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ILGALAIKI Ų SUTRIKIMŲ TURINČIŲ GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO ANKETA 

IST-01 (VIENKARTINĖ) 
(Pildoma 2011 m. balandžio–birželio mėn.) 

Namų ūkio numeris        

Respondento vardas, pavardė  Apklausiami 15–64 metų amžiaus gyventojai 

  Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

  Anketos forma skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt 

Tiriamosios savaitės numeris     

Klausėjui: Informuokite respondentą, kad šiais klausimais siekiama įvertinti, kaip ilgalaikiai sveikatos ar 
veiklos (funkcijų) sutrikimai veikia asmens dalyvavimą darbo rinkoje ir šių sutrikimų pobūdį. 

 

 1. Ar turite kur į nors iš ši ų ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų arba lig ų? 

Kodas   Ilgalaikiai sveikatos sutrikimai ar ligos 

       1.     Su rankomis ar plaštakomis susijusios problemos (įskaitant artritą ar reumatą) 
       2.     Su kojomis ar pėdomis susijusios problemos (įskaitant artritą ar reumatą)   
       3.     Su nugara ar kaklu susijusios problemos (įskaitant artritą ar reumatą) 
       4.     Vėžys 
       5.     Odos ligos, įskaitant alergines reakcijas ir sunkius pažeidimus 
       6.     Širdies, kraujospūdžio ar kraujotakos problemos 
       7.     Su plaučiais ar kvėpavimo takais susijusios problemos, įskaitant astmą ir bronchitą 
       8.     Skrandžio, kepenų, inkstų ar virškinimo problemos 
       9.     Diabetas (cukraligė) 
     10.     Epilepsija (su priepuoliais) 
     11.     Stiprus galvos skausmas, pvz. migrena 
     12.     Mokymosi sunkumai (skaitymo, rašymo ar skaičiavimo sutrikimai) 
     13.     Chroniškas nerimas 
     14.     Depresija 
     15.     Kitos psichikos, nervinės ar emocinės problemos 
     16.     Kitos progresuojančios ligos (įskaitant išsėtinę sklerozę, ŽIV, Alzheimerio, Parkinsono ligas) 
     17.     Kitos ilgalaikės sveikatos problemos 

     

       

 1. Taip.................................................................................................................................................................   � 2  
        

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

 
2. Kuris (-i) iš ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų arba lig ų Jums yra pats (-i) sunkiausias (-ia)? 

 
Nurodykite ne daugiau kaip 2, prad ėdami nuo sunkiausio (-s).  

     
 

        

 1. Ilgalaikio sveikatos sutrikimo ar ligos kodas iš 1 kl.         

     � 3  

 2. Ilgalaikio sveikatos sutrikimo ar ligos kodas iš 1 kl.         

        
 3. Ar turite kur į nors iš ši ų pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikim ų?      

  Kodas      Pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimai      

  

        1.        Regos sutrikimas, net nešiojant akinius 
        2.       Klausos sutrikimas, net naudojant klausos aparatą 
        3.       Sunkumai einant, lipant laiptais 
        4.       Sunkumai sėdint ar stovint 
        5.       Atminties, koncentracijos sutrikimai 
        6.       Bendravimo sutrikimai, pvz., susiję su gebėjimu suprasti ar būti suprastam  
        7.       Sunkumai siekiant ar išsitempiant 
        8.       Sunkumai keliant ar nešant 
        9.       Sunkumai susilenkiant 
       10.      Sunkumai suimant, tvirtai laikant ar sukant 

 

     

 1. Taip.. .............................................................................................................................................................   � 4  
        

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

18  

  Klausėjui: Jei 1 klausimo atsakymas yra TAIP ir 3 klausimo atsakymas yra NE � 5 kl. 
                 Jei 1 klausimo atsakymas yra NE ir 3 klausimo atsakymas yra NE � 18 kl.      
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 4. Kuris pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikimas Jums kelia daugiausia sunkum ų?  

  Nurodykite ne daugiau kaip 2, prad ėdami  nuo kelian čio daugiausia sunkum ų. 
        

