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Tiriamosios savaitės numeris

N. NAMŲ ŪKIO SUDĖTIS
Respondento vardas, pavardė

N1

Gimimo
data

N2

Lytis:
1 – vyras
2 – moteris
N3

Respondento
kodas
(1, 2, 3)
N4

Ryšys su
Respondento
respondentu,
numeris namų
užrašytu
ūkyje
pirmuoju namų
ūkyje
N5

N6

Numeris namų ūkyje
Tėvo
Sutuoktinio
(-ės), sugyventinio (-ės)
N7

N8

Motinos

N9

N4 „Respondento kodas“ įrašomi atitinkami kodai: 1 ar 2 – pagal atrankos sąrašą ir 3 – asmeniui, neįtrauktam į
atrankos sąrašus.
N5 įrašomi kodai, nurodantys ryšį su respondentu, užrašytu pirmuoju namų ūkyje: 1 – pirmasis asmuo (namų ūkyje
pirmasis asmuo tik vienas); 2 – vyras / žmona, sugyventinis (-ė) (namų ūkyje gali būti tik vienas asmuo); 3 – sūnus,
duktė, įsūnis, įdukra, posūnis, podukra; 4 – tėvas, motina, sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) tėvas, motina, senelis,
senelė, įtėvis, įmotė, globėja, patėvis, pamotė; 5 – kitas (-a) giminaitis (-ė): brolis, sesuo, žentas, marti, vaikaitis (-ė) ir kt.;
6 – ne giminė: nuomininkas (-ė), globotinis (-ė) ir kt.
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B. UŽIMTUMAS

A. ASMENS DUOMENYS
Filtras FA1
Jei amžius < 15
Jei amžius ≥ 15

B1. Ar .............................. savaitę dirbote bent vieną
valandą ir už atliktą darbą gavote / gausite
atlyginimą, turėjote / turėsite pelno, pajamų?

→ A2
→ A1

(įskaitoma padedantys šeimos nariai, dirbantys negaudami
tiesioginio apmokėjimo (šeima kartu naudojasi iš ūkio
gautomis pajamomis)

A1. Jūsų santuokinė padėtis:
Nevedęs (netekėjusi).
Vedęs (ištekėjusi)......
Našlys (-ė).................
Išsituokęs (-usi).........

1
2
3
4

→ A2

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

1
2
→A3

(šalies pavadinimas)

Šalies
kodas

Neturite pilietybės......
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1
2
→ Filtras FA2

(šalies pavadinimas)

Šalies
kodas

Filtras FA2
Jei А3 = 1 ir amžius ≥ 1
Jei А3 = 1 ir amžius < 1
Jei А3 = 2 ir amžius ≥ 1
Jei А3 = 2 ir amžius < 1

→ A5
→ L1
→ A4
→ L1

A4. Lietuvoje pragyventų metų skaičius:
→ A5

Įrašykite

A5. Nurodykite, kur Jūs gyvenote prieš metus:
Lietuvoje....................

1

(šalies pavadinimas)

Filtras FA3
Jei amžius < 15
Jei amžius ≥ 15

Šalies
kodas

→ L1
→ B1

→ C1
→ B3

1
2
3

→ B4
→ G1

B4. Pagrindinė priežastis, dėl kurios nedirbote
.................................................................. savaitę:
Darbo sutarties vykdymas
laikinai sustabdytas...................  1
Prastova dėl techninių ar
ekonominių priežasčių...............  2
→ B5
Streikas, darbo ginčas...............  3
Blogas oras................................  4
Mokymasis ar kvalifikacijos
kėlimas.......................................  5
Poilsio savaitė, esant suminei
darbo laiko apskaitai..................  6
→ C1
Nėštumo ir gimdymo ar
tėvystės atostogos.....................  7
Atostogos vaikui prižiūrėti, kol
→ B5
jam sueis treji metai...................  8
Kasmetinės atostogos...............  9
→ C1
Liga, trauma ar laikina negalia..  10
Kita priežastis............................  11
→ B5

3 mėnesius ar trumpiau.............
Ilgiau nei 3 mėnesius.................
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1
2

B5. Kiek laiko nedirbote?

(apskrities pavadinimas)

Kitoje šalyje................

→ C1
→ B2

B3. Nors atsakėte, kad .................................. savaitę
nedirbote, gal turėjote darbą?
Taip ..........................................
Ne...........................................
Atlikote privalomąją pradinę
karo tarnybą

A3. Kurioje šalyje gimėte?
Lietuvoje....................
Kitoje šalyje...............

1
2

B2. Jeigu .............................. savaitę nedirbote, gal
padėjote dirbti šeimos ūkyje, gaminote produktus
savo namų ūkio vartojimui ir tai sudarė didelę dalį
namų ūkio biudžete?

A2. Jūsų pilietybė:
Lietuvos Respublikos.
Kitos šalies.................

