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Atrinktas respondentas

1

Apklausiami 25–64 metų amžiaus privačių namų ūkių nariai

Kitas respondentas, gyvenantis šiuo adresu

2

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų statistinių
duomenų konfidencialumą

2

Kviečiame statistinio tyrimo anketą pildyti ir teikti internetu
apklausos.stat.gov.lt

Respondento sąlyginis kodas
Lytis

vyras

1

moteris

Gimimo data

Apklausos data:

2

0

1

6

-

mėnuo

metai

diena

A. IŠSILAVINIMAS

A1.

A3.

Ką Jūs baigėte?

Nurodykite mokymo įstaigą, kurioje įgijote aukščiausią išsilavinimą.
Doktorantūrą, aspirantūrą......................................
Magistrantūros ar jai prilyginamas studijas
universitete (akademijoje, institute, seminarijoje)...
Bakalauro studijas universitete (akademijoje,
institute, seminarijoje)............................................

1.
2.
3.

8.

Įrašykite

 A4

metai



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..................
10. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote,
baigęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje įgijote
tik profesiją............................................................
11. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote,
nebaigęs (-usi) pagrindinės mokyklos ir kurioje
kartu su profesija įgijote pagrindinį išsilavinimą.....
12. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote,
nebaigęs (-usi) pagrindinės mokyklos ir kurioje
įgijote tik profesiją arba tik pagrindinį išsilavinimą..

Gavote diplomą, atestatą, pažymėjimą.




4. Kolegiją.................................................................. 
5. Aukštesniąją mokyklą............................................ 
6. Specialiąją vidurinę mokyklą (technikumą)............ 
7.

Kuriais metais įgijote aukščiausią išsilavinimą?

Nebaigtas išsilavinimas
 A2
Ar bandėte įgyti aukštesnį nei nurodėte išsilavinimą, bet
nebaigėte mokslų?
Bandėte įgyti aukštesnį išsilavinimą, bet nebaigėte, metėte mokslus.
A4.

1.

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



 A5

2.

Ne..........................................................................



 B1

 A3

9.

13. Bendrojo ugdymo mokykloje įgijote pagrindinį
išsilavinimą............................................................
14. Bendrojo ugdymo mokykloje įgijote pradinį
išsilavinimą............................................................
15. Nebaigėte pradinės mokyklos...............................




A5.
1.
 A2

3.



 A3




4.

Kolegijoje................................................................

7.

Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote
baigęs (-usi) vidurinę mokyklą...............................

8.

Vidurinėje mokykloje, gimnazijoje..........................

9.

Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote,
baigęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje kartu
su profesija norėjote įgyti vidurinį išsilavinimą........
Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote,
baigęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje
norėjote įgyti tik profesiją.......................................
Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote,
nebaigęs (-usi) pagrindinės...................................
Bendrojo ugdymo mokykloje norėjote įgyti
pagrindinį išsilavinimą............................................
Bendrojo ugdymo mokykloje norėjote įgyti pradinį
išsilavinimą............................................................

 B1
10.

A2.

Nurodykite mokymo / studijų sritį, kurią baigėte:
11.

Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
 A3

12.
13.

(mokymo / studijų sritis)

Doktorantūroje, aspirantūroje.................................
Magistrantūros ar jai prilyginamose studijose
universitete (akademijoje, institute, seminarijoje)..
Bakalauro studijose universitete (akademijoje,
institute, seminarijoje).............................................






5. Aukštesniojoje mokykloje....................................... 
6. Specialiojoje vidurinėje mokykloje (technikume).... 




2.

Kur mokėtės?









 B1

2

B. DUOMENYS APIE TĖVUS (ĮTĖVIUS) ARBA GLOBĖJUS

B1.

Koks Jūsų tėvo (įtėvio) arba globėjo išsilavinimas?



3. Pagrindinis ar žemesnis........................................ 
4. Negaliu nurodyti..................................................... 

 B2



 B3

B3.

Koks Jūsų motinos (įmotės) arba globėjos išsilavinimas?



3. Pagrindinis ar žemesnis........................................ 
4. Negaliu nurodyti..................................................... 

 B4



 C1

1.

Aukštasis, aukštesnysis.........................................

1.

Aukštasis, aukštesnysis.........................................

2.

Vidurinis, spec. vidurinis (technikumas)................

2.

Vidurinis, spec. vidurinis (technikumas)................

5.

Tėvas nežinomas..................................................

5.

Motina nežinoma...................................................

B2.

B4.

Kurioje šalyje gimė tėvas (įtėvis) arba globėjas?

