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GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO ANKETA GU-01 (KETVIRTI NĖ) 
 

Namų ūkio numeris        

Respondento vardas, pavardė  Apklausiami 15 metų ir vyresni gyventojai 

  Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų duomenų 
konfidencialumą 

  Anketos forma skelbiama estatistika.stat.gov.lt 

Tiriamosios savaitės numeris     

 

UŽIMTUMAS  
 

 

1. Ar tiriam ąją savait ę dirbote? (bet koks vienos 
valandos ar ilgesnės trukmės darbas, už kurį gautas 
atlyginimas ar iš kurio turėta pajamų, pelno, įskaitant 
šeimos nario, dirbančio šeimos įmonėje (ūkyje) darbą)  

1. Taip ..........................................................   � 10 
   

2. Laikinai nedirbote dėl darbo trūkumo, buvo-
te išleistas priverstinių atostogų............. � 

 
3 
     

3. Ne ............................................................  � 2 
    

 2. Ar tiriam ąją savait ę turėjote darb ą?  

1. Taip ..........................................................  � 6 
      

2. Ne ............................................................  � 60 
    

3. Ar tiriam ąją savait ę turėjote galimyb ę gr įžti į 
darb ą per artimiausius 3 m ėnesius?   

1. Taip ..........................................................  � 7 
    

2. Ne ............................................................  � 4 
    

4. Ar gausite 50 procent ų ar daugiau Jums 
priklausan čio atlyginimo ar socialin ės išmokos?  

 

1. Taip ..........................................................  � 7 
    

2. Ne ............................................................  � 5 
    

5. Kiek laiko nedirbote?   
   

1. 
 

2. 

3 mėnesius ar trumpiau............................ 
 
Ilgiau nei 3 mėnesius................................. 

� 
 

60 

 
    

 
  

6. Tiriam ąją savait ę nedirbote  dėl:  
 

1. Prastovų dėl techninių ar ekonominių 
priežasčių.................................................... 

  

2. Streiko, darbo ginčų ...................................    
3. Mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo 

(seminaras, kursai, konferencija ar pan.) ..........  
  

4. Atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis  
treji metai ...................................................  

 
 

5. Atostogų (kasmetinių) ..................................  � 7 
6. Blogo oro ...................................................    
7. Savaitės poilsio, esant suminei darbo laiko 

apskaitai.....................................................  
 

 

8. Kitų priežasčių (asmeninių, šeiminių ar pan.) ...    
     

9. Ligos, traumos ar laikinos negalios ............    

10. Nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų..  � 10 
 

7. Kiek laiko nedirbote?  
     

1. 3 mėnesius ar trumpiau .............................  � 10 
  

2. Ilgiau nei 3 mėnesius .................................  � 8 
       

8. Ar gausite 50 procent ų ar daugiau Jums 
priklausan čio atlyginimo ar socialin ės išmokos?   

1. Taip ............................................................  � 10 
   

2. Ne ..............................................................  � 9 
  

Ar  galite prad ėti dirbti per artimiausias  
2 savaites  po tiriamosios savait ės?  

   
9. 

    
1. Taip ............................................................   

� 
 

10 
2. Ne ..............................................................   

 
 

 
 

 
 
 

PAGRINDINIS DARBAS. Jei respondentas turi keletą darbų ir negali pasakyti, kuris iš jų yra pagrindinis, pagrindiniu darbu 
laikomas darbas, kurį dirbama daugiausia valandų. 

 

   

 10. Koks J ūsų darboviet ės pavadinimas ar veiklos pob ūdis?     
 

    � 11 
 

  (pavadinimas ar veiklos pobūdis)     

  

 11. Kokia J ūsų darboviet ės pagrindin ė ekonomin ės veiklos r ūšis?            
 

           � 12 
 

  Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 
(toliau – EVRK 2 red.)            

 
    

 

 

 12. Kokios J ūsų pareigos, profesija ar atliekamas darbas darboviet ėje?            
 

           � 13 
 

   (pareigos, profesija ar atliekamas darbas) Profesijos kodas           
 

 13. Trumpai apib ūdinkite dirbam ą darbą:    
 

   

    �  14 
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 14. Kokia darboviet ės, kurioje J ūs dirb ote, 
nuosavyb ės forma? 

 
 

 1. Viešoji (50 procentų arba daugiau kaip 50 procentų 
kapitalo priklauso valstybei)  ..............................  

  
 

 

 2. Privati (daugiau kaip 50 procentų kapitalo priklauso 
privatiems asmenims)  ......................................  

 � 15  

 

       

 15. Jūsų darboviet ė yra:     
       

 1. Lietuvoje     

       

       

  (miesto ar kaimo pavadinimas)     

  Vietovės kodas          � 16  

       

 2. Kitoje šalyje     

       

       

  (šalies pavadinimas)     

  Šalies kodas       

       
       

       

 16. Ar dirbote namuose  per pastar ąsias   
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

 1. Taip ..............................................................      

 2. Kartais .........................................................   � 17  

 3. Ne ................................................................      
       

 17. Ar dirbote vakarais per pastar ąsias   
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

 1. Taip ..............................................................      

 2. Kartais .........................................................   � 18  

 3. Ne ................................................................      
       

 18. Ar dirbote naktimis per pastar ąsias   
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

 1. Taip ...............................................................      

 2. Kartais ..........................................................   � 19  

 3. Ne .................................................................      
       

 19. Ar dirbote šeštadieniais  per pastar ąsias   
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

 1. Taip ...............................................................      

 2. Kartais ..........................................................   � 20  

 3. Ne .................................................................      
       

 20. Ar dirbote sekmadieniais  per pastar ąsias  
4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 

 
 

 1. Taip ...............................................................      

 2. Kartais ..........................................................   � 21  

 3. Ne .................................................................      

       

 
       

 21. Tiriam ąją savait ę Jūs buvote:     

 1. Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal 
rašytinę darbo sutartį  
(gaunantis atlyginimą) .................................... 