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

→ Filtras FA3

1
2

→ B6
→ B7

B6. Ar (įskaitant nedirbtą laiką) Jūs grįšite į darbą
po 3 mėnesių ar trumpesnės pertraukos?
Taip .........................................
Ne..........................................

1
2

→ C1
→ B7

B7. Ar gavote / gausite atlyginimą ar socialinę išmoką,
atitinkantį (-čią) pusę ar daugiau Jūsų atlyginimo?
Taip ........................................
Ne..........................................
Filtras FB1
Jei B4 = 1 ir B7 = 2
Jei B4 = 1 ir B7 = 1
Jei B4 = 2, 3, 4, 5, 8, 11

1
2
→ G1
→ C1
→ C1

→ Filtras FB1
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C. PAGRINDINIS DARBAS
C1. Jūs dirbote:
Individualioje įmonėje................
Įstaigoje, įmonėje,
organizacijoje ar pan.................
Ūkininkavote, dirbote ūkyje ar
pas privačius asmenis...............
Pagal verslo liudijimą ar
individualios veiklos pažymą....

C8. Nurodykite mėnesį, kada pradėjote dirbti:

1
2
3

→ C3

→ C3
(darbovietės pavadinimas)

C3. Nurodykite Jūsų darbovietės pagrindinės
ekonominės veiklos rūšį ar veiklos pobūdį arba
veiklos rūšį, kuria vertėtės individualiai:
1
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
→ C4
2
(ekonominės veiklos rūšis ar veiklos pobūdis)

C4. Nurodykite savo profesiją (pareigas, atliekamą
darbą) darbovietėje ar užsiimant individualia
veikla:
1
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite → C5
2
(pareigos, profesija ar atliekamas darbas)

1

→ C6

2
1

(šalies pavadinimas)

2

→ C7

2

Savarankiškai be samdomųjų
darbuotojų dirbantis asmuo (turėjote
savo verslą, dirbote pagal verslo
liudijimą, ūkininkavote, negavote
atlyginimo, bet turėjote pelno,
pajamų)..............................................

3

→ C11

4

→ C10

Šeimos narys, padedantis dirbti
šeimos ūkyje (dirbote šeimos ūkyje,
negavote atlyginimo, bet turėjote
pajamų)..............................................

C10. Kiek asmenų, įskaitant Jus, dirbo darbovietėje
ar šeimos ūkyje?

1

Nuo 11 iki 19 asmenų....................
Nuo 20 iki 49 asmenų....................
50 asmenų ar daugiau...................
Nežinote, bet mažiau kaip 11
asmenų..........................................
Nežinote, bet daugiau kaip 10
asmenų..........................................

2
3
4

→ C11

5
6

Visą darbo dienos ar savaitės
laiką..........................................
Ne visą darbo dienos ar
savaitės laiką...........................

1

→ Filtras FC2

2

→ C12
→ C14
→ D1

Jei C9 = 2, 3, 4

m. → Filtras FC1

Filtras FC1
Jei respondentas dirbo 2 metus ar
mažiau ((tiriamieji metai – C7) ≤ 2)
Jei respondentas dirbo daugiau nei
2 metus ((tiriamieji metai – C7) > 2)

(turėjote savo verslą, ūkininkavote,
negavote atlyginimo, bet turėjote pelno,
pajamų)..............................................

Filtras FC2
Jei C9 = 1

Šalies
kodas

C7. Kuriais metais pradėjote dirbti darbovietėje ar
šeimos ūkyje?
Įrašykite

→ C10

C11. Jūs dirbote:

(apskrities pavadinimas)

Kitoje šalyje..............................

1

Savarankiškai su samdomaisiais
darbuotojais dirbantis asmuo

Nurodykite

C6. Jūsų darbovietė yra:
Lietuvoje..................................

pagal rašytinę darbo sutartį ar žodinį
susitarimą, gavote atlyginimą, buvote
išrinktas į Seimą, politinės partijos
vadovus, savivaldybės tarybą ar pan.)...

10 asmenų ar mažiau ....................

C5. Kokia darbovietės, kurioje Jūs dirbote,
nuosavybės forma?
50 proc. kapitalo priklauso valstybei).
Privati (daugiau kaip 50 proc.
kapitalo priklauso privatiems
asmenims).......................................

C9. Koks Jūsų užimtumo statusas pagrindinėje
darbovietėje?
Samdomasis darbuotojas (dirbote
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C2. Nurodykite Jūsų darbovietės pavadinimą:

Viešoji (50 proc. arba daugiau kaip

→ C9

mėn.

→ C2

→ C8
→ C9

C12. Pagrindinė priežastis, kodėl dirbote ne visą
darbo dienos ar savaitės laiką:
Mokymasis ar kvalifikacijos
kėlimas........................................
Liga ar negalia.............................
Neradote darbo dirbti visą
darbo dienos ar savaitės laiką...
Asmeninė ar šeiminė priežastis.
Vaiko ar asmens su negalia
priežiūra......................................
Kita priežastis.............................

