
PAAIŠKINIMAI KARJEROS IR ŠEIMOS DERINIMO  
STATISTINIO TYRIMO ANKETAI KŠD-01 PILDYTI 

 
 
 

Karjeros ir šeimos derinimo statistinis tyrimas atliekamas 2010 m. balandžio–birželio mėn. 
(antrąjį ketvirtį) tuose pačiuose namų ūkiuose, kaip ir gyventojų užimtumo tyrimas. KŠD-01 anketa 
pildoma visiems 15–64 metų gyventojams , atsakiusiems į 2010 m. antrojo ketvirčio gyventojų 
užimtumo tyrimo anketos GU-01 klausimus. 

Tyrimo tikslas – įvertinti karjeros ir šeimos derinimą. 
 

ANKETOS KŠD-01 PILDYMAS 
 

121 klausimas. Ar J ūs dirbate / turite darb ą?  
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš GU-01 anketos. Atsakymas į šį klausimą turi sutapti 

su atsakymu pagrindinėje gyventojų užimtumo tyrimo anketoje GU-01. 
Jei respondentas tiriamąją savaitę dirbo / turėjo darbą, žymėti 1 atsakymą (GU-01 1 kl. 1 ats. 

arba 2 kl. 1 ats.). 
Jei respondentas tiriamąją savaitę nedirbo / neturėjo darbo, žymėti 2 atsakymą (GU-01 1 kl. 

2 ats. arba 2 kl. 2 ats.). 
 

122 klausimas. J ūs esate: 
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš GU-01 anketos. Atsakymas į šį klausimą turi sutapti 

su atsakymu pagrindinėje gyventojų užimtumo tyrimo anketoje GU-01. 
Jei respondentas yra samdomasis darbuotojas, žymėti 1 atsakymą (GU-01 21 kl. 1, 2, arba 

3 ats.). 
Jei respondentas yra savarankiškai dirbantis su / be samdomųjų darbuotojų ar be atlyginimo 

šeimos įmonėje ar ūkyje dirbantis šeimos narys, žymėti 2 atsakymą (GU-01 21 kl. 4, 5 arba 6 ats.). 
 

123 klausimas. J ūs dirbate pagal: 
Klausiama apie įprastą situaciją, neatsižvelgiant į tai, kaip buvo dirbta tiriamąją savaitę (pvz.: 

pasikeitusios darbo valandos dėl papildomų darbų, krūvio ir pan.). 
Asmenys, esantys vaiko priežiūros atostogose, atsako į šį klausimą atsižvelgdami į darbą, kurį 

dirbo iki vaiko priežiūros atostogų ir į kurį jie sugrįš pasibaigus atostogoms. 
Jei darbdavys  nustato darbo dienos pradžios ir pabaigos valandas arba nepastovias darbo 

valandas, nesuteikdamas samdomajam darbuotojui teisės pasirinkti jam labiausiai tinkamą darbo 
laiko pradžią ar pabaigą, taip pat darbą pamainomis, žymėti 1 atsakymą. 

Jei samdomasis darbuotojas  gali pats pasirinkti jam tinkamą darbo grafiką, žymėti vieną iš 2–
5 atsakymų. 

Jei respondentui yra nustatytas tam tikras darbo dienos valandų skaičiaus, tačiau jis pats gali 
pasirinkti kada pradėti ar baigti dirbti, žymėti 2 atsakymą. Pvz.: nustatytas darbo dienos valandų 
skaičius yra 8 val., įprastinė darbo diena – nuo 8 iki 17 val., tačiau sudaryta galimybė pradėti 
darbą / baigti darbą valanda anksčiau ar vėliau, ir respondentas dirba nuo 7 iki 16 val. arba nuo 
9 iki 18 val. Šis atsakymas žymimas ir respondentams, kuriems darbo dienos valandos yra 
nustatytos, tačiau tam tikras darbo dienos lankstumas yra galimas, nekontroliuojant ar iš tikrųjų yra 
dirbta nustatytą valandų skaičių. 