1.

Lietuvoje................................................................

2.

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




Kurioje šalyje gimė motina (įmotė) arba globėja?

1.

Lietuvoje................................................................

2.

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




 B3

 C1

Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

(valstybė)

(valstybė)

C. FORMALUSIS ŠVIETIMAS
Tiriamasis laikotarpis – 12 mėnesių iki apklausos

C1.

Ar per pastaruosius 12 mėnesių mokėtės aukštojoje,
profesinėje, bendrojo ugdymo mokykloje?

1.

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



 C2

2.

Ne..........................................................................



 D1

C3.

C2.

Nurodykite, keliose studijų, mokymo programose
mokėtės:
Programų skaičius...........................................

Nurodykite, kur paskutinį kartą mokėtės (mokotės):



Bakalauro studijose universitete (akademijoje, institute, seminarijoje)........................................................................................... 
Kolegijoje........................................................................................................................................................................................ 
Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote baigęs (-usi) vidurinę mokyklą.................................................................................. 
Vidurinėje mokykloje, gimnazijoje................................................................................................................................................... 

1.

Doktorantūroje................................................................................................................................................................................

2.

Magistrantūros ar jai prilyginamose studijose universitete (akademijoje, institute, seminarijoje)...................................................

3.
4.
5.
6.

 C3

7.

Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote, baigęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje kartu su profesija norėjote įgyti
vidurinį išsilavinimą.........................................................................................................................................................................

8.

Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote, baigęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje norėjote įgyti tik profesiją.........................

 C4



9. Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote, nebaigęs (-usi) pagrindinės...................................................................................... 
10. Bendrojo ugdymo mokykloje norėjote įgyti pagrindinį išsilavinimą................................................................................................. 
11. Bendrojo ugdymo mokykloje norėjote įgyti pradinį išsilavinimą...................................................................................................... 
C4.

Kokia paskutinė studijų, mokymo programa, kurioje mokėtės?

Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

 C5
(mokymo / studijų programos pavadinimas)

3
C5 – C19 klausimuose pateikiami klausimai apie paskutinę mokymo / studijų programą, nurodytą C4 klausime.

Kada pradėjote mokytis šioje mokymo / studijų
programoje?

C5.

(metai)

C12.

 C6

(mėnuo)

1

C6.

Ar baigėte mokslus šioje programoje?



3. Nutraukiau (mečiau) mokslus................................ 
1.

Baigiau...................................................................

2.

Vis dar mokausi.....................................................

 C7



3. Dažniausiai ne darbo metu.................................... 
4. Tik ne darbo metu.................................................. 
5. Tuo metu nedirbote............................................... 
1.

Darbo metu............................................................

2.

Dažniausiai darbo metu.........................................

C13.
C7.

Kokiu būdu mokėtės šioje mokymo programoje?

1.

Tradicinis mokymasis (pvz., lankėte pamokas,
paskaitas)..............................................................



 C9

2.

Nuotolinis mokymasis............................................



 C8

Valandų skaičius iš viso.................

2.

Negaliu nurodyti.....................................................

C8.

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


2. Dažnai................................................................... 
3. Kartais................................................................... 
4. Nesinaudojau......................................................... 
1.

 C9

Labai dažnai..........................................................

C10.

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

2.

Ne..........................................................................

C11.

 C10

Ar bendravote su mokytojais ar kitais besimokančiais
asmenimis internetu mokymosi tikslais?

1.




 C11

Nurodykite dalyvavimo šioje programoje priežastis:

Galima žymėti keletą atsakymų.



3. Kad sumažintumėte riziką prarasti darbą.............. 
1.

Kad geriau atliktumėte savo darbą........................

2.

Kad pagerintumėte savo karjeros perspektyvas....

4.

Kad turėtumėte daugiau galimybių susirasti naują
darbą, pakeisti specialybę, profesinę kvalifikaciją..


5. Kad pradėtumėte nuosavą verslą.......................... 
6. Privalėjote dalyvauti............................................... 
7.
8.
9.

Kad įgytumėte žinių ir įgūdžių, naudingų
kasdieniame gyvenime..........................................
Kad įgytumėte daugiau žinių arba išsiugdytumėte
naujus įgūdžius......................................................
Kad gautumėte mokymo baigimo pažymėjimą,
diplomą..................................................................