1
2

→ Filtras FC2

3
4
5
6

→ C13
→ Filtras FC2
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C13. Jūs prižiūrėjote vaiką ar asmenį su negalia, nes:
Tinkamos vaikų priežiūros
paslaugos neteikiamos arba
neįperkamos............................
Tinkamos ligonių, asmenų su
negalia priežiūros paslaugos
neteikiamos arba neįperkamos
Tinkamos vaikų, ligonių,
asmenų su negalia priežiūros
paslaugos neteikiamos arba
neįperkamos (1 ir 2 atsakymų
derinys)....................................
Priežiūros paslaugos neturi
įtakos sprendimui dėl
dalyvavimo darbo rinkoje.........

1
2
→ Filtras FC2

3
4

1
2

Filtras FC3
Jei respondentas dirbo metus ar
mažiau ((tiriamieji metai - C7) * 12 +
(tiriamasis mėnuo - C8) ≤ 12)
Jei respondentas dirbo daugiau
nei metus ((tiriamieji metai - C7) *
12 + (tiriamasis mėnuo - C8) > 12)

→ Filtras FC3

→ C15
→ C16

C15. Jūs šį darbą susiradote:
Per Lietuvos darbo biržą.........
Per privačią įdarbinimo
agentūrą...................................
Kitaip........................................

1
2
3

→ C16

C16. Ar buvote sudaręs sutartį su laikino įdarbinimo
(darbuotojų nuomos) agentūra?
Taip..........................................
Ne............................................

1
2

→ C17

1
2

→ C20
→ C18

C17. Jūsų darbas:
Nuolatinis..................................
Laikinas.....................................

Mokydamiesi atlikote praktiką,
kėlėte kvalifikaciją, stažavotės
ar pan.......................................
Neradote nuolatinio darbo........
Nenorėjote dirbti nuolatinio
darbo........................................
Sutartis sudaryta bandomajam
laikotarpiui................................
Dalyvavote pameistrystės
mokymuose, kurių trukmė nuo
6 mėnesių iki 6 metų................

1
2
3

→ C19

4
5

C19. Kokia Jūsų laikino darbo trukmė?

C14. Ar Jūs vadovavote kitiems darbuotojams?
Taip..........................................
Ne............................................

C18. Jūs dirbote laikiną darbą, nes:

Trumpesnė nei vienas mėnuo..
1–3 mėnesiai..........................
4–6 mėnesiai..........................
7–12 mėnesių........................
13–18 mėnesių......................
19–24 mėnesiai.....................
25–36 mėnesiai.....................
Ilgesnė nei 3 metai..................

1
2
3
4
5
6
7
8

→ C20

C20. Nurodykite paskutinį mėnesį pagrindinėje
darbovietėje gautą atlyginimą (atskaičius
mokesčius) eurais:
≤ 200........................................
201–240...................................
241–270...................................
271–300...................................
301–340...................................
341–370...................................
371–400...................................
401–430 ..................................
431–460...................................
461–500...................................
501–570...................................
571–600...................................
601–750...................................
751–900...................................
≥ 901........................................
Negalite nurodyti .....................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16

→ D1
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D. DIRBTOS VALANDOS
D1. Kiek valandų pagrindiniame darbe paprastai
dirbate per savaitę?
Įrašykite
val.
Įprasto valandų skaičiaus
nurodyti negalite, nes
dirbtų valandų skaičius
nepastovus.....................

1
→ Filtras FD1

2

Filtras FD1
Jei B3 = 1

→ E1
→ D2

Jei B1 = 1 arba B2 = 1

D2. Kiek valandų pagrindiniame darbe dirbote
........................................... savaitę?
Įrašykite

→ Filtras FD2

val.

Filtras FD2
Jei C9 = 1

→ D3
→ Filtras FD3

Jei C9 = 2, 3, 4

D3. Ar dirbote viršvalandžius ....................................
savaitę?
Taip..................................
Ne....................................

1
2

→ D4
→ Filtras FD3

D4. Kiek viršvalandžių dirbote ...................................
savaitę?
Įrašykite

→ D5

val.

D7. Pagrindinė priežastis, kodėl .................. savaitę
Jūs dirbote mažiau valandų nei paprastai:
Prastova dėl techninių ar
ekonominių priežasčių.............
Streikas, darbo ginčas.............
Blogas oras..............................
Mokymasis ar kvalifikacijos
kėlimas....................................
Nėštumo ir gimdymo ar
tėvystės atostogos, atostogos
vaikui prižiūrėti, kol jam sueis
treji metai.................................
Kasmetinės atostogos ............
Nemokamos atostogos dėl
asmeninės ar šeiminės
priežasties...............................
Kitos mokamos atostogos.......
Liga, trauma ar laikina negalia.
Darbas pamainomis ar
lankstus darbo grafikas...........
Minėtą savaitę pradėtas ar
pakeistas darbas.....................
Minėtą savaitę užbaigtas, bet
nepradėtas naujas darbas.......
Kita priežastis .........................

