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NAMŲ ŪKIO SUDĖTIS 
 
Eil. 
Nr. 

Namų ūkio nario  
vardas 

Ryšys su 
atrinktu 
asmeniu

 
 
 
 

žr. kodus

Lytis 
 
 
 
 
 

1 – vyr.
2 – mot.

Gimimo  
metai 

Gimimo 
mėnuo 

Gimimo 
diena 

Nario 
statusas

 
 
 
 
 

žr. kodus

Ekono-
minis 

aktyvu-
mas 

 
 
 

žr. kodus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
 
3. Ryšys su atrinktu 

asmeniu 
8. Nario statusas   9. Ekonominis aktyvumas /  

21. Ekonominis aktyvumas 
2004 m. 

12. Šeiminė padėtis 

1. Atrinktas asmuo 
2. Vyras / žmona / 
sugyventinis(-ė) 
3. Sūnus / duktė / įsūnis / 
įdukra 
4. Brolis / sesuo 
5. Tėvas / motina 
6. Vaikaitis (-ė)  
7. Kitas (-a) giminaitis (-ė) 
8. Ne giminė 

Dabartinis namų ūkio 
narys 
1. Šiuo metu gyvenantis 
namų ūkyje 
2. Laikinai išvykęs 

Buvęs namų ūkio 
narys 
3. 2004 m. gyveno namų 
ūkyje ne mažiau kaip tris 
mėnesius  20, 21 
 

1. Dirbantis 
2. Bedarbis 
3. Senatvės pensininkas 
4. Kitas neaktyvus asmuo 
21 skiltis pildoma tik buvusiems 
namų ūkio nariams 

1. Nevedęs / netekėjusi 
2. Vedęs / ištekėjusi 
3. Neregistruota santuoka 
4. Sutuoktinis gyvena atskirai 
5. Našlys (-ė)  
6. Išsituokęs (-usi) 
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Pildyti 16 m. ir vyresniems asmenims Pildyti buvusiems 
namų ūkio nariams

Eil. 
Nr. 

Motinos 
numeris 

Tėvo 
numeris 

Šeiminė 
padėtis 

 
 
 
 
 

žr. kodus 

Sutuok-
tinio 

numeris Gimimo 
vieta 

 
 
 

žr. kodus

Pilietybė 
pirma

 
 
 

žr. kodus

Pilietybė 
antra

 
 
 

žr. kodus

Kur šiuo 
metu 

mokosi?
 
 

žr. kodus

Ką 
baigė?

 
 
 

žr. kodus

Metai, kuriais  
baigė 

Kiek 
mėnesių 
gyveno 
namų 
ūkyje 

2004 m.?

Ekono-
minis 

aktyvu-
mas 

2004 m.
žr. kodus

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

14. Gimimo vieta / 15–16. Pilietybė 17. Kur šiuo metu mokosi 18. Ką baigė 
ES šalys 
1. Lietuva 
2. Latvija 
3. Estija 
4. Lenkija 
5. Čekija 
6. Vengrija 
7. Slovakija 
8. Slovėnija 
9. Airija 
10. Austrija 
11. Belgija 
12. Danija 
13. Graikija 
14. Ispanija 
15. Italija 
16. Jungtinė Karalystė 
17. Liuksemburgas 
18. Olandija 
19. Portugalija 
20. Prancūzija 
21. Suomija 
22. Švedija 
23. Vokietija 
24. Kipras 
25. Malta 

Kitos šalys 
26. Rusija 
27. Baltarusija 
28. Ukraina 
29. Moldova 
30. Islandija 
31. Norvegija 
32. Šveicarija 
33. Bulgarija 
34. Rumunija 
35. Turkija 
36. Kitos Europos valstybės 
37. JAV 
38. Kanada 
39. Centrinės ir Pietų Amerikos
valstybės 
40. Australijos ir Okeanijos 
valstybės 
41. Artimieji ir Vidurinieji rytai 
(Armėnija, Azerbaidžanas, 
Gruzija, Izraelis ir kt.) 
42. Kitos Azijos valstybės 
43. Afrikos valstybės 
44. Kita 

1. Nesimoko 
2. Pradinėse (1–4) klasėse  
3. 5–10 klasėje, gimnazijos 1–2 klasėje
4. Vidurinės mokyklos 11–12 klasėje, 
gimnazijos 3– 4 klasėje 
5. Profesinėje mokykloje nebaigus 
dešimtmetės mokyklos 
6. Profesinėje mokykloje po 
dešimtmetės mokyklos 
7. Profesinėje mokykloje po vidurinės 
mokyklos 
8. Aukštesniojoje mokykloje 
9. Aukštojoje universitetinėje 
mokykloje, kolegijoje 
10. Doktorantūroje 

 

1. Doktorantūrą 
2. Aukštąją universitetinę mokyklą, kolegiją
3. Aukštesniąją mokyklą 
4. Specialiąją vidurinę mokyklą (technikumą) 
iki 1991 m. 
5. Profesinę mokyklą po vidurinės 
mokyklos 
6. Vidurinę mokyklą, gimnaziją, bet neįgijo 
profesijos  
7. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigę 
pagrindinę* mokyklą ir kartu su profesija 
gavo vidurinės mokyklos atestatą 
8. Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigę 
pagrindinę mokyklą, joje įgijo  profesiją,  
bet negavo vidurinės mokyklos atestato 
9. Pagrindinę mokyklą 
10. Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią 
įstojo nebaigę pagrindinės mokyklos, joje 
įgijo profesiją  
11. Pradinę mokyklą 
12. Yra raštingas, bet nebaigė pradinės 
mokyklos 
13. Yra neraštingas 
 
* pagrindinė mokykla – dešimtmetė  
(arba anksčiau devynmetė, aštuonmetė, 
septynmetė mokykla). 
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VAIKŲ PRIEŽIŪRA 
 

22. 
Klausėjui 
Ar šiame namų ūkyje yra vaikų gimusių 1992 m. ir vėliau? 

 

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

Ne ............................................................. 2  26 
 

23. Vaiko vardas        

24. Eilės numeris  
(iš skyriaus „Namų ūkio sudėtis“) ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

25. Šiuo metu 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 pradinę mokyklą taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

 4. lanko pagrindinę mokyklą taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

 5. lanko dienos priežiūros, 
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 auklė taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 

  valandų skaičius per savaitę        

 8. 
vaiką nemokamai prižiūri 
seneliai, draugai, kaimynai, 
kiti ne namų ūkio nariai 

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

  valandų skaičius per savaitę        

 9. vaiką prižiūri tėvai taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne taip ne 
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BŪSTO SĄLYGOS 
 
26. 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 
 Kita gyvenamoji patalpa ..........................................  5 
 
27. Kuriais metais apsigyvenote šiame būste  

(pirkote, išsinuomojote, įsikėlėte)? 
 ____________ metais 
 
28. 
 

Bendras namų ūkio užimamų kambarių skaičius, 
neįskaitant virtuvės, vonios kambario, tualeto 
Išnuomoti ar kitiems tikslams naudojami kambariai 
(įrengta parduotuvė, kirpykla ir pan.) neįskaitomi 

 ______ Kambarys (-iai) 
 
29. Namų ūkio užimamas naudingasis plotas 
 _________ (m2) 
 
30. Ar Jūsų namų ūkis turi šiuos patogumus? 
  Taip Ne 
1. Vonią arba dušą ......................................... 1 2 
2. Tualetą su nutekamuoju vandeniu .......... 1 2 

 
31. Ar susiduriate su išvardytomis problemomis? 
  Taip Ne 
1. Varvantis stogas, drėgnos sienos / 

grindys / pamatai, supuvę langai arba 
grindys ...................................................  1 2 

2. Tamsus, nepakankamai šviesus būstas . 1 2 
3. Triukšmas sklindantis iš kaimyninių 

butų, nuo gatvės, kelio, geležinkelio, 
lėktuvų, pramonės įmonių ......................  1 2 

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

5. Gyvenate nusikaltimais, smurtu, 
vandalizmu garsėjančiame rajone .........  1 2 

 
32. Kieno nuosavybė yra būstas? 
 Namų ūkis:  
 yra šio būsto savininkas ........................  1  33 
 yra nuomininkas arba subnuomininkas, 

mokantis nuomą rinkos kaina ................  2  40 
 nuomojasi šį būstą mažesne nei rinkos 

kaina ......................................................  3  40 
 gyvena nemokėdamas nuomos .............  4  42 
 

 

BŪSTO IŠLAIDOS 
 
33. Ar mokėjote paskolą už šį būstą 2004 m.? 
 Taip ........................................................  1  34 
 Ne ..........................................................  2  42 
 

34. Ar galite nurodyti, kokio dydžio palūkanas, 
neįskaitant paskolos, Jūs mokėjote už šį būstą? 

 Taip ........................................................  1  35 
 Ne ..........................................................  2  36 
 

35. Kokio dydžio palūkanas Jūs mokėjote už šį būstą? 
 Paskolos į šią sumą neįskaičiuokite. Jeigu mokėjote 

vieną kartą per metus, per pusmetį ir pan., nurodykite 
kiek apytiksliai mokėjote per mėnesį. 

