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I. NAMŲ ŪKIO SUDöTIS 

 
Gimimo data 

 

Eil. 
nr. 

Asmens 
numeris 

Asmens
skilimo 
numeris 

Namų ūkio nario  
vardas 

 
 
 
 

pildyti tik didžiosiomis spausdintin÷mis 
raid÷mis 

Ryšys su 
atrinktu 
asmeniu 

 
 
 

žr. kodus 

Lytis 
 
 
 
 
 

1 – vyr. 
2 – mot. 

metai m÷nuo diena 

Nario 
statusas 

 
 
 
 

žr. 
kodus 

Išsik÷-
limo 
vieta 
 
 

 
žr. 

kodus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1                  

 

2                  

 

3                  

 

4                  

 

5                  

 

6                  

 

7                  

 

8                  

 

9                  

 

10                  

 

11                  

 

12                  

 

5. Ryšys su atrinktu asmeniu 10. Nario statusas 

1. Atrinktas asmuo 

2. Vyras / žmona / sugyventinis (-÷) 

3. Sūnus / dukt÷ / įsūnis / įdukra / 
posūnis / podukra / globotinis (-÷) 

4. T÷vas / motina / įt÷vis / įmot÷ / 
pat÷vis / pamot÷ / glob÷jas (-a) 

5. Sutuoktinio (-÷s) / sugyventinio (-÷s) 
t÷vas / motina 

6. Brolis / sesuo 

7. Žentas / marti 

8. Vaikaitis (-÷) 

9. Kitas (-a) giminaitis (-÷) 

10. Ne gimin÷ 

0. Buvęs namų ūkio narys 

NAMŲ ŪKIS DALYVAUJA STATISTINIAME TYRIME 
PIRMUS METUS 

1. Dabartinis namų ūkio narys ���� 18–23 

NAMŲ ŪKIS DALYVAVO STATISTINIAME TYRIME 
ANKSTESNIAIS METAIS 

DABARTINIS NAMŲ ŪKIO NARYS 

1. Buvo šio namų ūkio narys pra÷jusios apklausos metu ir šiuo 
metu yra namų ūkio narys ���� 18–23 

2. Po pra÷jusios apklausos įsik÷l÷ į šį namų ūkį iš kito tyrime 
dalyvavusio namų ūkio ���� 18–23 

3. Po pra÷jusios apklausos įsik÷l÷ į šį namų ūkį iš tyrime 
nedalyvavusio namų ūkio ���� 16–23 

4. Po pra÷jusios apklausos gim÷ šiame namų ūkyje ���� 18–23 

BUVĘS NAMŲ ŪKIO NARYS 

5. Po pra÷jusios apklausos išsik÷l÷ iš namų ūkio ���� 11–15 

6. Mir÷ ���� 12–15 

7. Gyveno namų ūkyje mažiausiai tris m÷nesius 2007 m. ir 
nebuvo įrašytas į šio namų ūkio narių sąrašą pra÷jusios 
apklausos metu ���� 14, 15 

PO PRAöJUSIOS APKLAUSOS 
ATSKILĘS NAMŲ ŪKIS  

2. Atskilęs namų ūkio narys 
(dalyvavo statistiniame tyrime 
ankstesniais metais) ���� 18–23 

3. Kitas namų ūkio narys ���� 16–23 
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Išsik÷limo ar mirties  

data 
 

 
Įsik÷limo, apsigyvenimo 

kartu data 

Eil. 
Nr. 

metai m÷nuo 

Kiek 
m÷nesių 
gyveno 
namų 
ūkyje 

2007 m.? 

Ekono-
minis 
aktyvu-
mas 

2007 m. 

 
žr. 

kodus 

metai m÷nuo 

Ar šiuo 
metu 
gyvena 
namų 
ūkyje 

 
 

žr. kodus 

Ekono-
minis 
aktyvu-
mas 
tyrimo 
metu  
 

žr. kodus 

Motinos 
(įmot÷s, 
pamot÷s,
glob÷jos) 
asmens 
numeris 

T÷vo 
(įt÷vio, 
pat÷vio, 
glob÷jo)
asmens 
numeris 

Šeimin÷ 
pad÷tis 

 
 
 
 
 

žr. kodus 

Sutuokti-
nio (-÷s) / 
sugyven-
tinio (-÷s) 
asmens 
numeris 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

1                         

 

2                         

 

3                         

 

4                         

 

5                         

 

6                         

 

7                         

 

8                         

 

9                         

 

10                         

 

11                         

 

12                         

 

11. Išsik÷limo 
vieta 

15. Ekonominis aktyvumas     
2007 m. 

18. Ar šiuo 
metu gyvena 
namų ūkyje 

19. Ekonominis aktyvumas 
statistinio tyrimo metu 

22. Šeimin÷ 
pad÷tis 

1. Į namų ūkį 
šalyje 

Jei pažym÷jote 
1 kodą, 
įrašykite naują 
adresą į 
suradimo lapą. 

2. Į institucinius 
namus šalyje 

3. Į užsienį 

4. Nežinoma, kur 

1. Dirbantis asmuo 

(t. p. iš÷jusi n÷štumo ir gimdymo 
atostogų moteris, asmuo, iš÷jęs 
vaiko priežiūros atostogų iki vaikui 
sukaks vieni metai) 

2. Bedarbis 

3. Senatv÷s pensininkas 

4. D÷l negalios nedirbantis asmuo 

5. Mokinys, studentas 

6. Namų šeimininkas (-÷), kitas 
neaktyvus asmuo 

1. Šiuo metu 
gyvenantis 
namų ūkyje 

2. Laikinai 
išvykęs iki 
apklausos 
laikotarpio 
pabaigos 

1. Dirbantis asmuo 

(t. p. iš÷jusi n÷štumo ir gimdymo 
atostogų moteris, asmuo, iš÷jęs 
vaiko priežiūros atostogų iki vaikui 
sukaks dveji metai) 

2. Bedarbis 

3. Senatv÷s pensininkas 

4. D÷l negalios nedirbantis asmuo 

5. Mokinys, studentas 

6. Namų šeimininkas (-÷), kitas 
neaktyvus asmuo 

1. Nevedęs / 
netek÷jusi 

2. Vedęs / 
ištek÷jusi 

3. Neregistruota 
santuoka 

4. Sutuoktinis (-÷) 
gyvena atskirai 

5. Našlys (-÷)  

6. Išsituokęs (-usi) 
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II. VAIKŲ PRIEŽIŪRA 
 

24. 
Klaus÷jui 

Ar šiame namų ūkyje yra vaikų, gimusių 1995 m. ir v÷liau? 
 

Taip .......................................................... 1  ���� 25 
 

Ne ............................................................. 2  ���� 28 
 

25. Vaiko vardas        

  
26. Asmens numeris  

(iš skyriaus „Namų ūkio sud÷tis“) |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

 
27. Vaikas: (apveskite visus tinkamus atsakymus) 

 
 1. lanko vaikų lopšelio grupę taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

   
 2. lanko vaikų darželį taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

   
 3. lanko 1–4 klasę taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

   
 4. lanko 5 ar vyresnę klasę taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

   

 5. 
lanko vaikų dienos, dienos 
užimtumo centrą 

taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

   

 6. 
lanko pailgintą grupę mokyk-
loje, internatinę mokyklą, 
savaitinį vaikų darželį 

taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

    valandų skaičius per savaitę        

   
 7. vaiką prižiūri mokama aukl÷ taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

   

 8. 

vaiką nemokamai prižiūri 
seneliai, kiti šeimos nariai 
(ne t÷vai), giminaičiai, 
draugai, kaimynai 

taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

   
 9. vaiką prižiūri t÷vai taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 
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III. BŪSTO SĄLYGOS 
 

28. Koks Jūsų gyvenamosios patalpos tipas? 

 Atskiras šeimos namas ...........................................  1 

 Namo dalis, pusiau atskiras namas ....................  2 

 Butas daugiabučiame name:  

 mažiau kaip 10 butų ...........................................  3 

 10 ir daugiau butų ...............................................  4 

 Kambarys (-iai) bendrame bute, bendrabutyje 
(bendra virtuv÷, vonia, tualetas) .......................... 5 

 Kita gyvenamoji patalpa ..........................................  6 

 

29. Kuriais metais pastatytas Jūsų būstas? 

 |___|___|___|___| metais 

 

30. Kuriais metais apsigyvenote šiame būste  
(pirkote, išsinuomojote, įsik÷l÷te)? 

 |___|___|___|___| metais 

 

31. Ar Jūsų namas buvo renovuotas? 

 Taip ........................................................  1 ���� 32 

 Ne ..........................................................  2 ���� 33 

 Nežinau .................................................  3 ���� 33 

 

32. Kuriais metais buvo atlikta renovacija? 

 |___|___|___|___| metais 

 

33. Kokios yra namo (pastato), kuriame gyvenate, 
sienos? 

 Plytų mūro arba mišrių konstrukcijų, gelžbetonio 
plokščių, blokelių ......................................................  1 

 Monolito ..............................................................  2 

 Rąstų, rąstų apmūrytos ......................................  3 

 Medin÷s su karkasu .................................................  4 

 Medin÷s su karkasu apmūrytos .............................  5 

 Kita (nurodykite) .......................................................  6 

 .....................................................................................   

 

34. 

 

Bendras namų ūkio užimamų kambarių skaičius, 
neįskaitant virtuv÷s, vonios kambario, tualeto 

Išnuomoti ar kitiems tikslams naudojami kambariai 
(įrengta parduotuv÷, kirpykla ir pan.) neįskaitomi 

 ______ kambarys (-iai) 

 

35. Namų ūkio užimamas naudingasis plotas 

 _________ (m2) 

 

36. Ar Jūsų būste yra: 

  Taip Ne 

1. Vandentiekis ............................................... 1 2 

2. Kanalizacija ................................................. 1 2 

3. Centrinis šildymas ...................................... 1 2 

4. Karštas vanduo .......................................... 1 2 

 

37. Ar Jūsų būste yra vonia arba dušas? 

 Taip ........................................................  1 ���� 38 

 Ne ..........................................................  2 ���� 39 
 

38. Vonia arba dušu naudojasi: 

 Tik Jūsų namų ūkis ..................................................  1 

 Jūsų ir kitas (kiti) namų ūkis (-iai) ........................ 2 
 

39. Ar Jūsų būste yra tualetas su nutekamuoju 
vandeniu? 

 Taip ........................................................  1 ���� 40 

 Ne ..........................................................  2 ���� 41 
 

40. Tualetu naudojasi: 

 Tik Jūsų namų ūkis ..................................................  1 

 Jūsų ir kitas (kiti) namų ūkis (-iai) ........................  2 
 

41. Ar susiduriate su išvardytomis problemomis? 

  Taip Ne 

1. Varvantis stogas, dr÷gnos sienos / 
grindys / pamatai, supuvę langai arba 
grindys ...................................................  1 2 