1
2
3
4

5
6
7
8
9

→ E1

 10
 11
 12
 13

E. NEPAGRINDINIS DARBAS
E1. Ar .............................. savaitę be pagrindinio
darbo turėjote kitą darbą?
Taip.........................................  1
→ E2
→ R1
Ne...........................................  2
E2. Nepagrindiniame darbe Jūs dirbote:

D5. Už kiek viršvalandžių buvo ar tikitės, kad bus
sumokėta?
Įrašykite

→ Filtras FD3

val.

Filtras FD3
Jei D2 = D1.1

→ E1

Jei D2 > D1.1

→ D6

Jei D2 < D1.1

→ D7

Jei D1 = 2

→ E1

D6. ............................... savaitę Jūs dirbote daugiau
valandų nei paprastai, nes:
Dirbote pamainomis arba
pagal lankstų darbo
grafiką..............................
Dirbote viršvalandžius.....
Dėl kitų priežasčių...........

1
2
3

→ E1

Individualioje įmonėje ...............
Įstaigoje, įmonėje,
organizacijoje ar pan. ...............
Ūkininkavote, dirbote ūkyje ar
pas privačius asmenis..............
Pagal verslo liudijimą ar
individualios veiklos pažymą ....

1

→ E3

2
3

→E4

4

E3. Nurodykite Jūsų darbovietės pavadinimą:

(darbovietės pavadinimas)

→ E4

E4. Nurodykite Jūsų nepagrindinės darbovietės
pagrindinės ekonominės veiklos rūšį ar veiklos
pobūdį, arba veiklos rūšį, kuria vertėtės
individualiai:

1
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
2
(ekonominės veiklos rūšis ar veiklos pobūdis)

→ E5
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E5. Nurodykite užimtumo statusą nepagrindinėje
darbovietėje:
Samdomasis darbuotojas
(dirbote pagal rašytinę darbo sutartį
ar žodinį susitarimą, gavote
atlyginimą, buvote išrinktas į Seimą,
politinės partijos vadovus ar pan.)....

1

Savarankiškai su
samdomaisiais darbuotojais
dirbantis asmuo (turėjote savo
verslą, ūkininkavote, negavote
atlyginimo, bet turėjote pelno,
pajamų)......................................

2

→ E6

Savarankiškai be samdomųjų
darbuotojų dirbantis asmuo
(turėjote savo verslą, dirbote pagal
verslo liudijimą, ūkininkavote,
negavote atlyginimo, bet turėjote
pelno, pajamų)............................

3
4

E6. Ar ....................................... savaitę dirbote
nepagrindinėje darbovietėje?
Taip..........................................  1
→ E7
→ R1
Ne............................................  2
E7. Kiek valandų dirbote nepagrindinėje
darbovietėje tą savaitę?
Įrašykite

→ R2

val.

R1. Ar per ................................... 4 savaites dirbote?

1
2

→ R7
→ F1

R7. Ar per .................................... 4 savaites dirbote
pamainomis?
Taip..........................................  1
→ F1
Ne............................................  2

F. KITO DARBO PAIEŠKOS
F1. Ar norėtumėte dirbti daugiau valandų nei
paprastai dirbate?
Taip..........................................  1
→ F2
→ F3
Ne............................................  2
F2. Norėtumėte dirbti daugiau valandų:

R. NETIPINĖS DARBO FORMOS

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

R6. Ar per .................................... 4 savaites dirbote
sekmadieniais?
Taip, du sekmadienius ar
daugiau....................................  1
Taip, vieną sekmadienį............  2 → Filtras FR1
Ne ...........................................  3
Filtras FR1
Jei C9 = 1
Jei C9 = 2, 3, 4

Šeimos narys, padedantis dirbti
šeimos ūkyje (dirbote šeimos
ūkyje, negavote atlyginimo, bet
turėjote pajamų)...........................

R5. Ar per .................................... 4 savaites dirbote
šeštadieniais?
Taip, du šeštadienius ar
daugiau....................................  1
→ R6
Taip, vieną šeštadienį..............  2
Ne ...........................................  3

→ R2
→ F1

R2. Ar per .................................... 4 savaites dirbote
namuose?
Taip, pusę ar daugiau per
4 savaites dirbto laiko..............  1
Taip, mažiau nei pusę per
→ R3
4 savaites dirbto laiko..............  2
Ne ...........................................  3
R3. Ar per .................................... 4 savaites dirbote
vakarais?
Taip, pusę ar daugiau dirbtų
dienų dirbote vakarais.............  1
Taip, mažiau nei pusę dirbtų
→ R4
dienų dirbote vakarais..............  2
Ne ...........................................  3
R4. Ar per ..................................... 4 savaites dirbote
naktimis?
Taip, pusę ar daugiau dirbtų
dienų dirbote naktimis.............  1
Taip, mažiau nei pusę dirbtų
→ R5
dienų dirbote naktimis..............  2
Ne ...........................................  3

Dirbdami kitą papildomą darbą
Dabartiniame darbe dirbdami
daugiau valandų......................
Kitame darbe dirbdami daugiau
valandų....................................
Nesvarbu, kur dirbdami, bet
daugiau valandų.......................