Jei respondentas pats gali pasirinkti lankstų darbo grafiką arbą darbo laiko banką, žymėti 
3 atsakymą. Lankstus darbo grafikas arba darbo laiko bankas – tai debeto ir kredito valandų 
rinkimo ir paskirstymo standartiniam savaitės ar mėnesio darbo valandų skaičiui sistema. Ilgesniu 
laikotarpiui vidutinis darbo valandų skaičius yra lygus pagal sutartį numatytam darbo valandų 
skaičiui. 

Jei respondentas pats gali nusistatyti savo darbo grafiką (be jokių oficialių apribojimų), žymėti 
4 atsakymą. 

Jei ankstesni atsakymai netinka, žymėti 5 atsakymą.  
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124 klausimas. Ar J ūs galite keisti darbo dienos pradžios ir (arba) pab aigos valandas d ėl 
šeimini ų priežas čių (bent vien ą valand ą)?  

„Dėl šeiminių priežasčių“ apima ir vaikų ar suaugusių priežiūrą. Klausiama apie formalius ir 
neformalius susitarimus. 

Jei respondentas paprastai gali keisti darbo pradžios ir (arba) pabaigos valandas bent vieną 
valandą, žymėti 1 atsakymą. 

Jei respondentas gali keisti darbo pradžios ir (arba) pabaigos valandas retai (būtiniausiu atveju), 
žymėti 2 atsakymą. 

Jei respondentas negali keisti darbo pradžios ir (arba) pabaigos valandas bent valandai, žymėti 
3 atsakymą. 

 
125 klausimas. Ar Jums įmanoma organizuoti darbo laik ą, kad gal ėtum ėte pasiimti laisv ų 

dienų dėl šeimini ų priežas čių (nenaudodamas atostog ų)? 
Klausiama apie formalius ir neformalius susitarimus. Dažniausiai už pasiimtas laisvas darbo 

dienas yra atidirbama prieš arba po jų išnaudojimo, tačiau tai nėra būtina sąlyga. Kartais atliktas 
darbas yra pakankama sąlyga gauti laisvų dienų. 

„Dėl šeiminių priežasčių“ apima ir vaikų ar suaugusių priežiūrą. 
Už laisvas dienas gali būti apmokama arba ne. 
Jei respondentui paprastai įmanoma organizuoti darbą, kad būtų galima pasiimti laisvų dienų 

dėl šeiminių priežasčių, nenaudojant atostogų, žymėti 1 atsakymą. 
Jei respondentui retai įmanoma organizuoti darbą, kad būtų galima pasiimti laisvų dienų dėl 

šeiminių priežasčių, nenaudojant atostogų (pvz., esant tik nenumatytiems atvejams), žymėti 
2 atsakymą. 

Jei respondentas neturi galimybės pasiimti laisvų darbo dienų dėl šeiminių priežasčių, 
nenaudodamas atostogų, žymimas 3 atsakymas. 

 
126 klausimas. Ar J ūs arba J ūsų sutuoktinis (- ė) turite vaik ą iki 8 met ų, kuris gyvena 

kartu su Jumis? 
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Jei respondentas ar jo sutuoktinis (-ė) turi vaiką iki 8 metų, kuris gyvena tame pačiame namų 

ūkyje, žymėti 1 atsakymą. 
Jei respondentas ar jo sutuoktinis (-ė) neturi vaiko iki 8 metų, arba vaikas kartu negyvena tame 

pačiame namų ūkyje, arba turi vaiką 8 metų ar vyresnį, žymėti 2 atsakymą. 
Sutuoktiniams priskiriama: vyras / žmona arba sugyventinis / sugyventinė. 
 
127 klausimas. Ar J ūs pasinaudojote bent vieno m ėnesio trukm ės vaiko prieži ūros 

atostogomis, kad b ūtų galima priži ūrėti vaik ą (jauniausi ą, jei jų yra ne vienas), kuris gyvena 
kartu su Jumis (išskyrus n ėštumo ir gimdymo ar t ėvyst ės atostogas)?  

Klausiama apie teisę pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis visą darbo dieną pagrindiniame 
darbe, jei respondentas dirba (-o) keliose darbovietėse. Vaiko priežiūros atostogos turi trukti bent 
vieną mėnesį. 