2. Tamsus, nepakankamai šviesus būstas  1 2 

3. Triukšmas, sklindantis iš kaimyninių 
butų, nuo gatv÷s, kelio, geležinkelio, 
l÷ktuvų, pramon÷s įmonių ......................  1 2 

4. Oro ir aplinkos užterštumas, kurį sukelia 
eismas ar pramon÷ ................................  1 2 

5. Gyvenate nusikaltimais, smurtu, 
vandalizmu gars÷jančiame rajone .........  1 2 

 

42. Kieno nuosavyb÷ yra būstas? 

 Namų ūkis:  

 yra šio būsto savininkas .........................  1 ���� 43 

 yra nuomininkas arba subnuomininkas, 
mokantis nuomą rinkos kaina ................  2 ���� 48 

 nuomojasi šį būstą mažesne nei rinkos 
kaina ......................................................  3 ���� 48 

 gyvena nemok÷damas nuomos .............  4 ���� 51 

 

IV. BŪSTO IŠLAIDOS 
 

43. Ar mok÷jote paskolą už šį būstą 2007 m.? 

 Taip ........................................................  1 ���� 44 

 Ne ..........................................................  2 ���� 51 
 

44. Ar galite nurodyti, kokio dydžio palūkanas, 
neįskaitant paskolos, Jūs mok÷jote 2007 m. už šį 
būstą? 

 Taip ........................................................  1 ���� 45 

 Ne ..........................................................  2 ���� 46 

 Nereik÷jo mok÷ti...................................... 3 ���� 51 
 

45. Kokio dydžio m÷nesines palūkanas Jūs mok÷jote 
už šį būstą? 

 Paskolos į šią sumą neįskaičiuokite. Jeigu mok÷jote 
vieną kartą per metus, per pusmetį ir pan., nurodykite 
vidutinę m÷nesio įmoką. 

 ____________ litų per m÷nesį ���� 47 
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46. Ar galite nurodyti apytikslį mok÷tų m÷nesinių 
palūkanų dydį? 

 Mažiau nei 50 Lt ......................................................  1 

 50–100 Lt ................................................................  2 

 101–250 Lt ..............................................................  3 

 251–500 Lt ..............................................................  4 

 501–750 Lt ..............................................................  5 

 751–1000 Lt ............................................................  6 

 1001–1250 Lt .........................................................  7 

 1251–1500 Lt .........................................................  8 

 1501–1750 Lt .........................................................  9 

 1751–2000 Lt .........................................................  10 

 2001–2500 Lt .........................................................  11 

 daugiau nei 2500 Lt ...............................................  12 
 

47. Kiek m÷nesių 2007 m. Jūs mok÷jote šias 
palūkanas? 

 ______ m÷nesių   ���� 51 
 

48. Kokio dydžio nuomos mokestį Jūs mokate už šį 
būstą? 

Jeigu galite, prašytume neįtraukti mokesčių už 
komunalines paslaugas 

 ____________ litų per m÷nesį  
 

49. Ar į nurodytą sumą yra įtraukti mok÷jimai už šias 
išvardytas paslaugas? 

  Taip Ne 

1. Elektrą ...................................................  1 2 

2. Šaltą vandenį, nuotekas ........................  1 2 

3. Karštą vandenį .......................................  1 2 

4. Šildymą ..................................................  1 2 

5. Dujas .....................................................  1 2 

6. Kietąjį arba skystąjį kurą ........................  1 2 

7. Kitas komunalines paslaugas ................  1 2 
 

50. Jūs nuomojat÷s šį būstą: 

 Su baldais ...........................................................  1 

 Be baldų .............................................................  2 
 
 

Klaus÷jui 

Jeigu 42 kl. = 1, 3 arba 4 ���� 51 
Jeigu 42 kl. = 2 ���� 52 
 

51. Kokią sumą Jūs gal÷tum÷te gauti už savo būsto 
nuomą, jei jis būtų be baldų ir už komunalines 
paslaugas mok÷tų nuomininkas? 

 _________ litų per m÷nesį  
 

52. Ar 2007 m. Jūsų namų ūkis gavo kompensacijas 
būstui išlaikyti? 

 Taip ........................................................  1 ���� 53 

 Ne ..........................................................  2 ���� 54 
 

53. Ar Jūsų namų ūkis gavo šias išvardytas 
kompensacijas būstui išlaikyti? 

1. Už šildymą, karštą vandenį  

 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 Jei taip, kokia m÷nesin÷ kompensacijos suma?  
 _________ litų per m÷nesį  
 Kiek m÷nesių gavote šią kompensaciją?  
 ______ m÷nesių  

2. Už šaltą vandenį, nuotekas  

 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 Jei taip, kokia m÷nesin÷ kompensacijos suma?  
 _________ litų per m÷nesį  
 Kiek m÷nesių gavote šią kompensaciją?  
 ______ m÷nesių  

3. Už šildymą kietuoju ar kitokiu kuru  

 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 Jei taip, kokia metin÷ išmokos suma?  
 _________ litų per metus  

 

54. Ar Jūsų namų ūkiui reikia mok÷ti už šias 
išvardytas paslaugas? 

1. Karštą vandenį  

 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 Jei taip, kokia vidutin÷ išlaidų per m÷nesį suma? 
 _________ litų per m÷nesį  

2. Šaltą vandenį, nuotekas  

 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 Jei taip, kokia vidutin÷ išlaidų per m÷nesį suma? 
 _________ litų per m÷nesį  

3. Elektrą  

 Taip .....................................................................  1 

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

 Jei taip, kokia vidutin÷ išlaidų per m÷nesį suma? 

 _________ litų per m÷nesį  

4. Centralizuotai tiekiamas dujas  

 Taip .....................................................................  1 

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

 Jei taip, kokia vidutin÷ išlaidų per m÷nesį suma? 

 _________ litų per m÷nesį  

5. Šildymą   

 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 Jei taip, kokia vidutin÷ šildymo sezono išlaidų per 

m÷nesį suma? 
 _________ litų per m÷nesį  

6. Kitas paslaugas (buitinių atliekų išvežimą, 
laiptinių, kiemo apšvietimą  ir pan.) 

 

 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 Jei taip, kokia vidutin÷ išlaidų per m÷nesį suma? 
 _________ litų per m÷nesį  

 Klaus÷jui 

Jeigu respondentas negali pasakyti, kiek moka už 
kiekvieną pirmiau nurodytą paslaugą atskirai, tai 
įrašykite bendrą vidutinę išlaidų per m÷nesį sumą  

7. Iš viso _________ litų per m÷nesį  
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 Ar Jūsų namų ūkiui reikia mok÷ti ar pirkti: 

8. Kietąjį arba skystąjį kurą  

 Taip .....................................................................  1 

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

 Jei taip, kokia metin÷ išlaidų suma? 

 _________ litų per metus  

9. Dujų balioną  

 Taip .....................................................................  1 

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

 Jei taip, kokia metin÷ išlaidų suma? 

 _________ litų per metus  

10. Būsto draudimą  

 Taip .....................................................................  1 

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

 Jei taip, kokia metin÷ išlaidų suma?   

 _________ litų per metus  

 

55. Ar Jūsų namų ūkiui mok÷jimas už būstą  
(įskaitant palūkanas, draudimą, nuomą, komuna-
linius mokesčius) yra didel÷ finansin÷ našta? 

 Labai didel÷ našta ..............................................  1 

 Šiokia tokia našta ...............................................  2 

 N÷ra našta ..........................................................  3 

 

V. FINANSINö PADöTIS IR SKOLOS 
 

56. Ar Jūs ar kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys  
turi einamąją banko sąskaitą arba debetinę 
mok÷jimo kortelę? 

 Taip ........................................................  1 ���� 59 

 Ne ..........................................................  2 ���� 57 

 

57. Ar namų ūkis nor÷tų tur÷ti einamąją banko 
sąskaitą arba debetinę mok÷jimo kortelę? 

 Taip ........................................................  1 ���� 58 

 Ne, labiau patinka atsiskaityti 
grynaisiais pinigais ................................  2 ���� 61 

 

58. Nurodykite priežastį, kod÷l neturite einamosios 
banko sąskaitos arba debetin÷s mok÷jimo kortel÷s 

  Taip Ne 

 Banko paslaugų įkainiai per dideli .........  1 2 

 Netoli gyvenamosios ar darbo vietos 
n÷ra banko skyriaus ..............................  1 2 

 Kreip÷m÷s d÷l banko sąskaitos 
atidarymo, tačiau prašymas buvo 
atmestas ................................................  1 2 

 Bankai atsisakytų mums atidaryti 
sąskaitą .................................................  1 2 

 

59. Ar d÷l finansinių sunkumų kuris nors iš Jūsų namų 
ūkio narių šiuo metu yra pereikvojęs kokią nors 
namų ūkio banko sąskaitą?  

 Taip ........................................................  1 ���� 60 

 Ne ..........................................................  2 ���� 61 

 
 

60. Kokią namų ūkio grynųjų m÷nesio pajamų dalį 
sudarytų pereikvota suma? 

 Mažiau kaip 10% ................................................  1 

 Daugiau nei 10% , bet mažiau nei 1/3 .................  2 

 Daugiau nei 1/3, bet mažiau nei 100% ...............  3 

 Daugiau nei 100% ...............................................  4 

 

61. Ar Jūs ar kuris nors iš Jūsų namų ūkio narių turite 
kredito kortelę ar parduotuvių kortelę, suteikiančią 
galimybę pirkti į kreditą? 

 Taip .......................................................... 1 ���� 62 

 Ne ............................................................ 2 ���� 64 

 

62. Ar per paskutinius 3 m÷n. namų ūkis tur÷jo kredito 
ar parduotuv÷s kortelę su d÷l finansinių sunkumų 
nepadengta visų 3 m÷n. skola? 

 Taip .......................................................... 1 ���� 63 

 Ne ............................................................ 2 ���� 64 

 

63. Kokią namų ūkio grynųjų m÷nesio pajamų dalį 
sudarytų bendras neigiamas likutis namų ūkio 
kredito ar parduotuv÷s kortel÷se? 

 Mažiau kaip 10% ................................................  1 

 Daugiau nei 10% , bet mažiau nei 1/3 .................  2 

 Daugiau nei 1/3 , bet mažiau nei 100% ..............  3 

 Daugiau nei 100% ...............................................  4 

 

64. Ar Jūs ar kuris nors iš Jūsų namų ūkio narių  
turi grąžinti vartojimo paskolą, studijų kreditą, 
paskolą už pirktus išsimok÷tinai daiktus ar gautas 
paslaugas? 

 Taip .......................................................... 1 ���� 65 

 Ne ............................................................ 2 ���� 67 

 

65. Nurodykite, kam namų ūkis yra pa÷męs kreditą ar 
paskolą iš bankų ar kitų kredito įstaigų? Jei tinka 
daugiau nei viena priežastis, nurodykite visas. 

