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 109 Ar Jūs dirbate?      

 1 Taip...............................................................................................................................................   � 110  
        
 2 Ne..................................................................................................................................................   � 111  
        
 110 Kaip J ūs suradote darb ą ar įkūrėte savo versl ą:      

 1 Savarankiškai …………………………………………………………………………………………….      

 2 Padėjo giminės ir  draugai ………….............................................................................................      

 3 Per darbo  biržą.............................................................................................................................      

 4 Per privačią įdarbinimo agentūrą..................................................................................................   � 111  

 5 Per tautinę (etninę)  bendruomenę................................................................................................      

 6 Kita................................................................................................................................................      
        
 111 Kokioje šalyje gim ė Jūsų motina ? 

 
     

        
 1 Lietuvoje........................................................................................................................................      
 2 Užsienyje (šalies  pavadinimas)_______________________________I___I___I šalies kodas   � 112  
 3 Nežinote šalies, bet motina gimė užsienyje.................................................................................. 

 
     

 4 Nežinote........................................................................................................................................ 
 

     
        

 112  Kokioje šalyje gim ė Jūsų tėvas?      

        
 1 Lietuvoje.......................................................................................................................................      
 2 Užsienyje (šalies  pavadinimas)_______________________________I___I___I šalies kodas   � 113  
 3 Nežinote šalies, bet tėvas gimė užsienyje....................................................................................      
 4 Nežinote........................................................................................................................................      
                
 113 Nuo kada J ūs esate Lietuvos pilietis?      

 1 Nuo gimimo ..................................................................................................................................   � Ačiū  
        
 2 Lietuvos pilietybė suteikta I__I__I__I__I  metais...........................................................................      

 3 Metų tiksliai nežinote, bet Lietuvos pilietybę turite........................................................................   � 114  

 4 Lietuvos pilietybės neturite............................................................................................................      
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 114 Kiek met ų gyvenate Lietuvoje ?      

        
 

 
1 

 
I___I___I metų..............................................................................................................................   

� 

 
 

115 
 2 Tiksliai neprisimenate metų...........................................................................................................    

 
        

 115 Nurodykite pagrindin ę priežast į, kod ėl emigravote iš savo šalies?        

        
 1 Atvykote dirbti į užsienio įmonės atstovybę, filialą, įkurtą Lietuvoje..............................................      
 2 Susiradote darbą Lietuvoje prieš imigruodamas...........................................................................      
 3 Norėjote dirbti Lietuvoje, bet prieš imigruodamas darbo Lietuvoje nebuvote susiradęs...............      
 4 Ketinate įsigyti išsilavinimą............................................................................................................   � 116  
 5 Pasiprašėte prieglobsčio (tarptautinės apsaugos)........................................................................ 

 
     

 6 Susijungti su šeima (atvykote pas sutuoktinį, tėvus, vaikus).........................................................      
 7 Sukurti šeimą................................................................................................................................. 

 
     

 8 Kitos priežastys............................................................................................................................. 
 

     

        

 116 
Leidimas/pažyma/viza  gyventi Lietuvoje yra  išduotas:  
 
 

     

        
 0 Trumpiau nei 1 metams.................................................................................................................      
 1 Nuo 1 iki 5 metų  I__I  (nurodykite metų skaičių)..........................................................................      
 2 Ilgiau kaip 5 metams.....................................................................................................................   � 117  
 3 Nežinote trukmės..........................................................................................................................      
 4 Gyvenate be leidimo, vizos...........................................................................................................      
              

 117 Jūsų nuomone, ar teisin ės galimyb ės Jums šiuo metu susirasti darb ą yra ribotos?      

        
 1 Apribojimų darbams nėra, galite dirbti bet kokius darbus ............................................................. 

 
     

 2 Dirbti galite tik tam tikros veiklos rūšies ar profesijos darbus........................................................ 
...... 

     
 3 Dirbti galite tik savarankišką darbą................................................................................................ 

...............................................................................…………………………………………………
  � 118  

 4 Neturite galimybės dirbti savarankišką darbą................................................................................ 
 

     

 5 Dirbti galite savarankiškai ir tam tikrose veiklose, tam tikros profesijos darbus............................      

 6 
Dirbti galite tam tikros veiklos rūšies ar profesijos darbus, bet nėra galimybės dirbti 
savarankiškai................................................................................................................................. 
 

     

 7 Kiti teisinių galimybių apribojimai................................................................................................... 
 

     
        
        
        

 118 
Ar Lietuvoje buvo nustatyta J ūsų profesin ė kvalifikacija?   
      

        
 1 Taip, nustatyta profesinės kvalifikacijos atitiktis............................................................................      
         2 Atitiktis dar nenustatyta arba dar nebaigta nustatymo procedūra................................................. 

) …………….. )........................................ 
  � 119  

         3 Nustatyti nereikia, nes aukščiausią profesinę kvalifikaciją įgijote Lietuvoje.................................. 
 

     
 4 Nenustatyta (dėl kitos nei 3 priežasties).......................................................................................      
 5 Kitos priežastys.............................................................................................................................      