Informacija apie atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai: 
- suteikiamos po nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų; 
- suteikiamos motinai / tėvui jų ar įvaikintam vaikui prižiūrėti; 
- atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis; 
- tėvai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pasikeisdami; 
- šių atostogų laikotarpiu paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė 

likviduojama. 
Jei respondentas pasinaudojo bent vieno mėnesio trukmės vaiko priežiūros atostogomis visą 

darbo laiką arba tiriamąją savaitę yra vaiko priežiūros atostogose (GU-01 6 kl. 4 ats.), kad galėtų 
prižiūrėti vaiką (jauniausią, jei jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu, žymėti 1 atsakymą. 

Jei respondentas nėra pasinaudojęs bent vieno mėnesio trukmės vaiko priežiūros atostogomis 
visą darbo laiką, kad galėtų prižiūrėti vaiką (jauniausią, jei jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu, 
arba respondentas yra pasinaudojęs vaiko priežiūros atostogomis tik vyresniam vaikui (jei jų yra ne 
vienas), arba respondentas tiriamąją savaitę yra tėvystės atostogose (GU-01 6 kl. 10 ats.), žymėti 
2 atsakymą. 
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128 klausimas. Kiek laiko J ūs buvote vaiko prieži ūros atostogose?  
Nurodoma, kiek mėnesių respondentas buvo vaiko (jauniausio, jei jų yra ne vienas), kuris 

gyvena kartu, vaiko priežiūros atostogose. Jei respondentas yra pasinaudojęs vaiko priežiūros 
atostogomis vaikui (jauniausiam, jei jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu prižiūrėti imdamas jas 
dalimis, nurodyti ilgiausiai trukusių atostogų laiką. 

Jei respondentas tiriamos savaitės metu buvo vaiko priežiūros atostogose (GU-01 6 kl. 4 ats.), 
mėnesių skaičių nurodyti nereikia, nes nežinoma, kada respondentas grįš į darbą, žymėti 
2 atsakymą. 

 
129 klausimas.  Ar Jūs dirbate (turite) darb ą?  
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš GU-01 anketos. Atsakymas į šį klausimą turi sutapti 

su atsakymu pagrindinėje gyventojų užimtumo tyrimo anketoje GU-01. 
Jei respondentas tiriamąją savaitę dirbo / turėjo darbą, žymėti 1 atsakymą (GU-01 1 kl. 1 ats. 

arba 2 kl. 1 ats.). 
Jei respondentas tiriamąją savaitę nedirbo / neturėjo darbo, žymėti 2 atsakymą (GU-01 1 kl. 

2 ats. arba 2 kl. 2 ats.). 
 
130 klausimas. Ar J ūs anks čiau dirbote?  
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš GU-01 anketos. Atsakymas į šį klausimą turi sutapti 

su pagrindine gyventojų užimtumo tyrimo anketa GU-01. 
Jei respondentas anksčiau dirbo, žymėti 1 atsakymą (GU-01 60 kl. 1 ats.). 
Jei respondentas anksčiau nedirbo, žymėti 2 atsakymą (GU-01 60 kl. 2 ats.). 
 
131 klausimas. Ar J ūs galite (- ėjote) dirbti sutrumpintas darbo valandas, kad b ūtų galima 

priži ūrėti vaik ą (jauniausi ą, jei jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu su Jumis bent v ieną 
mėnes į (išskyrus n ėštumo ir gimdymo ar t ėvyst ės atostogas)? 

Klausiama apie galimybę dirbti sutrumpintas darbo valandas po nėštumo ir gimdymo ar tėvystės 
atostogų. Susitarimas dėl sutrumpintų darbo valandų turi trukti bent vieną mėnesį. Įtraukiamos 
mokamos ir nemokamos sutrumpintos darbo valandos. 