1
2
3

→ F3

4

F3. Kiek valandų norėtumėte dirbti per savaitę?
Įrašykite

val.

→ F4

F4. Ar per ................................. 4 savaites ieškojote
kito darbo?
Taip..........................................  1 → F5
Ne............................................  2 → Filtras FF1
Filtras FF1
Jei amžius < 75 ir B7 = 2
Jei ((amžius < 75 ir B7 ≠ 2) arba
amžius ≥ 75) ir F1 = 1
Jei amžius < 75 ir B7 ≠ 2 ir F1 = 2
Jei amžius ≥ 75 ir F1 = 2

→ H2
→ H5
→ H11
→ H12
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F5. Pagrindinė priežastis, kodėl ieškojote kito darbo:
Manėte, kad bet kuriuo metu
galite prarasti turimą darbą......
Dirbote pagal terminuotą
darbo sutartį ar žodinį
susitarimą................................
Ieškojote papildomo darbo,
kuriame dirbtumėte laisvu nuo
turimo darbo laiku ...................
Ieškojote kito darbo, kuriame
galėtumėte dirbti daugiau
valandų....................................
Ieškojote kito darbo, kurio
darbo trukmė būtų trumpesnė..
Pageidavote turėti geresnį
darbą........................................
Kita priežastis...........................

1
2
3

→ Filtras FF2

4
5
6
7

Filtras FF2
Jei F1 = 1

→ H5

Jei F1 = 2

→ H7

G. ANKSTESNĖ VEIKLA
G1. Kokia ankstesnė Jūsų darbinė patirtis?
Anksčiau dirbote......................
Niekada nedirbote mokamo ar
pelno duodančio darbo............

1

→ G2

2

→ Filtras FG1

Filtras FG1
Jei amžius < 75
Jei amžius ≥ 75

→ H1
→ H12

G2. Kuriais metais paskutinį kartą dirbote mokamą
ar pelno duodantį darbą?
m.
→ Filtras FG2
Įrašykite
Filtras FG2
Jei respondentas nedirbo 2
metus ar mažiau ((tiriamieji
metai-G2) ≤ 2)
Jei respondentas nedirbo
8 metus ar daugiau ((tiriamieji
metai - G2) ≥ 8) ir amžius < 75
Jei respondentas nedirbo
8 metus ar daugiau ((tiriamieji
metai - G2) ≥ 8) ir amžius ≥ 75
Jei respondentas nedirbo
2 < (tiriamieji metai - G2) < 8

→ G3
→ H1
→ H12
→ G4

G3. Nurodykite mėnesį, kada paskutinį kartą
dirbote:
mėn.
→ G4

G4. Pagrindinė priežastis, dėl kurios palikote darbą
ar verslą:
Mokymasis ar kvalifikacijos
kėlimas.....................................  1
Baigėsi darbo sutarties
terminas...................................  2
Buvote atleistas........................  3
Vaiko (-ų) ar asmens (-ų) su
negalia priežiūra........................  4
Asmeninė ar šeiminė
→ G5
priežastis..................................  5
Liga ar negalia..........................  6
Išankstinė pensija.....................  7
Pensinis amžius.......................  8
Savanoriškoji krašto apsaugos
ar privalomoji pradinė karo
tarnyba.....................................  9
Kita priežastis...........................  10
G5. Užimtumo statusas buvusioje darbovietėje:
Samdomasis darbuotojas
(dirbote pagal rašytinę darbo sutartį
ar žodinį susitarimą, gavote
atlyginimą, buvote išrinktas į Seimą,
politinės partijos vadovus ar
pan.)...........................................

1

Savarankiškai su
samdomaisiais darbuotojais
dirbantis asmuo (turėjote savo
verslą, ūkininkavote, negavote
atlyginimo, bet turėjote pelno,
pajamų).......................................

2

→ G6

Savarankiškai be samdomųjų
darbuotojų dirbantis asmuo
(turėjote savo verslą, dirbote pagal
verslo liudijimą, ūkininkavote,
negavote atlyginimo, bet turėjote
pelno, pajamų).............................

3

Šeimos narys, padedantis dirbti
šeimos ūkyje (dirbote šeimos
ūkyje, negavote atlyginimo, bet
turėjote pajamų)...........................