    

 

 2. Samdomasis darbuotojas, dirbantis  
pagal žodinį susitarimą  
(gaunantis atlyginimą)  ................................... � 

  

22 

 3. Buvote išrinktas (į Seimą, politinės partijos 
vadovus, savivaldybės tarybą ar pan.).............. 

  
 

 

       

 4. Savarankiškai su samdomaisiais dar-
buotojais dirbantis asmuo (turėjote savo 
verslą, ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet 
turėjote pelno, pajamų) .................................. 

 

� 

  

35 

 
       

 5. Savarankiškai be samdomųjų darbuotojų 
dirbantis asmuo (turėjote savo verslą, dirbote 
pagal verslo liudijimą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų) ............. 

    

 � 36 

   
       

 6. Padedantis šeimos narys (negaunantis 
atlyginimo, bet turintis pelno, pajamų) ................. 

 
� 

  
35 

  

 22. Ar Jūs vadovavote kitiems darbuotojams? 
 

 1. Taip ............................................................ 
    

    

�  23 

 

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

 

 23. Kiek met ų dirbote darboviet ėje?  
 

 1. Ilgiau nei metus ..........................................  � 25  
       

 2. Metus ar trumpiau ......................................  � 24  
       

 24. Jūs š į darb ą susiradote:  
 

 1. Per valstybinę darbo biržą..........................     

 2. Per privačią įdarbinimo agentūrą ...............  � 25  

 3. Kitaip ..........................................................     
       

 25. Kas Jums mok ėjo atlyginim ą?    
 

1. Darbovietė, kurioje dirbote .........................      

 
2. Įdarbinimo agentūra ................................... 

 � 26  
   

 

 

    

 26. Ar tiriam ąją savait ę dirbote viršvalandžius?  

 1. Taip ............................................................  � 27  
       

 2. Ne ..............................................................  � 30  
    

 27. Ar už dirbtus viršvalandžius buvo ar bus 
sumok ėta? 

 
 

 1. Taip ............................................................  � 28  
       

 2. Ne ..............................................................  � 29  
       

 28. Už kiek viršvalandži ų buvo ar bus sumok ėta?   
 

 
 

    val.  � 29  
       

 29. Kiek viršvalandži ų dirbote iš viso?   
 

     val.  � 30  
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 30. Nurody kite  per pas tarąjį mėnes į pagrindiniame darbe 

gautą atlyginim ą (atskai čius mokes čius):  
 

 
 

       Lt  � 31  

       
 31. Ar dirbote pamainomis per pastar ąsias  

4 savaites, įskaitant tiriam ąją savait ę? 
  

 1. Taip ..............................................................      

    � 32  

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

 
 32. Jūsų darbas:  

 1. Nuolatinis, nes dirbote pagal neterminuotą 
darbo sutartį .................................................  

 
� 

 

 
35 

  
 

 2. Laikinas, nes dirbote pagal terminuotą darbo 
sutartį ...............................................................  

 
� 

  

33 

  

 33. Jūsų darbas laikinas, nes:  
 

 1. Mokėtės, atlikote praktiką, kėlėte kvalifikaciją, 
stažavotės ..........................................................  

    

 
2. Neradote nuolatinio darbo ............................  

 
� 

  
34 

 
3. Nenorėjote dirbti nuolatinio darbo ................      

 
 4. Sutartis sudaryta bandomajam laikotarpiui ....      

 

 34. Kokia J ūsų terminuotos darbo sutarties trukm ė? 
   

 1. Trumpesnė nei mėnuo .................................      

 2. 3 metų ar trumpesnė ....................................    
 

 

   Nurodyti mėnesių skaičių    � 35  

 3. Ilgesnė nei 3 metai .......................................      

   

 35. Kiek asmen ų, įskaitant Jus, dirbo darboviet ėje  
ar šeimos įmon ėje (ūkyje)?   

 1. 10 asmenų ar mažiau...................................      

  Nurodyti tikslų asmenų skaičių       

 2. Nuo 11 iki 19 asmenų ..................................      

 3. Nuo 20 iki 49 asmenų ..................................   � 36  

 4. 50 asmenų ar daugiau .................................      

 5. Nežinote, bet mažiau kaip 11 asmenų .........      

 6. Nežinote, bet daugiau kaip 10 asmenų........     

       
 36. Kuriais metais pr adėjote dirbti darboviet ėje ar 

šeimos įmon ėje (ūkyje)?  
 

 

       m.  � 37  
   

 37. Jei dirbote 2 metus ar trumpiau ,  
nurodykite m ėnes į, kada prad ėjote dirbti:  

 
  

     mėn.  � 38  
 

 
 
 

 
    

 

38. Jūs dirbote vis ą ar ne vis ą darbo dien os ar savaitės 
laiką?  

 

 

 

1. Visą .............................................................   � 41 
 

 
      

 
 

2. Ne visą ........................................................   � 39 
 

     
 

 
 

39. Dėl kokios priežasties dirbote ne vis ą darbo  
dienos ar savait ės laik ą?  

 
 

 1. Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją .....................      

 2. Sirgote ar buvote neįgalus ...........................    
 

 

 3. Neradote darbo dirbti visą darbo dienos ar 
savaitės laiką ...............................................  

 �    41  

 

 4. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ..........      

5. Dėl kitų priežasčių .......................................      
      

 6. Prižiūrėjote vaikus ar neįgalius suaugusius 
asmenis .......................................................  

 � 40  
 

    

 40. Jūs priži ūrėjote vaikus ar ne įgalius  
suaugusius asmenis, nes: 

 
 

 1. Tinkamos vaikų priežiūros paslaugos 
neteikiamos arba neįperkamos ....................  

    

 2. Tinkamos ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių 
žmonių priežiūros paslaugos neteikiamos 
arba neįperkamos ........................................  

  
 

 

 3. 1 ir 2 atsakymų derinys .................................   � 41  

 

 4. Priežiūros paslaugos nedaro poveikio 
sprendimui dėl dalyvavimo darbo rinkoje....... 

    

       

 

PAGRINDINIAME DARBE DIRBTOS VALANDOS 
 

     41. Kiek valand ų per savait ę paprastai dirbate?  

        1. Paprastai per savaitę dirbate    val.     

 2. Įprasto valandų skaičiaus nurodyti negalite, 
nes per savaitę ar mėnesį dirbtų valandų 
skaičius labai skiriasi .......................................