Sutrumpintų darbo valandų pavyzdžiai: 
– dirbama sumažinus savaitės darbo dienų skaičių arba sutrumpinant darbo dieną (pamainą, 

arba darant ir viena, ir kita, kad būtų galima prižiūrėti vaiką (jauniausią, jei jų yra ne vienas), kuris 
gyvena kartu namų ūkyje; 

– respondentas pradėjo dirbti ne visą darbo dieną, norėdamas prižiūrėti vaiką (jauniausią, jei jų 
yra ne vienas), kuris gyvena kartu namų ūkyje ir iki tiriamos savaitės nebuvo pradėjęs dirbti visą 
darbo dieną. 

Sutrumpintoms darbo valandoms nepriskiriama: kasmetinės atostogos arba kai yra dirbama 
pagal lankstų darbo grafiką. 

Jei respondentas gali (-ėjo) dirbti sutrumpintas darbo valandas, kad galėtų prižiūrėti vaiką 
(jauniausią, jei jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu bent vieną mėnesį, žymėti 1 atsakymą. 

Jei respondentas negali (-ėjo) dirbti sutrumpintas darbo valandas, kad būtų galima prižiūrėti 
vaiką (jauniausią, jei jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu bent vieną mėnesį, žymėti 2 atsakymą. 
Šį atsakymą žymėti, jei respondentas tiriamąją savaitę yra nėštumo ir gimdymo ar tėvystės 
atostogose (GU-01 6 kl. 10 ats.). 

 
132 klausimas. Ar J ūs nedirbote (-ate), kad b ūtų galima priži ūrėti vaik ą (jauniausi ą, jei jų 

yra ne vienas), kuris gyvena kartu su Jumis bent vi eną mėnes į (išskyrus n ėštumo ir 
gimdymo ar t ėvyst ės atostogas)? 

Jei respondentas nusprendė nedirbti bent vieną mėnesį, kad galėtų prižiūrėti vaiką (jauniausią, 
jei jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu, žymėti 1 atsakymą. Šį atsakymą žymėti, jei respondentas 
yra pasinaudojęs vaiko priežiūros atostogomis (127 kl. 1 ats.) arba tiriamąją savaitę jos tebesitęsia 
(128 kl. 2 ats.). 

Žymėti 2 atsakymą, jei: 
– vaiko (jauniausio, jei jų yra ne vienas), gyvenančio kartu, priežiūra neturėjo įtakos 

respondento dalyvavimui darbo rinkoje; 
– nedirbo (-a) mažiau nei mėnesį; 
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– respondentas (-ė) tiriamąją savaitę yra nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogose (GU-01 
6 kl. 10 ats.); 

– respondentas (-ė) nedirbo tik būdamas (-a) nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogose; 
– yra nedirbęs tik dėl kasmetinių atostogų ir pan. 
 
133 klausimas. Kiek laiko J ūs nedirbote (-ate), nor ėdami priži ūrėti vaik ą (jauniausi ą, jei jų 

yra ne vienas), kuris gyvena kartu su Jumis? 
Nurodoma, kiek mėnesių respondentas nedirbo, norėdamas prižiūrėti vaiką (jauniausią, jei jų 

yra ne vienas), kuris gyvena kartu. Jei respondentas, norėdamas prižiūrėti vaiką (jauniausią, jei 
vaikų yra ne vienas), kuris gyvena kartu, yra nedirbęs keletą kartų, nurodyti ilgiausią pertrauką 
nedirbant. 

Jei respondentas tiriamos savaitės metu buvo vaiko priežiūros atostogose (GU-01 6 kl. 4 ats. ir 
128 kl. 2 ats.), mėnesių skaičiaus nurodyti nereikia, nes nežinoma kada respondentas sugrįš į 
darbą, žymėti 2 atsakymą. 

 
134 klausimas. Ar J ūs arba J ūsų sutuoktinis (- ė) turite vaik ą iki 15 met ų, kuris gyvena 

kartu su Jumis? 
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Jei respondentas ar jo sutuoktinis (-ė) turi vaiką iki 15 metų, kuris gyvena kartu, žymėti 1 

atsakymą. 
Jei respondentas ar jo sutuoktinis (-ė) neturi vaiko iki 15 metų, arba vaikas negyvena kartu, 

žymėti 2 atsakymą. 
Sutuoktiniams priskiriama: vyras / žmona arba sugyventinis / sugyventinė. 
 
