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KARJEROS IR ŠEIMOS DERINIMO STATISTINIO TYRIMO ANKE TA 

KŠD-01 (VIENKARTINĖ) 
(Pildoma 2010 m. balandžio–birželio mėn.) 

 
Namų ūkio nr.       Pateikiama: 10 d. mėnesiui pasibaigus 

Respondento identifikavimo kodas  Apklausiami: 15–64 metų amžiaus gyventojai 

          Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

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

 
 

 121. Ar Jūs dirbate (turite darb ą)? 
Klausėjui: šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos  
GU-01, tvirtinamos Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus įsakymu (toliau – anketa GU-01) 

     

       

 1. Taip (anketos GU-01 1 kl. 1 ats. arba 2 kl. 1 ats.).........................................................................................   � 122  
        

 2. Ne (anketos GU-01 1 kl. 2 ats. arba 2 kl. 2 ats.)...........................................................................................   � 126  
        

 122. Jūs esate: 
Klausėjui: šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš anketos GU-01       

 1. Samdomasis darbuotojas (anketos GU-01 21 kl. 1, 2 arba 3 ats.)...............................................................   � 123  
        

 2. Kita (anketos GU-01 21 kl. 4, 5 arba 6 ats.)..................................................................................................   � 126  

        
 123. Jūs dirbate pagal:      

 1. Darbdavio nustatytas darbo dienos pradžios ir pabaigos valandas arba nepastovias darbo valandas......    

� 

  

 2. Nustatytą dienos darbo valandų skaičių, tačiau leidžiant tam tikrą lankstumą ...........................................    
124 

 
 

        

 3. Lankstų darbo grafiką arba darbo laiko banką ...........................................................................................    
� 

 
 125 

 4. Paties nusistatytą darbo grafiką (be jokių oficialių apribojimų) ...................................................................      
        

 5. Kita ............................................................................................................................................................    � 124  

        
 124. Ar Jūs galite keisti darbo dienos pradžios ir (arba) pab aigos valandas d ėl šeimini ų priežas čių 

(bent vien ą valand ą)?      

 1. Paprastai galite ..........................................................................................................................................       

 2. Retai galite .................................................................................................................................................    � 125  

 3. Negalite .....................................................................................................................................................       

        
 125. Ar Jums įmanoma organizuoti darbo laik ą, kad gal ėtumėte pasiimti laisv ų dienų dėl šeimini ų 

priežas čių (nenaudojant atostog ų)?      

 1. Paprastai įmanoma ....................................................................................................................................       

 2. Retai įmanoma ...........................................................................................................................................    � 126  

 3. Neįmanoma ...............................................................................................................................................       

        
 126. Ar Jūs arba J ūsų sutuoktinis (- ė) turite vaik ą iki 8 met ų, kuris gyvena kartu su Jumis?       

 1. Taip ............................................................................................................................................................    � 127  
        

 2. Ne ..............................................................................................................................................................    � 134  

        

 
127. Ar Jūs pasinaudojote bent vieno m ėnesio trukm ės vaiko prieži ūros atostogomis , kad būtų 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)?  

     
 

 1. Taip ............................................................................................................................................................    � 128  
        

 2. Ne ..............................................................................................................................................................    � 129  
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 128. Kiek laiko J ūs buvote vaiko prieži ūros atostogose? 

Nurodykite mėnesių skaičių      

 1.   mėnesių .............................................................................................................. ........... 
 

  
� 

  
129 

 2. Vaiko priežiūros atostogos tebesitęsia (anketos GU-01 6 kl. 4 ats.).............................................................    
 