10. Kad susipažintumėte su naujais žmonėmis...........



 C14

Nurodykite vidutinį valandų skaičių per savaitę ir
mokymosi savaičių skaičių:
(valandų skaičius)

Kaip dažnai naudojotės viešai prieinama virtualia
mokymosi aplinka?
(garso ir vaizdo mokymo medžiaga, mokymosi programine
įranga, elektroniniais vadovėliais ir pan.)

C9.

 C15

1.


2. Ne.......................................................................... 
1.

 C13

Kiek akademinių valandų per pastaruosius 12 mėnesių
mokėtės šioje mokymo programoje?

1.

C14.
Ar nuotolinis mokymasis vyko internetu
(e. mokymasis)?
Internetu mokėtės pusę ir daugiau viso mokymosi laiko.

Jei mokėtės ir dirbote, tai ar mokėtės darbo metu?
(darbo valandomis, kasmetinių atostogų metu, taip pat po
darbo, tačiau už tas valandas buvo papildomai sumokėta
arba skirtos laisvos dienos)






2.

Negaliu nurodyti.....................................................

C15.



Kaip buvo mokėta už Jūsų mokymąsi, registraciją,
egzaminus, knygas ar technines priemones?

1.

Mokėti nereikėjo.....................................................

2.

Visas išlaidas apmokėjote pats (-i)........................

3.

Visas išlaidas apmokėjo kiti...................................

4.

Dalį išlaidų apmokėjo kiti, dalį mokėjote pats (-i)...




 C17




 C16

Nurodykite, kas mokėjo už Jūsų mokslą ir (ar)
mokymosi priemones:
Galima žymėti keletą atsakymų.
C16.



3. Darbo birža............................................................ 
4. Kita valstybės institucija......................................... 
5. Kitas fizinis ar juridinis asmuo............................... 
6. Nežinote, kas sumokėjo........................................ 
1.

Namų ūkio narys ar giminaitis...............................

2.

Darbdavys (esamas ar būsimas)...........................

C17.

 C12

 C15

(savaičių skaičius)

 C17

Ar buvo (yra) naudingi įgūdžiai ir žinios, įgytos
mokantis šioje mokymo programoje?



3. Nelabai.................................................................. 
4. Visai nenaudingi.................................................... 
1.

Labai......................................................................

2.

Pakankamai...........................................................

 C18

4

C18.

Ar ateityje bus naudingi įgūdžiai ir žinios, įgytos
mokantis šioje mokymo programoje?



3. Nelabai.................................................................. 
4. Visai nenaudingi.................................................... 
1.

Labai......................................................................

2.

Pakankamai...........................................................

Kokių pasiekėte (tikitės pasiekti) rezultatų, susijusių su
naujais įgūdžiais ar žiniomis, įgytomis mokantis šioje
mokymo programoje?
Galima žymėti keletą atsakymų.
C19.

 C19



3. Didesnis darbo užmokestis.................................... 
4. Naujos užduotys.................................................... 
5. Geresni darbo rezultatai........................................ 
1.

Naujas darbas.......................................................

2.

Paaukštinimas.......................................................

6.

Asmeninė nauda (susipažinta su naujais
žmonėmis, atnaujinti bendrieji gebėjimai ir pan.)...

7.

Kol kas jokių rezultatų............................................

 D1



8. Nesitikite pasiekti jokių rezultatų............................ 

D. NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
Tiriamasis laikotarpis – 12 mėnesių iki apklausos

D1.

Ar per pastaruosius 12 mėnesių dalyvavote kokiuose
nors kursuose, praktiniuose ar teoriniuose
seminaruose, konferencijose, privačiose pamokose
arba buvote mokomas darbo vietoje?

1.

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



 D2

2.

Ne................................................................



 Filtras 1

Filtras 1
Jei C1 = 1 ir D1 = 2
Jei C1 = 2 ir D1 = 2

 E1b
 E1a

D2.
1.

Keliuose mokymuose dalyvavote?
Mokymų skaičius...........................................

 D3

D3.

Išvardykite mokymus, kuriuose dalyvavote per pastaruosius 12 mėnesių:

Nurodyti mokymus, taip pat ir nebaigtus
Mokymų tipas: 1 – kursai, 2 – seminarai ir konferencijos, 3 – privačios pamokos, 4 – planuoti mokymai darbo vietoje.
Eil.
Nr.

Mokymų pavadinimas
Galite įrašyti nepilną mokymų pavadinimą

Mokymų tipas

Dalyvavote dėl
priežasčių,
susijusių su darbu

Vyko darbo valandomis,
už kurias buvo
mokamas atlyginimas

Mokymų išlaidas
(dalį arba visas)
apmokėjo darbdavys

Nė vienas iš
pateiktų
požymių

























































1.