 ____________ Lt per mėnesį  37 
 

36. Gal galite bent apytiksliai nurodyti mokėtų 
mėnesinių palūkanų dydį? 

 Mažiau nei 50 .............................................  1  37 
 51–100 Lt ....................................................  2  37 
 101–250 Lt ..................................................  3  37 
 251–500 Lt ..................................................  4  37 
 501–750 Lt ..................................................  5  37 
 751–1000 Lt ................................................  6  37 
 1001–1250 Lt .............................................  7  37 
 1251–1500 Lt .............................................  8  37 
 1501–1750 Lt .............................................  9  37 
 1751–2000 Lt .............................................  10  37 
 2001–2500 Lt .............................................  11  37 
 daugiau nei 2500 Lt ...................................  12  37 
 

37. Už kiek mėnesių 2004 m. Jūs mokėjote šias 
palūkanas? 

 ______ mėnesių  38 
 

38. Ar tai yra palūkanos iki pajamų mokesčio 
lengvatos grąžinimo? 

 Iki mokesčių lengvatos grąžinimo ..........  1  39 
 Po mokesčių lengvatos grąžinimo .........  2  39 
 Lengvatos nepriklauso ...........................  3  42 
 

39. Kuriam namų ūkio nariui buvo ar bus grąžinta 
mokesčių lengvata už 2004 m.? 

 Namų ūkio nario numeris ______  42 
 

40. Kokio dydžio nuomos mokestį Jūs mokate už šį 
būstą? 
Jeigu galite, prašytume neįtraukti mokesčių už 
komunalines paslaugas 

 ____________ Lt per mėnesį  
 

41. Ar į nurodytą sumą yra įtraukti mokėjimai 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 
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Klausėjui  
Jeigu 32 kl. = 1 arba 3 arba 4  42 
Jeigu 32 kl. = 2  43 
 

42. Kokią sumą Jūs galėtumėte gauti už savo būsto 
nuomą, jei jis būtų be baldų ir už komunalines 
paslaugas mokėtų nuomininkas? 

 _________ Lt per mėnesį  
 
43. Ar 2004 m. Jūsų namų ūkis gavo kompensacijas 

būstui išlaikyti? 
 Taip ........................................................  1  44 
 Ne ..........................................................  2  45 
 
44. Ar Jūsų namų ūkis gavo šias išvardytas 

kompensacijas būstui išlaikyti? 
1. Už šildymą, karštą vandenį  

 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 Jei taip, kokia mėnesinė kompensacijos suma?  
 _________ Lt per mėnesį  
 Kiek kartų gavote šią kompensaciją?  
 ______ kartų  

2. Už šaltą vandenį, nuotekas  
 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 Jei taip, kokia mėnesinė kompensacijos suma?  
 _________ Lt per mėnesį  
 Kiek kartų gavote šią kompensaciją?  
 ______ kartų  

3. Už šildymą kietuoju ar kitokiu kuru  
 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 Jei taip, kokia metinė išmokos suma?  
 _________ Lt per metus  

 
45. Ar Jūsų namų ūkiui reikia mokėti už šias 

išvardytas paslaugas, skirtas būstui išlaikyti? 
1. Karštą vandenį  

 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 jei taip, kokia vidutinė mėnesinė išlaidų suma? 
 _________ Lt per mėnesį  

2. Šaltą vandenį, nuotekas  
 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 jei taip, kokia vidutinė mėnesinė išlaidų suma? 
 _________ Lt per mėnesį  

3. Elektrą  
 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 jei taip, kokia vidutinė mėnesinė išlaidų suma? 
 _________ Lt per mėnesį  

4. Centralizuotai tiekiamas dujas  
 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 jei taip, kokia vidutinė mėnesinė išlaidų suma? 
 _________ Lt per mėnesį  

5. Šildymą   
 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 jei taip, kokia vidutinė mėnesinė šildymo sezono 

išlaidų suma 
 _________ Lt per mėnesį  

6. Kitas komunalines paslaugas (šiukšlių 
išvežimą ir pan.) 

 

 Taip ..................................................................... 1 
 Ne ....................................................................... 2 
 jei taip, kokia vidutinė mėnesinė išlaidų suma 
 _________ Lt per mėnesį  

 Klausėjui 
Jeigu respondentas negali pasakyti kiek moka už 
kiekvieną aukščiau nurodytą paslaugą atskirai, tai 
įrašykite bendrą vidutinę mėnesinę sumą  

7. Iš viso _________ Lt per mėnesį  

 Ar Jūsų namų ūkiui reikia mokėti už: 
8. Kietąjį arba skystąjį kurą  

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

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

 jei taip, kokia metinė išlaidų suma? 
 _________ Lt per metus  

9. Dujų balioną  

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

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

 jei taip, kokia metinė išlaidų suma? 
 _________ Lt per metus  

10. Būsto draudimą  

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

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

 jei taip, kokia metinė išlaidų suma?   
 _________ Lt per metus  

 
 

FINANSINĖ PADĖTIS 
 
46. Nurodykite, kuriais iš išvardytų daiktų Jūsų namų 

ūkis gali naudotis. Jeigu Jūs kokio nors daikto 
neturite, nurodykite, dėl kurios priežasties šio 
daikto neturite. 

  Turite Jeigu ne, 
tai kodėl? 

  

Taip Ne N
or
ėč

ia
u 

tu
rė

ti,
 b

et
 

ne
tu

riu
 ta

m
 p

in
ig
ų 

N
et

ur
iu

 d
ėl

 k
itų

 
pr

ie
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 
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47. Ar Jūsų namų ūkiui mokėjimas už būstą  
(įskaitant palūkanas, draudimą, nuomą, 
komunalinius mokesčius) yra didelė našta 
finansine prasme? 

 Labai didelė našta .............................................. 1 
 Šiokia tokia našta ............................................... 2 
 Nėra našta .......................................................... 3 
 
48. Ar Jūs arba kuris nors iš Jūsų namų ūkio narių 

turi grąžinti vartojimo paskolą, studijų kreditą, 
paskolą už pirktus išsimokėtinai daiktus ar gautas 
paslaugas? 

 Taip ........................................................  1  49 

 Ne ..........................................................  2  50 
 
49. Ar Jūsų namų ūkiui šis paskolos grąžinimas  

yra didelė našta finansine prasme? 

 Labai didelė našta .............................................. 1 
 Šiokia tokia našta ............................................... 2 
 Nėra našta .......................................................... 3 
 
50. Prašome nurodyti, ką iš išvardytų dalykų  

Jūsų namų ūkis gali sau leisti, o ko ne,  
nors ir norėtų? 

  Taip Ne 
1. Susimokėti už savaitę atostogų ne 

namuose ................................................  1 2 

2. Kas antrą dieną valgyti mėsą, žuvį ar 
analogišką vegetarišką maistą ..............  1 2 

3. Pirkti naujus (nedėvėtus) drabužius ......  1 2 

4. Žiemos metu pakankamai šildyti būstą ..  1 2 
 
51. Ar Jūsų namų ūkis galėtų apmokėti nenumatytas 

370 litų išlaidas iš savo lėšų? 
 Taip ..................................................................... 1 

 Ne ....................................................................... 2 
 
52. Ar per paskutinius 12 mėn. Jūsų namų ūkis dėl 

pinigų stokos negalėjo laiku sumokėti: 
  

Taip Ne 
Nerei-

kia 
mokėti

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

2. Už būsto paskolą ........................  1 2 3 

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

4. Kitas paskolas ir palūkanas 
(kreditas už mokslą, vartotojiška 
banko paskola ir kt.) ...................  1 2 3 

 

 

53. Kaip Jūsų namų ūkis verčiasi (suduria galą su galu), 
atsižvelgiant į mėnesines pajamas? 

 Labai sunkiai ....................................................... 1 
 Sunkiai ................................................................ 2 
 Gana sunkiai (šiaip taip) ..................................... 3 
 Gana (pakankamai) lengvai ................................ 4 
 Lengvai ............................................................... 5 
 Labai lengvai ....................................................... 6 
 
54. Jūsų nuomone, kokios pinigų sumos per mėnesį 

užtektų, kad Jūsų namų ūkis galėtų sudurti galą 
su galu? 
Atsakykite atsižvelgdami į esamą namų ūkio sudėtį 
bei įprastines išlaidas. 

 _________ Lt per mėnesį  
 
 

ASMENŲ, JAUNESNIŲ NEI 16 METŲ,  
DARBO PAJAMOS 

 
55. Klausėjui! 

Ar šiame namų ūkyje yra vaikų, gimusių 1989 m.  
ir vėliau? 

