
Annex 4 
 

Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 
kovo 23 d. įsakymu Nr. DĮ-92 

Statistikos departamento prie LRV 
Teritorinei statistikos įstaigai 
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Teritorijos kodas     Tiriama savaitė    (pildoma antrąjį 2007 m. ketvirtį) 

Savivaldybės, kaimo pavadinimas                                     numeris                    

    2007     –     

                   metai                      mėnuo   diena               mėnuo    diena 

  Pateikiama 15 d. mėnesiui pasibaigus 

Namų ūkio sąlyginis Nr.       Apklausiami 15 metų ir vyresni asmenys  
Respondento kodas    

Lytis vyras 1 moteris 2  Garantuojame gautų  duomenų konfidencialumą 

Gimimo diena, mėnuo, metai           

             Anketos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.stat.gov.lt  
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 108  Ar Jūs dirbate apmokam ą darb ą arba užsiimate veikla duodan čia pajamas?      
        

 1 Taip……………………………..………..……………..…….....................................................................   � 109  

 2 Ne……..……………..……………..……………........……......................................................................   � 111  

  
 

I. VEIKSNIAI DARBE, NEIGIAMAI VEIKIANTYS PSICHIN Ę SAVIJAUTĄ ARBA 
FIZINĘ SVEIKATĄ 

 

     

 109 Ar darbo vietoje susiduriate su veiksniais, kurie n eigiamai veikia J ūsų psichin ę       

  savij autą?      

 0 Ne……………………………………………………………………………………………………...      

 1 Taip, daugiausia dėl priekabiavimo ...........................………………………….….....................      

 2 Taip, daugiausia dėl smurto arba smurto grėsmės…………………………………………........   � 110  

 3 Taip, daugiausia dėl per didelio darbo krūvio .........................................………….…….........      

 110 Ar darbo vietoje tiesiogiai susiduriate su veiksnia is, kurie neigiamai veikia J ūsų       

  fizin ę sveikat ą?      

 0 Ne…………………………………………………………………………………………………….      

 1 Taip, daugiausia dėl cheminių medžiagų, dulkių, dūmų arba dujų.........................................      

 2 Taip, daugiausia dėl triukšmo ir vibracijos……………………………………............................   � 113  

 3 Taip, daugiausia dėl nepatogios padėties, judesių dirbant, darbo su sunkiais kroviniais....... 
................. 

     

 4 Taip, daugiausia dėl nelaimingo atsitikimo pavojaus…………………………………...............      

 111  Ar Jūs anks čiau dirbote?      

        
 1 Taip (Anketos GU-01 60 klausimo 1 atsakymas)...................…………………………………   � 112  

 2 Ne (Anketos GU-01 60 klausimo 2 atsakymas)……………….........................………………   � Ačiū  

        
 112  Ar dirbote per pastaruosius 12 m ėnesių (iki pokalbio dienos)?      

        
 1 Taip……………………………..………..……………..…….......................................................................   � 113  

 2 Ne............................................................................................…………..............................................   � 118  

        



  
II. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE, PATIRTI PER PASTA RUOSIUS  

12 MĖNESIŲ  
 

     

 
113  Ar per pastaruosius 12 m ėnesių patyr ėte nelaiming ą atsitikim ą darbe ar dirbdami?  

(Nelaimingi atsitikimai vykstant į darbą arba iš darbo neįtraukiami)      
 

        

 1 Taip…………..……………..……………..……………..……....................................................................   � 114  
 2 Ne……..………………………..……………..……………..……………..……..........................................   � 118  

        

 
114 

 Kiek nelaiming ų atsitikim ų darbe patyr ėte per pastaruosius 12 m ėnesių?       
 

 1 Vieną………………..……………..……………..……………..……............................................................   � 115  

 2 Du ar daugiau...........................................................................................................................................      
        
 115  Kur įvyko p askutinis nelaimingas atsitikimas?  

 
    

 
 1 Kelyje (tik darbo metu)......................................…………………………………………………....   � 116  

 2 Darbo vietoje…………………....................................................................................................      
        