 � 42  

 
 

 42. Kiek valand ų dirbote tiriam ąją savait ę? 

 
 

     

 
 1. Tiriamąją savaitę dirbote   val.  � 43  

 
     

  2. Visai nedirbote .............................................   � 46  

       

 43. Ar Jūs dirbote?     

        1. Daugiau valandų nei paprastai ........................  � 44  
        

 2. Mažiau valandų nei paprastai ..........................  � 45  
        

 3. Dirbote įprastą valandų skaičių ........................     

 4. Kiekvieną savaitę dirbote nevienodą 
valandų skaičių ................................................

 � 46 

   

 44. Dėl kokios  priežasti es Jūs dirbote daugiau valand ų 
nei paprastai?  

 
 

 1. Dirbote pamainomis arba pagal lankstų darbo 
grafiką ..............................................................

    

 2. Dirbote viršvalandžius ......................................  � 46  
       

 3. Dėl kitų priežasčių ............................................     

      
 
 
 



4 
 
 

 
 

 45. Dėl kokios priežasties J ūs dirbote mažiau valand ų 
nei paprastai? 

 

 

 1. Blogo oro .....................................................    
 

 2. Prastovų dėl darbo trūkumo ar priverstinių 
atostogų .......................................................  

  
 

 3. Streiko, darbo ginčų .....................................    
 

 4. Mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo ................    
 

 5. Darbo pamainomis ar lankstaus darbo grafiko   
 

 6. Dėl ligos, traumos ar laikinos negalios .........    
 

 7. Nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų,  � 46 
 

  atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji 
metai ............................................................  

   
 

 8. Nemokamų atostogų, susijusių su asme-
ninėmis ar šeiminėmis priežastimis ..............  

  
 

 9. Kasmetinių atostogų ....................................    
 

 10. Kitų mokamų atostogų .................................    
 

 11. Tiriamąją savaitę pradėto ar pakeisto darbo..   
 

 12. Tiriamąją savaitę užbaigto darbo ir nepradėto 
naujo darbo ..................................................  

  
 

 13. Dėl kitų priežasčių ........................................    
 

 14. Kiekvieną savaitę dirbote nevienodą valandų 
skaičių, bet negalite nurodyti priežasties ......  

  
 

 

 46. Ar nor ėjote dirbti daugiau valand ų? 
 

 1. Taip ..............................................................   � 47 
 

 
 

 2. Ne ................................................................   � 50 
 

 

 47. Norėjote dirbti daugiau valand ų: 
 

 1. Dirbdami papildomą darbą .........................    
 

 2. Dirbdami kitame darbe daugiau valandų nei 
dabartiniame darbe ....................................  

 
� 

 
 

48 

 3. Dirbdami dabartiniame darbe daugiau 
valandų ......................................................  

  
 

 4. Nesvarbu, kur dirbdami, bet daugiau  
valandų ......................................................  

  
 

    

 48. Jei rastum ėte darb ą, ar galėtum ėte  
per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savait ės 
prad ėti dirbti?  

 

 

 1. Taip ..............................................................   � 50 
 

 

 2. Ne ................................................................   � 49 
 

 
 

  

 49. Dėl kokios priežasties negal ėtum ėte prad ėti dirbti?  
 

 

 1. Turite baigti mokslus ....................................    
 

 2. Negalite palikti dabartinio darbo per 
artimiausias 2 savaites .................................  

   
 

 

 3. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ...........   � 50 
 

 4. Sergate ar esate neįgalus ............................    
 

 5. Dėl kitų priežasčių ........................................    
 

 

 50. Kiek valand ų per savait ę norėtum ėte dirbti iš viso?  

 

     val.  � 51 
 

         
 

 

NEPAGRINDINIS DARBAS 
 

 

 51. Ar tiriam ąją savait ę be pagrindinio darbo tur ėjote 
nepagrindin į darbą? (bet kokį vienos valandos ar 
ilgesnės trukmės darbą, už kurį gautas atlyginimas ar iš 
kurio turėta pajamų, pelno, įskaitant šeimos nario, dirbančio 
šeimos įmonėje (ūkyje) darbą) 

 

 

 1. Taip .............................................................   � 52  
       

 2. Ne ...............................................................   � 58  

       

 52. Papildomai dirbote:     

 1. Viename darbe ar versle .............................      

 2. Daugiau kaip viename darbe ar versle ........   � 53  

      
 

 53. Nepagrindiniame darbe buvote:   
(jei dirbote keliuose darbuose, nurodyti tą, kuriame dirbote 
daugiausia valandų) 

 
 

 1. Samdomasis darbuotojas (dirbantis pagal 
rašytinę darbo sutartį ar žodinį susitarimą ir 
gaunantis atlyginimą, išrinktas į Seimą, politinės 
partijos vadovus ar pan.) .................................  

    

 2. Savarankiškai su  samdomaisiais dar-
buotojais dirbantis asmuo (turėjote savo verslą, 
ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote 
pelno, pajamų) ...............................................  

    

 3. Savarankiškai be samdomųjų darbuotojų 
dirbantis asmuo (turėjote savo verslą, dirbote 
pagal verslo liudijimą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų) ..............  

 � 54  
 

 4. Padedantis šeimos narys (negaunantis 
atlyginimo, bet turintis pelno, pajamų) ...............  

    

 

 54. Nepagrindin ės darboviet ės pavadinimas ar 
nepagrindinio darbo veiklos pob ūdis:  

 

   

      

    � 55  

      

 (pavadinimas ar veiklos pobūdis)  
      

 55. Nepagrindin ės darboviet ės pagrindin ė 
ekonomin ės veiklos r ūšis: 

 

 
   

 

  

   

 

  

    
  

      

  EVRK 2 red.         � 56  

      
 56. Ar tiriam ąją savait ę dirbote  

nepagrindiniame darbe?  
 