  Taip Ne 

 Ne pagrindiniam būstui pirkti ar keisti 
(hipotekos paskola ar kitas kreditas) ....... 1 2 

 Su būstu susijusios priežastys (smulkiam 
remontui, buitiniams prietaisams, baldams 
ir kt. pirkti) ................................................. 1 2 

 Automobiliui ar kitai techninei įrangai 
pirkti (išsimok÷tinai) ................................. 

1 2 

 Atostogoms / laisvalaikiui ........................ 1 2 

 Mok÷ti už mokslą ir vaiko priežiūrą .......... 1 2 

 Su sveikata susijusioms sąskaitoms 
apmok÷ti .................................................. 1 2 

 Investicijoms ar verslui prad÷ti ................ 1 2 

 Kitos priežastys (skolos konversija, 
pereikvojimui padengti, sąskaitoms 
apmok÷ti ir pan.) ...................................... 1 2 
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66. Ar Jūsų namų ūkiui šis paskolos ar kredito 
grąžinimas yra didel÷ finansin÷ našta? 

 Labai didel÷ našta ..............................................  1 

 Šiokia tokia našta ...............................................  2 

 N÷ra našta ..........................................................  3 

 

67. Ar per paskutinius 12 m÷n. Jūsų namų ūkis d÷l 
pinigų stokos negal÷jo laiku sumok÷ti kitų paskolų, 
kreditų ir palūkanų (vartojimo paskolos, studijų 
kredito ir kt.)? 

 Taip, 1 kartą ...........................................  1 ���� 68 

 Taip, 2 ar daugiau kartų .........................  2 ���� 68 

 Ne ..........................................................  3 ���� 69 

 

68. Kokią namų ūkio grynųjų m÷nesinių pajamų dalį 
sudarytų v÷luojama sumok÷ti suma? 

 Mažiau kaip 10% ................................................  1 

 Daugiau nei 10%, bet mažiau nei 1/3 .................  2 

 Daugiau nei 1/3, bet mažiau nei 100% ...............  3 

 Daugiau nei 100% ..............................................  4 

 Namų ūkis dabar n÷ra įsiskolinęs .......................  5 

 

69. Klaus÷jui: Jei 61 kl. ir 64 kl. =2 ���� 70 

          Jei 61 kl. ar 64 kl. =1 ���� 72 

 

70. Jūs min÷jote, kad nei vienas Jūsų namų ūkio narys 
neturi kredito ar paskolos. Ar namų ūkiui niekada 
nereikia skolintis? 

 Taip, nereikia .......................................... 1 ���� 72 

 Ne, namų ūkiui kartais reikia skolintis .... 2 ���� 71 

 

71. Nurodykite priežastį, kod÷l neturite kreditinių ar 
parduotuvių kortelių, suteikiančių galimybę pirkti į 
kreditą, arba nesinaudojate komercinio kredito ar 
paskolos paslaugomis? 

  Taip Ne 

 Galime skolintis iš giminių arba draugų ...... 1 2 

 Negal÷tume grąžinti skolos ........................ 1 2 

 Kreip÷m÷s d÷l paskolos (kredito) suteikimo, 
tačiau prašymas buvo atmestas ................. 

1 2 

 Tur÷jome kreditą, bet galimyb÷ naudotis 
juo buvo panaikinta .................................... 

1 2 

 Bankai atsisakytų mums suteikti paskolą 
(kreditą) ...................................................... 

1 2 

 

72. Ar per paskutinius 12 m÷n. Jūsų namų ūkis d÷l 
pinigų stokos negal÷jo laiku sumok÷ti: 

Taip  

1 
kartą  

2 ir 
dau-
giau 
kartų 

Ne 
Nerei-
k÷jo 

mok÷ti 

1. Už būsto nuomą .................  1 2 3 4 

2. Būsto paskolos ...................  1 2 3 4 

3. Komunalinių mokesčių .......  1 2 3 4 
 

Klaus÷jui 

Jei 72 kl. punktai 1–3 = 3 arba 4 ���� 76  
 

73. Kokią namų ūkio grynųjų m÷nesinių pajamų dalį 
sudarytų bendra mok÷jimų už būstą suma, kurią 
šiuo metu Jūs skolingi už pagrindinį būstą (būsto 
paskolos padengimas / nuoma ir komunaliniai 
mokesčiai)? 

 Mažiau kaip 10% ................................................  1 

 Daugiau nei 10%, bet mažiau nei 1/3 ..................  2 

 Daugiau nei 1/3, bet mažiau nei 100% ...............  3 

 Daugiau nei 100% ...............................................  4 

 Namų ūkis dabar n÷ra įsiskolinęs ........................  5 

 

74. Ar per paskutinius 12 m÷nesių Jūsų namų ūkis d÷l 
pinigų stokos negal÷jo laiku apmok÷ti kitų 
sąskaitų (už mokslą, už sveikatos priežiūros 
paslaugas, ryšio paslaugas ir pan.)? 

 Taip ...................................................... 1 ���� 75 

 Ne ........................................................ 2 ���� 76 

 Nereik÷jo mok÷ti .................................. 3 ���� 76 

 

75. Kokią namų ūkio grynųjų m÷nesinių pajamų dalį 
sudarytų bendra suma, kurią Jūs šiuo metu esate 
įsiskolinę (suma, kurią Jūsų namų ūkis tur÷jo būti 
sumok÷jęs, bet apklausos metu n÷ra sumok÷jęs)? 

 Mažiau kaip 10% ................................................  1 

 Daugiau nei 10%, bet mažiau nei 1/3 ..................  2 

 Daugiau nei 1/3, bet mažiau nei 100% ...............  3 

 Daugiau nei 100% ...............................................  4 

 Namų ūkis dabar n÷ra įsiskolinęs ........................  5 

 

76. Nurodykite, kuriais iš išvardytų daiktų Jūsų namų 
ūkis gali naudotis. Jeigu Jūs kokio nors daikto 
neturite, nurodykite, d÷l kurios priežasties šio 
daikto neturite 

  Turite 
Jeigu ne,  
tai kod÷l? 

  

Taip Ne N
o

r÷
či

a
u

 t
u

r÷
ti,

 b
e

t 
n

e
tu

ri
u

 t
a

m
 p

in
ig

ų
 

N
e

tu
ri

u
 d

÷
l k

itų
 

p
ri

e
ža

sč
ių

 

1. Telefonas (įskaitant mobilųjį)  1 2 1 2 

2. Spalvotas televizorius ........  1 2 1 2 

3. Kompiuteris ........................  1 2 1 2 

4. Skalbimo mašina ...............  1 2 1 2 

5. Automobilis ........................  1 2 1 2 

 

77. Prašome nurodyti, ką iš išvardytų dalykų Jūsų 
namų ūkis gali sau leisti, o ko ne, nors ir nor÷tų? 

  Taip Ne 

1. Kas antrą dieną valgyti m÷są, žuvį ar 
atitinkamą vegetarišką maistą ................ 1 2 

2. Žiemos metu pakankamai šildyti būstą ... 1 2 
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78. Ar Jūsų namų ūkis gali sau leisti susimok÷ti už 
savaitę atostogų ne namuose? 

 Taip ........................................................  1 ���� 80 

 Ne ..........................................................  2 ���� 79 

 

79. Ar Jūsų namų ūkis gali išvykti savaitei atostogų 
pas gimines, draugus ir pan.? 

 Taip .....................................................................  1 

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

 

80. Ar Jūsų namų ūkis gal÷tų apmok÷ti nenumatytas 
450 litų išlaidas iš savo l÷šų? 

 Taip .....................................................................  1 

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

 

81. Kaip Jūsų namų ūkis verčiasi (suduria galą su galu)? 

 Labai sunkiai .......................................................  1 

 Sunkiai ................................................................  2 

 Su kai kuriais sunkumais ....................................  3 

 Gana lengvai (nesunkiai) ....................................  4 

 Lengvai ...............................................................  5 

 Labai lengvai ......................................................  6 

 

82. Jūsų nuomone, kokios mažiausios pinigų sumos 
per m÷nesį pakaktų, kad Jūsų namų ūkis gal÷tų 
sudurti galą su galu? 

Atsakykite atsižvelgdami į esamą namų ūkio sud÷tį ir 
įprastines išlaidas. 

 _________ litų per m÷nesį  

 

83. Ar per paskutinius 12 m÷n. Jūsų namų ūkis patyr÷ 
didelį pajamų sumaž÷jimą? 

 Taip .................................................... 1 ���� 84 

 Ne ...................................................... 2 ���� 85 

 

84. Kokia buvo pagrindin÷ pajamų sumaž÷jimo 
priežastis? 

 Kuris nors iš namų ūkio narių neteko darbo .... 1 

 Pasikeit÷ dirbtų valandų skaičius ir (arba) 
darbo užmokestis ............................................ 2 

 Kuris nors iš namų ūkio narių negal÷jo dirbti 
d÷l ligos ar negalios ......................................... 3 

 Vaiko gimimas, motinyst÷s (t÷vyst÷s) 
atostogos, vaiko priežiūra ................................ 4 

 Kuris nors iš namų ūkio narių iš÷jo į pensiją .... 5 

 Išsiskyrimas su sutuoktiniu / sugyventiniu ....... 6 

 Kitas namų ūkio sud÷ties pasikeitimas ........... 7 

 Kita .................................................................. 8 

 

85. Kaip, Jūsų nuomone, pasikeis namų ūkio 
finansin÷ pad÷tis per ateinančius 12 m÷n.? 

 Pager÷s ............................................................ 1 

 Beveik nesikeis ................................................ 2 

 Pablog÷s .......................................................... 3 

 Nežinote ........................................................... 4 

 

VI. ASMENŲ, JAUNESNIŲ NEI 16 METŲ,  
DARBO PAJAMOS 

 

86. Klaus÷jui 

Ar šiame namų ūkyje yra vaikų, gimusių 1992 m.  
ir v÷liau? 

 Taip ........................................................  1 ���� 87 

 Ne ..........................................................  2 ���� 89 
 

87. Ar kuris nors iš Jūsų vaikų iki 16 m. amžiaus   
2007 m. tur÷jo savarankiškų pajamų iš darbo? 

 Taip ........................................................  1 ���� 88 

 Ne ..........................................................  2 ���� 89 
 

88. Kokia metin÷ pajamų iš darbo suma buvo gauta 
2007 m.? 

1. Priskaičiuota suma (ikimokestin÷)... __________ litų 

2. Į rankas gauta pinigų suma............. __________ litų 

 Jeigu nurodyta tik į rankas gauta pinigų suma ���� 2.1 

2.1. Ar mok÷jote pajamų mokestį ir socialinio draudimo 
įmokas? 

 Taip ........................................................ ........... 1 

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

VII. PAJAMOS IŠ NUOMOS 
 

89. Ar Jūs ar kuris nors iš Jūsų namų ūkio narių 
gavote 2007 m. pajamų iš turto nuomos (pvz.: 
namo, buto, kambario, žem÷s ir pan.)? 