135 klausimas. Ar J ūs naudojat ės vaik ų prieži ūros paslaugomis vaikui (jauniausiam, jei 

jų yra ne vienas), kuris gyvena kartu su Jumis, priži ūrėti?  
Į vaikų priežiūros paslaugas įskaitoma: vaikų lopšeliai-darželiai, darželiai, dienos priežiūros 

centrai, šeimyniniai darželiai, mokama vaikų auklių paslauga, prailgintos dienos grupės ir pan.  
Į vaikų priežiūros paslaugas neįskaitoma: sporto klubai ar kita sportinė veikla, kalbos mokymo 

centrai ir pan. 
Jei respondentas naudojasi vaikų priežiūros paslaugomis, vaikui (jauniausiam, jei jų yra ne 

vienas) gyvenančiam kartu, prižiūrėti, žymėti 1 atsakymą. 
Žymėti 2 atsakymą, jei: 
– sutuoktiniai, giminės, kaimynai ar draugai nemokamai prižiūri vaiką; 
– vaikas iki 15 metų gali pats pasirūpinti savimi; 
– vaikai prižiūri vienas kitą (pvz.: vyresnis nei 15 metų vaikas prižiūri sesę / brolį iki 15 metų); 
– respondentas ar jo sutuoktinis dirba namuose ir kartu prižiūri vaiką; 
– apskritai nesinaudoja vaikų priežiūros paslaugomis (pvz.: vaiko laikas praleistas mokykloje 

sutampa su tėvų darbo valandomis). 
Rekomenduojama šio klausimo klausti vieno iš tėvų, kitam atsakymą perkelti, kad nebūtų 

skirtingų atsakymų. 
 
136 klausimas. Kiek vidutiniškai valand ų per savait ę naudojat ės vaik ų prieži ūros 

paslaugomis vaikui (jauniausiam, jei j ų yra ne vienas) priži ūrėti? 
Nurodomas vidutinis valandų skaičius per savaitę, kadangi valandų skaičius, skirtas vaikų 

priežiūros paslaugoms, gali skirtis skirtingomis savaitėmis dėl: vaiko ligos, atostogų, nelaimingo 
atsitikimo ar pan. Jei vaikas lanko mokyklą, laikas praleistas mokykloje yra neįtraukiamas į laiką, 
skirtą vaikų priežiūros paslaugoms. 

Rekomenduojama šio klausimo klausti vieno iš tėvų, kitam atsakymą perkelti, kad nebūtų 
skirtingų atsakymų. 

 
137 klausimas. Ar J ūs reguliariai priži ūrite kitus vaikus iki 15 met ų (išskyrus savo ar 

sutuoktinio vaikus, kurie gyvena kartu su Jumis) ar ba 15 metų ir vyresnius sergan čius, 
neįgalius, pagyvenusius giminai čius arba draugus, kurie gyvena kartu su Jumis ar ki tame 
namų ūkyje, kuriems reikalinga prieži ūra?  

Prižiūrimi kiti vaikai iki 15 metų ar 15 metų ir vyresni sergantys, neįgalūs, pagyvenę draugai ar 
giminaičiai gali gyventi kartu ar kitame namų ūkyje. 



 5

Kiti vaikai iki 15 metų – savo / sutuoktinio vaikai, kurie gyvena ne kartu arba kiti vaikai (ne savo 
ar sutuoktinio), kurie gyvena kartu ar kitame namų ūkyje. Savo / sutuoktinio vaikai, kurie gyvena 
kartu, nepriskiriami. 

Kitų vaikų iki 15 metų priežiūros pavyzdžiai: asmeninė priežiūra (aprengimas, nuprausimas), 
pagalba ruošiant namų darbus, žaidimų žaidimas, skaitymas, paėmimas ir priežiūra ir pan. 

15 metų ir vyresnių sergančių, neįgalių, pagyvenusių giminaičių ir draugų priežiūros pavyzdžiai: 
asmeninė priežiūra (aprengimas, nuprausimas), fizinė pagalba (padėjimas išeiti pasivaikščioti), 
pagalba tvarkant dokumentus ar finansinius reikalus, pagalba namuose (namų ruoša, skalbimas, 
draugijos palaikymas) ir pan. 