 

 1. Taip .............................................................   � 57  
       

 2. Ne ...............................................................   � 58  
       

 57. Kiek valand ų dirbote tiriam ąją savait ę?      

      
      val.  � 58  
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KITO DARBO PAIEŠKOS 
 

 

 58. Ar ieškojote kito darbo per pastar ąsias 4 savaites,  
įskaitant tiriam ąją savait ę? 

  
 

 1. Taip ................................................................   � 59  
 

 2. Ne ..................................................................   � 78  
 

 59. Kokios kito darbo paieškos priežastys? 
 

 1. Manėte ar buvote įsitikinęs, kad bet kuriuo 
metu galite prarasti turimą darbą................... 

    

 2. Dabartinis darbas – laikinas ......................... .     

 3. Ieškojote papildomo darbo, kuriuo norėjote 
papildyti dirbamų valandų skaičių 
dabartiniame darbe ...................................... .. 

    

 4. Ieškojote darbo, kuriame reikėtų dirbti dau-
giau valandų nei dabartiniame darbe ........... . 

 � 74  

 
 5. Ieškojote darbo, kuriame darbo trukmė būtų 

trumpesnė nei dabartiniame darbe .............. .. 
    

 6. Pageidavote turėti geresnes darbo sąlygas..     

 7. Dėl kitų priežasčių ........................................      
 

 

NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNĖ VEIKLA 
 

 

 60. Ankstesn ė Jūsų darbin ė patirtis: 
 

 1. Anksčiau dirbote ..........................................   � 61  

 

 2. Niekada nedirbote mokamo ar pelno 
duodančio darbo  
(atsitiktinis darbas, darbas atostogų metu nėra 
priskiriami darbui) ............................................  

 

� 

  

68 

 
 

 61. Kuriais metais paskutin į kartą dirbote  
mokam ą ar pelno duodant į darb ą?  

       

       m.  � 62  

 

 62. Jei nedirbote 2 metus ar trumpiau,  
nurodykite m ėnes į, kada paskutin į kart ą dirbote:  

 

    
     mėn.  � 63  

 

 63. Kiek met ų jau nedirbote? 
 

 1. Trumpiau nei 8 metus ..................................   � 64  

 

 2. 8 metus ar ilgiau ..........................................   � 68  
 

 

 
       

 64. Nurodykite priežast į, dėl kurios nedirbote:   
 

 1. Buvote atleistas iš darbo dėl etatų mažinimo....      

 2. Pasibaigė terminuoto, sezoninio darbo 
sutartis.............................................................. 

    

 3. Turėjote prižiūrėti vaiką ar neįgalų suaugusį 
asmenį ............................................................  

    

4. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ..............  

 5. Dėl savo ligos ar negalios ...............................      

 6. Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją .........................   � 65  

 7. Išėjote į pensiją, nesulaukęs pensinio amžiaus     

 8. Išėjote į pensiją nustatytu laiku arba vėliau .....      

 9. Atlikote privalomąją karo tarnybą ....................      

 10. Dėl kitų priežasčių (nepatiko darbas, išėjote  
savo noru ar pan.) ..............................................  

    

       
 65. Buvusiame darbe buvote:     
       

 1. Samdomasis darbuotojas  
(dirbantis pagal rašytinę darbo sutartį ar žodinį 
susitarimą ir gaunantis atlyginimą, išrinktas į Seimą, 
politinės partijos vadovus ar pan.) .........................  

    

 2. Savarankiškai su samdomaisiais darbuotojais 
dirbantis asmuo  
(turėjote savo verslą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų) ..................  

    

 3. Savarankiškai be samdomųjų darbuotojų 
dirbantis asmuo  
(turėjote savo verslą, dirbote pagal verslo liudijimą, 
ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote pelno, 
pajamų).............................................................  

 � 66  

 

 4. Padedantis šeimos narys (negaunantis atlyginimo, 
bet turintis pelno, pajamų)........................................... 

    

       

 66. Kokia pagrindin ė buvusios  
darboviet ės ekonomin ės veiklos r ūšis? 

 
 

       

       

       

 EVRK 2 red.         � 67  

       
 67. Kokios pareigos, profesija  ar  

atliekamas darbas buvusioje darboviet ėje?  
 

 

       

       

       

 Profesijos kodas         � 68  
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DARBO PAIEŠKOS 
 

 
 68. Ar ieškojote darbo per pastar ąsias 4 savaites, įs-

kaitant ir tiriam ąją savait ę? (bet koks vienos valandos ar 
ilgesnės trukmės darbas, už kurį gausite atlyginimą ar iš kurio 
turėsite pajamų, pelno, įskaitant šeimos nario, dirbančio 
šeimos įmonėje (ūkyje), darbą) 

 
 

 1. Taip .............................................................      

 2. Ne, nes jau suradote darbą, kuriame  
pradėsite dirbti per artimiausius  
3 mėnesius. .................................................  

 � 72  

 

       

 3. Ne, nes jau suradote darbą, kuriame pra-
dėsite dirbti po 3 mėnesių ar vėliau .............  

 
� 

  
75 

 

       

 4. Ne ................................................................   � 69  

       

 69. Dėl kokios priežasties neieškojote darbo?      
       

 1. Laukėte grąžinant į darbą, nes nedirbote  
dėl prastovų trūkstant darbo ar priverstinių 
atostogų. ......................................................  

    

 2. Sirgote ar buvote neįgalus ...........................      

 3. Dėl asmeninių arba šeiminių priežasčių ......      

 4. Mokėtės ar kėlėte kvalifikaciją  ....................   
� 71  

 5. Buvote pensininkas .....................................      

 6. Manėte, kad neįmanoma rasti jokio darbo ...      

 7. Dėl kitų priežasčių .......................................      

       

 8. Prižiūrėjote vaikus ar neįgalius suaugusius 
asmenis .......................................................  

 
� 

  
70 

 
       
 70. Jūsų nuomon ė apie globos ir r ūpybos  

įstaigas: 

 

 
 1. Tinkamos vaikų priežiūros paslaugos 

neteikiamos arba neįperkamos.................... 
    

 2. Tinkamos ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių 
žmonių priežiūros paslaugos neteikiamos 
arba neįperkamos........................................ 

 

� 

  
 

71 

 3. 1 ir 2 atsakymų derinys................................     