4

G6. Nurodykite Jūsų buvusios darbovietės
pagrindinės ekonominės veiklos rūšį ar veiklos
pobūdį arba veiklos rūšį, kuria vertėtės
individualiai:

1
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite → G7
2
(ekonominės veiklos rūšis ar veiklos pobūdis)

G7. Nurodykite savo profesiją (pareigas, atliekamą
darbą) buvusioje darbovietėje ar užsiimant
individualia veikla:

1
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite →Filtras FH1
2
(pareigos, profesija ar atliekamas darbas)

Filtras FH1
Jei amžius < 75
Jei amžius ≥ 75

→ H1
→ H12
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H. DARBO PAIEŠKOS
H1. Ar ieškojote darbo per .................... 4 savaites?
Taip.........................................
Ne, nes jau suradote darbą ir
per artimiausius 3 mėnesius
pradėsite dirbti.........................
Ne, nes jau suradote darbą ir
jame pradėsite dirbti po
3 mėnesių ar vėliau.................
Ne............................................

1

Trumpiau nei 1 mėnesį...........
→ H5

Nuo 6 iki 11 mėnesių..............

3
4

→ H8.1
→ H2

1
2
3
4
5
6
7
8

→ H4

Nuo 18 iki 23 mėnesių............
Nuo 24 iki 47 mėnesių............

2
3
4
5
6
7
8
9

→ H8.1

H8. Ar per ............................... 4 savaites ieškodami
darbo Jūs:
H8.1. Kreipėtės į Lietuvos darbo biržą?

→ H3

→ H4

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

→ H8.2

1
2

→ H8.3

H8.3. Kreipėtės tiesiogiai į darbdavius?
Taip..........................................
Ne............................................

1

1
2

H8.2. Kreipėtės į privačią įdarbinimo agentūrą?
Taip..........................................
Ne............................................

1
2

→ H8.4

H8.4. Kreipėtės į draugus, gimines ir kt.?

2
→ H4

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

1
2

→ H8.5

H8.5. Skelbėte apie darbo paiešką žiniasklaidoje?

3

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

4

1
2

→ H8.6

H8.6. Nagrinėjote darbo skelbimus žiniasklaidoje?

H4. Ar Jūs norėjote dirbti?
Taip..........................................
Ne............................................

Nuo 12 iki 17 mėnesių............

4 metus ar ilgiau.....................

H3. Jūs prižiūrėjote vaiką ar asmenį su negalia, nes:
Tinkamos vaikų priežiūros
paslaugos neteikiamos arba
neįperkamos............................
Tinkamos ligonių, asmenų su
negalia priežiūros paslaugos
neteikiamos arba neįperkamos
Tinkamos vaikų, ligonių,
asmenų su negalia priežiūros
paslaugos neteikiamos arba
neįperkamos (1 ir 2 atsakymų
derinys)....................................
Priežiūros paslaugos neturi
įtakos sprendimui dėl
dalyvavimo darbo rinkoje.........

Nuo 1 iki 2 mėnesių................
Nuo 3 iki 5 mėnesių................

2

H2. Pagrindinė priežastis, kodėl neieškojote darbo:
Laukėte, kol grįšite į darbą,
nes darbo sutarties vykdymas
buvo laikinai sustabdytas.........
Manėte, kad neįmanoma rasti
jokio darbo...............................
Mokymasis ar kvalifikacijos
kėlimas.....................................
Vaiko ar asmens su negalia
priežiūra.....................................
Asmeninė ar šeiminė
priežastis..................................
Liga ar negalia.........................
Pensinis amžius.......................
Kita priežastis .........................

H7. Kiek laiko ieškote ar ieškojote (jei jau suradote)
darbo?
→ H9
Dar nepradėjote ieškoti...........  1

1
2

→ H5
→ H11

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

1
2

→ H8.7

H5. Ar galėtumėte pradėti dirbti per 2 artimiausias
savaites .................................?
Taip..........................................  1
→ H7
→ H6
Ne............................................  2

H8.7. Dalyvavote konkurse ar darbo pokalbyje,
laikėte testą ar egzaminą dėl priėmimo į darbą?
Taip..........................................  1
→ H8.8
Ne............................................  2

H6. Pagrindinė priežastis, kodėl negalėtumėte
pradėti dirbti:

H8.8. Ieškojote patalpų ar įrenginių, žemės sklypo?

Turite baigti mokslus................
Atliekate privalomąją pradinę
karo tarnybą.............................
Per 2 savaites negalite palikti
dabartinio darbo.......................
Asmeninė ar šeiminė priežastis
Liga ar negalia.........................
Kita priežastis...........................

1
2
3
4
5
6

→ H7

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

1
2

→ H8.9

H8.9. Rūpinotės leidimu, licencija, ieškojote
finansinių išteklių savarankiškai veiklai?
Taip..........................................  1
→ H8.10
Ne............................................  2
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H8.10. Laukėte atsakymo dėl prašymo priimti į darbą?
Taip..........................................
Ne............................................

