
Nurodymai klausėjams, 
atliekantiems perėjimo nuo darbinės veiklos prie pensijos tyrimą 

(anketa DVP-01) 
 Tyrimo tikslas 
  

  Europos Bendrijos užimtumo strategijoje ir kituose dokumentuose numatyta skatinti vyresnio amžiaus 
žmonių ekonominį aktyvumą ir pailginti jų darbinę veiklą. Europos Bendrijos užimtumo strategijos pagrindinis tikslas – 
iki 2010 m. pasiekti, kad Europos Sąjungos vyresnio amžiaus moterų ir vyrų (55–64 m.) užimtumo lygis siektų 50 
procentų. 2004 m. Lietuvoje dirbo 46,9  proc., o 25 ES šalyse – 40,5 proc. šios amžiaus grupės gyventojų. 

Pastaraisiais metais daug diskutuojama apie vyresnio amžiaus gyventojų užimtumą ir pensijų sistemos 
gerinimą. Patikima informacija apie gyventojų užimtumą gaunama iš gyventojų užimtumo tyrimų. Perėjimo nuo 
darbinės veiklos prie pensijos tyrimas bus atliekamas antrąjį 2006 m. ketvirtį, vadovaujantis Europos Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 388/2005. Tyrimo metu bus apklausiami 50-69 metų sulaukę gyventojai apie jų ketinimą išeiti į 
pensiją, išsiaiškinti išėjimo į pensiją priežastis. Dirbančių pensininkų bus klausiama, kodėl jie gaudami pensiją toliau 
dirba. Nedirbančių pensininkų bus klausiama ar jie būtų dirbę, jei jiems būtų pasiūlytas lankstesnis darbo laikas, 
suteikta galimybė atnaujinti su darbu susijusias žinias, būtų sudarytos geresnės darbo sąlygos. Bus įvertintas šios 
amžiaus grupės gyventojų darbo stažas.  

Tyrimo rezultatai bus naudingi Lietuvos valstybinėms institucijoms planuojant pensijų sistemos 
tobulinimą, vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo didinimą. Europos Komisija, apibendrinusi šio tyrimo duomenis, 
galės tinkamai įvertinti padarytą pažangą pagyvenusių asmenų darbo organizavimo politikoje bei pensinio amžiaus 
asmenų galimybes pailginti darbinę veiklą.  

 
Perėjimo iš darbinės veiklos į pensiją tyrimui atlikti parengta anketa DVP-01. Ji yra  gyventojų užimtumo tyrimo 

GU-01 priedas. Šis tyrimas vienkartinis ir anketą reikės pildyti tik antrąjį šių metų ketvirtį. Į anketos klausimus turi 
atsakyti visi 50–69 metų amžiaus asmenys, gyvenantys atrinktame namų ūkyje.  

108 klausimas  
Ar Jūs dirbate mokamą arba pelną duodantį darbą? 
Tai skirstomasis klausimas, nes užimtieji ir nedirbantys asmenys turi atsakyti į skirtingus klausimus. 
Atsakymas į šį klausimą turi sutapti su pagrindine Gyventojų užimtumo tyrimo anketa GU-01. 

(GU-01 1 kl. 1 atsakymas = DVP-01 108 kl. 1 atsakymas). (GU-01 1 kl. 2 atsakymas nedirbantis = DVP-01 108 kl. 
antras atsakymas). 
 

109 klausimas  
Ar Jūs anksčiau dirbote? 
Jeigu asmuo niekada nedirbo mokamo ar pelną duodančio darbo (pvz., neįgalus nuo vaikystės), tada 

jam pažymimas 2 atsakymas ir  apklausa baigiasi. 
 
110 ir 115 klausimai vienodi, tik į 110 kl. atsako dirbantys asmenys, o į 115 kl. – nedirbantys 

pensininkai. 
Dirbantiems ir socialinio draudimo mokesčius mokantiems respondentams, turintiems pakankamą 

socialinio draudimo stažą, garantuojamos senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), priešlaikinės senatvės pensijos 
bei paankstinto išėjimo į pensiją dėl padėties darbo rinkoje pensija. 
 Jeigu  respondentas gauna netekto darbingumo (invalidumo) pensiją jį priskiriame prie gaunančių 
pensiją. Jeigu asmuo dirba ir gauna pensiją, jam žymimas 1 atsakymas. 
 2 atsakymas  „Ne, nors turite teisę ją gauti“ žymimas tiems respondentams, kurie pensijos negauna, 
nors turi tam teisę. Antras atsakymas žymimas respondentams, kurie savanoriškai atsisakė  pensijos, kad ateityje gautų 
didesnę dėl darbo stažo perskaičiuotą pensiją .  