 
4. Priežiūros paslaugos nedaro poveikio 

sprendimui dėl dalyvavimo darbo rinkoje......     

       

 71. Ar Jūs nor ėjote dirbti?      
       

 1. Taip .............................................................  
� 72  

       

 2. Ne ................................................................  � 78  
 

 
 

 72. Jei rastum ėte darb ą, ar galėtum ėte  
per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savait ės 
prad ėti dirbti?   

 1. Taip ..............................................................   � 74  

       

 2. Ne ................................................................   � 73  
       

 73. Dėl kokios priežasties negal ėtum ėte  
prad ėti dirbti? 

 
 

 1. Turite baigti mokslus ....................................      

 2. Negalite palikti dabartinio darbo per 
artimiausias 2 savaites ................................  

    

 3. Dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ...........   � 74  
 

 4. Sergate arba esate neįgalus ........................      

 5. Dėl kitų priežasčių ........................................      

       

 74. Kiek laiko ieškote ar ieškojote (jei jau suradote)  
darbo?  

 1. Dar nepradėjote ieškoti ................................   � 77  
       

 2. Trumpiau nei mėnesį ...................................      

 3. Trumpiau nei 4 metus ..................................      

  Nurodyti mėnesių skaičių     � 75  

 4. 4 metus ar ilgiau ..........................................      

       

 75. Ieškote ar ieškojote darbo,  
kuriame b ūtumėte: 

    

 

 1. Savarankiškai dirbantis asmuo ....................      

 2. Samdomasis darbuotojas, dirbantis visą 
darbo dienos ar savaitės laiką .....................  

    

 3. Samdomasis darbuotojas, dirbantis visą 
darbo dienos ar savaitės laiką, bet jei jo 
nerastumėte, galėtumėte dirbti ne visą 
darbo dienos ar savaitės laiką .................... 

 � 76  

  

 4. Samdomasis darbuotojas, dirbantis ne visą 
darbo dienos ar savaitės laiką, bet jei jo 
nerastumėte, galėtumėte dirbti visą darbo 
dienos ar savaitės laiką ...............................  

    

 5. Samdomasis darbuotojas, dirbantis ne  visą 
darbo dienos ar savaitės laiką .......................  

    

 6. Samdomasis darbuotojas, bet negalėtumėte 
nurodyti, ar dirbantis visą, ar ne visą darbo 
dienos ar savaitės laiką ...............................  
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 76. Kaip ieškojote darbo per pastar ąsias  4 savaites, 
įskaitant ir tiriam ąją savait ę? 
(klausiama apie kiekvieną darbo paieškos būdą) 

 

                 

 76.1. Kreip ėtės į valstybin ę darbo birž ą     
               

  Taip   Ne   � 76.2  
               

 76.2.  Kreip ėtės į priva čią įdarbinimo agent ūrą    
               

  Taip   Ne   � 76.3  
               

 76.3.  Kreip ėtės tiesiogiai į darbdavius     
               

  Taip   Ne   � 76.4  
               

 76.4.  Kreip ėtės  į draugus, gimines ir kt.     
               

  Taip   Ne   � 76.5  
               

 76.5. Skelb ėte apie darbo paiešk ą žiniasklaidoje   
               

  Taip   Ne   � 76.6  
               

 76.6.  Nagrin ėjote darbo skelbimus žiniasklaidoje   
               

  Taip   Ne   � 76.7  
               

 76.7. Dalyvavote konkurse ar pokalbyje, laik ėte 
testą ar egzamin ą dėl pri ėmimo į darbą 

  
 

 

               

  Taip   Ne   � 76.8  
               

 76.8.  Ieškojote patalp ų ar įrengini ų, žemės sklypo   
               

  Taip   Ne   � 76.9  
               

 76.9. Rūpinot ės leidimu, licencija,  
ieškojote finansini ų ištekli ų 

     
 

                

  Taip   Ne   � 76.10  
                

 76.10. Lauk ėte atsakymo d ėl prašymo  
priimti į darb ą  

     
 

               

  Taip   Ne   � 76.11  
               

 76.11. Lauk ėte pranešimo iš valstybin ės  
darbo biržos  

     
 

               

  Taip   Ne   � 76.12  
               

 76.12. Lauk ėte konkurso į darbo viet ą  
valstyb ės sektoriuje rezultat ų 

     
 

               

  Taip   Ne   � 76.13  
               

 76.13. Ieškojote darbo kitais b ūdais      
               

  Taip   Ne   � 77  
               

                 

 77. Prieš darbo paieškas J ūs:      
       

 1. Dirbote (įskaitant dirbantį studentą, mokinį) ...      

 2. Mokėtės dieniniame skyriuje (išskyrus 
dirbantį studentą, mokinį) .............................  

    

 3. Atlikote privalomąją karo tarnybą.............  � 78  
 

 4. Buvote namų šeimininkas (-ė) .................      

 5. Kita (buvote pensininkas ar kt.) ....................      
       

     

 
    

 78. Ar tiriam ąją savait ę buvote užsiregistrav ęs 
valstybin ėje darbo biržoje?   
(klausiama 15–74 metų gyventojų) 

 
 

       
 1. Taip ir gavote pašalpą ar išmokas ...............     

 2. Ne, bet gavote pašalpą ar išmokas ..............   � 79  

 3. Taip, bet negavote pašalpos ar išmokų .......      

 4.  Ne ir negavote pašalpos ar išmokų ..............      
       

 79. Kokiai gyventoj ų grupei, J ūsų nuomone, Jus 
būtų galima priskirti ? 

 
 

 1. Dirbančiųjų (įskaitant šeimos narį, dirbantį  
šeimos įmonėje (ūkyje), studentą, mokinį,  
atliekantį praktiką už atlygį)  ..............................  