 Taip ........................................................  1 ���� 90 

 Ne ..........................................................  2 ���� 94 
 

90. Kokią pajamų sumą neatskaičius mokesčių gavote 
2007 m. iš turto nuomos? 

Nurodykite pajamų sumą be einamųjų išlaidų (už 
komunalines paslaugas, smulkų remontą, draudimą, 
palūkanas už paskolą ir kt.). 

 _______________ litų ���� 92 

 Išlaidos prilygo / viršijo pajamas ............  1 ���� 94 

 Nežinau ..................................................  9 ���� 91 
 

91. Ar galite nurodyti apytikslę pajamų sumą, gautą 
2007 m.? 

 Mažiau nei 100 Lt ...............................................  1 

 100–500 Lt ..........................................................  2 

 501–1000 Lt ........................................................  3 

 1001–2000 Lt ......................................................  4 

 2001–3000 Lt ......................................................  5 

 3001–5000 Lt ......................................................  6 

 5001–10000 Lt ....................................................  7 

 Daugiau nei 10000 Lt ..........................................  8 
 

92. Ar nuo šių pajamų buvo sumok÷tas pajamų 
(verslo liudijimo) mokestis? 

 Taip ........................................................  1 ���� 93 

 Ne ..........................................................  2 ���� 94 
 

93. Kokio dydžio suma buvo sumok÷ta? 

 _______________ litų  
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VIII. ŽEMöS ŪKIO PAJAMOS NATŪRA 
 

94. Ar Jūsų namų ūkis turi žem÷s (įskaitant 
išsinuomotą)? 

 Taip ........................................................  1 ���� 95 

 Ne ..........................................................  2 ���� 99 
 

95. Žem÷s plotas 

1. Visos žem÷s 2. Dirbamos žem÷s 

|__|__|__|__| ha |__|__| a |__|__|__|__| ha |__|__| a 
 

96. Ar gaminate produktus savo namų ūkiui? 

 Taip.......................................................... 1 ���� 97 

 Ne ...........................................................  2 ���� 99 
 

97. Ar pagamintų produktų, skirtų namų ūkiui vartoti, 
vert÷ yra reikšminga Jūsų namų ūkio biudžetui? 

 Taip ........................................................  1 ���� 98 

 Ne ..........................................................  2 ���� 99 
 

98. Apytiksliai nurodykite, kiek per pra÷jusius metus 
suvartojote šių produktų, gautų iš savo asmeninio 
ūkio 

 Suvartota vidutiniškai  
per metus 

1. Pienas, rūgpienis ....................  ___________ l 

2. Varšk÷ ....................................  ___________ kg 

3. Varšk÷s sūris ..........................  ___________ kg 

4. Grietin÷ ...................................  ___________ kg 

5. Sviestas ..................................  ___________ kg 

P
ie

n
a

s 
ir

 p
ie

n
o

  
p

ro
d

u
kt

a
i 

6. Kiaušiniai ................................  ___________ vnt. 

7. Kiauliena .................................  ___________ kg 

8. Jautiena ..................................  ___________ kg 

9. Veršiena .................................  ___________ kg 

10. Paukštiena ............................  ___________ kg 

11. Rūkyta m÷sa .........................  ___________ kg 

12. Rūkyti lašiniai ........................  ___________ kg 

13. Rūkytos dešros .....................  ___________ kg 

M
÷

sa
 ir

 m
÷

so
s 

p
ro

d
u

kt
a

i 

14. Nerūkyti lašiniai, taukai .........  ___________ kg 

15. Bulv÷s ...................................  ___________ kg 

16. Baltagūžiai kopūstai ..............  ___________ kg 

17. Pomidorai .............................  ___________ kg 

18. Švieži agurkai .......................  ___________ kg 

19. Svogūnai ...............................  ___________ kg 

20. Morkos ..................................  ___________ kg 

21. Burok÷liai, ridikai ir kiti 
šakniavaisiai ...............................  ___________ kg 

22. Svogūnų laiškai, salotos, 
krapai, rūgštyn÷s ir pan. .............  ___________ kg 

23. Kitos daržov÷s ......................  ___________ kg 

24. Rauginti kopūstai ..................  ___________ kg 

D
a

rž
o

v÷
s 

25. Marinuoti agurkai, konservuotos 
mišrain÷s ....................................  ___________ kg 

26. Obuoliai ................................  ___________ kg 

27. Kriauš÷s ................................  ___________ kg 

28. Slyvos, vyšnios .....................  ___________ kg 

29. Sodo uogos ..........................  ___________ kg 

30. Uogien÷, džemas, uogų tyr÷s  ___________ kg 

31. Kompotai, sultys ...................  ___________ l 

V
a

is
ia

i 

32. Medus ...................................  ___________ kg 
 

IX. DUOTI / GAUTI PINIGAI 
 

99. Ar Jūs ar kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 
reguliariai mok÷jo alimentus vaikams ir (arba) 
buvusiam sutuoktiniui 2007 m.?  

 Taip ........................................................ 1 ���� 100 

 Ne .......................................................... 2 ���� 101 
 

100. Kokią pinigų sumą sumok÷jote 2007 m.? 
 _______________ Lt per metus  
 

101. Ar Jūs arba kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 
reguliariai teik÷ piniginę pagalbą kitų namų ūkių na-
riams (pvz., atskirai gyvenančiam studentui) 2007 m.?  
(neskaitant vienkartinių kal÷dinių, gimtadienio dovanų, 
alimentų) 

 Taip ........................................................ 1 ���� 102 

 Ne .......................................................... 2 ���� 103 
 

102. Kokią pinigų sumą dav÷te kitiems namų ūkiams 
2007 m.? 

 _______________ litų per metus  
 

103. Ar Jūs ar kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 
reguliariai gavo alimentus iš buvusio sutuoktinio 
2007 m.?  

 Taip ........................................................ 1 ���� 104 

 Ne .......................................................... 2 ���� 105 
 

104. Kokią pinigų sumą Jūs gavote iš kitų namų ūkių 
2007 m.? 

 _______________ litų per metus  
 

105. Ar Jūs arba kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 
reguliariai gavo pinigų iš kitų namų ūkių 2007 m.? 
(neskaitant vienkartinių kal÷dinių, gimtadienio dovanų, 
alimentų) 

 Taip ........................................................ 1 ���� 106 

 Ne .......................................................... 2 ���� 107 
 

106. Kokią pinigų sumą Jūs gavote iš kitų namų ūkių 
2007 m.? 

 _______________ litų per metus  

 

X. ŽEMöS MOKESČIAI 
 

107. Ar Jūs arba kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 
2007 m. mok÷jo žem÷s mokesčius (išskyrus už 
žem÷s ūkio paskirties žemę)? 

 Taip ........................................................ 1 ���� 108 

 Ne .......................................................... 2 ���� 110 
 

108. Nurodykite sumok÷tą mokesčių sumą: 
 _______________ litų ���� 110 

 Nežinau .................................................. 9 ���� 109 
 

109. Ar galite nurodyti apytikslę sumą, sumok÷tą    
2007 m.? 

 Mažiau nei 50 Lt .................................................  1 
 50–100 Lt ............................................................  2 
 101–200 Lt ..........................................................  3 
 201–300 Lt ..........................................................  4 
 301–500 Lt ..........................................................  5 
 Daugiau nei 500 Lt .............................................  6 
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XI. SOCIALINöS IŠMOKOS 
 

110. Ar kas nors iš Jūsų namų ūkio narių gavo 2007 m. vieną ar kelias išvardytas socialines išmokas?  
Jeigu taip, ar galite nurodyti per m÷nesį gautą pinigų sumą ir kiek kartų 2007 m. šios išmokos buvo gautos. 

    

 Išmokos Taip Ne 

Jeigu taip, gaunama 
suma, litais 

Kiek kartų per 2007 
m. buvo gauta ši 

išmoka? 

1. Vienkartin÷ išmoka gimus (įvaikinus) vaikui ................... ................... 1 2 ____________ ______ 

2. Išmoka vaikui ..................................................................................... 1 2 ____________ ______ 

3. Išmoka privalomosios pradin÷s karo tarnybos kario vaikui ............... 1 2 ____________ ______ 

4. Vaiko globos (rūpybos) išmoka ......................................................... 1 2 ____________ ______ 

5. Vienkartin÷ išmoka būstui įsigyti arba įsikurti globojamam vaikui ...... 1 2 ____________ ______ 

6. Vienkartin÷ išmoka n÷ščiai moteriai .................................................. 1 2 ____________ ______ 

7. Socialin÷ pašalpa .............................................................................. 1 2 ____________ ______ 

8. Vienkartin÷ parama ........................................................................... 1 2 ____________ ______ 

9. Pašalpos iš visuomeninių organizacijų .............................................. 1 2 ____________ ______ 

 
 
 

XII. KLAUSöJO SKYRIUS 
 
 

111. Įrašykite laiką, kada baig÷te pildyti anketą:     

 ___________ val.  _________ min.  

 

112. Kuris namų ūkio narys atsak÷ į anketos 
klausimus? 

 Asmens numeris |___|___|  

 

113. Namų ūkio narys, atsakingas už būstą: 

 Asmens numeris |___|___|  

 Asmens numeris |___|___|  
 

 

114. Kaip vyko apklausa: 

 Labai gerai ..........................................................  1 

 Gerai ...................................................................  2 

 Patenkinamai ......................................................  3 

 Sunkiai (paaiškinkite pastabose) ........................  4 

 Labai sunkiai (paaiškinkite pastabose) ...............  5 

 
 
 
 

 
 

 

 

PASTABOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pasiteirauti Statistikos departamente: tel. (8 5)  236 4919; el. p. nut@stat.gov.lt 
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Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo 
metin÷s namų ūkio anketos PGS-01 
priedas 

 
 
 

INFORMACIJA DöL PAJAMŲ IR GYVENIMO SĄLYGŲ STATISTINIO TYRIMO 

(anketa PGS-01)  
 

STATISTINIO TYRIMO 
TEISINIS PAGRINDAS 

 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 
2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 d÷l 
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (OL 2004 m. specialusis 
leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugs÷jo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1553/2005 (OL 2005 L 255, p.6); 

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibr÷žimais ir jų atnaujinimu (OL 2004 m. 
specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 219); 

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir trūkstamų 
reikšmių priskyrimo procedūromis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 
241); 

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisykl÷mis 
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 247); 

2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (OL 2004 m. 
specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 252), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007 ( OL 2007 L 216, p. 10); 

2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2004, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokyb÷s ataskaitų 
turiniu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 2 tomas, p. 7); 

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas 
ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas d÷l šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su 
pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo (OL 2007 L 62, p. 8).  

 

STATISTINIO TYRIMO  
RŪŠIS, APIMTIS IR TIKSLAS 

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas. Imtis – 6500 namų ūkių. 

Tiriamasis laikotarpis – 2007 m. 

Tyrimo tikslas – rengti visiškai palyginamą tarp Europos Sąjungos šalių statistinę informaciją 
apie gyventojų pajamas, skurdo ir socialin÷s atskirties lygį ir sud÷tį, ilgalaikį skurdą bei būsto 
sąlygas. 