2.

3.

4.
 D4

5.

6.

7.

D4.

Savo nuožiūra iš D3 klausimo išrinkite du mokymus, apie kuriuos pateiksite daugiau informacijos:
1 mokymai
(Eil. Nr.)

(Mokymų tipas)

2 mokymai
(Mokymų pavadinimas)

Nurodykite mokymo sritį
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

(mokymo sritis)

(Eil. Nr.)

(Mokymų tipas)

(Mokymų pavadinimas)

Nurodykite mokymo sritį
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

(mokymo sritis)

 D5

6
D5 – D18 klausimuose pateikiami klausimai apie D4 klausime nurodytus mokymus

D5.

1.

2.

D7.

Kokiu būdu mokėtės šiuose mokymuose?
1 mokymai

2 mokymai

Tradicinis mokymasis
(pvz., lankėte pamokas,
paskaitas)......................





Nuotolinis mokymasis.......





 D7
 D6

Ar nuotolinis mokymasis vyko internetu
(e. mokymasis)?
Internetu mokėtės pusę ir daugiau viso mokymosi laiko.
D6.

1.

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

2.

Ne.....................................

D9.

1 mokymai

2 mokymai







Kaip dažnai naudojotės viešai prieinama virtualia
mokymosi aplinka?
(garso ir vaizdo mokymo medžiaga, mokymosi programine
įranga, elektroniniais vadovėliais ir pan.)

1.

Labai dažnai..................

2.

Dažnai...........................

3.

Kartais...........................

4.

Nesinaudojau.................

D8.

1 mokymai

2 mokymai











 D8

Ar bendravote su mokytojais ar kitais besimokančiais
asmenimis internetu mokymosi tikslais?

 D7
1.

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

2.

Ne..................................

1 mokymai

2 mokymai







1 mokymai

2 mokymai































 D9

Nurodykite dalyvavimo šiuose mokymuose priežastis:

Galima žymėti keletą atsakymų.

1.

Kad geriau atliktumėte savo darbą........................................................................................................

2.

Kad pagerintumėte karjeros perspektyvas............................................................................................

3.

Kad sumažintumėte riziką netekti darbo........................................................................................

4.

Kad turėtumėte daugiau galimybių rasti naują darbą, pakeisti specialybę, profesiją............................

5.

Kad pradėtumėte nuosavą verslą..........................................................................................................

6.

Dėl organizacinių ir (arba) technologinių pokyčių darbe........................................................................

7.

Privalėjote dalyvauti, nes to reikalavo darbdavys..................................................................................

8.

Kad įgytumėte žinių ir įgūdžių, naudingų kasdieniame gyvenime.........................................................

9.

Kad įgytumėte daugiau profesinių žinių arba išsiugdytumėte naujus įgūdžius......................................

10. Kad gautumėte mokymo baigimo pažymėjimą, diplomą.......................................................................
11. Kad susipažintumėte su naujais žmonėmis...........................................................................................
12. Dėl sveikatos.........................................................................................................................................
13. Kad geriau atliktumėte savanorišką darbą............................................................................................
14. Kita........................................................................................................................................................

D10.

Kiek valandų mokėtės šiuose mokymuose?

1.

Valandų skaičius...............................................

2.

Negaliu nurodyti................................................

D11.

 D10

1 mokymai

2 mokymai





 D11

Kas buvo mokymo paslaugų teikėjas?

Mokymo teikėjas – institucija, fiziniai asmenys, teikiantys mokymo paslaugas. Mokymosi vieta nebūtinai turi sutapti su mokymo paslaugų teikėju.
1.

Formaliojo švietimo įstaiga....................................................................................................................

2.

Neformaliojo švietimo įstaiga.................................................................................................................

3.

Komercinė įmonė, kurios pagrindinė veikla nėra mokymas (pvz., įrangos tiekėjas).............................

4.

Darbdavys.............................................................................................................................................

5.

Darbdavių interesams atstovaujančios organizacijos............................................................................

6.

Profesinė sąjunga..................................................................................................................................

7.

Ne pelno organizacija (pvz., kultūros draugija, politinė partija).............................................................

8.

Fiziniai asmenys (pvz., dėstytojai, studentai, turintys teisę teikti mokymo paslaugas)..........................

9.

Įstaiga, kurios pagrindinė veikla nėra mokymas (pvz., biblioteka, muziejus)........................................

10. Kita........................................................................................................................................................
11. Negaliu nurodyti.....................................................................................................................................