1
2

→ H8.11

H11. Ar ............................. savaitę buvote registruotas
Lietuvos darbo biržoje kaip darbo ieškantis
asmuo ar bedarbis?
Taip ir gavote bedarbio
pašalpą ar išmokas..................  1
Taip, bet negavote pašalpos ar
išmokų.....................................
Ne............................................

H8.11. Laukėte pranešimo iš Lietuvos darbo biržos?
Taip..........................................
Ne............................................

1
2

→ H8.12

2
3

→ H12

H12. Kuriai gyventojų grupei save priskirtumėte?
H8.12. Laukėte konkurso rezultatų dėl darbo vietos
valstybės sektoriuje?
Taip..........................................  1
→ H8.13
Ne............................................  2

Dirbančiųjų..............................
Bedarbių..................................
Mokinių ar studentų.................
Senatvės ar išankstinės
senatvės pensininkų................
Asmenų su negalia..................
Privalomosios pradinės karo
tarnybos karių..........................
Darbingo amžiaus namų
šeimininkų (-ių)........................
Kitų ekonomiškai neaktyviųjų
asmenų....................................

H8.13. Ieškojote darbo kitais būdais?
Taip..........................................
Ne............................................

1
2

→ H9

H9. Jūs ieškote ar ieškojote darbo, kuriame
būtumėte:
Savarankiškai dirbantis
asmuo......................................  1
Samdomasis darbuotojas,
dirbantis visą darbo dienos ar
savaitės laiką...........................  2
Samdomasis darbuotojas,
dirbantis ne visą darbo dienos
ar savaitės laiką.......................  3
Samdomasis darbuotojas,
dirbantis visą darbo dienos ar
savaitės laiką, bet jei jo
→H10
nerastumėte, galėtumėte dirbti
ne visą darbo dienos ar
savaitės laiką...........................  4
Samdomasis darbuotojas,
dirbantis ne visą darbo dienos
ar savaitės laiką, bet jei jo
nerastumėte, galėtumėte dirbti
visą darbo dienos ar savaitės
laiką..........................................  5
Samdomasis darbuotojas, bet
negalite nurodyti, ar dirbantis
visą, ar ne visą darbo dienos
ar savaitės laiką......................  6
H10. Prieš pradėdami ieškoti darbo Jūs:
Dirbote.....................................
Mokėtės ar atlikote praktiką,
negaudami atlyginimo..............
Atlikote savanoriškąją krašto
apsaugos ar privalomąją
pradinę karo tarnybą................
Buvote namų šeimininkas (-ė).
Buvote kitas ekonomiškai
neaktyvus asmuo....................

1
2
3
4

→ Filtras FH1
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Filtras FH1
Jei amžius < 75

→ H11

Jei amžius ≥ 75

→ H12

1
2
3
4
5
6

→ J1

7
8

J. MOKYMASIS IR IŠSILAVINIMAS
J1. Ar per ......................... 4 savaites mokėtės
aukštojoje, profesinėje arba bendrojo ugdymo
mokykloje?

J2.

Taip..........................................

1

Taip, bet tuo metu
atostogavote............................
Ne............................................

2
3

→ J2
→ J3

Kur Jūs mokėtės?
Bendrojo ugdymo mokyklos
1–4 klasėje...............................
Bendrojo ugdymo mokyklos
5–10 klasėje, arba gimnazijos
1–2 klasėje...............................
Bendrojo ugdymo mokyklos
11–12 klasėje, arba gimnazijos
3–4 klasėje..............................
Profesinio mokymo įstaigoje,
nebaigus pagrindinės
mokyklos.................................
Profesinio mokymo įstaigoje,
baigus pagrindinę
mokyklą...................................
Profesinio mokymo įstaigoje,
baigus vidurinę mokyklą.........
Kolegijoje................................
Universitete (akademijoje,
seminarijoje) – bakalauro
studijose..................................
Universitete (akademijoje,
seminarijoje) – magistrantūroje
ar jai prilyginamose
studijose...................................
Doktorantūroje.........................

1
2
3
4
5

→ J3

6
7
8
9
 10

J3. Ar per ................................. 4 savaites Jūs
dalyvavote kokiuose nors kursuose, praktiniuose ar
teoriniuose seminaruose, konferencijose, privačiose
pamokose arba buvote mokomas darbo vietoje?
Taip..........................................  1
→ J4
→ J5
Ne............................................  2
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J4. Kiek valandų per ......................... 4 savaites Jūs
dalyvavote kursuose, praktiniuose ar teoriniuose
seminaruose, konferencijose, privačiose
pamokose arba buvote mokomas darbo vietoje?
Įrašykite
J5.

→ J5

val.