 

STATISTINöS INFORMACIJOS 
PASKELBIMO LAIKAS IR 

VIETA 

 

Statistin÷ informacija apie gyventojų pajamas ir gyvenimo sąlygas 2009 m. lapkričio m÷n.,  

www.stat.gov.lt 

 

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.“ 

 
 
 

───────────── 



Forma patvirtinta Statistikos departamento prie  
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio 
direktoriaus 2008 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. DĮ-56 

 
 
Statistikos departamento prie LRV 
teritorinei statistikos įstaigai 
 
 
 
 

PAJAMŲ IR GYVENIMO SĄLYGŲ STATISTINIO TYRIMO 

ASMENS ANKETA PGS-02 METINö 

 

Vietov÷s kodas      

Namų ūkio numeris        

Namų ūkio skilimo numeris    Apklausiami 1991 m. ir anksčiau gimę namų ūkių nariai 

Asmens numeris    Gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas 

Asmens skilimo numeris    Anketos forma skelbiama interneto svetain÷je http://www.stat.gov.lt 

 
 

Apklausos data: 2008 m.  _________________  ___ d. 

Įrašykite laiką, kada prad÷jote pildyti anketą:   ___________    val. _________ min. 

 
 

Apklausos pradžioje informuokite respondentą apie statistinio tyrimo tikslus, statistinių duomenų 

panaudojimą, konfidencialumą, apklausos turinį ir trukmę. 
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I. DARBAS, VEIKLOS POBŪDIS 
 

1. Kaip būtų galima apibūdinti Jūsų ekonominio aktyvumo pobūdį šiuo metu? 

 Visą darbo dieną dirbantis:  

 samdomasis darbuotojas .........................................................................................................................................................  1 

 darbdavys, savarankiškai dirbantis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo asmuo ..................................  2 

 ūkininkas, žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo asmuo ...........................................................  3 

 iš÷jusi n÷štumo ir gimdymo atostogų moteris; asmuo, iš÷jęs vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks dveji metai 4 

 Ne visą darbo dieną dirbantis:  

 samdomasis darbuotojas .........................................................................................................................................................  5 

 darbdavys, savarankiškai dirbantis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo asmuo ..................................  6 

 ūkininkas, žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo asmuo ...........................................................  7 

 iš÷jusi n÷štumo ir gimdymo atostogų moteris; asmuo, iš÷jęs vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks dveji metai  8 

 Bedarbis .......................................................................................................................................................................................  9 

 Senatv÷s pensininkas ................................................................................................................................................................  10 

 D÷l negalios nedirbantis asmuo.................................................................................................................................................  11 

 Mokinys, studentas .....................................................................................................................................................................  12 

 Privalomosios pradin÷s karo tarnybos karys............................................................................................................................  13 

 Namų šeimininkas (-÷) ...............................................................................................................................................................  14 

 Kitas neaktyvus asmuo (iš÷jęs vaiko nuo 2 iki 3 metų priežiūros atostogų ir kt.) ..............................................................  15 

 

2. Ar keit÷te veiklos pobūdį per paskutinius 12 m÷n. 
(nuo pra÷jusios apklausos)? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 3 

 Ne .............................................................  2 ���� 4 

 

3. Koks buvo paskutinis Jūsų veiklos pobūdžio 
pasikeitimas? 

 Dirbantis asmuo – bedarbis ................................. 1 

 Dirbantis asmuo – senatv÷s pensininkas ............. 2 

 Dirbantis asmuo – kitas neaktyvus asmuo ........... 3 

 Bedarbis – dirbantis asmuo ................................. 4 

 Bedarbis – senatv÷s pensininkas ........................ 5 

 Bedarbis – kitas neaktyvus asmuo ...................... 6 

 Senatv÷s pensininkas – dirbantis asmuo.............. 7 

 Senatv÷s pensininkas – bedarbis ........................ 8 

 Senatv÷s pensininkas – kitas neaktyvus asmuo .. 9 

 Kitas neaktyvus asmuo – dirbantis asmuo............ 10 

 Kitas neaktyvus asmuo – bedarbis ...................... 11 

 Kitas neaktyvus asmuo – senatv÷s pensininkas .. 12 

 

4. Klaus÷jui 

 Jeigu 1 kl. = 1–8 ........................................  1 ���� 13 

 Jeigu 1 kl. = 9–15 ......................................  2 ���� 5 

 

5. Ar per paskutines 4 savaites Jūs ieškojote darbo? 

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

 Ne .............................................................  2 ���� 8 

 Jau radote darbą, kurį prad÷site dirbti  
per artimiausius 3 m÷nesius .....................  3 ���� 8 

 
 
 

 

6. Ar Jūs ieškojote darbo išvardytais būdais? 

  Taip Ne 

1. Kreip÷t÷s į valstybinę darbo biržą ............... 1 2 

2. Kreip÷t÷s į privačią įdarbinimo agentūrą ...  1 2 

3. Kreip÷t÷s tiesiogiai į darbdavius ................. 1 2 

4. Klausin÷jote draugų, pažįstamų, giminaičių  1 2 

5. Skelb÷te / skait÷te skelbimus žiniasklaidoje  1 2 

6. Laik÷te testą ar egzaminą, dalyvavote 
pokalbyje d÷l pri÷mimo į darbą ................... 1 2 

7. Reng÷t÷s prad÷ti savo verslą: ieškojote 
patalpų, įrengimų, rūpinot÷s leidimais, 
finansiniais ištekliais ..................................... 1 2 

 
Klaus÷jui 

Jeigu bent vienas atsakymas „taip“ ............................... ���� 7 

Jeigu visi atsakymai yra „ne“ .......................................... ���� 8 

 

7. Jeigu šiuo metu rastum÷te darbą, ar gal÷tum÷te 
per artimiausias 2 savaites prad÷ti dirbti? 

 Taip .....................................................................  1 

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

 

8. Ar Jūs kada nors dirbote samdomą darbą,  
vert÷t÷s individualia veikla, dirbote šeimos  
versle? 
Žym÷ti „taip“, jei asmuo dirbo visą ar ne visą darbo 
dieną ne mažiau kaip 6 m÷n.  

 Taip ........................................................... 1 ���� 9 

 Ne ............................................................. 2 ���� 29 
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II. NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNö VEIKLA 
 

9. Prisiminkite savo paskutinę darbovietę. Kokios 
buvo Jūsų pareigos, profesija, atliekamas darbas? 
Apibūdinkite Jūsų dirbtą darbą pagrindin÷je 
darboviet÷je. 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

10. Koks buvo Jūsų statusas pagrindiniame darbe? 

 Samdomasis darbuotojas .........................  1 ���� 11 

 Savarankiškai dirbantis ir turintis 
samdomųjų darbuotojų asmuo ..................  2 ���� 27 

 Savarankiškai dirbantis be samdomųjų 
darbuotojų asmuo ......................................  3 ���� 27 

 Dirbantis be atlyginimo šeimos versle, 
asmeniniame žem÷s ūkyje asmuo.............  4 ���� 27 

 

11. Kokia buvo Jūsų darbo sutartis? 

 Neterminuota ....................................................... 1 

 Terminuota ........................................................... 2 

 Dirbote be darbo sutarties .................................... 3 

 

12. Ar Jūs tur÷jote pavaldinių? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 27 

 Ne .............................................................  2 ���� 27 

 

III. PAGRINDINIS DARBAS 
 

Klaus÷jui 

Jei respondentas turi keletą darbų ir negali nurodyti,  
kuris yra pagrindinis, pagrindiniu darbu laikomas darbas, 
kuriame respondentas dirba daugiausia valandų. 

 

13. Kiek galima išsamiau apibūdinkite įmon÷s, kurioje 
dirbate, ekonomin÷s veiklos rūšį. Jeigu įmon÷ 
užsiima keliomis veiklos rūšimis, nurodykite tą, 
kuri yra pagrindin÷. 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

14. Kokios yra Jūsų pareigos, profesija, atliekamas 
darbas? 
Apibūdinkite atliekamą darbą pagrindin÷je 
darboviet÷je. 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

15. Koks Jūsų statusas pagrindiniame darbe? 

 Samdomasis darbuotojas .......................... 1 ���� 16 

 Savarankiškai dirbantis ir turintis 
samdomųjų darbuotojų asmuo................... 2 ���� 18 

 Savarankiškai dirbantis be samdomųjų 
darbuotojų asmuo ...................................... 3 ���� 18 

 Dirbantis be atlyginimo šeimos versle, 
asmeniniame žem÷s ūkyje asmuo ............. 4 ���� 18 

 

16. Kokia Jūsų darbo sutartis? 

 Neterminuota ......................................................  1 

 Terminuota ..........................................................  2 

 Dirbate be darbo sutarties ...................................  3 

 

17. Ar Jūs turite pavaldinių? 

 Taip .....................................................................  1 

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

 

18. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įstaigoje, įmon÷je, 
šeimos versle? 

 1–10 asmenų  (įrašykite tikslų skaičių) ................ ____ 

 11–19 asmenų ....................................................  11 

 20–49 asmenys ...................................................  12 

 50 asmenų ir daugiau .........................................  13 

 Nežinote, bet mažiau nei 11 asmenų ..................  14 

 Nežinote, bet daugiau nei 10 asmenų .................  15 

 

19. Kiek valandų per savaitę Jūs paprastai dirbate 
pagrindiniame darbe? 

 |___|___| valandų per savaitę 

 

20. Ar Jūs pakeit÷te pagrindinį darbą per pra÷jusius 
12 m÷n.? 

 Taip ........................................................... 1 ���� 21 

 Ne ............................................................. 2 ���� 22 

 

21. Kokia buvo darbo pakeitimo priežastis? 

 Nurodykite pagrindinę priežastį 

 Gavote geresnį darbą .........................................  1 

 Pasibaig÷ terminuota darbo sutartis ....................  2 

 Darbdavio iniciatyva (verslo veiklos nutraukimas, 
etatų mažinimas, atleidimas, išankstin÷ senatv÷s 
pensija) ...............................................................  3 

 Savo / šeimos verslo pardavimas ar veiklos 
nutraukimas ........................................................  4 

 Vaiko ar kito šeimos nario priežiūra ....................  5 

 D÷l sutuoktinio arba partnerio darbo teko 
persikelti į kitą vietovę .........................................  6 

 Kitos priežastys ...................................................  7 
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IV. PAPILDOMAS DARBAS 
 

22. Ar paprastai Jūs dirbate daugiau nei viename 
darbe? 

 Taip ...........................................................  1 ����23 

 Ne .............................................................  2 ����24 

 

23. Kiek valandų per savaitę Jūs paprastai dirbate 
papildomame darbe? 

 |___|___| valandų per savaitę 

 

24. Klaus÷jui:  
Sud÷kite iš viso dirbtų valandų skaičių (19 + 23 kl.) 

 |___|___| valandų per savaitę 

 