 1. Pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimo kodas iš 3 kl.         

     � 5  

 2. Pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimo kodas iš 3 kl.         

        

 

Klausėjui: Toliau apklausiant respondentą atsižvelgti į ankstesnių klausimų atsakymus. Pvz., jeigu respondentas turi ilgalaikių 

sveikatos sutrikimų ar ligų (1 kl. atsakymas yra „Taip“), tačiau neturi pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimų (3 kl. atsakymas yra 

„Ne“), toliau klausti tik apie ilgalaikius sveikatos sutrikimus / ligas (neklausti apie pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimus). 

 5. Ar ilgalaikiai sveikatos sutrikimai / ligos arba pa grindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikimai riboja (ribot ų) Jūsų 
dirbam ų valand ų skai čių per savait ę?  

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

 2. Ne....................................................................................................................................................................   � 7  

         6. Dirbam ų valand ų skai čių riboja (ribot ų):      
        

 1. Ilgalaikiai sveikatos sutrikimai / ligos...........................................................................................................................      

 2. Pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimai............................................................................................................   � 7  

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

        
        

 7. Ar ilgalaikiai sveikatos sutrikimai  / ligos arba pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikimai riboja  (ribot ų) Jūsų 
darbo pob ūdį (pvz., Jums sunku kelti ar nešti sunkius krovinius , dirbti lauke arba ilg ą laiką sėdėti)?    

 

 1. Taip..................................................................................................................................................................   � 8  
        

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

 
 8. Darbo, kur į galite atlikti, pob ūdį riboja (ribot ų):      

 1. Ilgalaikiai sveikatos sutrikimai / ligos..............................................................................................................      

 2. Pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimai............................................................................................................   � 9  

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

 9. Ar ilgalaikiai sveikatos sutrikimai / ligos arba pa grindin ės veiklos sutrikimai riboja (ribot ų) Jūsų 
atvykim ą į darb ą ir gr įžimą iš jo?      

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

 2. Ne ...................................................................................................................................................................   � 11  
        

 10. Jūsų atvykim ą į darb ą ir gr įžimą iš jo riboja (ribot ų):      
      
 1. Ilgalaikiai sveikatos sutrikimai / ligos..............................................................................................................      

 2. Pagrindinių veiklų (funkcijų) sutrikimai............................................................................................................   � 11  

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

 11. Ar tiriam ąją savait ę dirbote (tur ėjote 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. arba 3 kl. 1 ats. arba 4 kl. 1 ats.)......................................   � 13  
        

 2. Ne (anketos GU-01 2 kl. 2 ats. arba 4 kl. 2 ats.)...........................................................................................   � 12  
        

 12. Ar d ėl ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų / ligų arba pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikim ų Jums b ūtų reikalinga kito 
asmens pagalba, kad gal ėtum ėte dirbti?  

 

 
1. 
 

2. 

Taip............................................................................................................................................................ 
 
Ne............................................................................................................................................................... 

 
 
 

 

 � 

 

 14 
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Ar d ėl ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų / ligų arba pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikim ų Jūs 
naudojat ės kito asmens pagalba, kad gal ėtum ėte dirbti?  

     13. 

 

 
1. 
 

2. 

Taip.............................................................................................................................................................. 
 
Ne................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

 � 

 

 15 

 

        
 14. Ar d ėl ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų / ligų arba pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikim ų Jums būtų 

reikalinga speciali įranga arba darbo vietos pritaikymas, kad gal ėtum ėte dirbti?      
 

 
1. 
 

2. 

Taip.............................................................................................................................................................. 
 
Ne................................................................................................................................................................ 

  � 

 

 16 

 
        

 15. Ar d ėl ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų / ligų arba pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikim ų Jūs 
naudojat ės specialia įranga arba darbo vietos pritaikymu, kad gal ėtum ėte dirbti?       

 

 
1. 
 

2. 

Taip.............................................................................................................................................................. 
 
Ne................................................................................................................................................................ 

