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PAAIŠKINIMAI IMIGRANT Ų IR JŲ TIESIOGINI Ų PALIKUONI Ų PADĖTIES DARBO 
RINKOJE STATISTINIO TYRIMO ANKETAI IDR - 01VIENKART INĖ PILDYTI 

 
 Imigrantų ir jų palikuonių padėties darbo rinkoje tyrimas bus atliekamas 2008 m. 
antrąjį ketvirtį tuose pat namų ūkiuose, kaip ir gyventojų užimtumo tyrimas. Tyrimo tikslas – 
įvertinti imigrant ų skaičių ir j ų padėtį darbo rinkoje. 

  Imigracija–atvykimas į Lietuvą iš kitos valstybės, ketinant apsigyventi nuolat arba 
ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui. Imigrantas – imigravęs  asmuo. 

 Imigrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėties darbo rinkoje anketa IDR-01 turi būti 
užpildyta visiems 15 -74 metų gyventojams, esantiems 2008 m. II ketvirčio gyventojų užimtumo 
tyrimo atrankos sąrašuose. Vaikų iki 15 m. amžiaus ir vyresnių nei 75 m. amžiaus gyventojų 
(asmenų gimusių iki 1933 m.)  apklausti nereikia. 

 Lietuvoje iki 2008 m. imigrantų buvo palyginus mažai. Lietuvai 2004 m. gegužę 
tapus Europos Sąjungos nare, ir atsiradus galimybei laisvam darbo jėgos judėjimui po Europos 
Sąjungą, vis daugiau užsieniečių dirbti ar gyventi atvyksta į Lietuvą. Migracijos tarnyba prie 
Vidaus reikalų ministerijos turi informaciją apie legalius imigrantus atvykusius  į Lietuvą. Tačiau 
dalis imigrantų gyvena nelegaliai. Tokie asmenys statistiką  ypatingai domina, nes informacija 
apie jų įsitvirtinimą darbo rinkoje ypač naudinga. 

 

ANKETOS IDR - 01 KETVIRTIN Ė PILDYMAS 
 
 Apklausus ir užpildžius 2008 m. II ketvirčio gyventojų užimtumo tyrimo anketą  GU-
01,  15-74 m. amžiaus gyventojams pildoma anketa IDR 01 ,,Imigrantų ir jų palikuonių padėties 
darbo rinkoje tyrimo anketa”, kuri yra anketos GU-01 tęsinys.  

109 klausimas. Ar respondentas dirba, Jūs sužinojote pildant gyventojų užimtumo tyrimo anketą 
GU-01, todėl šiame klausime Jūs patys galite dirbantiems asmenims  pažymėti 1 atsakymą  ,,Taip”,  
o nedirbantiems –  2 atsakymą  ,,Ne”. 

110 klausimas. Kaip Jūs suradote darbą ar įkūrėte savo verslą?  

 Į šį klausimą turi atsakyti tik dirbantys asmenys, nepriklausimai nuo to, kiek laiko jie 
dirba Lietuvoje. Reikia pažymėti vieną iš šiame klausime pateiktų atsakymų variantų. Atsakymai į 
šį klausimą leis nustatyti kokiais būdais respondentai suranda darbą Lietuvoje, kas jiems padeda 
integruotis į darbo rinką. 
 
111 ir 112 klausimas. Motinos ir tėvo gimimo šalis. 
 
 Šių klausimų tikslas – įvertinti kiek yra asmenų, kurių vienas iš tėvų nėra gimęs 
Lietuvoje. Kai vienas iš tėvų yra gimęs ne Lietuvoje, tai jų vaikas laikomas tiesioginiu imigrantų 
palikuoniu. Motinos ir tėvo gimimo šalis leidžia nustatyti tiesioginių imigrantų palikuonių padėtį 
darbo rinkoje bei jų integravimąsi į darbo rinką. Labai svarbu atskirti tėvo ir motinos gimimo šalį, 
kadangi,  analizuojant palikuonių integravimąsi, gali išryškėti skirtumai tarp palikuonių, kurių 
vienas iš tėvų gimęs užsienyje ir tų, kurio abu tėvai gimę užsienyje.  
 Šis klausimas pateikiamas apie biologinius (juridinius) tėvus. Jeigu vaikas yra 
įvaikintas, 111 ir 112 klausimuose reikia klausti apie įtėvių gimimo šalį. Jei tėvai jau mirę, 
respondentas turi atsakyti į klausimą apie tėvus. Jeigu respondentas neturi informacijos apie vieną iš 
savo tėvų, pažymėkite 4 atsakymą – nežinote. Tais atvejais, kai tėvai ir vaikai gyvena tame pačiame 
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namų ūkyje – atsakymas į šį klausimą bus anketos GU-01 – 96 klausimo atsakymuose. Tokių 
respondento apie tėvų gimimo šalį klausti nereikia, o galėsite teisingą atsakymą pažymėti  iš 
anketos GU-01 96 klausimo. 
 