        
 129. Ar Jūs dirbate (turite darb ą)? 

Klausėjui: šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš anketos GU-01       

 1. Taip (anketos GU-01 1 kl. 1 ats. arba 2 kl. 1 ats.).........................................................................................   � 131  
        

 2. Ne (anketos GU-01 1 kl. 2 ats. arba 2 kl. 2 ats.)..........................................................................................   � 130  

        
 130. Ar Jūs anks čiau dirbote? 

Klausėjui: šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš anketos GU-01       

 1. Taip (anketos GU-01 60 kl. 1 ats.)………………………………………………………………………................   � 131  
        

 2. Ne (anketos GU-01 60 kl. 2 ats.)....................................................................................................................   � 134  

        
 

131. Ar Jūs 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 
tėvyst ės atostogas)?  

  
 

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

  
132 

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

        
 132. Ar Jūs nedirb ote ( -ate), kad būtų galima priži ūrėti vaik ą (jauniausi ą, jei jų yra ne vienas) , kuris gyvena 

kartu su Jumis bent vien ą mėnes į (išskyrus n ėštumo ir gimdymo ar t ėvyst ės atostogas)?    

 1. Taip ............................................................................................................................................................    � 133  
        

 2. Ne ..............................................................................................................................................................    � 134  

        

 
133. Kiek laiko J ūs nedirbote (-ate), nor ėdamas (-a) priži ūrėti vaik ą (jauniausi ą, jei jų yra ne vienas), 

kuris gyvena kartu su Jumis? 
Nurodykite mėnesių skaičių 

     
 

 1.   mėnesių........................................................................................................................... 
 

  
� 

  
134 

 2. Dar negrįžote į darbą .................................................................................................................................     
 

        
 134. Ar Jūs arba J ūsų sutuoktinis (- ė) turite vaik ą iki 15 met ų, kuris gyvena kartu su Jumis?      

 1. Taip ............................................................................................................................................................    � 135  
        

 2. Ne ..............................................................................................................................................................    � 137  

        
 135. Ar Jūs naudojat ės vaik ų prieži ūros paslaugomis vaikui (jauniausiam, jei jų yra ne vienas), kuris 

gyvena kartu su Jumis, priži ūrėti? 
Vaikų priežiūros paslaugos: lopšeliai-darželiai, darželiai, mokamos vaikų auklės, šeimyniniai darželiai, 
prailgintos dienos grupės, dienos priežiūros centrai ir pan. 

     

       

 1. Taip ............................................................................................................................................................    � 136  
        

 2. Ne ..............................................................................................................................................................    � 137  

         136. Kiek vidutiniškai valand ų per savait ę naudojat ės vaik ų priežiūros paslaugomis vaikui 
(jauniausiam, jei j ų yra ne vienas) priži ūrėti? 
Nurodykite valandų skaičių 

     

       

     valandų ................................................................................................................  
 

  � 137  

        

 

137. Ar Jūs reguliariai priži ūrite kitus vaikus iki 15 met ų (išskyrus savo ar sutuoktinio (- ės) vaikus, kurie 
gyvena kartu su Jumis) arba 15 met ų ar vyresnius sergan čius, ne įgalius, pagyvenusius giminai čius arba 
draugus, kurie gyvena kartu su Jumis ar kitame nam ų ūkyje, kuriems reikalinga prieži ūra? 
Klausėjui: jei respondentas į šį klausimą atsako ne, tačiau turi savo arba sutuoktinio vaiką iki 15 metų  
(134 kl. 1 ats.), žymėti 5 ats. 

  
 

 1. Taip, kitus vaikus iki 15 metų .....................................................................................................................    

� 

  

 2. Taip, 15 metų ar vyresnius giminaičius arba draugus, kuriems reikalinga priežiūra ..................................    
138 

 

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

 4. Ne ..............................................................................................................................................................    � AČIŪ  
        

 5.  Ne, prižiūrite tik savo arba sutuoktinio vaiką iki 15 metų.............................................................................   � 138  
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 138. Ar Jūs dirbate (turite darb ą)? 