  � 
 

 17 
 
         

 
 Ar d ėl ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų / ligų arba pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikim ų Jums 

būtų reikalingos specialios darbo s ąlygos (pvz., s ėdimas darbas, nuoto linis darbas, lankstus 
darbo grafikas ar mažiau j ėgų reikalaujantis darbas), kad gal ėtum ėte dirbti?  

     16. 
  

 
1. 
 

2. 

Taip.............................................................................................................................................................. 
 
Ne................................................................................................................................................................ 

  � 
 

 18 
 
         

 
 Ar d ėl ilgalaiki ų sveikatos sutrikim ų / ligų arba pagrindini ų veikl ų (funkcij ų) sutrikim ų Jums 

sudarytos specialios darbo s ąlygos (pvz., s ėdimas darbas , nuotolinis darbas, lankstus darbo 
grafikas ar mažiau j ėgų reikalaujantis darbas), kad gal ėtum ėte dirbti? 

     17. 
 
 

 
1. 
 

2. 

Taip.............................................................................................................................................................. 
 
Ne................................................................................................................................................................ 

  � 

 

 18 

 
         

 
18. Ar yra koki ų nors kit ų priežas čių, dėl kuri ų Jūs dirbate trumpiau ar kitok į darbą, nei 

galėtumėte, ar d ėl kuri ų Jūs apskritai nedirbate?       
 

  

Kodas    Priežastys 
1. Trūksta kvalifikacijos ar patirties 
2. Trūksta tinkamų darbo pasiūlymų 
3. Trūksta arba netinkamas transportas į darbo vietą ir iš jos 
4. Nepakanka darbdavio lankstumo 
5. Galima įtaka gaunamoms išmokoms ar paramai 
6. Pareigos šeimoje ar priežiūros įsipareigojimai 
7. Asmeninės priežastys 
8. Kita priežastis 

     

 1. Taip..............................................................................................................................................................   � 19  
        

 2. Ne...................................................................................................................................................................  � AČIŪ  
        

 19. Nurodykite pagrindin ę Jūsų darb ą ribojan čią priežast į: 
 

     

  Priežasties kodas iš 18 kl.     � AČIŪ  
        

 
 
 
 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti (neįskaitant kelionės laiko)  ........................ min. 
 
 
 
 
Klausėjo (-os) vardas, pavardė ......................................................................................................................................................  

Apklausta 2011 m. ____________________________________ d. 

Pasiteirauti Statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 4958,  
el. p. violeta.skamarociene@stat.gov.lt. 
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    Ilgalaikių sutrikimų turinčių gyventojų užimtumo 
statistinio tyrimo anketos  
IST-01 (vienkartinės) 
priedas 

 
 

INFORMACIJA DĖL ILGALAIKI Ų SUTRIKIMŲ TURINČIŲ GYVENTOJŲ UŽIMTUMO 
STATISTINIO TYRIMO 

(statistinė anketa IST-01 (vienkartinė) 
 

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); 
2010 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 317/2010, kuriuo patvirtinamos Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo neįgalių asmenų užimtumo 
2011 m. ad hoc modulio specifikacijos (OL 2010 L 97, p. 3). 
 

STATISTINIO TYRIMO 
RŪŠIS, APIMTIS IR 

TIKSLAS 

Atrankinis tyrimas. 
Tyrimo tikslas – įvertinti ilgalaikių sveikatos ar veiklos sutrikimų turinčių asmenų dalyvavimą darbo 
rinkoje: šių sutrikimų įtaką dirbtų valandų skaičiui, darbo pobūdžiui, įvertinti kitų asmenų pagalbos 
ar specialios įrangos poreikį norint dalyvauti ar dalyvaujant darbo rinkoje. 
Apklausą atlieka klausėjai. Apklausiama apie 11 tūkst. atsitiktinės atrankos būdu atrinktų 15–64 
metų amžiaus gyventojų. 
Tiriamasis laikotarpis – 2011 m. balandžio–birželio mėn. 
 

STATISTINĖS 
INFORMACIJOS 

PASKELBIMO LAIKAS IR 
VIETA 

 

Pranešimas spaudai – 2011 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.“ 

 
 

_________________ 
    