113 klausimas. Nuo kada esate Lietuvos pilietis. 
 
Į šį klausimą turi atsakyti visi 15-74 m. amžiaus gyventojai. 
1 atsakymą žymėti asmenims, kurie Lietuvos pilietybę turi nuo gimimo. 
2 ir 3 atsakymus žymėti asmenims, kurie gimė ne Lietuvoje, bet turi Lietuvos pilietybę arba 
leidimą gyventi Lietuvoje. Asmenims, kurie atsimena, kuriais metais suteikta Lietuvos pilietybė, 
įrašyti metus, o nežinantiems – pažymėti 3 atsakymą. 
4 atsakymą žymėti  asmenims, kurie gyvena Lietuvoje, bet  Lietuvos pilietybės neturi. 
 Jei asmuo gimęs Lietuvoje, jo apklausa baigiama. 
  
 Kadangi patys respondentai tikrai  žinos, nuo kada yra Lietuvos piliečiai, arba neturi 
pilietybės, problemų pildant šio klausimo atsakymus neturėtų būti. Pilietybės įstatymo pakeitimai 
vyksta nuolat,  bet tai neturėtų apsunkinti šio tyrimo vykdymo. 
 
114 klausimas. Kiek  metų gyvenate Lietuvoje? 
 
 Į šį klausimą turi atsakyti tik imigrantai, t.y. asmenys gimę ne Lietuvoje ir turintys ar 
ne Lietuvos pilietybę. Kiek metų asmuo gyvena Lietuvoje turėtų būti skaičiuojami sumuojant visus 
apsilankymus Lietuvoje, tačiau neįtraukiant trumpalaikių vizitų. Trumpalaikis apsilankymas kaip 
turistui ar pasimatymas su šeima neįskaičiuojamas į pragyventų metų skaičių. Pvz., jeigu asmuo 
Lietuvoje gyveno 6 mėn. ir vėl sugrįžo į savo šalį, o po to jis 2 metus vėl gyveno Lietuvoje, tai 
bendra gyvenimo Lietuvoje trukmė yra 2,5 metų , o pirmo atsakymo langeliuose turi būti pažymėta 
pilnais skaičiais I_ I3I.  
 Jei respondentas tiksliai neprisimena, kiek metų gyvena Lietuvoje ar nuolat 
migruojančiam tarp šalių asmeniui sunku suskaičiuot, kiek metų gyvena Lietuvoje, žymėti antrą 
atsakymą. 
 
115 klausimas. Pagrindinė emigracijos priežastis. 
 
 Atsakymuose i šį klausimą turi būti nurodyta viena pagrindinė priežastis, dėl kurios 
asmuo emigravo  iš savo šalies (paskutinė emigracija). 
 Atsakymai padės nustatyti skirtingas migruojančių asmenų priežastis  t.y. kas 
imigravo dėl darbo, studijų ar šeimos susijungimo. Šis klausimas yra rodiklis-raktas, kuris nustatys 
kaip susidaro migrantų populiacijos ir paaiškins pagrindinius kintamuosius, integruojantis į darbo 
rinką. Vienoje šeimoje pagrindinė imigracijos priežastis gali būti skirtinga. Tėvui tai gal bus naujas 
darbas, o motinai – šeima, vaikai ir pan.)  
Atsakymas 3 Į šį atsakymą įskaitomas ir nuosavo  verslo kūrimas Lietuvoje. 
Atsakymas 4 – įskaitomi visi  mokymai, kursai, studijos – internatūra t.y. tobulinimasis, praktika. 
Atsakymas 5 „priverstinė“ migracija, kai emigruojama dėl politinių priežasčių (politiniai 
pabėgėliai), ieškantys politinio prieglobsčio bei kitos laikinos asmenų apsaugos priemonės.  
Atsakymas 6 žymimas tiems respondentams, kurie atvyko pas tėvus, vaikus, sutuoktinį t.y. šeimos 
branduolio susijungimas. 
Atsakymas 7 žymimas tiems respondentams, kurie atvyko į Lietuvą kurti šeimos. 
Atsakymas 8 žymėti tokioms priežastims kaip savanoriška migracija pvz., pensinio amžiaus 
gyventojų atvykimas į Lietuvą dėl pigesnio pragyvenimo, geresnių klimatinių sąlygų, geresnės 
medicininės  ir sveikatos  priežiūros sąlygų,  didesnio visuomeninio  saugumo. 
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116 klausimas. Leidimo /pažymos/, vizos gyventi Lietuvoje trukmė. 
 
