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Teritorijos kodas     Tiriamoji savaitė    2         

Savivaldybės, kaimo pavadinimas                                    numeris           ketvirtis         

    2006          

                   metai                      mėnuo  diena                 mėnuo  diena 

  Pateikiama 15 d. apklausos mėnesiui pasibaigus 

Namų ūkio Nr.       Apklausiami: 50–69 metų gyventojai 

Respondento sąlyginis kodas    

Lytis vyras 1 moteris 2  Statistikos departamentas garantuoja duomenų konfidencialumą 

Gimimo data (diena, mėnuo, metai)           

Asmens kodas             Anketos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.stat.gov.lt 
5 

 
 

 108 Ar Jūs dirbate mokam ą arba peln ą duodant į darb ą?      
        

 1  Taip……………………………..……………..……………..……………..……..................................................   � 110  
 

 2  Ne……………………………..……………..……………..……………..…….....................................................   � 109  
        

 109 Ar Jūs anks čiau dirbote?      
         

 1  Taip……..………………………..……………..……………..……………..……................................................   � 113  
       
 2  Ne……………………..………………………..……………..……………..……………..…….............................   �Ačiū  
        

 110  Ar Jūs gaunate pensij ą?      
  1  Taip …………………………………..……………..……………..……………..……..........................................   � 111  

        

 2  Ne, nors turite teisę ją gauti ……………………………..……………..……………..……………..……............      
 3  Ne, nes dar nesukako pensinis amžius..……………..……………..……………..……...................................   � 118  

 

 111  Kod ėl Jūs  tęsiate darb ą?     
         

 1  Norite gauti didesnę  pensiją.........................................................................................................................      

 2  Norite turėti daugiau pajamų namų ūkiui išlaikyti..........................................................................................   � 112  

 3  Dirbate ne dėl finansinio suinteresuotumo....................................................................................................      
 4  Kitos priežastys.............................................................................................................................................      
        

 112 Kokio amžiaus b ūdamas (-a) J ūs įgijote teis ę gauti pensij ą?  I___I___I metų   � 118  
        

 113 Kuo J ūs tapote iš karto  po to  kai palikote paskutin ę darboviet ę, versl ą?      

         

 1 Senatvės arba priešlaikinės senatvės pensininku (-e)………......................................................................   � 114  
 

 
     

 2 Bedarbiu (-e).................................................................................................................................................      

 3 Neįgaliu (-i)……….........................................................................................................................................   � 115  

 4 Kita................................................................................................................................................................      
        

 114  Nurodykite pagrindin ę išėjimo į senatv ės arba priešlaikin ės sanatv ės pensij ą priežast į:      

         

 1 Atleido iš darbo arba netekote darbo vietos.................................................................................................      
 2 Sukako išėjimo į pensiją amžius...................................................................................................................      

 3 Sukako išėjimo į pensiją  amžius valstybės tarnyboje.................................................................................   � 115  

 4 Negalia arba su sveikata susijusios priežastys ............................................................................................      
 5 Turite prižiūrėti  vaikus, neįgalius ar  pagyvenusius asmenis………...........................................................      
 6 Problemos susijusios su darbu.....................................................................................................................      
 7  Buvo palankus  finansinis pasiūlymas išeiti į pensiją  ..................................................................................      
 8 Kita................................................................................................................................................................      
        



        

 115 Ar Jūs gaunate pensj ą?      

 1  Taip……………………………………………………………………………………………….   � 116  
        

 2  Ne, nors  turite  teisę ją gauti……………………………………………………………………………………….      
 3  Ne, nes dar nesukako pensinis amžius……………………………………………………………………………   � 117  
 2 

 
     

 
116  Nurodykite,  kokio amžiaus b ūdamas (-a) Jūs prad ėjote gauti  pensij ą   I___I___I metų        I  ���� 117 

 
  

 
 

 
117 Kokios  r ūšies pensij ą Jūs gaunate?  (Galimi keli atsakymai.) 

 
  

 
 

  
 

 1  Netekto darbingumo (invalidumo) ……………………………………………………………………..................      

 2  Išankstinę pensiją (paankstinto išėjimo į pensiją dėl padėties darbo rinkoje)...............................................   � 118  

 3  Kitą pensiją (našlių pensija)……………………………………………………………………….........................      
 4  Senatvės.......................................................................................................................................................      

 5  Negavote.......................................................................................................................................................      

 

  
     

       

 118  Ar Jūs nor ėsite sumažinti (sumažinote) darbo valandas  prieš i šeidamas (-a)  į pensij ą?     

 1  Taip, Jūs  planuojate tai padaryti (padarėte)  per  artimiausius 5 metus......................................................      
 2  Ne, Jūs to nedarėte ir neplanuojate daryti per artimiausius 5 metus............................................................      
 3  Neplanuojate…………………........................................................................................................................      