 116  Įvardykite darb ą, kuriame patyr ėte paskutin į nelaiming ą atsitikim ą: 
(Žymėti vieną atsakymą) 
 

     
 

 1  Pagrindinis dabartinis darbas……………………………..…………………………….....…….....      

 2 Ne pagrindinis dabartinis darbas……………………………………………………….………......      

 3 Paskutinis darbas (asmenims, kurie nedirba)…………..……………………..…….…….......…   � 117  

 4 Darbas prieš vienerius metus…………...........………………………...………..........................      

 5 Kitas darbas……………………………………………………………………………….….……...      
        

 117 Kada prad ėjote dirbti po paskutinio nelaimingo  atsitikimo ? (kalendorinių dienų skaičius) 
 

     
 0 Dar nedirbu, nes neatsigavau po nelaimingo atsitikimo, tačiau tikiuosi pradėti dirbti………..  

     

 1 Dėl patirto nelaimingo atsitikimo nesitikiu grįžti į darbą………………………………………...      

 2 Tą pačią dieną, kai įvyko nelaimingas atsitikimas…………………………………...………….      

 3 Kitą dieną po nelaimingo atsitikimo ……………………………….......................................…      

 4 2 dieną......................................................................................................................................      

 5 3 dieną......................................................................................................................................      

 6 4 dieną......................................................................................................................................      

 7 5 dieną .....................................................................................................................................      

 8 6–13 dieną.................................................………....................................................................      

 9 2 sav.–1 mėn.….................................................................………………...............................   � 118  

 10 1–3 mėn. .................................................................................................................................      

 11 3–6 mėn. .................……………………...…………………………………………......................      

 12 6–9 mėn. ....………………………………………………………………….…..............................      

 13 9 mėn. ir vėliau……………………………………….…………………………....…….……...........      

  

 
III. SU DARBU SUSIJUSIOS SVEIKATOS PROBLEMOS, PATIRTO S PER 

PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ  
     

  (Atsako visi dirbantys ir anksčiau dirbę asmenys)      

 118 Ar Jūs per pastaruosius 12 m ėnesių sirgote?       

 1 Taip…………………………………………………………………………………………………….   � 119  

 2 Ne………………………………………………………………………………………………………   � Ačiū  

 119 Ar Jūsų ligos, negalios priežastis buvo darbas ar darbo s ąlygos?       

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

 2 Ne……………………………………………………………………………………………………..   � Ačiū  
 

 120 Kiek lig ų buvo darbo pasekm ė?      

 1 Viena…………………………………………………………………………………………………....   � 121  

 2 Dvi ar daugiau…………………………………………………………………………………...….....      

        



                

 121 
Apib ūdinkite  sunkiausi ą lig ą, kurios priežastis buvo darba s, arba kai sveikatos  būklė 
pablog ėjo d ėl darbo s ąlygų: 
 

     

  (Žymėti vieną atsakymą)      

 
0 Su kaulais, sąnariais arba raumenimis susijusi problema, kai daugiausia pakenkiama kaklui, 

pečiams, rankoms arba plaštakoms…………………………………………..............………..      

 
1 Su kaulais, sąnariais arba raumenimis susijusi problema, kai daugiausia pakenkiama 

klubams, kojoms arba pėdoms…………………………………............................……...........      

 
2 Su kaulais, sąnariais arba raumenimis susijusi problema, kai daugiausia pakenkiama 

nugarai...................................................................................................................................... 
     

 3 Su kvėpavimu arba plaučiais susijusi problema……………………………………………….......   � 122  

 4 Odos problema.........................................................................................................................      

 5 Klausos problema…………………………………………………………………….………….…....      

 6 Stresas, depresija arba nerimas…………………………………………..……......……………....      

 7 Galvos ir/ar akių skausmas……………………………………………...…..……………........…...      

 8 Širdies liga, širdies smūgis arba kitos problemos, susijusios su kraujotaka.............................      

 9 Užkrečiama liga (virusai, bakterijos arba kitokio tipo infekcija) ……………...………................      

 10 Kiti nusiskundimai…………………………………………………………………………................      

 
122  Ar ši liga  riboja ( -o) Jūsų galimybes darbe arba po darbo užsiimti įprasta, kasdienine 

veikla? 
 