25. Jeigu 24 kl. valandų skaičius: 

 Mažesnis nei 30 valandų per savaitę ........  1 ����26 

 30 ir daugiau valandų per savaitę .............  2 ����27 

 

26. D÷l kokios priežasties Jūs dirbate trumpiau nei  
30 valandų per savaitę? 

 Nurodykite pagrindinę priežastį 

 Mokot÷s / studijuojate .......................................... 1 

 Negalite daugiau dirbti d÷l ligos (negalios) .......... 2 

 Nor÷tum÷te dirbti ilgiau, tačiau nerandate visos 
dienos darbo ........................................................ 3 

 Nenorite dirbti daugiau valandų ........................... 4 

 Dirbtų valandų skaičius prilygsta visai darbo 
savaitei ................................................................. 5 

 Esate namų šeimininkas (-÷), prižiūrite vaikus 
arba kitus asmenis ............................................... 6 

 D÷l kitų priežasčių ................................................ 7 

 

V. DARBO AR VEIKLOS ISTORIJA 
 

27. Kokio amžiaus būdamas (-a) prad÷jote dirbti 
nuolatinį darbą? 
Nuolatiniu laikomas toks darbas, kurį žmogus dirbo  
15 ar daugiau valandų per savaitę bent 6 m÷n. 

 |___|___| metų 

 

28. Kiek metų dirbate (-ote) samdomuoju darbuotoju 
ar užsiimate (-÷te) privačia veikla? 

 |___|___| metų  

 

 

VI. EKONOMINIO AKTYVUMO POBŪDIS 2007 M. 
 

29. Koks buvo Jūsų ekonominio aktyvumo pobūdis 2007 m. kiekvieną m÷nesį? 
Įrašykite į lentel÷s kiekvieno m÷nesio langelį tinkamą kodą. 
Jei respondentas laikinai nedirbo d÷l ligos, traumos, d÷l techninių ar ekonominių kliūčių, jis laikomas dirbančiu. 

 Visą darbo dieną dirbantis:  

 samdomasis darbuotojas .........................................................................................................................................................  1 

 darbdavys, savarankiškai dirbantis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo asmuo ..................................  2 

 ūkininkas, žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo asmuo ...........................................................  3 

 iš÷jusi n÷štumo ir gimdymo atostogų moteris; asmuo, iš÷jęs vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks vieni metai  4 

 Ne visą darbo dieną dirbantis:  

 samdomasis darbuotojas .........................................................................................................................................................  5 

 darbdavys, savarankiškai dirbantysis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo asmuo ..............................  6 

 ūkininkas, žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo asmuo ...........................................................  7 

 iš÷jusi n÷štumo ir gimdymo atostogų moteris; asmuo, iš÷jęs vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks vieni metai 8 

 Bedarbis .......................................................................................................................................................................................  9 

 Senatv÷s pensininkas ................................................................................................................................................................  10 

 D÷l negalios nedirbantis asmuo ................................................................................................................................................  11 

 Mokinys, studentas .....................................................................................................................................................................  12 

 Privalomosios pradin÷s karo tarnybos karys ..........................................................................................................................  13 

 Namų šeimininkas (-÷) ...............................................................................................................................................................  14 

 Kitas neaktyvus asmuo (iš÷jęs vaiko nuo 1 iki 3 metų priežiūros atostogų ir kt.) ..............................................................  15 
 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Geguž÷ Birželis Liepa Rugpjūtis Rugs÷jis Spalis Lapkritis Gruodis 
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VII. SAMDOMOJO DARBO PAJAMOS 
 

30. Ar Jūs gavote atlyginimą ar kokį kitą užmokestį  
iš samdomojo darbo (pagrindinio ir nepagrindinio) 
2007 m.? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 31 

 Ne .............................................................  2 ���� 44 
 

31. Ar Jums būtų lengviau nurodyti metines ar 
vidutines m÷nesines pajamas, gautas 2007 m.? 

 Metines .....................................................  1 ���� 32 

 M÷nesines ................................................  2 ���� 33 

 Nenurod÷ ................................................... 3 ���� 38 
 

32. Nurodykite per 2007 m. gautą atlyginimą: 

  Pagrindiniame 
darbe 

Nepagrindiniame 
darbe 

1. Priskaičiuota suma  
(ikimokestin÷)  _________ litų _________ litų 

2. Į rankas gauta pinigų 
suma ............................... _________ litų _________ litų 

 Jeigu nurodyta tik į rankas gauta pinigų suma ���� 2.1 

2.1. Ar mok÷jote pajamų mokestį ir socialinio draudimo 
įmokas? 

  Pagrindiniame 
darbe 

Nepagrindiniame 
darbe 

 Taip ................................ 1 1 

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

Klaus÷jui 
Jeigu respondentas nurod÷ metines pajamas ���� 35 
 

33. Koks Jūsų įprastinis m÷nesinis atlyginimas buvo 
2007 m.? 

  Pagrindiniame 
darbe 

Nepagrindiniame 
darbe 

1.   Priskaičiuota suma  
(ikimokestin÷)  _________ litų _________ litų 

2.   Į rankas gauta pinigų 
suma ............................... _________ litų _________ litų 

 Jeigu nurodyta tik į rankas gauta pinigų suma ���� 2.1 

2.1. Ar mok÷jote pajamų mokestį ir socialinio draudimo 
įmokas? 

  Pagrindiniame 
darbe 

Nepagrindiniame 
darbe 

 Taip ................................ 1 1 

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

34. Kiek kartų šią sumą gavote 2007 m.? 

 Pagrindiniame darbe Nepagrindiniame darbe 

 _________ kartų _________ kartų 
 

35. Ar Jūs gavote kurias nors iš išvardytų pajamų  
iš pagrindinio ir nepagrindinio darbo 2007 m.? 

  Taip Ne 

1. Priedai prie atlyginimo, premijos ...............  1 2 

2. Autoriaus atlyginimas ................................  1 2 

3. Apmok÷jimas už viršvalandžius, priemoka 
už darbą kenksmingomis sąlygomis .........  1 2 

4. Nepanaudoti dienpinigiai ...........................  1 2 

5. Arbatpinigiai ................................................... 1 2 

6. Kitos pajamos ................................................ 1 2 
 

 Klaus÷jui  

 Jeigu bent vienas atsakymas „taip“ .................... ���� 36 

 Jeigu visi atsakymai yra „ne“ ............................... ���� 38 

 

36. Ar Jūsų min÷tos papildomos pajamos yra įtrauktos 
į anksčiau nurodytas gautų pajamų sumas? 

 Taip, visos papildomos pajamos įtrauktos  
į nurodytas pajamų sumas (32 arba 33 
klausimas) ................................................. 1 ���� 38 

 Ne, ne viskas yra įskaičiuota ..................... 2 ���� 37 

 

37. Nurodykite 2007 m. papildomai gautų pajamų dydį:  

  Pagrindiniame 
darbe 

Nepagrindiniame 
darbe 

1. Priskaičiuota suma  
(ikimokestin÷)  _________ litų _________ litų 

2. Į rankas gauta pinigų 
suma ............................... _________ litų _________ litų 

 Jeigu nurodyta tik į rankas gauta pinigų suma ���� 2.1 

2.1. Ar mok÷jote pajamų mokestį ir socialinio draudimo 
įmokas? 

  Pagrindiniame 
darbe 

Nepagrindiniame 
darbe 

 Taip ................................. 1 1 

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

 

VIII. DARBO AUTOMOBILIS 
 

38. Ar 2007 m. darbdavys Jums suteik÷ galimybę 
naudotis darbo automobiliu asmeniniais tikslais? 

 Taip ........................................................... 1 ���� 39 

 Ne ............................................................. 2 ���� 40 
 

39. Nurodykite darbo automobilio tipą, markę, modelį, 
pirmosios registracijos metus ir kiek m÷nesių  
2007 m. naudojot÷s šiuo automobiliu: 

1. Tipas ______________________________ 

2. Mark÷ ______________________________ 

3. Modelis ______________________________ 

4. Metai |___|___|___|___| 

5. 
Naudojot÷s 
m÷nesių |___|___| 

 

IX. PAJAMOS IŠ DARBO NATŪRA  
 

40. Ar gavote iš darbo išvardytų pajamų natūra  
2007 m.? 

 
Nemokamai gautos 

paslaugos 
Taip Ne 

Vidutin÷ 
m÷nesin÷ 
paslaugos 

vert÷ 

Kiek 
m÷nesių 

gauta 

1. Automobilio kuras, 
draudimas ir kt. ........  1 2 ______ litų ____ 

2. Nemokamas 
maitinimas, maisto 
talonai .....................  1 2 ______ litų ____ 

3. Mokesčiai už mobilųjį 
ar laidinį telefoną .....  1 2 ______ litų ____ 

4. Apgyvendinimo 
paslaugos ................  1 2 ______ litų ____ 

5. Turistin÷s kelion÷s ..  1 2 ______ litų ____ 
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X. LIGOS PAŠALPA 
 

41. Ar Jūs tur÷jote nedarbingumo pažym÷jimą  
2007 m.? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 42 

 Ne .............................................................  2 ���� 44 

 

42. Nurodykite, kiek dienų, už kurias buvo mokama 
ligos pašalpa, 2007 m. Jūs sirgote ar slaug÷te 
ligonį: 

 ________ dienų  

 

43. Ar Jūsų ligos pašalpa yra įtraukta į anksčiau 
nurodytas gautų pajamų sumas? 

 Taip ...................................................................... 1 

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

 

XI. PAJAMOS IŠ VERSLO, INDIVIDUALIOS 
VEIKLOS 

 

44. Ar 2007 m. Jūs gavote pajamų iš nuosavo verslo, 
individualios veiklos, išskyrus žem÷s ūkį? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 45 

 Ne .............................................................  2 ���� 56 

 

45. 2007 m. Jūs buvote: 

 Individualios įmon÷s savininkas ................  1 ���� 49 

 Pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo.......  2 ���� 46 

 UAB, AB akcininkas ..................................  3 ���� 56 

 Individualia veikla užsiimantis asmuo ........  4 ���� 46 

 Šeimos versle be atlyginimo dirbantis 
asmuo........................................................  5 ���� 56 

 Kita (nurodykite) ........................................  6 ���� 46 

 __________________________________   

 

46. Ar, be Jūsų, kiti namų ūkio nariai dalyvavo šiame 
versle, individualioje veikloje? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 47 

 Ne .............................................................  2 ���� 49 

 

47. Kas geriausiai gal÷tų atsakyti į klausimus, 
susijusius su šia veikla? 

 Jūs pats ....................................................  1 ���� 49 

 Kitas namų ūkio narys ..............................  2 ���� 48 

 

48. Kuris tai namų ūkio narys? 

 Asmens numeris |___|___|  

 
 
Klaus÷jui 

Įrašykite asmens Nr. iš Namų ūkio anketos 1-ojo skyriaus, 
patikrinkite, ar buvo apklaustas šis namų ūkio narys, ir  
tęskite ���� 56 
 

 

Jeigu Jūs esate / buvote Jūsų verslo bendrasavininkis 
arba dirbate kartu su partneriu, tai visi toliau pateikti 
klausimai yra susiję tik su Jūsų verslo / veiklos dalimi, 
neskaitant Jūsų partnerio dalies. 
 