 3 atsakymą  „Ne, nes dar nesukako pensinis amžius“ – žymėti tiems respondentams, kurie  yra ne 
pensinio amžiaus. 
 

111 klausimas  
Kodėl Jūs tęsiate darbą? 

Jeigu respondentas dvejoja, kurį atsakymą – pirmą ar antrą pasirinkti, žymėkite  pirmą atsakymą – „Norite gauti didesnę 
pensiją“. 
 
 
 
 
 112 ir 116 klausimai vienodi, tik į 112 kl. turi atsakyti dirbantys, o į 116 – nedirbantys 
pensininkai.   
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Kokio amžiaus būdamas Jūs įgijote teisę gauti pensiją? 
Šio klausimo tikslas – išsiaiškinti, kokio amžiaus asmuo pradėjo gauti pensiją. Reikia, kad respondentas 

nurodytų, kiek jam buvo metų, kai jam buvo pradėta mokėti pensija. Jeigu respondentas pensiją pradėjo gauti 62 m. 6 
mėn., tai tada apvalinkite ir rašykite 62 metus. 

Pensinis amžius Lietuvoje 
 

Metai Vyrai Moterys 

Iki 1995 60 m. 55 m. 

1995 60 m. 2 mėn. 55 m. 4 mėn. 

1996 60 m. 4 mėn. 55 m. 8 mėn. 

1997 60 m. 6 mėn. 56 m. 

1998 60 m. 8 mėn. 56 m. 4 mėn. 

1999 60 m. 10 mėn. 56 m. 8 mėn. 

2000 61 m. 57 m. 

2001 61 m. 6 mėn. 57 m. 6 mėn. 

2002 62 m. 58 m. 

2003 62 m. 6 mėn. 58 m. 6 mėn. 

2004 62 m. 6 mėn. 59 m. 

2005 62 m. 6 mėn. 59 m. 6 mėn. 

2006 62 m. 6 mėn. 60 m. 

2007 62 m. 6 mėn. 60 m. 

 
Respondentui, kuris tyrimo metu yra pensinio amžiaus ir turi teisę gauti pensiją, bet jos negauna dėl 

finansinių paskatų (pvz., vėliau  jam bus perskaičiuota didesnė pensija), prašome nurodyti metus, kada ją galėjo gauti. 
 

  113 klausimas   
 
Kuo Jūs tapote iš karto, kai palikote paskutinę darbovietę, verslą? 
 

 Šio klausimo tikslas – išsiaiškinti respondento socialinę padėtį, susiklosčiusią iš karto kai jis išėjo iš 
paskutinės darbovietės ar nutraukė savo verslą. Atsakymo variantai taikomi  asmenims, kurie vertėsi privačia praktika 
arba dirbo savo pačių įmonėse. Dokumentų, patvirtinančių atsakymo teisingumą, kaip ir gyventojų užimtumo tyrime, 
nereikalaukite – žymėkite taip, kaip respondentas save apibūdina. 

Pensininkais gali būti pažymėti visi asmenys išėję į pensiją, įskaitant ankstyvą išėjimą į pensiją 
(pareigūnai ir kariai, artistai bei kiti asmenys, dirbę kenksmingomis ar sveikatai pavojingomis darbo sąlygomis). 

 Bedarbiu žymėti respondentą, kuris nedirba, bet nori dirbti, aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti. 
Registruotis darbo biržoje gali tik darbingo amžiaus gyventojai. Jei respondentas išėjo į išankstinę pensiją, jis gali 
ieškoti darbo ir padedamas darbo biržos. 

 Jei respondentas į pensiją išėjo dėl ilgalaikės ligos ar negalios – žymėkite 3 atsakymą. 
 Jei respondentui netinka nė vienas iš nurodytų atsakymų variantų – žymėkite 4 atsakymą. 

 
114 klausimas 
 

Nurodykite pagrindin ę išėjimo į senatvės pensiją arba ankstyvo išėjimo į pensiją priežastį. 
Šiuo klausimu norima išsiaiškinti vieną pagrindinį veiksnį, paskatinusį respondentą nutraukti darbinę 

veiklą (finansinis veiksnys, asmeninės, teisinės priežastys ir kt.) ir išeiti į pensiją.  
1 atsakymas – savanoriškas išėjimas iš darbo nėra įtraukiamas į šį atsakymą. 
2 atsakymas – suėjo išėjimo į pensiją amžius, žymimas respondentui, kuris išėjo į pensiją suėjus 

standartiniam pensiniam amžiui pvz., 55 metų moterys ir 60 metų vyrai iki 1995 metų, o  po 1995 metų pensinis amžius 
vyrams ir moterims buvo didinamas atitinkamai iki 62,5 ir 60 metų. 