    

 2. Besimokančiųjų (įskaitant studentą, mokinį, 
atliekantį praktiką be atlygio)  ............................  

    

 3. Pensininkų ................................................... ..     

 4. Neįgaliųjų  .................................................... ..  � 80  
 

 5. Darbingo amžiaus namų šeimininkų (-ių) ..... ..     

 6. Kitų neaktyviųjų  ........................................... .     

 7. Bedarbių (nedirbančių, bet norinčių dirbti ir 
ieškančių darbo) ............................................. .. 

    

 
ŠVIETIMAS IR IŠSILAVINIMAS 

 
    

 80. Ar per pastar ąsias 4 savaites, įskaitant tiriam ąją 
savait ę, mok ėtės aukštojoje, profesin ėje arba 
bendrojo ugdymo mokykloje? 

 

 

 1. Taip ...........................................................     
 

 

   � 81 
 

 

2. Taip, bet tuo metu atostogavote ...............     
 

       

       

 3. Ne .............................................................   � 83 
 

    

 81. Kur J ūs mok ėtės?  
 

 

       

 1. Bendrojo ugdymo mokyklos 1–4 klasėje .... .....   
 

 2. Bendrojo ugdymo mokyklos 5–10 klasėje 
arba gimnazijos 1–2 klasėje............................ 

  
 

 3. Bendrojo ugdymo mokyklos 11–12 klasėje 
arba gimnazijos 3–4 klasėje............................ 

  
 

 4. Profesinio mokymo įstaigoje, nebaigus 
pagrindinės mokyklos. ............................... ..... 

  
 

 5. Profesinio mokymo įstaigoje, baigus 
pagrindinę mokyklą. ................................... ..... 

 � 82  

 

 6. Profesinio mokymo įstaigoje, baigus vidurinę 
mokyklą........................................................... 

  
 

 7. Kolegijoje ................................................... .....   
 

 8. Universitete (akademijoje, institute) – 
bakalauro studijose........................................ 

  
 

 9. Universitete (akademijoje, institute) – 
magistratūros ar jai prilyginamose studijose 

 

  
 

 10. Doktorantūroje ........................................... .....   
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(nurodyti)  

 Švietimo srities / 
posričio kodas                � 83  

 

 83. Ar per pas tarąsias  4 savaites , įskaitant tiriam ąją 
savait ę, Jūs lank ėte kursus, priva čias pamokas  
(sporto klub ą, mok ėtės groti, dainuoti, šokti ir pan.), 
dalyvavote seminaruose, konferencijose?  

 

 1. Taip...................................................................  � 84 
 

 2. Ne.....................................................................  � 88 
 

 

 84. Kiek valand ų per pastarąsias  4 savaites , įskaitant 
tiriam ąją savait ę, Jūs mok ėtės šiuose mokymuose?   

      val.  � 85  

 

 85. Kokios buvo pagrindin ės Jūsų dalyvavimo šiuose 
mokymuose priežastys?  

 

 

 1. Susijusios su darbu..........................................     
    � 86  
 2. Asmeninės........................................................     

 

 86. Kokia buvo J ūsų paskutinio mokymosi mokymo programa?  

 
(nurodyti)  

 Švietimo srities / 
posričio kodas        � 87  

   

 87. Jūsų mokymai vyko:  

 1. Tik mokamomis darbo valandomis....................  
 

 2. Dažniausiai mokamomis darbo valandomis......  
 

 3. Dažniausiai nemokamomis darbo valandomis..  � 88  

 

 4. Tik nemokamomis darbo valandomis................  
 

 5. Tuo metu nedirbote............................................  
 

   

 88. Ką Jūs baig ėte? (žymėti mokymo įstaigą, kurioje įgytas 
aukščiausias išsilavinimas)  

 1. Doktorantūrą, aspirantūrą...................................  
 

 2. Universitetą (akademiją, institutą) – magistran-
tūros ar jai prilyginamas studijas......................... 

 
 

 3. Universitetą (akademiją, institutą) – bakalauro 
studijas...……………………................................ 

    

 4. Kolegiją.................................................................  
 

 5. Aukštesniąją mokyklą..........................................  
 

 6. Specialiąją vidurinę (technikumą).......................  
 

 7. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote  
baigęs (-usi) vidurinę mokyklą............................. 

  

 8. Vidurinę mokyklą, gimnaziją................................  � 89  

 9. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote, bai-
gęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje kartu su 
profesija įgijote vidurinį išsilavinimą.................... 

 
 

 10. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote, bai-
gęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje įgijote tik 
profesiją................................................................ 

 
 

 11. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote, ne-
baigęs (-usi) pagrindinės mokyklos ir kurioje 
kartu su profesija įgijote pagrindinį išsilavinimą.. 

 
u 

 12. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote, ne-
baigęs (-usi) pagrindinės mokyklos ir kurioje 
įgijote tik profesiją................................................ 

 
 

     

 13. Pagrindinę mokyklą, progimnaziją......................  
� 

  

90 
 14. Pradinę mokyklą..................................................  

 

 

 

 15. Nebaigėte pradinės mokyklos........................  � 91  
 

 
       

 89. Koki ą mokymo / studij ų program ą Jūs baig ėte? 
 
 

 

(nurodyti)  

    Švietimo srities / 
posričio kodas        � 90  

     
 90. Kuriais metais įgijote aukš čiausi ą išsilavinim ą? 

(gavote diplomą, atestatą, pažymėjimą) 
 

 

      m.  � 91  

       
 

 

UŽSIĖMIMAS PRIEŠ METUS 
 

       

 91. Jūsų užsiėmimas prieš metus:   
       

 1. Dirbote (įskaitant šeimos narį, dirbantį šeimos 
įmonėje (ūkyje), studentą, mokinį, atliekantį 
praktiką už atlygį) ...........................................  

 
� 

 
 

92 
 

       

 2. Mokėtės (įskaitant studentą, mokinį, atliekantį 
praktiką be atlygio) .........................................  

    

 3. Buvote pensininkas .....................................      

 4. Buvote neįgalus  .........................................      

 5. Atlikote privalomąją karo tarnybą.................  � 94  

  6. Buvote darbingo amžiaus namų  
šeimininkas (-ė)  .........................................  

    

 7. Buvote bedarbis (-ė) (nedirbantis, bet norintis 
dirbti ir ieškantis darbo) ...................................  

    

 8. Kitas neaktyvus asmuo ...............................      
       

 

       
 92. Prieš metus buvote:  

 1. Samdomasis darbuotojas (dirbantis pagal 
rašytinę darbo sutartį ar žodinį susitarimą ir 
gaunantis atlyginimą, išrinktas į Seimą, politinės 
partijos vadovus ar pan.)..................................... 