 Taip ........................................................ 1  56 
 Ne .......................................................... 2  60 
 
56. Ar kuris nors iš Jūsų vaikų iki 16 m. 2004 m. turėjo 

savarankišką pajamų šaltinį iš darbo? 
 Taip ........................................................ 1  57 
 Ne .......................................................... 2  60 
 
57. 1. Kokia pajamų suma iki mokesčių atskaitymo 

buvo gauta 2004 m. iš šio pajamų šaltinio? 
 ____________ Lt  
 2. Per kurį laikotarpį gauta ši suma:  
 Per mėnesį ............................................. 1  
 Per metus .............................................. 2  58 
 3. Kiek kartų buvo gauta ši suma?  
 ______ kartų  
 
58. Ar iš šios pinigų sumos buvo išskaičiuoti pajamų 

mokestis ir socialinio draudimo įmoka? 
 Taip ........................................................ 1  59 
 Ne .......................................................... 2  60 
 
59. Kokio dydžio mokesčiai buvo išskaičiuoti? 
1. Pajamų mokestis ____________  Lt 
2. Socialinio draudimo įmoka ____________  Lt 
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PAJAMOS IŠ NUOMOS 
 
60. Ar Jūs arba kuris nors iš Jūsų namų ūkio narių 

gavote 2004 m. pajamas iš turto nuomos (pvz., 
namo, buto, kambario, žemės ir pan.) 

 Taip ........................................................  1  61 
 Ne ..........................................................  2  65 
 
61. Kokią pajamų sumą iki pajamų mokesčio mokėjimo 

gavote 2004 m. iš turto nuomos? 
Nurodykite pajamų sumą, atmetus einamąsias 
išlaidas (už komunalines paslaugas, smulkų remontą, 
draudimą, palūkanas už paskolą). 

 _______________ Lt  63 
 Išlaidos buvo lygios / viršijo pajamas .....  1  65 
 Nežinau .................................................  2  62 
 
62. Gal galite nurodyti bent apytikslę pajamų sumą, 

gautą 2004 m. 
 Mažiau nei 100 Lt ............................................... 1 
 101–500 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 
 
63. Ar iš šios pinigų sumos buvo sumokėtas pajamų 

mokestis? 
 Taip ........................................................  1  64 
 Ne ..........................................................  2  65 
 
64. Kokia mokesčių suma buvo sumokėta? 
 Pajamų mokestis _________ Lt 
 
 

ŽEMĖS ŪKIO PAJAMOS NATŪRA 
 
65. Ar Jūsų namų ūkis turi žemės (įskaitant 

išsinuomotą)? 
 Taip ........................................................  1  66 
 Ne ..........................................................  2  70 
 
66. Žemės plotas 
1. Visos žemės 2. Dirbamos žemės 

____________ ha ______ a ____________ ha ______ a 
 
67. Kokiu tikslu naudojate žemę? 
 Gaminate produktus tik savo namų ūkiui  1  68 
 Gaminate produktus savo namų ūkiui ir 

parduoti (įskaitant kaimo turizmą) ..........  2  68 
 Gaminate produktus tik parduoti ............  3  70 
 Daugiausia naudojate poilsiui ................  4  70 
 Kita (nuomojate ir kt.) ............................  5  70 
 Nenaudojate ..........................................  6  70 
 

 

68. Ar pagamintų produktų, skirtų namų ūkio vartojimui, 
vertė yra reikšminga Jūsų namų ūkio biudžetui? 

 Taip ........................................................ 1  69 
 Ne .......................................................... 2  70 
 
69. Apytiksliai nurodykite, kiek per praėjusius metus 

suvartojote šių produktų, gautų iš savo asmeninio 
ūkio 

  Suvartota 
vidutiniškai 
per metus 

 

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

2. Varškė .....................................  ___________ kg 

3. Varškės sūris ..........................  ___________ kg 

4. Grietinė ...................................  ___________ kg 

5. Sviestas ..................................  ___________ kg P
ie

na
s 

ir 
pi

en
o 

 
pr

od
uk

ta
i 

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

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

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

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

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

11. Rūkyta mėsa .........................  ___________ kg 

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

13. Rūkytos dešros .....................  ___________ kg M
ės

a 
ir 

m
ės

os
 p

ro
du

kt
ai

 

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

15. Bulvės ...................................  ___________ kg 

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

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

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

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

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

21. Burokėliai, ridikai ir kiti 
šakniavaisiai ...............................  ___________ kg 

22. Svogūnų laiškai, salotos, 
krapai, rūgštynės ir pan. .............  ___________ kg 

23. Kitos daržovės ......................  ___________ kg 

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

D
ar

žo
vė

s 

25. Marinuoti agurkai, 
konservuotos mišrainės ..............  ___________ kg 

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

27. Kriaušės ................................  ___________ kg 

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

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

30. Uogienė, džemas, uogų tyrės . ___________ kg 

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

V
ai

si
ai

 

32. Medus ...................................  ___________ kg 
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GAUTI / DUOTI PINIGAI 
 
70. Ar Jūs arba kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 

reguliariai davė pinigų kitiems namų ūkiams 2004 m. 
(vienkartinės kalėdinės, gimtadienio dovanos nėra 
įskaitomos)? 

 Taip ........................................................  1  71 
 Ne ..........................................................  2  72 
 
71. 1. Kokią pinigų sumą 2004 m. davėte kitiems namų 

ūkiams? 
 _______________ Lt  

 2. Kaip dažnai davėte nurodytą sumą? 
 kartą per mėnesį ....................................  1  
 kartą per metus ......................................  2  72 
 3. Kiek kartų buvo duota ši suma? 
 ______ kartų  
 
72. Ar Jūs arba kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 

reguliariai gavo pinigų iš kitų namų ūkių 2004 m. 
(vienkartinės kalėdinės, gimtadienio dovanos nėra 
įskaitomos)? 

 Taip ........................................................  1  73 
 Ne ..........................................................  2  76 
 

 

73. 1. Kokią pinigų sumą, Jūs gavote 2004 m. iš kitų 
namų ūkių? 

 _______________ Lt  

 2. Kaip dažnai gavote nurodytą sumą? 
 kartą per mėnesį .................................... 1  
 kartą per metus ...................................... 2  74 
 3. Kiek kartų buvo gauta ši suma? 
 ______ kartų  
 
74. Ar nuo šios pinigų sumos buvo sumokėtas 

pajamų mokestis? 
 Taip ........................................................ 1  75 
 Ne .......................................................... 2  76 
 
75. Kokia mokesčių suma buvo sumokėta? 

 Pajamų mokestis _________ Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIALINĖS IŠMOKOS 

 
76. Ar kas nors iš Jūsų namų ūkio narių gavo 2004 m. vieną ar kelias išvardytas pašalpas?  

Jeigu taip, gal galite nurodyti per mėnesį gautą pinigų sumą ir kiek kartų 2004 m. šios  
išmokos buvo gautos. 

    
 Išmokos 

Taip Ne 

Jeigu taip, reguliariai 
gaunama suma  

LT 

Kiek kartų per 
2004 m. buvo 

gauta ši išmoka?

1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui, išmokos vystyklams ...................... 1 2 ____________ ______ 

2. Šeimos pašalpa (iki 2004 m. liepos 1 d.) ........................................... 1 2 ____________ ______ 

3. Pašalpa daugiavaikėms šeimoms (iki 2004 m. liepos 1 d.) ............... 1 2 ____________ ______ 

4. Išmoka vaikui (nuo 2004 m. liepos 1 d.) ............................................ 1 2 ____________ ______ 

5. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ...................................... 1 2 ____________ ______ 

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

7. Vienkartinė išmoka įsikurti globojamiems vaikams ............................ 1 2 ____________ ______ 

8. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims (iki 2004 m.  
liepos 1 d.) ......................................................................................... 1 2 ____________ ______ 

9. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai. (nuo 2004 m. liepos 1 d.) ........ 1 2 ____________ ______ 

10. Socialinė pašalpa .............................................................................. 1 2 ____________ ______ 

11. Pašalpos iš nevyriausybinių organizacijų .......................................... 1 2 ____________ ______ 

12. Kitos pašalpos (nurodykite) ............................................................... 1 2 ____________ ______ 
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ŽEMĖS MOKESČIAI 
 
77. Ar Jūs arba kuris nors kitas Jūsų namų ūkio narys 

2004 m. mokėjo žemės mokesčius (išskyrus žemės 
ūkio paskirties žemę) ? 

 Taip ........................................................  1  78 

 Ne ..........................................................  2  80 
 
78. Nurodykite sumokėtą mokesčių sumą 
 _______________ Lt  80 

 Nežinau .................................................  2  79 
 
79. Gal galite nurodyti bent apytikslę sumą, sumokėtą 

2004 m. 
 Mažiau nei 50 Lt ................................................. 1 
 50–100 Lt ............................................................ 2 
 101–200 Lt .......................................................... 3 
 201–500 Lt .......................................................... 4 
 daugiau nei 500 Lt .............................................. 5 
 

 

KLAUSĖJO DALIS 
 
80. Įrašykite laiką, kada baigėte pildyti anketą:     
 ___________ val.  _________ min.  
 