3 atsakymas žymimas valstybės tarnautojui, kuris pagal valstybės tarnybos įstatymą išėjo į pensiją 
sukakus 62,5, o įstaigų ir įmonių vadovas –  65 metų. 

5 atsakymas – respondentas turėjo rūpintis vaikais, neįgaliais arba pagyvenusiais artimaisiais. 
6 atsakymas žymimas respondentui, jeigu jam netiko darbo grafikas ar privalomos darbe atlikti užduotys, 

darbo sauga, vargino stresas darbe arba keliami dideli reikalavimai. 
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7 atsakymas – kai buvo palankus finansinis pasiūlymas ankstyvam išėjimui į pensiją, todėl respondentas 
savanoriškai išėjo iš darbo. Tai gali būti išmokėtos kompensacijos  bei priedai ar  kitos išėjimo į pensiją programos. 

 
117 klausimas 
 

Kokios rūšies pensiją Jūs gaunate? Galimi keli atsakymai. 
1. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms priskiriame šias pensijas: 

a) netekto darbingumo (invalidumo) pensija ikipensinio amžiaus gavėjams, 
b) šalpos (socialinė) pensija ikipensinio amžiaus gavėjams, 
c) pareigūnų ir karių invalidumo valstybinė pensija ikipensinio amžiaus gavėjams. 

 
2. Išankstinė pensija t.y. paankstinta išėjimo pensiją dėl padėties darbo rinkoje, kuri nuo 2004 m. 

skiriama bedarbiams, kuriems iki senatvės pensijos likę ne daugiau kaip 5 metai. 
 
3. Kitoms pensijoms priskiriamos šios našlių pensijos:  

a) našlių pensija ikipensinio amžiaus gavėjams, 
b) pareigūnų ir karių našlių valstybinė pensija ikipensinio amžiaus gavėjams, 
c) pareigūnų ir karių našlių valstybinė pensija pensinio amžiaus gavėjams. 

 
4 atsakymą žymėti gaunantiems senatvės ir priešlaikinės senatvės pensiją: 

a) ištarnauto laiko pensija, 
b) artistų renta, 
c) pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą, 
d) kompensacijas už ypatingas sąlygas t.y. už darbus kenksmingomis darbo sąlygomis,  
e) nukentėjusių asmenų, 
f) mokslininkų, 
g) teisėjų,  
h) personalinės. 

 
5 atsakymą žymėti asmeniui, kuris pensijos negauna. 
 
Jeigu respondentas gauna senatvės ir našlio pensijas tai pažymėkite 3 ir 4 atsakymą. 
 
118 klausimas 
 

Ar Jūs norėsite sumažinti (sumažinote) darbo valandas prieš išeidamas į pensiją? 
 

Šio klausimo tikslas yra išsiaiškinti, ar prieš išeidamas į pensiją respondentas dirbo mažiau valandų, o 
dabar dirbantis asmuo ar planuoja sumažinti darbo valandas, ar ne. Į šį klausimą turi atsakyti visi 50-69 metų 
respondentai. 

1 atsakymas žymimas respondentams, kurie per artimiausius 5 metus norės dirbti trumpesnę darbo dieną 
ar savaitę. Jeigu respondentas visą gyvenimą dirbo trumpesnę darbo dieną, tai jam šis atsakymas netinka ir  turėtų būti 
pažymėtas 3 atsakymas. 

2 atsakymas žymimas respondentams, kurie prieš  išeidami į pensiją dirbo arba numato dirbti visą darbo 
dieną ir nemažino (-a) darbo valandų. 

3 atsakymas žymimas respondentams, nežinantiems apie savo planus.  
4 atsakymą žymėti tiems respondentams, kurie pasirinko (-s) laipsnišką-pažangią perėjimo prie pensijos 

schemą t.y. respondentas dirba ne visą darbo dieną ar savaitę (pvz., 50 procentų val.), o gauna 80 procentų darbo 
užmokesčio. 

5 atsakymą žymėti tiems respondentams, kurie pasirinko (-s) ne visos darbo dienos išėjimo į pensiją 
schemą, t.y. dirbs ne visą darbo dieną ar savaitę (50% valandų), atitinkamai gaus ne visą darbo užmokestį (50% darbo 
užmokesčio).  
  