1 mokymai

2 mokymai

























 D12
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D12. Ar gavote mokymų baigimo pažymėjimą?

1.

Taip, nes jo reikalauja darbdavys arba jis yra teisiškai privalomas.......................................................

2.

Taip, bet jo nereikalauja darbdavys arba jis nėra teisiškai privalomas..................................................

3.

Ne..........................................................................................................................................................

1 mokymai

2 mokymai









1 mokymai

2 mokymai

 D13

0

D13. Kaip buvo mokėta už Jūsų mokymąsi, registraciją, egzaminus, knygas ar technines priemones?
1.

Mokėti nereikėjo....................................................................................................................................





 D16

2.

Visas išlaidas apmokėjote pats (-i)........................................................................................................





 D15

3.

Visas išlaidas apmokėjo kiti...................................................................................................................

4.

Dalį išlaidų apmokėjo kiti, dalį mokėjote pats (-i)...................................................................................







 D14

D14. Nurodykite, kas mokėjo už mokslą ar mokymosi priemones:
Galima žymėti keletą atsakymų.
1 mokymai

2 mokymai

1.

Namų ūkio narys ar giminaitis...............................................................................................................





 D15

2.

Darbdavys (esamas ar būsimas)...........................................................................................................

3.

Darbo birža............................................................................................................................................

4.

Kita valstybės institucija.........................................................................................................................
Kitas fizinis ar juridinis asmuo...............................................................................................................

6.

Nežinote, kas mokėjo............................................................................................................................







 D16

5.







D15.

Nurodykite, kiek sumokėta už mokslą ar mokymosi priemones (eurais):

1.

Viso sumokėta..................................................

2.

Negaliu nurodyti................................................

D16.

1 mokymai

2 mokymai





Ar buvo (yra) naudingi įgūdžiai ir žinios, įgytos
dalyvaujant šiuose mokymuose?

1.

Labai..............................

2.

Pakankamai...................

3.

Nelabai..........................

4.

Visai nenaudingi............

1 mokymai

2 mokymai











D17.

 D17

 D16

Ar ateityje bus naudingi įgūdžiai ir žinios, įgytos
dalyvaujant šiuose mokymuose?

1.

Labai..............................

2.

Pakankamai...................

3.

Nelabai..........................

4.

Visai nenaudingi............

1 mokymai

2 mokymai











 D18

Kokių pasiekėte (tikitės pasiekti) rezultatų, susijusių su naujais įgūdžiais ar žiniomis, įgytomis dalyvaujant šiuose
mokymuose?
Galima žymėti keletą atsakymų.
D18.

1 mokymai 2 mokymai

1.

Naujas darbas.......................................................................................................................................

2.

Paaukštinimas.......................................................................................................................................

3.

Didesnis darbo užmokestis....................................................................................................................

4.

Naujos užduotys....................................................................................................................................

5.

Geresni darbo rezultatai........................................................................................................................

6.

Asmeninė nauda (susipažinta su naujais žmonėmis, atnaujinti bendrieji gebėjimai ir pan.).................

7.

Kol kas jokių rezultatų............................................................................................................................

8.

Nesitikite pasiekti jokių rezultatų............................................................................................................

Filtras 2
Jei C1 = 1 arba D1 = 1
Jei C1 = 2 ir D1 = 2

 E1b
 E1a



















 Filtras 2
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E. MOKYMOSI KLIŪTYS
Tiriamasis laikotarpis – 12 mėnesių iki apklausos
Atsako asmenys, kurie nesimokė formaliajame ir neformaliajame
švietime:
(C1 = 2 ir D1 = 2)
E1a.

Nors nurodėte, kad per pastaruosius 12 mėnesių
nesimokėte, tačiau gal norėjote?

Atsako asmenys, kurie mokėsi formaliajame ir (ar) neformaliajame
švietime:
(C1 = 1 arba (ir) D1 = 1)
E1b.

Ar norėjote pastaruosius 12 mėnesių papildomai
mokytis, lankyti kursus?

1.

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



 E3

1.

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



 E3

2.

Ne..........................................................................



 E2

2.

Ne..........................................................................



 E2

1.

Tiesiog nereikėjo mokymų..............................................................................................................................................................



 F1

2.

Kitos priežastys...............................................................................................................................................................................



 E3

E2.

E3.

Kodėl nenorėjote mokytis?

Nurodykite priežastis, dėl kurių nesimokėte, sunumeruodami jas pagal svarbą (svarbiausia – 1, mažiau svarbi – 2 ir t. t.):

Galima nurodyti vieną ar daugiau priežasčių.
1.