81. Kuris namų ūkio narys atsakė į anketos 

klausimus? 
 Namų ūkio nario numeris ______  
 
82. Namų ūkio narys, atsakingas už būstą: 

 Namų ūkio nario numeris ______  

 Namų ūkio nario numeris ______  
 
83. Kaip vyko apklausa: 
 Labai gerai .......................................................... 1 
 Gerai ................................................................... 2 
 Patenkinamai ...................................................... 3 
 Sunkiai (paaiškinkite pastabose) ........................ 4 
 Labai sunkiai (paaiškinkite pastabose) ............... 5 

 
 
 
PASTABOS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ______    ______
(Klausėjo vardas ir pavardė)   (Parašas)   (Telefonas)                                                   (Klausėjo numeris)
 
 
(Grupės vadovo vardas ir pavardė)  (Parašas)   (Telefonas) 
 
 
 
 
Pasiteirauti: tel. (8~5) 236 49 19; el. p. nut@std.lt 
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INFORMACIJA DĖL PAJAMŲ IR GYVENIMO SĄLYGŲ STATISTINIO TYRIMO 
(anketa PGS-01)  

 
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 dėl Bendrijos 
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS); 
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) sąsajoje su apibrėžimais ir jų atnaujinimu; 
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS), susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir trūkstamų reikšmių priskyrimo 
procedūromis; 
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmis;  
2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003 įgyvendinantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu; 
2004 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2004 įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS), numatant šalutinius tikslinius kintamuosius, susijusius su skurdo perėjimu iš kartos į 
kartą; 
2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2004 įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS), susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokybės ataskaitų turiniu. 
 

TYRIMO RŪŠIS, 
APIMTIS IR TIKSLAS 

Tiriamasis laikotarpis – 2004 m. 
Tyrimo tikslas – rengti visiškai palyginamus tarp Europos Sąjungos valstybių narių duomenis apie 
gyventojų pajamas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą.  
 

DUOMENŲ 
KONFIDENCIALUMAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnis. 
„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“ (antra dalis).  

 
 



Forma patvirtinta Statistikos departamento prie  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. DĮ-117 

 
 
Statistikos departamento prie LRV 
Gyvenimo lygio statistikos skyrius 
Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius  
 
 
 

PAJAMŲ IR GYVENIMO SĄLYGŲ TYRIMAS 
ASMENS ANKETA PGS-02 

 
 
    Apklausiami 1988 m. ir anksčiau gimę privačių namų ūkių nariai 

Namų ūkio eilės numeris        Statistikos departamentas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą

Namų ūkio nario eilės numeris    Anketos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.std.lt 

 
 
 
 

Apklausos data: 2005 m.  _________________  ___ d. 

Įrašykite laiką, kada pradėjote pildyti anketą:  ___________    val. _________ min. 

 
 

Apklausos pradžioje informuokite respondentą apie tyrimo tikslus, duomenų panaudojimą, duomenų 
konfidencialumą, apklausos turinį ir trukmę. 
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DARBAS, VEIKLOS POBŪDIS 
 

1. Kaip būtų galima apibūdinti Jūsų ekonominio aktyvumo pobūdį šiuo metu? 
 Visą darbo dieną dirbantis:  
 samdomas darbuotojas .........................................................................................................................................................  1 
 darbdavys, savarankiškai dirbantis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo ...........................................  2 
 ūkininkas, smulkus žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo ....................................................  3 
 išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų; asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų (iki vaikui sukaks vieneri metai) ...  4 
 Ne visą darbo dieną dirbantis:  
 samdomas darbuotojas .........................................................................................................................................................  5 
 darbdavys, savarankiškai dirbantis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo ...........................................  6 
 ūkininkas, smulkus žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo ....................................................  7 
 išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų; asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks vieneri metai .......  8 
 Bedarbis .......................................................................................................................................................................................  9 
 Senatvės pensininkas ................................................................................................................................................................  10 
 Nedirbantis dėl negalios .............................................................................................................................................................  11 
 Studentas, moksleivis .................................................................................................................................................................  12 
 Atliekantis privalomąją karinę tarnybą .....................................................................................................................................  13 
 Namų šeimininkas (-ė) ...............................................................................................................................................................  14 
 Kitas neaktyvus asmuo (išėjęs vaiko priežiūros atostogų nuo 1 iki 3 metų ir kt.) ..............................................................  15 
 
2. Ar keitėte veiklos pobūdį per paskutinius 12 mėn.? 
 Taip ...........................................................  1  3 
 Ne .............................................................  2  4 
 
3. Koks buvo paskutinis Jūsų veiklos pobūdžio 

pasikeitimas? 
 Dirbantis – bedarbis ............................................. 1 
 Dirbantis –  senatvės pensininkas ....................... 2 
 Dirbantis – kitas neaktyvus asmuo ...................... 3 
 Bedarbis – dirbantis ............................................. 4 
 Bedarbis – senatvės pensininkas ........................ 5 
 Bedarbis – kitas neaktyvus asmuo ...................... 6 
 Senatvės pensininkas – dirbantis ........................ 7 
 Senatvės pensininkas – bedarbis ........................ 8 
 Senatvės pensininkas – kitas neaktyvus asmuo  9 
 Kitas neaktyvus asmuo – dirbantis ...................... 10 
 Kitas neaktyvus asmuo – bedarbis ...................... 11 
 Kitas neaktyvus asmuo – senatvės pensininkas  12 
 
4. Klausėjui 
 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 pradėsite dirbti  

per artimiausius 3 mėnesius .....................  3  8 
 
 
 

 
6. Ar Jūs ieškojote darbo išvardytais būdais? 
  Taip Ne 
1. Kreipėtės į valstybinę darbo biržą ............... 1 2 
2. Kreipėtės į privačią įdarbinimo agentūrą 1 2 
3. Kreipėtės tiesiogiai į darbdavius ................. 1 2 
4. Klausinėjote draugų, pažįstamų, giminaičių 1 2 
5. Skelbėte / skaitėte skelbimus žiniasklaidoje 1 2 
6. Laikėte testą ar egzaminą, dalyvavote 

pokalbyje dėl priėmimo į darbą ................... 1 2 
7. Rengėtės pradėti savo verslą: ieškojote 

patalpų, įrengimų, rūpinotės leidimais, 
finansiniais ištekliais ..................................... 1 2 

 
Klausėjui 
Jeigu bent vienas atsakymas „taip“ ...............................  7 
Jeigu visi atsakymai yra „ne“ ..........................................  8 

 
7. Jeigu šiuo metu rastumėte darbą, ar galėtumėte 

per artimiausias 2 savaites pradėti dirbti? 
 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 

 
8. Ar Jūs kada nors dirbote samdomą darbą,  

vertėtės individualia veikla, dirbote šeimos  
versle? 
Žymėti „taip“, jei asmuo dirbo visą ar ne visą darbo 
dieną ne mažiau kaip 6 mėn. 

 Taip ........................................................... 1  9 
 Ne ............................................................. 2  29
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ANKSTESNĖ NEDIRBANČIO ASMENS VEIKLA 
 
9. Prisiminkite Jūsų paskutinę darbovietę. Kokios 

buvo Jūsų pareigos, profesija, atliekamas darbas? 
Išsamiai apibūdinkite Jūsų dirbtą darbą pagrindinėje 
darbovietėje. 

 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 Profesijos kodas   ______ 
 
10. Koks buvo Jūsų statusas pagrindiniame darbe? 

 Samdomas darbuotojas ............................  1  11
 Dirbantis savarankiškai ir turintis 

samdomų darbuotojų ................................  2  27
 Dirbantis savarankiškai be samdomų 

darbuotojų .................................................  3  27
 Be atlyginimo dirbantis šeimos versle, 

asmeniniame žemės ūkyje ........................  4  27
 
11. Kokia buvo Jūsų darbo sutartis? 

 Nuolatinis darbas / neterminuota darbo sutartis ... 1 
 Laikinas darbas / terminuota darbo sutartis ......... 2 
 Dirbote be darbo sutarties .................................... 3 

 
12. Ar Jūs turėjote pavaldinių? 

 Taip ...........................................................  1  27
 Ne .............................................................  2  27

 
 

PAGRINDINIS DARBAS 
 
Klausėjui 
Jei respondentas turi keletą darbų ir negali apsispręsti,  
kuris yra pagrindinis, tai pagrindiniu darbu laikykite tą  
darbą, kuriame respondentas dirba daugiausia valandų. 
 
13. Kiek galima išsamiau apibūdinkite įmonės, kurioje 

dirbate, ekonominės veiklos rūšį. Jeigu įmonė 
užsiima keliomis veiklos rūšimis, nurodykite tą, 
kuri yra pagrindinė. 

 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 Veiklos kodas   ______ 

 
14. Kokios yra Jūsų pareigos, profesija, atliekamas 

darbas? 
Kiek galima išsamiau apibūdinkite Jūsų atliekamą 
darbą pagrindinėje darbovietėje. 