    

 2. Savarankiškai su samdomaisiais 
darbuotojais dirbantis asmuo (turėjote savo 
verslą, ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet 
turėjote pelno, pajamų)......................................... 

   

 3. Savarankiškai be samdomųjų darbuotojų 
dirbantis asmuo (turėjote savo verslą, dirbote 
pagal verslo liudijimą, ūkininkavote, negavote 
atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų).................. 

 � 93  
 

 4. Padedantis šeimos narys (negaunantis 
atlyginimo, bet turintis pelno, pajamų)...................... 

    
        

 93. Kokia pagrindin ė buvusios darboviet ės 
ekonomin ės veiklos r ūšis? 

 
 

 
  

    
  

    

 
 

 � 94  

  EVRK 2 red.           

 .       
  94. Nurodykite šal į, kurioje gyvenote prieš metus:  

  1. Lietuva     

  (miesto ar kaimo pavadinimas)     
  Vietovės 

kodas         
 � 95  

 2. Kita šalis     

  (šalies pavadinimas)     

  Šalies kodas       

   
 

    

,    

 82. Kokia buvo J ūsų mokymo / studij ų programa?   
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KITI DUOMENYS 
 

    
        

 98.  Į anketos klausimus atsak ė:     

 1. Pats respondentas............................................     

    � Ačiū  

 2. Kitas asmuo......................................................     

        

 
 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti (neįskaitant kelionės laiko): min. 

 
 
Klausėjo (-os) vardas, pavardė.............................................................................................................. 
 
 
Apklausta 20___ m. _____________________ mėn. _____ d. 
 
 
 

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5 )  236 4958, (8 5)  236 4756, (8 5)  236 4796;  
el. p. gu-01-ketvirtine@stat.gov.lt. 

KITI DUOMENYS APIE ASMEN Į 
       

 95. Kurios šalies pilietis (- ė) esate?     
        

 1. Lietuvos………................................................     

 2. Lenkijos...........................................................     

 3. Rusijos………..................................................     

 4. Baltarusijos…….....................................…......     

 5. Ukrainos………...............................................  � 96  

 6. Neturite pilietybės…...........................……......      

 7. Kitos šalies pilietis....….......................……......      

        

  (nurodyti)      
  Šalies kodas       
  

   
    

 96. Kurioje šalyje gim ėte?      

 1. Lietuvoje ........................................................   � 98  
       

 2. Rusijoje ..........................................................      

 3. Baltarusijoje ...................................................   � 97  

 4. Ukrainoje .......................................................      

 5. Kitoje .............................................................      

       
  (nurodyti)     

   Šalies kodas       
  

   
    

 97. Kiek met ų gyvenote Lietuvoje iki 
tiriamosios savait ės? 

    

 
       

       � 98  
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Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo 
anketos GU-01 (ketvirtinės) 
1 priedas 

 
INFORMACIJA D ĖL GYVENTOJ Ų UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO 

(STATISTIN Ė ANKETA GU-01 (KETVIRTIN Ė) 
 
STATISTINIO TYRIMO 
TEISINIS PAGRINDAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl 
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos 
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164); 
1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo 
organizavimo Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 3 tomas, p. 273) su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14); 
2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1897/2000, įgyvendinantis Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, 
apibrėžiant nedarbo sąvoką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 32); 
2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje 
nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies 
naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių 
apibrėžimo (OL 2008 L 114, p. 57) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 
8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 317/2013 (OL 2013 L 99, p. 1). 

STATISTINIO TYRIMO 
RŪŠIS, APIMTIS IR 

TIKSLAS  

Atrankinis statistinis tyrimas. Imtis – 8000 namų ūkių. Statistiniai duomenys renkami 
apklausiant gyventojus. 
Tyrimo tikslas – rengti statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą. Įvertinti užimtų 
gyventojų, bedarbių ir neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, lytį, 
išsilavinimą ir kt. 
 

STATISTIN ĖS 
INFORMACIJOS 

PASKELBIMO LAIKAS IR 
VIETA 

 

Ne vėliau kaip 47-tą dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus pranešime spaudai; 
Oficialiosios statistikos portale www.osp.stat.gov.lt. 
 

STATISTINI Ų DUOMENŲ 
PATEIKIMO PAREIGA 

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnis 3 dalis nustato, kad fiziniai asmenys 
privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos darbų 
programa. 
 

STATISTINI Ų 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.“ 
 

 
______________________ 

 



  

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo  
anketos GU-01 (ketvirtinės) 

2 priedas 

NAMŲ ŪKIO SUDĖTIES ANKETA 

 

Namų ūkio numeris        

Adresas  Apklausiami visi namų ūkio nariai 

  Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų duomenų 
konfidencialumą 

  Anketos forma skelbiama estatistika.stat.gov.lt 

Tiriamosios savaitės numeris     

 

N
ea

ts
ak

ym
o 

pr
ie

ža
st

is
 Respondento vardas, pavardė 

Gimimo 
data  

Ly
tis

:  

1 
– 

vy
ra

s 
 

2 
– 

m
ot

er
is

 Respondento  
kodas 

(1, 2, 3)  

Ryšys su 
respondentu, 
užrašytu 
pirmuoju namų 
ūkyje 

Respon-
dento 
numeris 
namų 
ūkyje 

Numeris namų ūkyje 

Ju
rid

in
ė
 š

ei
m

in
ė
 

pa
dė

tis
  

A
pk

la
us

os
 v

yk
dy

m
o 

bū
da

s 

S
ut

uo
kt

in
io

  
(-
ė
s)

, s
ug

y-
ve

nt
in

io
 (

-ė
s)

 

T
ė
vo

 

M
ot

in
os

 

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 
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PAAIŠKINIMAI NAM Ų ŪKIO SUDĖTIES ANKETAI PILDYTI 
 
