsakymas turėtų būti patikslintas su anketos GU-01 80 klausimo 

atsakymu. Jei joje buvo pažymėtas 1 ar 2 atsakymas – anketoje JDR-01 turėtų būti žymimas 1 atsakymas, jei 3 
atsakymas – anketoje JDR-01– 2). 

Respondentui atsakius „taip“ apklausa baigiama. 
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127 klausimas. Kada J ūs baig ėte ar (laikinai) nutrauk ėte mokslus paskutin į kart ą? 
Nurodomi metai ir mėnuo, kada respondentas baigė mokymo įstaigą ar (laikinai) nutraukė mokslus 

paskutin į kart ą, nepriklausomai nuo to, ar mokymosi programa buvo baigta ar ne ir ar respondentas ketina 
toliau tęsti mokslus. 

 
128 klausimas. Kada prad ėjote dirbti baig ęs ar (laikinai) nutrauk ęs mokslus paskutin į kart ą? 
Šio klausimo tikslas – nustatyti, kada respondentas pradėjo dirbti baigęs ar (laikinai) nutraukęs mokslus 

paskutinį kartą. 
Jei respondentas pradėjo dirbti anksčiau nei po 3 mėn., kai buvo baigti ar (laikinai) nutraukti mokslai 

paskutinį kartą, žymėti 1 atsakymą, po 3 mėn. arba vėliau – 2 atsakymą, jei respondentas dar nepradėjo dirbti, 
žymėti 3 atsakymą. 

 
129 klausimas. K ą veik ėte baig ęs ar (laikinai) nutrauk ęs mokslus paskutin į kart ą? 
Respondentas turėtų nurodyti savo pagrindinį užsiėmimą, kai baigė ar (laikinai) nutraukė mokslus 

paskutinį kartą. Jei sunku nuspręsti, koks užsiėmimas buvo pagrindinis, turėtų būti žymimas trukęs ilgiausiai. 
Nemokamos praktikos atlikimas žymimas 8 atsakyme. 
 
130 klausimas. Ar baig ęs ar (laikinai) nutrauk ęs mokslus paskutin į kart ą Jūs dirbote (-ate) ilgiau 

nei 3 m ėn.? 
Jei respondentas, baigęs ar (laikinai) nutraukęs mokslus paskutinį kartą, dirba ar yra dirbęs ilgiau nei 3 

mėn., žymėti 1 atsakymą. 
Jei respondentas, baigęs ar (laikinai) nutraukęs mokslus paskutinį kartą, nedirbo ilgiau nei 3 mėn., 

žymimas 2 atsakymas ir apklausa baigiama. 
 
Nuo 131 klausimo iki anketos pabaigos yra klausiama  apie pirm ą darb ą, trukus į ilgau nei 3 m ėn., 

baigus ar (laikinai) nutraukus mokslus paskutin į kart ą. Tai turi b ūti darbas, už kur į mokamas 
atlyginimas ar gaunamas pelnas. 

 
131 klausimas. Ar J ūs šiame darbe tebedirbate? 
Jei respondentas iki šiol dirba šiame darbe, žymėti 1 atsakymą. 
Jei jame jau nebedirba – 2 atsakymą. 
 
132 klausimas. Kuris iš ši ų darbo paieškos b ūdų buvo s ėkmingas? 
Respondentas turėtų nurodyti pagrindin į būdą, kuris padėjo susirasti darbą. 
 
133 klausimas. Kada J ūs prad ėjote dirbti? 
Respondentas dirbti galėjo pradėti ir besimokydamas. Jei šiame darbe buvo (yra) dirbama ir pabaigus ar 

(laikinai) nutraukus mokslus paskutinį kartą, pradėto dirbti darbo data bus ankstesnė nei baigtų ar (laikinai) 
nutrauktų mokslų paskutinį kartą, data. 

Nurodomi metai ir mėnuo, kada respondentas pradėjo dirbti. 
 
134 klausimas. Kiek m ėnesių dirbate (-ote)? 
Nurodoma, kiek mėnesių pirmame darbe, trukusiame ilgiau nei 3 mėn., kai buvo baigti ar (laikinai) 

nutraukti mokslai paskutinį kartą, respondentas dirbo (-a). Jei dirbti pradėta besimokant, o pabaigus ar (laikinai) 
nutraukus mokslus darbas buvo tęsiamas, mėnesiai skaičiuojami nuo darbo pradžios. 

 
135 klausimas. J ūsų pareigos arba profesija (atliekamas darbas) įsidarbinus: 
Nurodomos pareigos arba profesija (atliekamas darbas), respondentui įsidarbinus. Koduojama 4 ženklų 

lygiu pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (GU-01 pildymo paaiškinimų 2 priedas). 
 
136 klausimas. Įsidarbinus J ūs tapote: 
Nurodomas respondento statusas jam įsidarbinus. 
 
 
 
 
Statistikos departamento 
Užimtumo statistikos skyrius 
 
Telefonai pasiteirauti: (8 5) 236 4958, 236 4706 