Neturėjote tam reikalingų sugebėjimų................................................................................................................................

2.

Mokymasis buvo per brangus............................................................................................................................................

3.

Trūko darbdavio paramos..................................................................................................................................................

4.

Sunku suderinti mokymosi ir darbo laiką............................................................................................................................

5.

Mokymosi vieta buvo per toli..............................................................................................................................................

6.

Neturėjote galimybės naudotis kompiuteriu ar internetu....................................................................................................

7.

Buvote per daug užsiėmęs namuose.................................................................................................................................

8.

Trukdė sveikata..................................................................................................................................................................

9.

Trukdė amžius....................................................................................................................................................................

 F1

10. Neradote tinkamų mokymų................................................................................................................................................
11. Neigiama ankstesnio mokymosi patirtis.............................................................................................................................
12. Kitos asmeninės priežastys................................................................................................................................................

F. SAVIŠVIETA
Tiriamasis laikotarpis – 12 mėnesių iki apklausos
Savišvieta – iš anksto apgalvotas, tikslingas savarankiškas mokymasis, naudojantis iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir (ar) kito asmens
perteikiama praktine patirtimi.
F1.

Ar per pastaruosius 12 mėnesių bandėte ko nors mokytis savarankiškai?


2. Taip, keletą dalykų.......................................................................................................................................................................... 

 F2



 G1



Mokėtės naudodamasis (-i) kompiuteriu ir (arba) internetu............................................................................................................ 
Žiūrėjote mokomąsias televizijos laidas, naudojotės garso ir vaizdo mokymo medžiaga.............................................................. 
Lankėtės su gidu muziejuose, istoriniuose, gamtos objektuose..................................................................................................... 
Lankėtės bibliotekose, kultūros ir mokymo centruose, kitose įstaigose, teikiančiose mokslo žinių................................................ 

 G1

1.

Taip, vieną dalyką...........................................................................................................................................................................

3.

Ne...................................................................................................................................................................................................

F2.

Kokiais būdais mokėtės savarankiškai?

Galima žymėti keletą atsakymų
1.

Mokėtės iš šeimos nario, draugo, kolegos......................................................................................................................................

2.

Mokėtės iš knygų, specialybės žurnalų..........................................................................................................................................

3.
4.
5.
6.
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G. INFORMACIJOS APIE MOKYMĄSI PAIEŠKA
Tiriamasis laikotarpis – 12 mėnesių iki apklausos

G1.

Ar per pastaruosius 12 mėnesių ieškojote informacijos
apie galimybes mokytis?

1.

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



 G2

2.

Ne..........................................................................



 H1

G3.

Kas suteikė Jums šią informaciją?

Galima žymėti keletą atsakymų.
1.

Švietimo įstaiga (bendrojo ugdymo, profesinė
mokykla, kolegija, universitetas ir pan.).................

2.

Darbo birža............................................................



3. Darbdavys, darbdavių organizacija........................ 
4. Profesinė sąjunga, darbo taryba............................ 
5. Kita institucija, organizacija.................................... 

 G4



3. Gavote informacijos, dėl įgūdžių, kompetencijos ar ankstesnio mokymosi įteisinimo / pripažinimo............................................... 
4. Gavote kitokios informacijos ar konsultacijų................................................................................................................................... 

 G5

Ar gavote informacijos apie mokymosi galimybes iš
institucijų ar organizacijų?
Galima žymėti keletą atsakymų.
G2.

1.

Taip, informacija nemokama.................................



 G3

2.

Taip, sumokėjau už informaciją.............................

3.

Negavau informacijos............................................




 H1

G4.

Kokios informacijos, pagalbos sulaukėte?

Galima žymėti keletą atsakymų.
1.

Gavote informacijos apie mokymosi galimybes..............................................................................................................................

2.

Atlikote įgūdžių ir gebėjimų vertinimo testus, įgūdžių patikrinimą...................................................................................................

G5.

Kokiu būdu vyko bendravimas su institucija, suteikusia nemokamą pagalbą?

Galima žymėti keletą atsakymų.



3. Informacija, konsultacijos buvo teikiamos naudojant kompiuterinę programą (taip pat internetiniai savęs vertinimo testai)......... 
4. Informacija suteikta naudojant specialią medžiagą (knygas, plakatus, interneto svetaines ir pan.)............................................... 
1.

Bendravote tiesiogiai su institucijos atstovu...................................................................................................................................

2.

Bendravimas su organizacijos atstovu vyko internetu, telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis medijos priemonėmis....................