 4  Taip, pasirinksite (-ote) laipsnišką pažangią  išėjimo į pensiją  schemą (dalinė pensija)...........................   � 119  

 5  Taip, pasirinksite (-ote) ne visos darbo dienos išėjimo  į pensiją schemą (dalinė pensija)...........................      
        
        

 119  Kokio amžiaus J ūs planuojate išeiti į pensij ą, t. y. nutraukti mokam ą arba peln ą 
duodant į darb ą?     

 1  Nurodykite amžių  I___I___I metų……………………………………………………………………………..      
          Jeigu nesate numatęs (-čiusi) tikslaus amžiaus, prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų atsakymų      
         2  Planuojate tai padaryti iki 60 metų amžiaus………………………………………............................................      
        
 3  Planuojate tai padaryti nuo 60 iki 64 metų amžiaus......................................................................................   � 120  
         4  Planuojate tai padaryti nuo 65 metų arba planuojate dirbti kaip galima ilgiau…………………………..........      
        
 5  Tikslaus amžiaus nenumatęs (-čiusi) ir neturite jokių su tuo susijusių planų………………………………….      
        
 6  Jūs jau nedirbate…………………………………………................................................................................      
        

        
        

 120 Ar Jūs tebedirbtum ėte (-site),  jeigu Jums pasi ūlytų ar būtų pasiūlę lankstesn į darbo 
laiką? 

   
  

 
 1 Taip …………………………………………………………………………………………………………………….      
 2  Ne.................................................................................................................................................................   � 121  
                

 

 121 Ar Jūs tebedirbtum ėte (-site), jeigu Jums pasi ūlytų  ar būtų pasiūlę kelti kvalifikacij ą, 
atnaujinti profesines savo žinias? 

  
  

 
 1 Taip …………………………………………………………………………………………………………………….      

 2 Ne………………………………………………………………………………………………………………………   � 122  
              

 
122 Ar Jūs tebedirbtum ėte (-site), jeigu Jums b ūtų užtikrintos geresn ės individualios darbo 

ir sveikatos apsaugos s ąlygos?     
 

 1 Taip……………………………………………………………………………………………………………………..      

 2 Ne………………………………………………………………………………………………………………………   � 123  
     � 123          
        

 123 Koks J ūsų darbo stažas I__I__I met ų   � Ačiū  
         DĖKOJAME, KAD DALYVAVOTE TYRIME     

 

Prašome nurodyti, kiek valandų (minučių) sugaišote apklausos anketai pildyti val. min. 

 
Klausėjas  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 (Vardas, pavardė ir parašas) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Apklausta 2006 m.  _______________________________           _____________ 
     (mėnuo)  (diena) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJA DĖL GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO 
(anketa DVP-01) 

 
 

TEISINIS 
PAGRINDAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 
2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 388/2005 patvirtinantis 2006 m. ad hoc modulio 
specifikacijas dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto perėjimo nuo darbo prie išėjimo į pensiją  
ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 246/2003. 

 
TYRIMO RŪŠIS, 

APIMTIS IR  
TIKSLAS 

Tai – vienkartinis atrankinis tyrimas. 
Į klausėjo užduodamus anketos klausimus atsakys 3 000 atsitiktinės atrankos būdu atrinktų 50–69 metų   
nuolatinių šalies gyventojų. 
Tiriamasis laikotarpis – 2006 m. balandžio–birželio mėn. 
Tyrimo tikslas – surinkti ir apibendrinti palyginamą informaciją apie gyventojų išėjimą į pensiją. 

STATISTINIO 
TYRIMO 

SUVESTINĖS 
INFORMACIJOS 
PASKELBIMO 

LAIKAS IR VIETA 

 
90 d. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos informacinis pranešimas. 
 

 
DUOMENŲ 

KONFIDENCIA-
LUMAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnis:  
„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“ (antra dalis). 

 
DUOMENŲ 
PATEIKIMO 
TVARKOS 

PAŽEIDIMAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis: 
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos 
duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų 
reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“. 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 2 straipsnis (Žin., 1992, Nr. 21-610; 
2000, Nr. 54-1557). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasiteirauti: 
Statistikos departamente: tel. (8 5) 236 4786; el. p. Grazina.Joksiene@stat.gov.lt 
Vilniaus TSV (Vilniaus apskrities respondentams): tel. (8 5) 236 6035; el. p.: VilniausTSV@stat.gov.lt, 
Kauno TSV (Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams): tel. (8 37) 31 2580; el. p. KaunoTSV@stat.gov.lt 
Klaipėdos TSV (Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams): tel. (8 46) 34  0849; el. p. KlaipedosTSV@stat.gov.lt 
Panevėžio TSV (Panevėžio, Utenos apskričių respondentams): tel. (8 45) 46 4851; el. p. PanevezioTSV@stat.gov.lt  
Šiaulių TSV (Šiaulių, Telšių apskričių respondentams): tel. (8 41) 52 5033; el. p. SiauliuTSV@stat.gov.lt 