49. Kokios buvo Jūsų verslo, individualios veiklos 
metin÷s pajamos, skirtos Jūsų namų ūkio 
reikm÷ms 2007 m.? 

 _______________ litų ���� 51 

 Nežinau ..................................................  9 ���� 50 

 

50. Ar galite nurodyti bent apytikslę pajamų sumą, 
gautą 2007 m.? 

 Mažiau nei 1000 Lt ............................................... 1 

 1 000–2 000 Lt .................................................... 2 

 2 000–5 000 Lt ..................................................... 3 

 5 000–10 000 Lt ................................................... 4 

 10 000–20 000 Lt ................................................. 5 

 20 000–40 000 Lt ................................................. 6 

 40 000–70 000 Lt ................................................. 7 

 70 000–100 000 Lt ............................................... 8 

 Daugiau nei 100 000 Lt ........................................ 9 

 Nenurod÷ ............................................................. 10 

 

51. Ar mok÷jote pajamų ar verslo liudijimo mokestį 
2007 m.? 

 Taip ........................................................... 1 ���� 52 

 Ne ............................................................. 2 ���� 53 

 Nereik÷jo mok÷ti ....................................... 3 ���� 53 

 

52. Kokia suma buvo sumok÷ta 2007 m.? 

 Pajamų ar verslo liudijimo mokestis ____________ Lt 

 

53. Ar mok÷jote socialinio draudimo įmokas 2007 m.? 

 Taip ...................................................................... 1 

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

 Nereik÷jo mok÷ti .................................................. 3 

 

54. Klaus÷jui: 

 Jeigu 51 kl. arba 53 kl. = 1 ....................... 1 ���� 55 

 Jeigu 51 kl. ir 53 kl. = 2 arba 3 .................. 2 ���� 56 

 

55. Ar Jūs, nurodydami pajamų sumą, at÷m÷te šiuos 
mok÷jimus? 

 Taip .....................................................................  1 

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

 
 



 7 
 

XII. PAJAMOS IŠ ŽEMöS ŪKIO 
 

56. Ar gavote piniginių pajamų iš asmeninio žem÷s 
ūkio 2007 m.? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 59 

 Ne .............................................................  2 ���� 57 

 

57. Ar gavote natūrinių pajamų iš asmeninio žem÷s 
ūkio 2007 m.? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 58 

 Ne .............................................................  2 ���� 65 

 

58. Klaus÷jui: 

 Jeigu Namų ūkio anketoje 97 kl.= 1 ..........  1 ���� 59 

 Jeigu Namų ūkio anketoje 97 kl.= 2 ..........  2 ���� 65 

 

59. 2007 m. Jūs buvote: 

 Ūkininkas, turintis samdomųjų darbuotojų  1 ���� 60 

 Ūkininkas, neturintis samdomųjų 
darbuotojų .................................................  2 ���� 60 

 Dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis 
atlyginimo asmuo.......................................  3 ���� 65 

 Kitas žemdirbys ........................................  4 ���� 60 

 
 

60. Ar be Jūsų kiti namų ūkio nariai dalyvavo šioje 
žem÷s ūkio veikloje? 

 Taip ...........................................................  1 ���� 61 

 Ne .............................................................  2 ���� 63 

 

61. Kas geriausiai gal÷tų atsakyti į klausimus, 
susijusius su šia veikla? 

 Jūs pats ....................................................  1 ���� 63 

 Kitas namų ūkio narys ..............................  2 ���� 62 

 

62. Kuris tai namų ūkio narys? 

 Asmens numeris |___|___|  

 
Klaus÷jui 

Įrašykite asmens numerį iš Namų ūkio anketos 1-ojo 
skyriaus, patikrinkite, ar buvo apklaustas šis namų ūkio narys, 
ir tęskite ���� 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visi toliau pateikti klausimai bus susiję su Jūsų namų 
ūkio žem÷s ūkio veikla 2007 m. 

 

63. Nurodykite 2007 m. iš žem÷s ūkio gautas pinigines 
pajamas: 

1.   Pajamos iš daržovių, vaisių, grūdų ir 
kitos augalininkyst÷s produkcijos 
pardavimo ......................................  __________ litų 

2.   Pajamos iš pieno ir pieno produktų 
pardavimo ......................................  __________ litų 

3.   Pajamos iš m÷sos ir m÷sos produktų 
pardavimo ......................................  __________ litų 

4.   Pajamos iš gyvulių (veršelių, paršelių 
ir kt.) pardavimo .............................  __________ litų 

5.   Ankstyvo pasitraukimo iš prekin÷s 
žem÷s ūkio gamybos r÷mimo  išmoka
........................................................  __________ litų 

6.   Tiesiogin÷s išmokos, subsidijos, 
priemokos ......................................  __________ litų 

7.   Kitos pajamos (kiaušinių, medaus ir 
kt. produktų pardavimas) (nurodykite)  __________ litų 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 Jei negalite užpildyti 1–7 punkto, nurodykite grynąjį 
pelną 

8.   Grynasis pelnas .............................  __________ litų 

 

64. Nurodykite 2007 m. žem÷s ūkiui skirtas išlaidas: 

1.   Gyvuliams ir paukščiams pirkti ....... __________ litų 

2.   S÷kloms, daigams ir sodinukams 
pirkti ............................................... __________ litų 

3.   Trąšoms, augalų apsaugos 
priemon÷ms pirkti .......................... __________ litų 

4.   Pašarams pirkti .............................. __________ litų 

5.   Kurui, tepalams pirkti; energija, 
naudota gamybiniams tikslams...... __________ litų 

6.   Samdomųjų darbuotojų darbo 
užmokestis ..................................... __________ litų 

7.   Socialinio draudimo įmokos už 
samdomuosius darbuotojus ........... __________ litų 

8.   Žem÷s mokestis, žem÷s nuoma, 
draudimo bei kiti mokesčiai ............ __________ litų 

9.   Socialinio draudimo įmokos už 
save ir ūkyje dirbančius šeimos 
narius ............................................. __________ litų 

10. Gamybin÷s paslaugos ................... __________ litų 

11. Kitos išlaidos (nurodykite) .............. __________ litų 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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XIII. PENSIJOS, SOCIALINöS IŠMOKOS 
 

65. Ar Jūs 2007 m. gavote kurias nors iš išvardytų pensijų, pašalpų? Jeigu taip, ar galite nurodyti per m÷nesį gautą 
pinigų sumą ir kiek kartų šias išmokas gavote. 

 Ar gavote 
šias 

pajamas? 

 

Pensijos, socialin÷s išmokos, stipendijos 

Taip Ne 

Jeigu taip, kokią 
sumą gavote 

reguliariai,  
litais 

Kiek kartų 
2007 m. 

gavote šią 
išmoką? 

 Pensijos     

1. Senatv÷s pensija ...................................................................................................  1 2 _____________ ______ 

2. Išankstin÷ senatv÷s pensija ..................................................................................  1 2 _____________ ______ 

3. Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas ...........................................................  1 2 _____________ ______ 

4. Invalidumo pensija pensinio amžiaus asmenims ...................................................  1 2 _____________ ______ 

5. Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ikipensinio amžiaus asmenims ............  1 2 _____________ ______ 

6. Šalpos (socialin÷) pensija, šalpos kompensacija pensinio amžiaus asmenims .....  1 2 _____________ ______ 

7. Šalpos (socialin÷) pensija, šalpos kompensacija ikipensinio amžiaus asmenims .  1 2 _____________ ______ 

8. Našlių (maitintojo netekimo) pensija pensinio amžiaus asmenims ........................  1 2 _____________ ______ 

9. Našlių, našlaičių (maitintojo netekimo) pensija, šalpos našlaičių pensija ikipensinio 
amžiaus asmenims ...............................................................................................  1 2 _____________ ______ 

10. Nukent÷jusių asmenų valstybin÷ pensija pensinio amžiaus asmenims .................  1 2 _____________ ______ 

11. Nukent÷jusių asmenų valstybin÷ pensija ikipensinio amžiaus asmenims .............  1 2 _____________ ______ 

12. Kitos valstybin÷s pensijos .....................................................................................  1 2 _____________ ______ 

13. Kitų šalių pensijos .................................................................................................  1 2 _____________ ______ 
      

 Pašalpos, kompensacijos, stipendijos     

14. Nedarbo socialinio draudimo išmoka .....................................................................  1 2 _____________ ______ 

15. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslin÷s kompensacijos .........................  1 2 _____________ ______ 

16. Laidojimo pašalpa .................................................................................................  1 2 _____________ ______ 

17. Stipendija ..............................................................................................................  1 2 _____________ ______ 

18. Tikslin÷ išmoka studijų išlaidoms kompensuoti neįgaliems studentams................... 1 2 _____________ ______ 

19. Transporto išlaidų kompensacija neįgaliesiems ....................................................  1 2 _____________ ______ 

20. Profesin÷s reabilitacijos pašalpa ...........................................................................  1 2 _____________ ______ 

21. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos............. 1 2 _____________ ______ 

22. Kitos pašalpos (nurodykite) ___________________________________________ 1 2 _____________ ______ 

      

Ar gavote?  Pašalpos, kompensacijos 

Taip Ne 

Priskaičiuota suma  
(ikimokestin÷), litais 

Suma, atskaičius 
mokesčius, litais 

23. Išeitin÷ kompensacija............................................................................ 1 2 ______________ _____________ 

24. Motinyst÷s pašalpa ............................... .............................................. 1 2   

25. Motinyst÷s (t÷vyst÷s) pašalpa ............... .............................................. 1 2   

26. T÷vyst÷s pašalpa .................................. .............................................. 1 2   
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XIV. PAJAMOS IŠ TURTO  
 

66. Ar 2007 m. gavote dividendų? 

 Taip......................................................................  1 

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

 

67. Ar 2007 m. gavote palūkanų už ind÷lius, 
vertybinius popierius, suteiktas paskolas? 

 Taip ........................................................... 1 ���� 68 

 Ne ............................................................. 2 ���� 69 

 

68. Ar galite nurodyti apytikslę palūkanų sumą, gautą 
2007 m.? 

 Mažiau nei 100 Lt ................................................  1 

 100–300 Lt ..........................................................  2 

 301–600 Lt ..........................................................  3 

 601–1000 Lt ........................................................ 4 

 1001–1500 Lt..................................................... 5 

 1501–2000 Lt ..................................................... 6 

 Daugiau nei 2000 Lt ............................................  7 

 Nenurod÷ ............................................................  8 

 

XV. PRIVATŪS PENSIJŲ FONDAI 
 

69. Ar 2007 m. gavote pajamų iš privačių pensijų 
fondų ar pensijų draudimo? 

 Taip ........................................................... 1 ���� 70 

 Ne ............................................................. 2 ���� 71 

 

70. Nurodykite 2007 m. gautą pajamų sumą: 

 _________________ litų  

 
 

71. Ar Jūs pats (neįskaitant darbdavio sumok÷tų įmokų 
„Sodrai“) 2007 m. papildomai mok÷jote į privačius 
pensijų draudimo fondus (3-iosios pakopos)? 