Reguliari priežiūra – nustatytas būdas (kasdien, kiekvieną savaitę ar pan.) ir dažnai (ne tik 
retkarčiais, pvz.: vieną kartą per tris mėnesius) teikiama priežiūra. 

Tiriamasis laikotarpis – dabartinė situacija. 
Priežiūrai nepriskiriama – profesionali prižiūrėtojų slauga, savanoriškas (bažnyčiai ar kitai 

organizacijai) darbas ar finansinė pagalba, 15 metų ir vyresnių vaikų globa, jei jie nėra sergantys ar 
neįgalūs. 

Neįgalaus asmens, kuris akivaizdžiai negalėtų rūpintis kitais, šio klausimo klausti nereikia, 
žymėti 4 ar 5 (jei turi savo / sutuoktinio vaiką iki 15 metų) atsakymą. 

Respondentams, prižiūrintiems giminaičius ir gaunantiems už tai pašalpą, žymėti 2 ar 3 
atsakymą. 

Jei respondentas prižiūri kitus vaikus iki 15 metų, žymėti 1 atsakymą. 
Jei respondentas prižiūri 15 metų ir vyresnius giminaičius arba draugus, kuriems reikalinga 

pagalba, žymėti 2 atsakymą. 
Jei respondentas prižiūri kitus vaikus iki 15 metų ir 15 metų ir vyresnius giminaičius arba 

draugus, žymėti 3 atsakymą. 
Jei respondentas neprižiūri kitų vaikų iki 15 metų arba 15 metų ir vyresnių giminaičių ar draugų, 

žymėti 4 atsakymą. 
Jei respondentas į šį klausimą atsako neigiamai, tačiau turi savo / sutuoktinio vaiką iki 15 metų 

(134 kl. 1 ats.), žymėti 5 atsakymą. 
 
138 klausimas. Ar J ūs dirbate (turite) darb ą?  
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš GU-01 anketos. Atsakymas į šį klausimą turi sutapti 

su pagrindine gyventojų užimtumo tyrimo anketa GU-01. 
Jei respondentas tiriamąją savaitę dirbo / turėjo darbą, žymėti 1 atsakymą (GU-01 1 kl. 1 ats. 

arba 2 kl. 1 ats.). 
Jei respondentas tiriamąją savaitę nedirbo / neturėjo darbo, žymėti 2 atsakymą (GU-01 1 kl. 

2 ats. arba 2 kl. 2 ats.). 
 
139 klausimas. Ar J ūs dirbate vis ą, ar ne vis ą darbo dienos arba darbo savait ės darbo 

laiką?  
Šis klausimas yra skirstomasis. 
Šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš GU-01 anketos. Atsakymas į šį klausimą turi sutapti 

su pagrindine gyventojų užimtumo tyrimo anketa GU-01. 
Jei respondentas dirbo visą darbo dienos arba darbo savaitės darbo laiką (GU-01 38 kl. 1 ats.), 

žymėti 1 atsakymą. 
Jei respondentas dirbo ne visą darbo dienos arba darbo savaitės darbo laiką (GU-01 38 kl. 

2 ats.), žymėti 2 atsakymą. 
 
140 klausimas.  Jūs nusprend ėte nedirbti arba dirbti ne vis ą darbo laik ą, nes:  
Priežiūros paslaugų gali reikėti darbo valandų metu, tam tikru dienos (anksti ryte, vėlai vakare) 

ar metų (atostogų mokykloje) laiku. Įskaitomos mokamos ir nemokamos priežiūros paslaugos. 
Priežiūros paslaugoms nepriskiriama: nemokama draugų, giminių ar kaimynų pagalba. 
Priežiūros paslaugų pavyzdžiai: vaikų lopšeliai-darželiai, darželiai, dienos priežiūros centrai, 

šeimyniniai darželiai, mokama vaikų auklių paslauga, prailgintos dienos grupės, specializuoti 
centrai žmonėms su negalia ir pan. 