 H1

H. KALBŲ ĮGŪDŽIAI
H1.

H3.

Nurodykite savo gimtąją (-ąsias) kalbą (-as):

Pradėkite nuo geriausiai mokamos (ne gimtosios) kalbos.

1.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
(kalba)

 H2

2.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
(kalba)

H2.

Ar mokate kitų kalbų (išskyrus gimtąją)?

Galite suprasti ir pasakyti bent kelis žodžius ir frazes.
1.

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



 H3

2.

Ne..........................................................................



 I1

H4.

Nurodykite, kokias kalbas mokate (išskyrus gimtąją):

1.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
2.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
3.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
4.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
5.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
6.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
7.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
8.
Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

 H4

Kuris atsakymas geriausiai apibūdina pirmiau minėtų kalbų mokėjimą (išskyrus gimtąją)?

Žymėti tik po vieną atsakymą kiekvienai kalbai.
1.

Galite suprasti ir pasakyti kelis žodžius ir frazes........................................................................................

2.

Galite suprasti ir vartoti daugumą įprastų, kasdienių frazių. Vartojate šią kalbą įprastiems dalykams ir
situacijoms apibūdinti.................................................................................................................................
Galite suprasti esmę, kai aiškiai kalbama, ir sukurti paprastą tekstą. Galite apibūdinti patirtį ir įvykius,
gebate bendrauti gana sklandžiai...............................................................................................................

3.
4.

Galite suprasti įvairius sudėtingus tekstus ir laisvai vartoti kalbą...............................................................

1 kalba

2 kalba















 I1
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I. DALYVAVIMAS KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Tiriamasis laikotarpis – 12 mėnesių iki apklausos
I1.

Kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių Jūs lankėtės:

1.

Teatre, koncerte, operoje, balete................................................................

2.

Kino teatre...................................................................................................

3.

Muziejuje, parodoje.....................................................................................

4.

Sporto renginyje (profesionalų ar mėgėjų)..................................................

I2.
1.
2.

I3.

I4.

Ar skaitėte grožinę literatūrą?
Taip........................................................................
Ne..........................................................................






3. 10 ir daugiau knygų............................................... 
1–4 knygas............................................................

2.

5–9 knygas............................................................

Daugiau nei
6 kartus

Nesilankėte
















 I2

Kaip dažnai skaitėte spausdintus ar internetinius
laikraščius, naujienų portalus?

 I3

1.

Kasdien ar beveik kasdien.....................................

 I4

2.

Bent kartą per savaitę............................................

Kiek grožinės literatūros knygų (apytiksliai) per
pastaruosius 12 mėnesių perskaitėte?

1.

1–6
kartus



3. Bent kartą per mėnesį............................................ 
4. Rečiau nei kartą per mėnesį.................................. 
5. Niekada....................................................….......... 

 J1

 I4

J. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ASMENĮ IR NAMŲ ŪKĮ
J1.

J6.

Jūsų pilietybė:

1.

Lietuvos Respublikos..............................................

2.

Kitos valstybės........................................................




3.

J2.

 J7
 J2

Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
(valstybė)
Neturite pilietybės.....................................................

Kurioje šalyje gimėte?
Lietuvoje................................................................



2.

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



 J4

 J3

Jei nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

J7.
1.

Vieno asmens........................................................

2.

Poros su vaiku (-ais) iki 25 metų............................

4.

Vienos motinos ar vieno tėvo su vaiku (-ais)
iki 25 metų.............................................................
Poros arba vienos motinos ar vieno tėvo su
vaiku (-ais) iki 25 metų ir kitais namų ūkyje
gyvenančiais asmenimis........................................
Kita.........................................................................

5.

6.

(valstybė)
J8.
Lietuvoje pragyventų metų skaičius:
 J4

Įrašykite

J4.
1.
2.
3.

Kokia Jūsų šeiminė padėtis?
Gyvenate poroje įregistravę ar neįregistravę
santuokos..............................................................
Gyvenate vienas ar su kitais asmenimis, bet ne
poroje.....................................................................
Negaliu nurodyti.....................................................


 J5

Kiek ir kokio amžiaus asmenų, įskaitant Jus, gyvena
namų ūkyje?
Asmenis paskirstykite pagal amžiaus grupes.
J5.

1.

Iš viso.............................................................

2.

0–13 metų amžiaus.......................................

3.

14–24 metų amžiaus.....................................

4.

25 metų ir vyresni..........................................

 J6



 J8




Nurodykite vidutines mėnesines namų ūkio grynąsias
pajamas eurais (atskaičius mokesčius):

1.