 Taip ........................................................... 1 ���� 72 

 Ne ............................................................. 2 ���� 73 

 

72. Nurodykite 2007 m. įmok÷tą sumą: 

 _________________ litų  

 

XVI. PAJAMŲ MOKESTIS 
 

73. Ar Jūs mok÷jote / mok÷site pajamų mokesčio skir-
tumą tarp metin÷je pajamų deklaracijoje nurodytos 
pajamų mokesčio sumos ir 2007 m. sumok÷tos 
(išskaičiuotos) pajamų mokesčio sumos? 

 Taip......................................................................  1 

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

 

74. Ar Jums buvo / bus grąžinta 2007 m. permok÷ta 
pajamų mokesčio suma? 

 Taip......................................................................  1 

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

XVII. SVEIKATA 
 

75. Kokia apskritai Jūsų sveikata? 

 Labai gera ...........................................................  1 

 Gera ....................................................................  2 

 Vidutiniška ...........................................................  3 

 Bloga ...................................................................  4 

 Labai bloga ..........................................................  5 

 Nenurod÷ / Atsakin÷ja kitas namų ūkio narys ......  9 
 

76. Ar Jūs sergate kokia nors l÷tine (chroniška) liga 
arba turite ilgalaikių sveikatos sutrikimų? 

 Taip .....................................................................  1 

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

 Nenurod÷ ............................................................. 9 
 

77. Ar Jūsų įprastin÷ veikla buvo labai apribota d÷l 
sveikatos sutrikimų 6 m÷n. ar ilgesnį laikotarpį? 

 Taip, labai apribota ..............................................  1 

 Taip, šiek tiek apribota .........................................  2 

 Ne, nebuvo apribota ............................................  3 

 Nenurod÷ ............................................................. 9 
 

78. Ar per paskutinius 12 m÷n. buvo nors vienas atvejis, 
kai negavote medicinin÷s konsultacijos ar gydymo 
(išskyrus odontologo), kurių Jums tikrai reik÷jo? 

 Taip .......................................................... 1 ���� 79 

 Ne ............................................................. 2 ���� 80 

 Nenurod÷ ............................................... 9 ���� 80 
 

79. D÷l kokios priežasties negavote medicinin÷s 
konsultacijos, gydymo (išskyrus odontologo)? 

 Neįsteng÷te susimok÷ti (per brangu) ................... 1 

 
Ilgai teko laukti paslaugos (sunku gauti taloną, 
nukreipimą ir kt.) .................................................. 2 

 D÷l laiko stokos (darbas, vaikų priežiūra ir kt.) .... 3 

 Per toli, nebuvo transporto ................................... 4 

 Gydytojų, ligoninių, tyrimo, gydymo baim÷ .......... 5 

 
Nor÷jote palaukti, tik÷jot÷s, kad negalavimas 
praeis savaime ..................................................... 6 

 Nežinojote n÷ vieno gero gydytojo ar specialisto . 7 

 Kitos priežastys .................................................... 8 
 

80. Ar per paskutinius 12 m÷n. buvo nors vienas atvejis, 
kai negavote odontologo konsultacijos, gydymo, 
kurių Jums tikrai reik÷jo? 

 Taip ....................................................... 1 ���� 81 

 Ne .......................................................... 2 ���� 82 

 Nenurod÷ ............................................... 9 ���� 82 
 

81. D÷l kokios priežasties negavote odontologo 
konsultacijos, gydymo? 

 Neįsteng÷te susimok÷ti (per brangu) ...................  1 

 
Ilgai teko laukti paslaugos (sunku gauti taloną, 
nukreipimą ir kt.) ..................................................  2 

 D÷l laiko stokos (darbas, vaikų priežiūra ir kt.) ....  3 

 Per toli, nebuvo transporto ..................................  4 

 Gydytojų, ligoninių, tyrimo, gydymo baim÷ ..........  5 

 
Nor÷jote palaukti, tik÷jot÷s, kad negalavimas  
praeis savaime ....................................................  6 

 Nežinojote n÷ vieno gero gydytojo ar specialisto .  7 

 Kitos priežastys ...................................................  8 
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XVIII. IŠSILAVINIMAS 
 

82. Ar šiuo metu Jūs mokot÷s kurioje nors iš  
šių švietimo įstaigų: universitete, kolegijoje, 
aukštesniojoje, profesin÷je, bendrojo lavinimo 
mokykloje? 

 Taip ........................................................... 1 ���� 83 

 Taip, bet šiuo metu atostogaujate ............. 2 ���� 83 

 Ne ............................................................. 3 ���� 84 

 

83. Kur Jūs mokot÷s? 

 Pradin÷se (1–4) klas÷se ...................................... 1 

 5–10 klas÷je, gimnazijos 1–2 klas÷je ................... 2 

 11–12 klas÷je, gimnazijos 3–4 klas÷je ................. 3 

 Profesin÷je mokykloje nebaigus pagrindin÷s*  
mokyklos .............................................................. 4 

 Profesin÷je mokykloje po pagrindin÷s mokyklos. 5 

 Profesin÷je mokykloje po vidurin÷s mokyklos ...... 6 

 Aukštesniojoje mokykloje ..................................... 7 

 Aukštojoje mokykloje (universitete, kolegijoje) ..... 8 

 Doktorantūroje ...................................................... 9 

 

84. Jūs baig÷te: 

Pažym÷kite aukščiausią išsilavinimą 

 Doktorantūrą ......................................... . 1 ���� 85 

 Universitetą, kolegiją (bakalauro, 
magistrantūros, rezidentūros studijas) ..  2 ���� 85 

 Aukštesniąją mokyklą ...........................  3 ���� 85 

 Specialiąją vidurinę mokyklą 
(technikumą) iki 1991 m. .......................  4 ���� 85 

 Profesinę mokyklą po vidurin÷s 
mokyklos ...............................................  5 ���� 85 

 Vidurinę mokyklą, gimnaziją, bet 
neįgijote profesijos ................................  6 ���� 85 

 Profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs 
pagrindinę* mokyklą ir kartu su profesija 
gavote vidurin÷s mokyklos atestatą ......  7 ���� 85 

 Profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigę 
pagrindinę mokyklą, joje įgijote 
profesiją, bet negavote vidurin÷s 
mokyklos atestato ..................................  8 ���� 85 

 Pagrindinę mokyklą ..............................  9 ���� 85 

 Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią 
įstojote nebaigęs pagrindin÷s mokyklos, 
joje įgijote profesiją ...............................  10 ���� 85 

 Pradinę mokyklą ...................................  11 ���� 85 

 Nebaig÷te pradin÷s mokyklos, bet esate 
raštingas (-a) .........................................  12 ���� 86 

 Esate neraštingas (-a) ..........................  13 ���� 86 

* Pagrindin÷ mokykla – dešimtmet÷ arba anksčiau devynmet÷, 
aštuonmet÷, septynmet÷ mokykla. 

 

85. Kuriais metais Jūs įgijote aukščiausią išsilavinimą  
(gavote diplomą, atestatą, pažym÷jimą)? 

 |___|___|___|___| metais 

 
 
 

XIX. GIMIMO VIETA, PILIETYBö 
 

86. Kokioje šalyje Jūs gim÷te? 

 Lietuvoje ................................................ 1 ���� 87 

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

………………………………………...….... 

…………………………………………….... 

................................................................. 

Nurodykite šalies pavadinimą 

2 

 

 

 

 

87. Jūsų pilietyb÷ 

 Lietuvos ................................................. 1 ���� 88 

 Kita ........................................................ 

………………………………………...…..... 

…………………………………………….... 

................................................................. 

Nurodykite šalies pavadinimą 

2 

 

 

 

 Neturi pilietyb÷s………………………….. 3 ���� 90 

 

88. Ar Jūs turite antrą pilietybę? 

 Taip ....................................................... 1 ���� 89 

 Ne .......................................................... 2 ���� 90 

 

89. Jūsų antroji pilietyb÷ 

 ...................................................................................... 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

Nurodykite šalies pavadinimą 
 

 

XX. KLAUSöJO SKYRIUS 
 

90. Įrašykite laiką, kada baig÷te pildyti asmens anketą:  

 ___________    val. _________ min.  

 

91. Apklausos metodas: 

 Tiesiogin÷ apklausa ............................  1 ���� baigti 

 Apklausa telefonu ...............................  2 ���� baigti 

 Anketą respondentas užpild÷ 
savarankiškai .....................................  3 ���� baigti 

 Už respondentą atsak÷ kitas namų 
ūkio narys ...........................................  4 ���� 92 

 

92. Kuris namų ūkio narys atsak÷ į anketos klausimus? 

 Asmens numeris |___|___|  
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PASTABOS                      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pasiteirauti Statistikos departamente: tel. (8 5)  236 4919; el. p. nut@stat.gov.lt 
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Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo 
metin÷s asmens anketos PGS-02 
priedas 

 
 
 

INFORMACIJA DöL PAJAMŲ IR GYVENIMO SĄLYGŲ STATISTINIO TYRIMO 

(anketa PGS-02)  
 

STATISTINIO TYRIMO  
TEISINIS PAGRINDAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 
2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 d÷l 
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (OL 2004 m. specialusis 
leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugs÷jo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1553/2005 (OL 2005 L 255, p.6); 

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibr÷žimais ir jų atnaujinimu (OL 2004 m. 
specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 219); 

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir trūkstamų 
reikšmių priskyrimo procedūromis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 
241); 

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisykl÷mis 
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 247); 

2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (OL 2004 m. 
specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 252) ), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007 ( OL 2007 L 216, p. 10); 

2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2004, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokyb÷s ataskaitų 
turiniu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 2 tomas, p. 7); 

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 d÷l Bendrijos statistikos apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas d÷l šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg 
dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo (OL 20072007 L 62, p. 8).  

 

STATISTINIO TYRIMO  
RŪŠIS, APIMTIS IR TIKSLAS 

Atrankinis privačių namų ūkių tyrimas. Imtis – 6500 namų ūkių. 

Tiriamasis laikotarpis – 2007 m. 

Tyrimo tikslas – rengti visiškai palyginamą tarp Europos Sąjungos šalių statistinę informaciją 
apie gyventojų pajamas, skurdo ir socialin÷s atskirties lygį ir sud÷tį, ilgalaikį skurdą bei būsto 
sąlygas. 

STATISTINöS INFORMACIJOS 
PASKELBIMO LAIKAS IR 

VIETA 

Statistin÷ informacija apie gyventojų pajamas ir gyvenimo sąlygas 2009 m. lapkričio m÷n., 

www.stat.gov.lt 

 

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.“ 

 
 

───────────── 
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