 
  

 1 Ne……………………………………………………………………………………………………......     

 2 Taip, iš dalies………………………...…………………………………………………………….......  � 123  

 3 Taip, labai…………………………………………………….......………………………………........     

 
123  Kiek laiko per pastaruosius  12 mėnesių Jūs nedirbote d ėl ligos, kurios priežastis 

buvo darbo s ąlygos? (kalendorinių dienų skaičius) 
  

 
 

  

       1 Mažiau nei vieną dieną .............……………………………………………...........……………....      

 2 1–3 dienas………………………………………………………………...…........……………........      

 3 4–13 dienų…………………………………………………..…….…..………………...……...........   � 124  
 4 2 sav.–1 mėn. …………….........……………..………..……………….......................................      

 5 1–3 mėn. ................................................................................................................................      

 6 3–6 mėn. ......………….……….............……..…….……………………….....….........................      

 7 6–9 mėn. .................................................................................................................................      

 8 9 mėn. ir daugiau……………………………………........…………..……………………............      

 9 Dėl šios ligos niekada nebesitikiu dirbti…………............……………………………………......      

 

10 Per pastaruosius 12 mėnesių nedirbau, tačiau dėl priežasčių, kurios nebuvo susijusios su 
darbe sukeltomis sveikatos problemomis (pensininkas).......................................................... 

     

 

  
     

 

124  Nurodykite, kuris darbas buvo pa čios sunkiausios ligos priežastis arba d ėl kurio 
pablog ėjo būklė:(Žymėti vieną atsakymą)      

 

 1 Pagrindinis dabartinis darbas……………………………..………...............………………….....      

 2 Ne pagrindinis dabartinis darbas..............................………………………………………….....      

 3 Paskutinis darbas (asmenims, kurie nedirba) ……………........................................…….......   � Ačiū  

 4 Darbas prieš vienerius metus……………………........................………………………….........      

 5 Kitas darbas……………………………………….....…………………………………………........      

  DĖKOJAME, KAD DALYVA VOTE TYRIME     
 
Prašome nurodyti, kiek valandų (minučių) sugaišote apklausos anketai pildyti val. min. 

Klausėjo  _________________________________________________________________________________________________________ 
(Vardas ir pavardė) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Apklausta 2007 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) 236 6035; el. p.: VilniausTSV@stat.gov.lt, Alma.Galdikiene@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 



 
 
 
 

                                              Nelaimingų atsitikimų darbe ir su darbu susijusių  
                                                                sveikatos problemų tyrimo anketos NAD-01 vienkartinės   

                                                                        priedas 
                                                                                                                             
                                                                                      

                                                                                                                    
 

INFORMACIJA D ĖL NELAIMING Ų ATSITIKIM Ų DARBE IR SU DARBU SUSIJUSIŲ 
SVEIKATOS PROBLEM Ų STATISTINIO TYRIMO 

(anketa NAD-01) 
 

STATISTINIO 
TYRIMO TEISINIS 

PAGRINDAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin.,1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 
114-3299); 

2006 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2006, 
patvirtinantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto nelaimingų 
atsitikimų darbe ir su darbu susijusių sveikatos problemų 2007 m. ad hoc 
modulio specifikacijas ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 384/2005 
(OL 2006 L 55, p. 9). 

 

STATISTINIO 
TYRIMO R ŪŠIS, 

APIMTIS IR 
TIKSLAS 

Atrankinis tyrimas. 

Apklausą atlieka klausėjai. Apklausiami 6000 atsitiktinės atrankos būdu 
atrinktų 15 metų amžiaus ir vyresnių nuolatinių šalies gyventojų. 

Tiriamasis laikotarpis – 2007 m. balandžio–birželio mėn. 

Tyrimo tikslas – surinkti statistinius duomenis ir apibendrinti palyginamą 
statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe ir su darbu susijusias 
gyventojų sveikatos problemas. Sudarytos galimybės gauti statistinius 
duomenis apie veiksnius darbe, neigiamai veikiančius darbuotojų psichinę 
savijautą arba fizinę sveikatą. 

 

STATISTINI Ų 
DUOMENŲ 

KONFIDENCIA- 

LUMAS 

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.“ 

 

STATISTINI Ų 
DUOMENŲ 

PATEIKIMO 
TVARKOS 

PAŽEIDIMAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis: 

„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už 
oficialiosios statistikos duomenų parengimą 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 1732 

straipsnis (Žin.,1992, Nr. 21-610; 2000, Nr. 54-1557). 

 
 
 
 