 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 Profesijos kodas   ______ 
 

 

15. Koks Jūsų statusas pagrindiniame darbe? 
 Samdomas darbuotojas ............................ 1  16
 Dirbantis savarankiškai ir turintis 

samdomų darbuotojų ................................ 2  18
 Dirbantis savarankiškai be samdomų 

darbuotojų ................................................. 3  18
 Be atlyginimo dirbantis šeimos versle, 

asmeniniame žemės ūkyje ........................ 4  18
 
16. Kokia Jūsų darbo sutartis? 

 Nuolatinis darbas / neterminuota darbo sutartis ..  1 
 Laikinas darbas / terminuota darbo sutartis ........  2 
 Dirbu be darbo sutarties ......................................  3 

 
17. Ar Jūs turite pavaldinių? 

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

 
18. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įstaigoje, įmonėje, 

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 pakeitėte pagrindinį darbą per paskutinius 

12 mėn.? 
 Taip ........................................................... 1  21
 Ne ............................................................. 2  22

 
21. Kokia buvo darbo pakeitimo priežastis? 

 Nurodykite pagrindinę priežastį 
 Gavote geresnį darbą .........................................  1 
 Pasibaigė terminuota darbo sutartis ....................  2 
 Darbdavio iniciatyva (verslo veiklos  

nutraukimas, etatų mažinimas, atleidimas, 
priešlaikinė pensija) ............................................  3 

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

 Vaiko ar kito šeimos nario priežiūra ....................  5 
 Dėl santuokos arba partnerio darbo teko 

persikelti į kitą vietovę .........................................  6 
 Kitos priežastys ...................................................  7 
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PAPILDOMAS DARBAS 
 
22. Ar Jūs įprastai 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. Klausėjui:  

Sudėkite iš viso dirbtų valandų skaičių (19 + 23 kl.) 
 ______ valandų per savaitę 

 
25. Jeigu 24 klausime valandų skaičius: 

 Mažesnis nei 30 val. per savaitę ...............  1 26 
 Didesnis nei 30 val. per savaitę ................  2 27 

 

 

26. Dėl kokios priežasties Jūs dirbate mažiau nei 30 
valandų per savaitę? 

 Nurodykite pagrindinę priežastį 
 Mokotės / studijuojate .........................................  1 
 Negalite daugiau dirbti dėl ligos (negalios) .........  2 
 Norėtumėte dirbti daugiau, tačiau nerandate 

visos dienos darbo ..............................................  3 
 Nenorite dirbti daugiau valandų ..........................  4 
 Dirbtų valandų skaičius prilygsta visai darbo 

savaitei ................................................................  5 
 Esate namų šeimininkas (-ė), prižiūrite vaikus 

arba kitus asmenis ..............................................  6 
 Dėl kitų priežasčių ...............................................  7 

 
 

DARBO AR VEIKLOS ISTORIJA 
 
27. Kokio amžiaus būdamas (-a) pradėjote dirbti 

nuolatinį darbą? 
Nuolatiniu laikomas toks darbas, kurį žmogus dirbo  
15 ar daugiau valandų per savaitę bent 6 mėnesius. 

 ______  
 
28. Kiek metų dirbate (-ote) samdomu darbuotoju ar 

užsiimate (-ėte) privačia veikla? 
 ______ metų skaičius 

 
 

EKONOMINIO AKTYVUMO POBŪDIS 2004 M. 
 

29. Koks buvo Jūsų ekonominio aktyvumo pobūdis 2004 m. kiekvieną mėnesį? 
Įrašykite į lentelės kiekvieno mėnesio langelį tinkamą kodą. 
Jei respondentas laikinai nedirbo dėl ligos, traumos, dėl techninių ar ekonominių kliūčių, laikomas dirbančiu. 

 Visą darbo dieną dirbantis:  
 samdomas darbuotojas .........................................................................................................................................................  1 
 darbdavys, savarankiškai dirbantis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo ...........................................  2 
 ūkininkas, smulkus žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo ....................................................  3 
 išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų; asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų (iki vaikui sukaks vieneri metai) ...  4 
 Ne visą darbo dieną dirbantis:  
 samdomas darbuotojas .........................................................................................................................................................  5 
 darbdavys, savarankiškai dirbantis ar dirbantis šeimos versle ir negaunantis atlyginimo ...........................................  6 
 ūkininkas, smulkus žemdirbys ar dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis atlyginimo ....................................................  7 
 išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų; asmuo, išėjęs vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks vieneri metai .......  8 
 Bedarbis .......................................................................................................................................................................................  9 
 Senatvės pensininkas ................................................................................................................................................................  10 
 Nedirbantis dėl negalios .............................................................................................................................................................  11 
 Studentas, moksleivis .................................................................................................................................................................  12 
 Atliekantis privalomąją karinę tarnybą .....................................................................................................................................  13 
 Namų šeimininkas (-ė) ...............................................................................................................................................................  14 
 Kitas neaktyvus asmuo (išėjęs vaiko priežiūros atostogų nuo 1 iki 3 metų ir kt.) ..............................................................  15 

 
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis 
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SAMDOMO DARBO PAJAMOS 
 
30. Ar Jūs gavote atlyginimą ar kokį kitą užmokestį iš 

samdomo darbo (pagrindinio ar papildomo) 2004 m.?
 Taip ...........................................................  1  31
 Ne .............................................................  2  50

 
31. Ar Jums būtų lengviau nurodyti metines ar 

vidutines mėnesines pajamas, gautas 2004 m.? 
 Metines .....................................................  1  32
 Mėnesines ................................................  2  33

 
32. Nurodykite iki ir po pajamų mokesčio ir  

socialinio draudimo įmokų atskaitymo  
per 2004 m. gautas pajamas: 

  Pagrindiniame 
darbe 

Papildomame 
darbe 

1. Priskaičiuota suma  
(iki mokesčių atskaitymo) _________ Lt _________ Lt

2. Pajamų mokestis ...........  _________ Lt _________ Lt
3. Socialinio draudimo 

įmoka ..............................  _________ Lt _________ Lt
4. Suma, atskaičius 

mokesčius ......................  _________ Lt _________ Lt
5. Nemokėjote jokių  

mokesčių (apveskite) ......  9 9 
 
Klausėjui: 
Jeigu respondentas nurodė metines pajamas  34 
 

33. Koks Jūsų įprastinis mėnesinis atlyginimas 
pagrindiniame ir papildomame darbe buvo 2004 m. 

a) Nurodykite atlyginimo dydį iki ir po pajamų 
mokesčio ir socialinio draudimo įmokų atskaitymo.

  Pagrindiniame 
darbe 

Papildomame 
darbe 

1.  Priskaičiuota suma  
(iki mokesčių atskaitymo) _________ Lt _________ Lt

2.  Pajamų mokestis ...........  _________ Lt _________ Lt
3.  Socialinio draudimo 

įmoka ..............................  _________ Lt _________ Lt
4.  Suma, atskaičius 

mokesčius ......................  _________ Lt _________ Lt
5. Nemokėjote jokių 

mokesčių (apveskite) ......  9 9 
b) kiek kartų šią sumą gavote 2004 m.: 

 Pagrindiniame 
darbe 

Papildomame 
darbe 

 _________  _________  
 
34. Ar Jūs gavote kurias nors iš išvardytų pajamų  

iš pagrindinio ir papildomo darbo 2004 m.? 
  Taip Ne 
1. Priedai prie atlyginimo, premijos ...............  1 2 
2. Autorinis atlyginimas .................................  1 2 
3. Apmokėjimas už viršvalandžius, priemoka 

už darbą kenksmingomis sąlygomis .........  1 2 
4. Nepanaudoti dienpinigiai ...........................  1 2 
5. Arbatpinigiai ................................................... 1 2 

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

35. Klausėjui: 
 Jeigu yra nors vienas atsakymas „taip“ ...... 1  36
 Visi atsakymai „ne“ ........................................ 2  38
 
36. Ar Jūsų minėtos papildomos pajamos yra įtrauktos 

į anksčiau nurodytas gautų pajamų sumas? 
 Taip, visos papildomos pajamos įtrauktos 

į bendrą metinę pajamų sumą (32 
klausimas) ...................................................... 1  38

 Taip, visos papildomos pajamos įtrauktos 
į nurodytas mėnesines pajamų sumas  
(33 klausimas) ........................................... 2  38

 Ne, ne viskas yra įskaičiuota ..................... 3  37
 
37. Nurodykite 2004 m. papildomai gautų pajamų  

dydį iki ir po pajamų mokesčio ir socialinio 
draudimo įmokų atskaitymo: 

  Pagrindiniame 
darbe 

Papildomame 
darbe 

1. Priskaičiuota suma  
(iki mokesčių atskaitymo) _________ Lt _________ Lt

2. Pajamų mokestis ...........  _________ Lt _________ Lt
3. Socialinio draudimo 

įmoka ..............................  _________ Lt _________ Lt
4. Suma, atskaičius 

mokesčius ......................  _________ Lt _________ Lt
5. Nemokėjote jokių  

mokesčių (apveskite) ......  9 9 
 
 

PAJAMOS IŠ DARBO NATŪRA  
 
38. Ar gavote iš darbo išvardytų pajamų natūra  

2004 m.? 
 