Tinkamos priežiūros paslaugos – minimali paslaugų kokybė (personalo kvalifikacija, tam tikrų 
paslaugų teikimas (pvz.: neįgaliųjų priežiūra), kurios respondentas tikisi iš priežiūros paslaugų. 
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Prieinamumas – kai priežiūros paslaugos yra ne per toli, lengvai pasiekiamos, yra galimybė jas 
gauti, tinkamas priežiūros paslaugų teikimo laikas. 

Perkamumas – respondentas gali susimokėti už priežiūros paslaugas. 
Jei tinkamos vaikų priežiūros paslaugos neteikiamos arba jos neįperkamos, žymėti 1 atsakymą. 
Jei tinkamos ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos neteikiamos arba 

yra neįperkamos, žymėti 2 atsakymą. 
Jei tinkamos tiek vaikų, tiek ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos 

neteikiamos arba yra neįperkamos, žymėti 3 atsakymą. 
Jei priežiūros paslaugos nedaro poveikio sprendimui dėl dalyvavimo darbo rinkoje, žymėti 4 

atsakymą. Šį atsakymą žymėti ir tuo atveju, jei respondentas yra nėštumo ir gimdymo atostogose. 
 
141 klausimas. J ūsų pagrindin ė sprendimo nedirbti arba dirbti ne vis ą darbo laik ą 

priežastis, susijusi su kit ų išlaikytini ų prieži ūra, yra:  
Nurodyti pagrindinę su vaikų priežiūra susijusią priežastį, dėl kurios respondentas tiriamu 

laikotarpiu nedirba ar dirba ne visą darbo laiką, žymėti vieną atsakymą. 
Jei reikalingos priežiūros paslaugos neteikiamos (pvz.: šių paslaugų iš viso nėra, jos yra per toli, 

nėra laisvų vietų, netinkamas paslaugų teikimo laikas ir pan.), žymėti 1 atsakymą. 
Jei teikiamos priežiūros paslaugos yra neįperkamos (pvz.: jei respondentas pradėtų dirbti ir jo 

tikėtinas atlyginimas būtų nepakankamas apmokėti už priežiūros paslaugas), žymėti 2 atsakymą. 
Jei, respondento nuomone, priežiūros paslaugos yra nepakankamos kokybės (netenkina 

pedagogų lygis, per daug vaikų grupėse, per mažai aptarnaujančio personalo, juo nepasitikima ir 
pan.), žymėti 3 atsakymą. 

Jei ankstesni atsakymų variantai nėra tinkami, žymėti 4 atsakymą. 
 
142 klausimas. J ūsų pagrindin ė sprendimo nedirbti arba dirbti ne vis ą darbo laik ą 

priežastis, susijusi su kit ų išlaikytini ų prieži ūra, yra:  
Nurodyti pagrindinę su kitų išlaikytinių priežiūra susijusią priežastį, dėl kurios respondentas 

tiriamu laikotarpiu nedirba ar dirba ne visą darbo laiką, žymėti vieną atsakymą. 
Priežiūros paslaugos gali būti suteiktos tiek namuose (pvz.: mokamos slaugytojų paslaugos), 

tiek institucijose. 
Jei reikalingos priežiūros paslaugos neteikiamos (pvz.: šių paslaugų iš viso nėra, jos yra per toli, 

nėra laisvų vietų, netinkamas paslaugų teikimo laikas ir pan.), žymėti 1 atsakymą. 
Jei teikiamos priežiūros paslaugos yra neįperkamos (pvz.: jei respondentas pradėtų dirbti ir jo 

tikėtinas atlyginimas būtų nepakankamas apmokėti už priežiūros paslaugas), žymėti 2 atsakymą. 
Jei, respondento nuomone, priežiūros paslaugos yra nepakankamos kokybės (nepasitikima 

aptarnaujančiu personalu, netenkina teikiamos paslaugos ir pan.), žymėti 3 atsakymą. 
Jei ankstesni atsakymų variantai nėra tinkami, žymėti 4 atsakymą. 
Jei respondentas prižiūri tik savo / sutuoktinio ar kitus vaikus iki 15 metų (140 kl. 1 ats. ir 141 kl. 

1–4 ats.), žymėti 5 atsakymą. 
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