  Atsakymai į šį klausimą suteiks informaciją apie leidimo gyventi Lietuvoje trukmę t.y. 
kokiam laikui  leidimas /pažyma/, viza gyventi Lietuvoje yra išduotas. Informacija apie šį rodiklį 
labai svarbi, nes  ji atspindi imigrantų galimybes integruojantis į darbo rinką, parodo imigrantų 
įtraukimo į darbo rinką, šalies politiką ir leis analizuoti kaip imigrantai gauna leidimus gyventi 
šalyje.  
 
117 klausimas. Teisinių galimybių susirasti darbą apribojimas. 
 
 Klausimo tikslas išsiaiškinti imigrantų teisines galimybes patekti į šalies darbo rinką.  
Ar imigrantų teisės įsidarbinti ir dirbti norimą darbą nėra apribotos. Pirmas atsakymas pasirenkamas 
kai respondentas nesusiduria su jokiais teisinais apribojimais, antras – šeštas atsakymai parodo 
asmenų suvaržymus įsidarbinant, susirandant legalų darbą. Septintas atsakymas „Kiti teisinių 
galimybių apribojimai“ įtraukia geografinius apribojimus, išskyrus laiko apribojimus. 
 
118 klausimas. Lietuvoje buvo nustatyta Jūsų profesinė kvalifikacija. 
  
Atsakymas 1. Taip, nustatytas profesinis kvalifikacijos atitikimas reiškia, kad visi kvalifikacijos 
įgijimo dokumentai, pažymėjimai (sertifikatai) atitinka šalies reikalavimus. 
Atsakymas 4. Nenustatyta (dėl kitos nei 3 priežasties), kai respondentui visai nereikalingas joks 
sertifikatas jo atliekamam darbui, jo darbas pripažintas ir įvertintas be sertifikato. 
Atsakymas 5. Kitos priežastys – kai respondentas žino, kad galimybė pripažinti jo profesinę 
kvalifikaciją yra sudėtinga ir brangi procedūra. 
 
119 klausimas. Ar yra poreikis gerinti lietuvių kalbos įgūdžius, kad būtų galima gauti tinkamą 
darbą? 
 
 Kalbos nemokėjimas yra viena iš pagrindinių kliūčių imigrantams įsidarbinti ar 
pagerinti savo kvalifikaciją arba parodyti įgytą kvalifikaciją ar atskleisti savo darbo patirtį. 
Atitinkamas kalbos pagerinimas suteikia respondentui didesnio pasitikėjimo ir sumažina kliūtis 
integruotis į darbo rinką.  
Atsakymą 1 reikia žymėti respondentams, kurie negali dirbti  kvalifikuoto darbo dėl lietuvių kalbos 
nežinojimo ir jiems reikalingas lietuvių kalbos mokymasis.  
 
Atsakymą 2 reikia žymėti tiems respondentams, kurie  gerai moka lietuvių kalbą, arba kai ją 
nelabai gerai moka, bet tai netrukdo jo tiesioginiam darbui ar gyvenimui. 
 
120 klausimas. Paslaugos, kuriomis naudojosi imigrantas, integruojantis į darbo rinką per 
paskutinius dvejus metus (2005-2007 m.). 
  
 Atsakymai į šiuos klausimus suteiks informaciją ar respondentas naudojosi 
integravimo į darbo rinką paslaugomis per dvejus metus nuo paskutinio atvykimo. Atsakymai leis 
analizuoti kokiomis  paslaugomis imigrantai naudojasi integruojantis į darbo rinką  atvykę į 
Lietuvą. Būtent tai labai svarbu žinoti analizuojant imigrantų integraciją į darbo rinką.   
 
Statistikos departamento  
Užimtumo statistikos skyrius Tel. (8 5) 236 4786, 236 4706  
 