Nemokamai gautos 
paslaugos 

 
Taip 

 
Ne 

Vidutinė 
mėnesinė 
paslaugos 

vertė 

Kiek 
mėnesių

gauta 

1. Galimybė naudotis 
darbo automobiliu 
asmeniniais tikslais 
(benzinas, draudimas 
ir kt.) ........................  1 2 ______ Lt ____ 

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

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

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

5. Turistinės kelionės  1 2 ______ Lt ____ 
 
 
 
 
 
 



 

 6

 

LIGOS PAŠALPA 
 
39. Ar Jūs turėjote nedarbingumo pažymėjimą  

2004 m.? 
 Taip ...........................................................  1  40
 Ne .............................................................  2  44

 
40. Gal galite nurodyti, kokio dydžio ligos pašalpą 

gavote 2004 m.? 
 Taip ...........................................................  1  41
 Ne .............................................................  2  42

 
41. Nurodykite, kokio dydžio ligos pašalpą gavote 

2004 m.: 
1.  Priskaičiuota suma  

(iki mokesčių atskaitymo) ...............  __________ Lt 
2.  Pajamų mokestis ...........................  __________ Lt 
3.  Suma, atskaičius mokesčius ..........  __________ Lt 

 
42. Ar Jūsų ligos pašalpa yra įtraukta į anksčiau 

nurodytas gautų pajamų sumas? 
 Taip ...................................................................... 1 
 Ne ........................................................................ 2 

 
43. Nurodykite, kiek dienų, už kurias buvo mokama 

ligos pašalpa, 2004 m. Jūs sirgote ar slaugėte 
ligonį: 

 ________ dienų  
 
 

DARBDAVIO ĮMOKOS 
 
44. Ar 2004 m. Jūsų darbdavys (-iai) už Jus mokėjo 

įmokas į socialinio draudimo fondą (31%)? 
 Taip ...........................................................  1  45
 Ne .............................................................  2  46
 Nenurodė ..................................................  3  46

 
45. Kokią įmokų sumą (31%) įmokėjo Jūsų  

darbdavys (-iai)? 
1.  Pagrindiniame darbe ......................  __________ Lt 
2.  Papildomame darbe .......................  __________ Lt 
3.  Nenurodė .......................................  9 

 
46. Ar 2004 m. darbdavys buvo Jus apdraudęs  

nuo nelaimingų atsitikimų? 
 Taip ...........................................................  1  47
 Ne .............................................................  2  48
 Nenurodė ..................................................  3  48

 
47. Kokia draudimo suma buvo įmokėta 2004 m.? 
1.  Pagrindiniame darbe ......................  __________ Lt 
2.  Papildomame darbe .......................  __________ Lt 
3.  Nenurodė .......................................  9 

 

 

48. Ar darbdavys už Jus 2004 m. mokėjo įmokas į 
savanorišką pensijų kaupimo fondą (3-ios pakopos)?

 Taip ........................................................... 1  49
 Ne ............................................................. 2  50
 Nenurodė .................................................. 3  50

 
49. Kokia suma buvo įmokėta 2004 m.? 
 _____________ Lt  
 Nenurodė ............................................................  9 
 
 

PAJAMOS IŠ VERSLO, INDIVIDUALIOS VEIKLOS 
 
50. Ar 2004 m. Jūs gavote pajamų iš nuosavo verslo, 

individualios veiklos, išskyrus žemės ūkį? 
 Taip ........................................................... 1  51
 Ne ............................................................. 2  63

 
51. 2004 m. Jūs buvote: 

 Individualios įmonės savininkas ................ 1  57
 Dirbantis pagal verslo liudijimą .................. 2  54
 UAB, AB akcininkas .................................. 3  63
 Užsiėmėte individualia veikla .................... 4  54
 Dirbantis be atlyginimo šeimos versle ....... 5  52
 Kita (nurodykite) ........................................ 6  54
 __________________________________   

 
52. Ar buvote 2004 m. savanoriškai apsidraudęs 

privalomuoju sveikatos draudimu ir / ar mokėjote 
įmokas valstybinio socialinio draudimo bazinei 
pensijai gauti? 

 Taip ........................................................... 1  53
 Ne ............................................................. 2  63

 
53. Kokia suma buvo įmokėta 2004 m.? 

 _______________ Lt  63
 
54. Ar be Jūsų kiti namų ūkio nariai dalyvavo šiame 

versle, individualioje veikloje? 
 Taip ........................................................... 1  55
 Ne ............................................................. 2  57

 
55. Kas geriausiai galėtų atsakyti į klausimus, 

susijusius su šia veikla? 
 Jūs pats ..................................................... 1  57
 Kitas namų ūkio narys ............................... 2  56

 
56. Kuris tai namų ūkio narys? 

 Namų ūkio nario numeris ______  
 
Klausėjui: 
Įrašykite namų ūkio nario Nr. iš Namų ūkio anketos 1-ojo 
skyriaus, patikrinkite, ar buvo apklaustas šis namų ūkio narys,
ir tęskite  63 
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Jeigu Jūs esate / buvote Jūsų verslo bendrasavininkis 
arba dirbate kartu su partneriu, tai visi toliau pateikti 
klausimai bus susiję tik su Jūsų verslo / veiklos dalimi, 
neskaitant Jūsų partnerio dalies. 
 
57. Kokios buvo Jūsų verslo, individualios veiklos 

pajamos, skirtos Jūsų namų ūkio reikmėms,  
2004 m.? 

 _______________________ Lt 
 
58. Ar mokėjote pajamų ar verslo liudijimo mokestį 

2004 m.? 
 Taip ...........................................................  1  59
 Ne .............................................................  2  60
 Nereikėjo mokėti .......................................  3  60

 
59. Kokia suma buvo įmokėta 2004 m.? 

 Pajamų mokestis _________________ Lt 
 
60. Ar mokėjote socialinio draudimo įmokas  

2004 m.? 
 Taip ...........................................................  1  61
 Ne .............................................................  2  63

 
61. Kokia socialinio draudimo įmokos suma buvo 

sumokėta? 
 Socialinio draudimo įmoka ________________Lt 

 
62. Ar šie Jūsų mokėjimai yra išskaičiuoti iš Jūsų 

nurodytos pajamų sumos? 
 Taip ...................................................................... 1 
 Ne ........................................................................ 2 

 
PAJAMOS IŠ ŽEMĖS ŪKIO 

 
63. Ar Jūs gavote piniginių pajamų iš asmeninio 

žemės ūkio 2004 m.? 
 Taip ...........................................................  1  66
 Ne .............................................................  2  64

 
64. Ar Jūs gavote natūrinių pajamų iš asmeninio 

žemės ūkio 2004 m.? 
 Taip ...........................................................  1  65
 Ne .............................................................  2  72

 
65. Klausėjui: 

 Jeigu Namų ūkio anketoje 68 kl.= 1 ..........  1  66
 Jeigu Namų ūkio anketoje 68 kl.= 2 ..........  2  72

 
66. 2004 m. Jūs buvote: 

 Ūkininkas, turintis samdomų darbuotojų ...  1  67
 Ūkininkas, neturintis samdomų darbuotojų  2  67
 Smulkus žemdirbys ...................................  3  67
 Dirbantis šeimos ūkyje ir negaunantis 

atlyginimo ..................................................  4  72
 Kita (nurodykite) ..........................................  5  67
 __________________________________   

 

 

67. Ar be Jūsų kiti namų ūkio nariai dalyvavo šioje 
žemės ūkio veikloje? 

 Taip ........................................................... 1  68
 Ne ............................................................. 2  70
 

68. Kas geriausiai galėtų atsakyti į klausimus, 
susijusius su šia veikla? 

 Jūs pats ..................................................... 1  70
 Kitas namų ūkio narys ............................... 2  69

 

69. Kuris tai namų ūkio narys? 
 Namų ūkio nario numeris ______  

 

Klausėjui: 
Įrašykite namų ūkio nario Nr. iš Namų ūkio anketos 1-ojo 
skyriaus, patikrinkite, ar buvo apklaustas šis namų ūkio narys,
ir tęskite  72 
 
Visi toliau pateikti klausimai bus susiję su Jūsų žemės 
ūkio veikla 2004 m. 
 
70. Nurodykite 2004 m. iš žemės ūkio gautas pinigines 

pajamas: 
1.  Pajamos iš daržovių, vaisių, grūdų 

bei kitos augalininkystės produkcijos 
pardavimo ......................................  __________ Lt 

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

3.  Pajamos iš mėsos ir mėsos produktų 
pardavimo ......................................  __________ Lt 

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

5.  Tiesioginės išmokos, subsidijos, 
priemokos ......................................  __________ Lt 

6.  Kitos pajamos (kiaušinių, medaus ir 
kitų produktų pardavimas) (nurodykite) __________ Lt 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
 

71. Nurodykite 2004 m. žemės ūkiui skirtas išlaidas: 
1.  Gyvuliams ir paukščiams pirkti .......  __________ Lt 
2.  Sėkloms, daigams ir sodinukams 

pirkti ...............................................  __________ Lt 
3.  Trąšoms, augalų apsaugos 

priemonėms pirkti ...........................  __________ Lt 
4.  Pašarams pirkti ..............................  __________ Lt 
5.  Kurui, tepalams pirkti; energija, 

naudota gamybiniams tikslams ......  __________ Lt 
6.  Samdomų darbuotojų darbo 

užmokestis .....................................  __________ Lt 
7.  Socialinio draudimo įmokos už 

samdomus darbuotojus ..................  __________ Lt 
8.  Žemės mokestis, žemės nuoma, 

draudimo bei kiti mokesčiai ............  __________ Lt 
9.  Socialinio draudimo įmokos už save 

ir ūkyje dirbančius šeimos narius ...  __________ Lt 
10. Gamybinės paslaugos ...................  __________ Lt 
11. Kitos išlaidos (nurodykite) ................  __________ Lt 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
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PENSIJOS, SOCIALINĖS IŠMOKOS 
 
72. Ar Jūs gavote kurias nors iš išvardytų pensijų, pašalpų? Jeigu taip, gal galite nurodyti per mėnesį gautą pinigų 

sumą ir kiek kartų 2004 m. šias išmokas gavote. 
 Ar gavote šias 

pajamas? 
 