 

119 klausimas 
 

Kokio amžiaus Jūs planuojate išeiti į pensiją, t. y. nutraukti mokamą arba pelną duodantį darbą? 
Nurodykite amžių  I__I__I metų.  
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Į šį klausimą turi atsakyti visi dirbantys ir nedirbantys 50-69 metų amžiaus gyventojai. Įrašykite metus, 
kada respondentas planuoja išeiti į pensiją. Jeigu  dirbantis respondentas negali pasakyti tikslaus išėjimo į pensiją 
amžiaus, prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų atsakymų, apibraukiant jam priimtiną variantą. Dirbantis 
pensininkas taip pat turi pasakyti apie savo planus nutraukti darbą, o nedirbančiam pensininkui pažymėkite 6 atsakymą 
– „Jūs jau nedirbate“.  
 

120 klausimas  
 

Ar Jūs tebedirbtumėte (-site), jeigu Jums pasiūlytų ar būtų pasiūlę lankstesnį darbo laiką? 
Lankstesnis darbo laikas paskatintų respondentą ilgiau likti darbo rinkoje. Patogus darbo laikas galėjo 

paskatinti arba galėtų paskatinti asmenį ilgiau dirbti ir atidėti išėjimą iš darbo suėjus pensiniam amžiui. „Lankstesnis 
darbo laikas“ apima galimybę mažinti darbo valandų skaičių, keisti darbo laiko pradžią ir pabaigą, dirbti pamainomis, 
nedirbti savaitgaliais. 

 
121 klausimas 
 

Ar Jūs tebedirbtumėte (-site), jeigu Jums pasiūlytų ar būtų pasiūlę atnaujinti savo  žinias? 
Norima sužinoti, ar galimybės atnaujinti darbo įgūdžius būtų paskatinusios, o gal paskatintų respondentą 

pratęsti darbinę veiklą ir pensiniame amžiuje. Kitaip tariant, ar turėdamas galimybę susipažinti su naujausiais 
profesiniais pasiekimais bei turėdamas galimybę kelti kvalifikaciją, respondentas atidėtų pasitraukimą iš darbo. Jeigu 
respondentas negali tvirtai atsakyti „Taip”, dvejoja ir sako, kad tik iš dalies „Taip“, tai turi būti žymimas 1 atsakymas. 
 

122 klausimas 
 

Ar Jūs tebedirbtumėte (-site), jeigu Jums užtikrintų ar būtų užtikrintos geresnės individualios  
darbo ir sveikatos apsaugos sąlygos? 

Norima sužinoti ar geresnės individualios darbo saugos ir sveikatos apsaugos sąlygos  būtų paskatinusios 
nedirbantį respondentą ilgiau likti darbe arba paskatintų dirbantį respondentą ilgiau likti darbe. 
t.y.  būtų paskatinusios arba paskatintų asmenį atidėti išėjimą iš darbo į pensiją. Pagerinus darbo sąlygos, daugiau 
dėmesio skiriant jo sveikatos apsaugai respondentas pasiliks  dirbti ir neišeis į pensiją, suėjus pensiniam amžiui. 

 
123 klausimas 
 

Darbo stažas – tai metų, praleistų dirbant atlygintiną darbą ar kitą pelną nešančią veiklą, skaičius per visą 
darbingo amžiaus laikotarpį. Darbo stažas  iš dalies yra subjektyvus įvertinimas, bet, kita vertus,  tyrimo  tikslas yra 
apytiksliai nustatyti darbinės veiklos trukmę.  

Darbo stažas skaičiuojamas nuo pirmojo reikšmingo darbo pradžios, kurį asmuo dirbo už atlygį arba 
gaudamas pelną, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo samdomas darbuotojas, darbdavys ar dirbantis savarankiškai. Į 
darbo stažą taip pat įskaitomi ir tie metai, kai asmuo turėjo darbą, bet laikinai nedirbo, nes buvo išėjęs vaiko priežiūros 
atostogų. Į darbo stažą  įtraukiamas vaikų su negalia slaugymas namuose, bei pirmos grupės invalidų priežiūra, jei ši 
slauga buvo teisiškai įforminta.  

Į darbo stažą neįtraukiami sezoniniai vasaros darbai studentams, po kurių jie tęsia studijas, Atsitiktiniai 
ar laikini darbai bei trumpalaikiai darbai studijų metu (praktika) taip pat neįtraukiama.   
 
Užimtumo statistikos skyrius, tel. (8 5) 236 4786; 236 4706 
Statistikos departamentas prie LRV 

 