Ką Jūs baigėte?
(nurodoma mokymo įstaiga, kurioje įgytas aukščiausias
išsilavinimas)

1

Doktorantūrą, aspirantūrą..........
Universitetą (akademiją,
institutą, seminariją) –
magistrantūrą ar jai
prilyginamas studijas..................
Universitetą (akademiją,
institutą, seminariją) – bakalauro
studijas........................................
Kolegiją.......................................
Aukštesniąją mokyklą.................
Specialiąją vidurinę
(technikumą)...............................
Profesinio mokymo įstaigą, į
kurią įstojote baigęs (-usi)
vidurinę mokyklą.........................
Vidurinę mokyklą, gimnaziją.......
Profesinio mokymo įstaigą, į
kurią įstojote, baigęs (-usi)
pagrindinę mokyklą ir kurioje
kartu su profesija įgijote vidurinį
išsilavinimą.................................
Profesinio mokymo įstaigą, į
kurią įstojote, baigęs (-usi)
pagrindinę mokyklą ir kurioje
įgijote tik profesiją.......................
Profesinio mokymo įstaigą, į
kurią įstojote, nebaigęs (-usi)
pagrindinės mokyklos ir kurioje
kartu su profesija įgijote
pagrindinį išsilavinimą................
Profesinio mokymo įstaigą, į
kurią įstojote, nebaigęs (-usi)
pagrindinės mokyklos ir kurioje
įgijote tik profesiją......................
Bendrojo ugdymo mokykloje
įgijote pagrindinį išsilavinimą.....
Bendrojo ugdymo mokykloje
įgijote pradinį išsilavinimą..........
Nebaigėte pradinės mokyklos...

2
→ J6

3
4
5

K1. Koks buvo Jūsų pagrindinis užsiėmimas
prieš metus?
Dirbote (gavote atlyginimą ar
turėjote pelno, dirbote šeimos ūkyje
be atlyginimo, studijavote ir atlikote
praktiką gaudami atlyginimą).........
Buvote bedarbis (-ė) (nedirbote,
bet norėjote dirbti ir ieškojote darbo).

1

2
Mokėtės ar atlikote praktiką......  3
Atlikote savanoriškąją krašto
apsaugos ar privalomąją
pradinę karo tarnybą................  4
Buvote pensininkas..................  5
Buvote asmuo su negalia.........  6
Buvote darbingo amžiaus namų
šeimininkas (-ė)........................  7
Kitas ekonomiškai neaktyvus
asmuo......................................  8

→ K2

→ L1

K2. Prieš metus buvote:
Samdomasis darbuotojas (dirbote

6

pagal rašytinę darbo sutartį ar žodinį
susitarimą, gavote atlyginimą, buvote
išrinktas į Seimą, politinės partijos
vadovus, savivaldybės tarybą ar pan.)  1

7
8

→ J7

Savarankiškai be samdomųjų
darbuotojų dirbantis asmuo

(turėjote savo verslą, dirbote pagal
verslo liudijimą, ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote pelno,
pajamų)..........................................

2

→ Filtras FK1

Savarankiškai su samdomaisiais
darbuotojais dirbantis asmuo

9
→ J6

 10

(turėjote savo verslą, ūkininkavote,
negavote atlyginimo, bet turėjote
pelno, pajamų).................................

Šeimos narys, padedantis dirbti
šeimos ūkyje (dirbote šeimos ūkyje,

3

negavote atlyginimo, bet turėjote
pajamų)..........................................

4
Filtras FK1
Jei prieš metus respondentas dirbo toje
pačioje darbovietėje ((tiriamieji metai → L1
C7)*12+ (tiriamasis mėnuo - C8) ≥ 12)
Jei prieš metus respondentas dirbo kitoje
darbovietėje ((tiriamieji metai - C7)*12+
→ K3
(tiriamasis mėnuo - C8) < 12)

 11
 12
 13

→ J7

 14
 15

→ K1

J6. Nurodykite mokymo / studijų sritį, kurią baigėte:
(gautas diplomas, atestatas, pažymėjimas)

K3. Nurodykite Jūsų buvusios darbovietės pagrindinės
ekonominės veiklos rūšį ar veiklos pobūdį arba
veiklos rūšį, kuria vertėtės individualiai:
1
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
→ L1
2
(ekonominės veiklos rūšis ar veiklos pobūdis)

L. LAIKAS

1
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

→ J7

2
(mokymo / studijų sritis)

L1. Kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti?
Įrašykite

→ L2

min.

L2. Anketos užpildymo data:

J7. Kuriais metais įgijote aukščiausią išsilavinimą?
(gavote diplomą, atestatą, pažymėjimą)

Įrašykite

K. UŽSIĖMIMAS PRIEŠ METUS

m.

→ K1

Įrašykite

m.

d. → Filtras FL1

mėn.

Filtras FL1
Jei amžius < 15
Jei amžius ≥ 15

→ Ačiū
→ L3

L3. Į anketos klausimus atsakė:
Pats respondentas...................
Kitas asmuo.............................
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4706, 236 4756,
el. p. gu-01-ketvirtine@stat.gov.lt.

1
2

→ Ačiū