Pensijos, socialinės išmokos, stipendijos 

Taip Ne 

Jeigu taip, kokią 
sumą gavote 

reguliariai 
Lt 

Kiek kartų 
2004 m. 

gavote šią 
išmoką? 

 Pensijos     

1. Senatvės pensija ...........................................................................................  1 2 _____________ ______ 

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

3. Invalidumo pensija ikipensinio amžiaus asmenims ........................................  1 2 _____________ ______ 

4. Šalpos (socialinė) pensija pensinio amžiaus asmenims ................................  1 2 _____________ ______ 

5. Šalpos (socialinė) pensija ikipensinio amžiaus asmenims .............................  1 2 _____________ ______ 

6. Našlių (netekus maitintojo) pensija pensinio amžiaus asmenims ..................  1 2 _____________ ______ 

7. Našlių, našlaičių (netekus maitintojo) pensija ikipensinio amžiaus asmenims  1 2 _____________ ______ 

8. Nukentėjusių asmenų valstybinė pensija pensinio amžiaus asmenims .........  1 2 _____________ ______ 

9. Nukentėjusių asmenų valstybinė pensija ikipensinio amžiaus asmenims ......  1 2 _____________ ______ 

10. Kitos valstybinės pensijos ..............................................................................  1 2 _____________ ______ 

11. Užsienio valstybių pensijos ............................................................................  1 2 _____________ ______ 
      

 Pašalpos, stipendijos     

12. Bedarbio pašalpa ...........................................................................................  1 2 _____________ ______ 

13. Pašalpa už invalido slaugą ............................................................................  1 2 _____________ ______ 

14. Laidojimo pašalpa ..........................................................................................  1 2 _____________ ______ 

15. Stipendija .......................................................................................................  1 2 _____________ ______ 

16. Pašalpa diabetikams ......................................................................................  1 2 _____________ ______ 

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

18. Išmokos, susijusios su nelaimingu atsitikimu darbe ar profesine liga ............  1 2 _____________ ______ 
      

Ar tai buvo: Ar gavote šias 
pajamas? 

 Pašalpos, kompensacijos 

Taip Ne 

Jeigu taip, kokią 
sumą gavote 

reguliariai  
Lt 

Suma iki 
mokesčių 
atskaitymo

Suma 
išskaičiavus 
mokesčius Nežinau 

Kiek kartų 
2004 m. 

gavote šią 
išmoką? 

Jeigu mokesčiai 
buvo išskaičiuoti, 
tai kokio dydžio? 

Lt 

19. Motinystės pašalpa .............  1 2 _____________ 1 2 3 _______ _____________ 

20. 
Motinystės (tėvystės) 
pašalpa ...............................  1 2 _____________ 1 2 3 _______ _____________ 

21. Išeitinė kompensacija .........  1 2 _____________ 1 2 3 _______ _____________ 

22. Kitos pašalpos (nurodykite) ...  1 2 _____________ 1 2 3 _______ _____________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 
 

73. Ar 2003 m. Jūs gavote išeitinę kompensaciją? 

 Taip ...........................................................  1  74
 Ne .............................................................  2  76
 
74. Nurodykite 2003 m. gautos išeitinės 

kompensacijos dydį po mokesčių atskaitymo: 

 Suma, atskaičius mokesčius  ______________ Lt 
 
75. Kokią sumą panaudojote 2004 m. namų ūkio 

vartojimo poreikiams? 
 ________________ Lt  
 

 

76. Ar Jūs gavote kokių nors išmokų, susijusių su 
nelaimingu atsitikimu darbe ar profesine liga  
2003 m.? 

 Taip ........................................................... 1  77
 Ne ............................................................. 2  79
 
77. Kokia suma buvo gauta 2003 m.? 
 _________________ Lt  
 
78. Kokią sumą panaudojote 2004 m. namų ūkio 

vartojimo poreikiams? 
 ________________ Lt  
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PAJAMOS IŠ TURTO 
 
79. Ar gavote dividendų, palūkanų arba kitų pajamų iš 

turto 2004 m.? 
 Taip ...........................................................  1  80
 Ne .............................................................  2  86
 
80. Kam priklauso šios pajamos? 
 Tik Jums ...................................................  1  83
 Pajamos priklauso visiems namų ūkio 

nariams .....................................................  2  81
 Dalis pajamų priklauso Jums, dalis – 

kitiems namų ūkio nariams .......................  3  81
 
81. Kas geriausiai galėtų atsakyti į klausimus, 

susijusius su šiomis pajamomis? 
 Jūs pats ....................................................  1  83
 Kitas namų ūkio narys ..............................  2  82
 
82. Kuris tai namų ūkio narys? 
 Namų ūkio nario numeris ______  
 
Klausėjui: 
Įrašykite namų ūkio nario Nr. iš Namų ūkio anketos 1-ojo 
skyriaus, patikrinkite, ar buvo apklaustas šis namų ūkio narys,
ir tęskite  86 
 
83. Kiek pajamų iš turto gavote 2004 m.? 
 ____________ Lt 
 
84. Ar iš Jūsų nurodytos sumos buvo / bus 

sumokėtas pajamų mokestis? 
 Taip ...........................................................  1  85
 Ne .............................................................  2  86
 
85. Kokia šio pajamų mokesčio suma? 
 __________________ Lt 
 
 

PRIVATŪS PENSIJŲ FONDAI 
 
86. Ar Jūs gavote 2004 m. pajamas iš privačių pensijų 

fondų ar pensijų draudimo? 
 Taip ...........................................................  1  87
 Ne .............................................................  2  88
 
87. Nurodykite 2004 m. gautą pajamų sumą: 
 _________________ Lt  
 
88. Ar Jūs pats (neįskaitant darbdavio sumokėtų įmokų 

Sodrai) 2004 m. mokėjote papildomai į privačius 
pensijų draudimo fondus (3-ios pakopos)? 

 Taip ...........................................................  1  89
 Ne .............................................................  2  90
 
89. Nurodykite 2004 m. įmokėtą sumą: 
 _________________ Lt  
 

 

PAJAMŲ MOKESTIS 
 
90. Ar Jūs mokėjote / mokėsite pajamų mokesčio skir-

tumą tarp metinėje pajamų deklaracijoje nurodytos 
pajamų mokesčio sumos ir 2004 m. sumokėtos 
(išskaičiuotos) pajamų mokesčio sumos? 

 Taip ........................................................... 1  91
 Ne ............................................................. 2  92
 
91. Nurodykite pajamų mokesčio skirtumo sumą: 
 _________________ Lt  
 
92. Ar Jums buvo / bus grąžinta 2004 m. permokėta 

mokesčio suma? 
 Taip ........................................................... 1  93
 Ne ............................................................. 2  94
 
93. Už ką buvo arba bus grąžinta ši mokesčių suma? 
1.  Nebuvo pritaikytas arba buvo nepil-

nai pritaikytas neapmokestinamasis 
pajamų dydis ..................................  __________ Lt 

 Susigrąžinta sumokėta mokesčių lengvata už: 
2.  Gyvybės draudimo įmokas .............  __________ Lt 
3.  Palūkanas už kreditą būstui statyti 

arba pirkti .......................................  __________ Lt 
4.  Studijas ..........................................  __________ Lt 
5.  Įmokas į privačius pensijų fondus ..  __________ Lt 
6.  Asmeninio kompiuterio įsigijimą ir 

interneto prieigos įrengimą .............  __________ Lt 
7.  Kita (nurodykite) ...............................  __________ Lt 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 
 

SVEIKATA 
 
94. Kaip bendrai Jūs apibūdintumėte savo sveikatos 

būklę? 
 Labai gera ...........................................................  1 
 Gera ....................................................................  2 
 Vidutiniška ...........................................................  3 
 Bloga ...................................................................  4 
 Labai bloga .........................................................  5 
 
95. Jūs esate chroniškas ligonis, kenčiate nuo lėtinės 

ligos, negaluojate dėl fizinių sužalojimų? 
 Taip .....................................................................  1 
 Ne .......................................................................  2 
 
96. Ar paskutinius 6 mėn. ar ilgiau Jūsų veikla buvo 

apribota dėl sveikatos sutrikimų? 
 Taip, labai apribota .............................................  1 
 Taip, šiek tiek apribota ........................................  2 
 Ne, nebuvo apribota ............................................  3 
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97. Ar per paskutinius 12 mėn. dėl kokių nors priežasčių 
Jūs negavote medicininės konsultacijos, gydymo 
(išskyrus stomatologo), kurių Jums tikrai reikėjo? 