Klausėjui: šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš anketos GU-01      

 1. Taip (anketos GU-01 1 kl. 1 ats. arba 2 kl. 1 ats.).........................................................................................   � 139  
        

 2. Ne (anketos GU-01 1 kl. 2 ats. arba 2 kl. 2 ats.)...........................................................................................   � 140  

        
 139. Ar Jūs dirbate vis ą, ar ne vis ą darbo dienos arba darbo savait ės darbo laik ą? 

Klausėjui: šio klausimo neklausti, atsakymą perkelti iš anketos GU-01      

 1. Visą (anketos GU-01 38 kl. 1 ats.)................................................................................................................   � AČIŪ  
        

 2. Ne visą (anketos GU-01 38 kl. 2 ats.)...........................................................................................................   � 140  

        
 140. Jūs nusprend ėte nedirbti arba dirbti ne vis ą darbo laik ą, nes:       

 1. Tinkamos vaikų priežiūros paslaugos neteikiamos arba yra neįperkamos ................................................    � 141  
        

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

  � 142  
       

 3. 1 ir 2 atsakymų derinys ..............................................................................................................................    � 141  
        

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

        
 141. Jūsų pagrindin ė sprendimo nedirbti arba dirbti ne vis ą darbo laik ą priežastis, susijusi su vaik ų 

prieži ūra, yra:       

        
 1. Vaikų priežiūros paslaugos neteikiamos ....................................................................................................       

 2. Teikiamos vaikų priežiūros paslaugos yra neįperkamos ............................................................................    � 142  

 3. Teikiamos vaikų priežiūros paslaugos yra nepakankamos kokybės ..........................................................       

 4. Kitos priežastys, susijusios su tinkamų vaikų priežiūros paslaugų trūkumu ...............................................       

        
 142. Jūsų pagrindin ė sprendimo nedirbti arba dirbti ne vis ą darbo laik ą priežastis, susijusi su kit ų 

išlaikytini ų prieži ūra, yra:       

 1. Priežiūros paslaugos neteikiamos .............................................................................................................       

 2. Teikiamos priežiūros paslaugos yra neįperkamos .....................................................................................       

 3. Teikiamos priežiūros paslaugos yra nepakankamos kokybės ...................................................................    � AČIŪ  

 4. Kitos priežastys, susijusios su tinkamų priežiūros paslaugų trūkumu ........................................................       

 5. Prižiūrite tik savo / sutuoktinio ar kitus vaikus iki 15 metų (140 kl. 1 ats. ir 141 kl. 1–4 ats.)…...................      

        
 

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS IR DALYVAVIM Ą STATISTINIAME TYRIME 

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

 
 
 
Klausėjo (-os) vardas, pavardė ......................................................................................................................................................  
 
 
Apklausta 2010 m. ____________________________________ d. 
 
Pasiteirauti Statistikos departamente: Gedimino pr. 29. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 4958  
el. p. violeta.skamarociene@stat.gov.lt. 
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Karjeros ir šeimos derinimo statistinio tyrimo 
anketos KŠD-01 (vienkartinės) 
priedas 

 
 

INFORMACIJA DĖL KARJEROS IR ŠEIMOS DERINIMO  STATISTINIO TYRIMO 
(statistinė anketa KŠD-01 (vienkartinė) 

 

STATISTINIO  
TYRIMO TEISINIS 

PAGRINDAS 

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

2009 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 20/2009, kuriuo patvirtinamos Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto karjeros ir šeimos derinimo 2010 m. ad hoc modulio 
specifikacijos (OL 2009 L 9, p. 7). 

 

STATISTINIO TYRIMO 
RŪŠIS, APIMTIS IR 

TIKSLAS 

Atrankinis tyrimas. 

Tyrimo tikslas – įvertinti karjeros ir šeimos derinimą. 

Apklausą atlieka klausėjai. Apklausiama 11 000 atsitiktinės atrankos būdu atrinktų 15–64 metų 
amžiaus gyventojų. 

Tiriamasis laikotarpis – 2010 m. balandžio–birželio mėn. 

 

STATISTINĖS 
INFORMACIJOS 

PASKELBIMO LAIKAS IR 
VIETA 

Pranešimas spaudai – 2010 m. lapkričio 11 d. 

 

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.“ 

 
 
 
 