110 skiltyje  „Neatsakymo priežastis“ įrašomas respondento neatsakymo į anketos klausimus priežasties kodas:  
1 – netikslūs adreso duomenys (nėra tokio namo ar buto); 
2 – nurodytas adresas yra negyvenamoji patalpa (įrengta kirpykla, parduotuvė, sandėlis ir pan.); 
3 – pastatas nugriautas (namas nugriautas, sudegęs ir pan.); 
4 – šiuo adresu niekas negyvena (butas ar namas parduotas ir dar nėra naujų gyventojų, negyvenamas (tuščias) namas, nebaigtas statyti namas ir pan.); 
5 – asmuo negyvena šiuo adresu (priregistruotas, bet gyvena kitoje nedeklaruotoje vietoje – pas sugyventinį, draugus, vaikus, taip pat įskaitomi studentai, kurie nėra atrinkto namų ūkio nariai ir pan.); 
6 – apklausos laikotarpiu neįmanoma pasiekti (potvynis, saugoma ar aptverta vietovė, palaidi šunys ir pan.); 
7 – nurodytas adresas yra nepagrindinė asmens gyvenamoji vieta (asmuo turi kelias gyvenamąsias vietas – gyvena sode, sodyboje, kitame bute ir pan.); 
8 – atsisakė (asmuo atsisako dalyvauti tyrime, susitarus apklausti neatidaro durų ir pan.); 
9 – asmuo apklausos laikotarpiu laikinai išvykęs (komandiruotėje, ligoninėje, slaugos namuose ir pan.); 
10 – namų ūkis ar asmuo nepajėgus dalyvauti tyrime (yra neįgalus, neblaivus, turi kalbos barjerą, ir pan.); 
11 – nerasta namie (keletą kartų apsilankius nepavyko apklausti asmens); 
12 – kitos priežastys (niekas tokio asmens nepažįsta ir pan.);  
13 – asmuo miręs; 
14 – asmuo išvykęs į užsienį; 
16 – asmuo nėra tiriamo namų ūkio narys (asmuo gyvena bute, name, tačiau jis nėra privataus namų ūkio narys, t. y. nesidalija išlaidomis ir bendrai neapsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis su 
kitais namų ūkio nariais); 
23 – institucinis namų ūkis (pensionatas, globos namai, vienuolynas ir pan.). 

 

114 skiltyje  „Respondento kodas “ įrašomi atitinkami kodai: 1 ar 2 – pagal atrankos sąrašą ir 3 – asmeniui, neįtrauktam į atrankos sąrašus.  

 

115 skiltyje  įrašomi kodai, nurodantys ryšį su respondentu, užrašytu pirmuoju namų ūkyje:  
1 – pirmasis asmuo (namų ūkyje pirmasis asmuo tik vienas);  
2 – vyras / žmona, sugyventinis (-ė) (namų ūkyje gali būti tik vienas asmuo);  
3 – sūnus, duktė, įsūnis, įdukra, posūnis, podukra;  
4 – tėvas, motina, sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) tėvas, motina, senelis, senelė, įtėvis, įmotė, globėja, patėvis, pamotė;  
5 – kitas (-a) giminaitis (-ė): brolis, sesuo, žentas, marti, vaikaitis (-ė) ir kt.; 
6 – ne giminė: nuomininkas (-ė), globotinis (-ė) ir kt. 

 

120 skiltyje  „Juridinė šeiminė padėtis“ įrašomi teisinės šeiminės padėties kodai:  

1 – nevedęs (netekėjusi); 
2 – vedęs (ištekėjusi);  
3 – našlys (-ė);  
4 – išsituokęs (-usi). 

 

121 skiltyje  įrašomas kodas, nurodantis, kokiu būdu buvo apklaustas respondentas:  

1 – pildant popierinę anketą; 
2 – pildant anketą kompiuteriu;  
3 – telefonu. 

 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 2 priedui pildyti (neįskaitant kelionės laiko): min. 

 

Klausėjo (-os) vardas, pavardė .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Apklausta 20___ m. _____________________ mėn. _____  d. 
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Gyventojų užimtumo statistinio 
tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) 
3 priedas 

 
INFORMACIJA APIE VAIKUS IKI 15 MET Ų  

 

Namų ūkio numeris        

Respondento vardas, pavardė   

  Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų duomenų 
konfidencialumą 

   

Tiriamosios savaitės numeris    Anketos forma skelbiama estatistika.stat.gov.lt 
 
   

 94. Nurodykite šal į, kurioje vaikas gyveno prieš metus: 
 (nurodoma 1–14 metų vaikams)     
 1. Lietuva  Vietovės kodas             
 ................................................................................................................      

 (miesto ar kaimo pavadinimas)   � 95  
 2. Kita šalis Šalies kodas       
  ...........................................................................................................       

  (šalies pavadinimas)       
       
   

 95. Kurios šalies pilietis (- ė) yra vaikas? 
      

 1.  Lietuvos ........................................................................................................................     

 2.  Lenkijos ........................................................................................................................     

 3.  Rusijos .........................................................................................................................     

 4.  Baltarusijos ..................................................................................................................     
 5.  Ukrainos .......................................................................................................................  � 96  

 6.  Neturi pilietybės ........................................................................................................     

 7. Kitos šalies pilietis.............................................................. Šalies kodas       
  

                                   (nurodyti) 
     

        
       
   

 96. Kurioje šalyje gim ė vaikas? 
      

 1.  Lietuvoje........................................................................................................................  � Ačiū  
         
         

 2.  Rusijoje ........................................................................................................................     

 3.  Baltarusijoje .................................................................................................................     

 4.  Ukrainoje ......................................................................................................................  � 97  

 5. Kitoje.................................................................................. Šalies kodas       
  

                                 (nurodyti) 
     

        
       
   

 97. Kiek met ų vaikas gyveno Lietuvoje iki tiriamosios savait ės? 
     

     � Ačiū  
        
       

 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 3 priedui 
pildyti (neįskaitant kelionės laiko):   min. 

 
Klausėjo (-os) vardas, pavardė ............................................................................................................................................... 
 
Apklausta 20___ m. _____________________ mėn. _____ d. 