Įrašykite

2.

Negaliu nurodyti.....................................................

J9.




Jūsų namų ūkis yra:



3. Poros, neturinčios vaiko (-ų) iki 25 metų................ 



1.

J3.

Kiek namų ūkyje yra dirbančių 16–64 metų amžiaus
asmenų?

 K1



 J9

Nurodykite apytiksles namų ūkio pajamas per mėnesį
(eurais):

1.

≤ 200......................................................................

2.

201–300.................................................................

3.

301–400.................................................................

4.

401–500.................................................................

5.

501–600.................................................................

6.

601–700.................................................................

7.

701–900.................................................................

8.

901–1 100..............................................................

9.

1 101–1 500...........................................................

10. 1 501–2 000...........................................................
11. ≥ 2 001...................................................................













 K1
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K. PAGRINDINIS DARBAS
Pagrindiniu darbu laikomas tas, kuriame respondentas dirba daugiausia valandų.
Dirbantiems studentams ar dirbantiems pensininkams žymėti dirbantiems asmenims tinkamą kodą.
K1.

Koks Jūsų ekonominio aktyvumo (veiklos) pobūdis?

1.

Samdomasis darduotojas...............................................................................................................................................................

2.

Savarankiškai dirbantis asmuo, ūkininkas arba šeimos ūkyje dirbantis ir atlyginimo negaunantis asmuo.....................................




3.

Moteris, išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų, asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis pusės ar daugiau nei
pusės algos dydžio išmoką.............................................................................................................................................................



4.

Asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis išmoką, mažesnę nei pusės algos dydžio...................................................

5.

Bedarbis (-ė)...................................................................................................................................................................................

6.

Moksleivis, nedirbantis studentas...................................................................................................................................................

7.

Nedirbantis senatvės pensininkas..................................................................................................................................................

8.

Namų šeimininkas (-ė)....................................................................................................................................................................

9.

Dėl negalios nedirbantis asmuo......................................................................................................................................................

10. Privalomosios pradinės karo tarnybos karys..................................................................................................................................
11. Kitas ekonomiškai neaktyvus asmuo...............................................................................................................................................

K2.

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

2.

Ne...................................................................................................................................................................................................

 K2




 L1




 K4

Jūs dirbate:

1.

Visą darbo dienos ar savaitės laiką................................................................................................................................................

2.

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

K4.










Ar per paskutinius 12 mėnesių dirbote darbą, turėjote pajamų, pelno, ūkininkavote, dirbote šeimos ūkyje?

1.

K3.

 K3

Darbovietėje esate:

Samdomasis darbuotojas – asmuo, pagal sutartį su darbdaviu įsipareigojęs dirbti arba eiti tam tikras pareigas pagal darbovietėje nustatytą
darbo tvarką ir gaunantis sulygtą darbo užmokestį. Įskaitomi dirbantys tiek pagal rašytinę darbo sutartį, tiek pagal žodinį susitarimą.



3. Savarankiškai dirbantis ir turintis samdomųjų darbuotojų asmuo.................................................................................................. 
4. Šeimos narys, padedantis dirbti šeimos ūkyje (dirbote šeimos ūkyje, negavote atlyginimo, bet turėjote pajamų)......................... 

 K5



 K6

1.

Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį...........................................................................................

2.

Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį...............................................................................................

5.

Savarankiškai dirbantis asmuo be samdomųjų darbuotojų............................................................................................................

K5.

Kiek asmenų, įskaitant Jus, dirba darbovietėje ar
šeimos ūkyje?

1.

9 ar mažiau............................................................

2.

10–19 asmenų.......................................................

3.

20–49 asmenys.....................................................

4.

50–249 asmenys...................................................

5.

250 ar daugiau.......................................................

6.

Nežinote, bet 10 asmenų ar daugiau.....................

K6.

Įrašykite

2.

Negaliu nurodyti.....................................................

metai



Nurodykite savo darbovietės pagrindinės ekonominės
veiklos rūšį ar veiklos pobūdį arba veiklos rūšį, kuria
vertėtės individualiai:
Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite

 K6

K8.

 K7

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

Kiek laiko skyrėte šiai anketai pildyti?
min.

 K8

(ekonominės veiklos rūšis ar veiklos pobūdis)

Kuriais metais pradėjote dirbti darbovietėje, šeimos
ūkyje ar užsiimti individualia veikla?

1.

L1.








K7.

 Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 1434, 236 4912;
el. p. mvg-01-vienkartine@stat.gov.lt

 L1