        

  
 

     



 3

 119 
 Ar yra poreikis gerinti lie tuvi ų kalbos įgūdžius, kad b ūtų galima gauti tinkam ą darb ą? 
      

  

        1  Taip………………..……………..……………..……………..……....................................................   � 120  
 

      
 2  Ne…………..………………………..……………..……………..……………..……...........................      
 

              

 
120  Kokiomis paslaugomis naudojot ės integruodamasis į darbo rink ą per 2005-2007 m.? 

 
    

 
        
 1 Naudojotės profesinio mokymo, konsultavimo arba darbo paieškos tarnybų paslaugomis......... 

 
     

 2 Dalyvavote darbo rinkos tarnybų organizuotose mokymuose arba jų programose...................... 
 

     
 3 Lankėte lietuvių kalbos  kursus..................................................................................................... 

 
     

 4 
Naudojotės profesinio mokymo, konsultavimo arba darbo paieškos tarnybų paslaugomis ir 
dalyvavote darbo rinkos tarnybų organizuotose mokymuose arba jų programose...................... 

    

 5 
Naudojotės profesinio mokymo, konsultavimo arba darbo paieškos tarnybų paslaugomis ir 
lankėte lietuvių kalbos kursus........................................................................................................   � Ačiū  

 6 
Dalyvavote darbo rinkos tarnybų organizuotose mokymuose arba jų programose ir lankėte 
lietuvių kalbos kursus.................................................................................................................... 
 

    

 7 
Naudojotės profesinio mokymo, konsultavimo arba darbo paieškos tarnybų paslaugomis ir 
dalyvavote darbo rinkos tarnybų organizuotose mokymuose arba jų programose ir lankėte 
lietuvių kalbos kursus.................................................................................................................... 

    

 8 Nesinaudojote jokiomis paslaugomis…………………………………………………………………..     
 9 Nežinote……………………………………………………..………………………………………….…

. 
    

       
       

 

 
 
 

DĖKOJAME, UŽ IŠSAMIUS ATSAKYMUS IR  DALYVAVIMĄ STATISTINIAME TYRIME 
 
Prašome nurodyti, kiek valandų (minučių) sugaišote apklausos anketai pildyti val. min. 

 
 
 
Klausėjo  _________________________________________________________________________________________________________ 

(Vardas ir pavardė) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Apklausta 2008 m.  _______________________________           _____________ 
     (mėnuo)  (diena) 
 
 
 
Pasiteirauti: 
Statistikos departamente: tel. 8 5) 236  4786; el. p. Grazina.Joksiene@stat.gov.lt 
Vilniaus TSV (Vilniaus apskrities respondentams): tel.(8 5) 275 2059; el. p. Loreta.Sumskiene@stat.gov.lt, Ruta.Beneviciene@stat.gov.lt 
Kauno TSV (Kauno apskrities respondentams): tel.(8 37) 31 2602; Svetlana Karzunina: el.p. svkor@kastat.lt,  
(Marijampolės apskrities respondentams): tel.(8 343) 51 863; Janina Žiurinskienė: el. p.marija@kastat.lt 
(Alytaus apskrities respondentams): tel.(8 315) 52 287; Rita Geležūnienė:el. p.alytus@kastat.lt  
Klaipėdos TSV (Klaipėdos apskrities respondentams): tel.(8 46) 34 0860; Jurgita Neverdauskaitė;el. p. KlaipedosTSV@stat.gov.lt 
(Tauragės apskrities respondentams): tel. (8 446) 61 038; Ingrida Jurienė: el. p. Taurage.st@is.lt 
Panevėžio TSV (Panevėžio apskrities respondentams): tel.(8 45) 46 6323; el. p. Giedre.Silaikiene@stat.gov.lt 
(Utenos apskrities respondentams): tel.(8 389) 51 242; el. p. utena.st@is.lt  
Šiaulių TSV (Šiaulių apskrities respondentams): tel.(8 41) 52 5012; el. p. Loreta.Kontauskiene@stat.gov.lt 
(Telšių apskrities respondentams): tel.(8 444) 60 275; Elmutė Lubienė el. p. telsiai.st@is.lt 
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Imigrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėties darbo rinkoje statistinio tyrimo  
                                    anketos IDR-01 vienkartinės 

      priedas 
 

INFORMACIJA DĖL IMIGRANTŲ IR JŲ TIESIOGINIŲ PALIKUONIŲ PADĖTIES DARBO RINKOJE   
STATISTINIO TYRIMO 

 
(anketa IDR-01) 

 
 

STATISTINIO TYRIMO 
TEISINIS PAGRINDAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 
2007 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 102/2007, patvirtinantis Tarybos reglamente 
(EB) Nr.  577/98 numatyto migrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėties darbo rinkoje 2008 m. ad hoc 
modulio specifikacijas ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB)  Nr. 430/2005 (OL 2007 L 28, p. 3). 
 

 
STATISTINIO TYRIMO 

RŪŠIS, APIMTIS 
 IR TIKSLAS  

Atrankinis tyrimas. 
Tyrimo tikslas – surinkti ir parengti palyginamą statistinę informaciją apie imigrantų ir jų tiesioginių 
palikuonių padėtį darbo rinkoje. 
Apklausą atlieka klausėjai. Apklausiami 12 tūkst. atsitiktinės atrankos būdu atrinktų 15–74 metų 
amžiaus šalies gyventojų. 
Tiriamasis laikotarpis – 2008 m. balandžio–birželio mėn. 
 

STATISTINĖS 
INFORMACIJOS 

PASKELBIMO LAIKAS IR 
VIETA 

Pranešimas spaudai – 2009 m.  balandžio mėn. 

 
STATISTINIŲ 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.“ 

 
 

 

 
 