 Taip ...........................................................  1  98
 Ne .............................................................  2  99
 
98. Dėl kokios priežasties negavote medicininės 

konsultacijos, gydymo (išskyrus stomatologo)? 
Nurodykite vieną priežastį 

 Per brangu ........................................................... 1 
 Reikia laukti eilės ................................................. 2 
 Negalėjote ištrūkti iš darbo, namų ........................ 3 
 Per toli, nebuvo transporto ................................... 4 
 Gydytojų, ligoninių, gydymo baimė ...................... 5 

 
Norėjote palaukti, tikėjotės kad sveikata  
pagerės savaime ................................................. 6 

 Nežinote nė vieno gero gydytojo ar specialisto .... 7 
 Kitos priežastys .................................................... 8 
 
99. Ar per paskutinius 12 mėn. dėl kokių nors priežasčių 

Jūs negavote stomatologo konsultacijos, gydymo, 
kurių Jums tikrai reikėjo? 

 Taip .......................................................  1  100 
 Ne .........................................................  2  101 
 
100. Dėl kokios priežasties negavote stomatologo 

konsultacijos, gydymo? 
Nurodykite vieną priežastį 

 Per brangu ........................................................... 1 
 Reikia laukti eilės ................................................. 2 
 Negalėjote ištrūkti iš darbo, namų ........................ 3 
 Per toli, nebuvo transporto ................................... 4 
 Gydytojų, ligoninių, gydymo baimė ...................... 5 

 
Norėjote palaukti, tikėjotės kad sveikata  
pagerės savaime ................................................. 6 

 Nežinote nė vieno gero gydytojo ar specialisto .... 7 
 Kitos priežastys .................................................... 8 
 

 

KLAUSĖJO DALIS 
 
101. Įrašykite laiką, kada baigėte pildyti anketą:     
 ___________    val. _________ min.  
 
102. Apklausos metodas: 
 Asmeninė apklausa ...............................  1  104 
 Apklausa telefonu .................................  2  104 
 Anketą respondentas užpildė 

savarankiškai ........................................  3  104 
 Už respondentą atsakė kitas namų ūkio 

narys .....................................................  4  103 
 
103. Kuris namų ūkio narys atsakė į anketos 

klausimus? 
 Namų ūkio nario numeris ______  

 
104. Kaip vyko apklausa: 
 Labai gerai ..........................................................  1 
 Gerai ...................................................................  2 
 Patenkinamai ......................................................  3 
 Sunkiai (paaiškinkite pastabose) .........................  4 
 Labai sunkiai (paaiškinkite pastabose) ...............  5 
 
PASTABOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ______    ______
(Klausėjo vardas ir pavardė)  (Parašas)  (Telefonas)                                    (Klausėjo numeris)
 
 
 
(Grupės vadovo vardas ir pavardė)  (Parašas)  (Telefonas) 
 
 
 
Telefonas pasiteirauti: (8~5) 236 49 19; el. p. nut@std.lt 
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INFORMACIJA DĖL GYVENIMO SĄLYGŲ STATISTINIO TYRIMO 
(anketa PGS-02)  

 
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 dėl Bendrijos 
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS); 2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas 
(EB) Nr. 1980/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 
dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) sąsajoje su apibrėžimais ir jų 
atnaujinimu;  
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS), susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir trūkstamų reikšmių priskyrimo 
procedūromis;  
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmis;  
2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu; 
2004 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2004 įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS), numatant šalutinius tikslinius kintamuosius, susijusius su skurdo perėjimu iš kartos į 
kartą; 
2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2004 įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-SPGS), susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokybės ataskaitų turiniu. 
 

TYRIMO RŪŠIS, 
APIMTIS IR TIKSLAS 

Tiriamasis laikotarpis – 2004 m. 
Tyrimo tikslas – rengti visiškai palyginamus tarp Europos Sąjungos valstybių narių duomenis apie 
gyventojų pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą.  
 

DUOMENŲ 
KONFIDENCIALUMAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnis. 
„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“ (antra dalis).  

 
 
 



Forma patvirtinta Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. DĮ-117 

 
 
Statistikos departamento prie LRV 
Gyvenimo lygio statistikos skyrius 
Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius  
 
 
 

PAJAMŲ IR GYVENIMO SĄLYGŲ TYRIMAS 

APKLAUSOS ANKETA APIE GYVENIMĄ ŠEIMOJE PAAUGLYSTĖS METAIS 

PGS-03 
 
 
    Apklausiami 1939–1980 m. gimę privačių namų ūkių nariai 

Namų ūkio eilės numeris        Statistikos departamentas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą

Namų ūkio nario eilės numeris    Anketos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.std.lt 

 
 
 
 

Apklausos data: 2005 m.  _________________  ___ d. 

Įrašykite laiką, kada pradėjote pildyti anketą:  ___________    val. _________ min. 

 
 
 
 
KLAUSĖJUI! 
 

Prieš pradėdami apklausą, perskaitykite respondentui toliau išdėstytą tekstą. 
 
Pasistenkite prisiminti tą laikotarpį, kai Jūs buvote 12–16 metų amžiaus paauglys (-ė).  
Anketos klausimai yra susiję su šiuo Jūsų gyvenimo laikotarpiu. Klausimai bus užduodami apie Jūsų giminaičius: 
brolius (įbrolius), seseris (įseseres) ir tėvus arba asmenis, kuriuos Jūs tokiais laikėte. 
 

Jei respondentas prašo patikslinti metus arba tuo laikotarpiu keitėsi situacija, tokiu atveju nurodykite 14 metų amžių. 
 
 
1. Ar turėjote brolių ar seserų, kurie gyveno kartu su Jumis, kai buvote paauglys (-ė)? 

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

Ne ................................................................................................. 2 3 
 
2. Kiek brolių ir seserų gyveno kartu su Jumis, kai buvote paauglys (-ė)? 

Iš viso ...........................................................................................   
 
3. Kokioje šeimoje Jūs gyvenote, kai buvote paauglys (-ė)?  

Gyvenote... 

su abiem tėvais .................................................................................... 1 5 
 

tik su motina ................................................................................. 2 5 
 

tik su tėvu ..................................................................................... 3 4 
 

su motina ir motinos nauju sutuoktiniu / sugyventiniu .................. 4 5 
 

su tėvu ir tėvo nauja sutuoktine / sugyventine ............................. 5 4 
 

kitoje šeimoje (pas senelius, kitus gimines ir pan.), šeimynoje .... 6 4 
 

instituciniuose namuose (vaikų namuose ir pan.) ........................ 7 4 
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4. Ar turėjote motiną ar asmenį, kurį laikėte savo motina, kai buvote paauglys (-ė)? 

Taip ........................................................................................................ 1 5 

Ne ................................................................................................. 2 10
 
5. Nurodykite motinos gimimo metus:     m. 
 
6. Ką buvo baigusi Jūsų motina, kai Jūs buvote paauglys (-ė)? 

Doktorantūrą ................................................................................................................................................................................................ 1 

Aukštąją mokyklą ........................................................................................................................................................................................ 2 

Aukštesniąją mokyklą ................................................................................................................................................................................ 3 

Specialiąją vidurinę mokyklą (technikumą) iki 1991 metų .................................................................................................................... 4 

Profesinę mokyklą po vidurinės mokyklos .............................................................................................................................................. 5 

Vidurinę mokyklą, gimnaziją, bet neįgijo profesijos ............................................................................................................................... 6 

Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigusi pagrindinę* mokyklą ir kartu su profesija gavo vidurinės mokyklos atestatą .............. 7 

Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigusi pagrindinę mokyklą, joje įgijo profesiją, bet negavo vidurinės mokyklos atestato ............ 8 

Pagrindinę mokyklą .................................................................................................................................................................................... 9 

Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojo nebaigusi pagrindinės mokyklos, joje įgijo profesiją ...................................................... 10

Pradinę mokyklą ......................................................................................................................................................................................... 11

Nebaigusi pradinės mokyklos, nelankė mokyklos ................................................................................................................................. 12

Nenurodė ..................................................................................................................................................................................................... 99
 

* Pagrindinė mokykla – dešimtmetė (arba anksčiau devynmetė, aštuonmetė, septynmetė mokykla). 
 
7. Kokia buvo Jūsų motinos pagrindinė veikla, kai Jūs buvote paauglys (-ė)?  

Jūsų motina buvo... 

samdoma darbuotoja ................................................................... 1 9 

užsiimanti privačia veikla .............................................................. 2 9 

šeimos narė, dirbanti šeimos įmonėje ar ūkyje be atlyginimo ...... 3 9 

bedarbė ........................................................................................ 4 8 

senatvės pensininkė .................................................................... 5 8 

invalidė, negalinti dirbti dėl ligos .................................................. 6 8 

išėjusi atostogų vaikui prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų ......................... 7 8 

namų šeimininkė .......................................................................... 8 8 

kita ............................................................................................... 9 8 

nenurodė ...................................................................................... 99 10
 
8. Ar Jūsų motina turėjo darbą iki tol, kai Jūs tapote paaugliu (-e)? 

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

Ne ................................................................................................. 2 10
 
9. Kokios buvo Jūsų motinos pareigos, profesija, atliekamas darbas? 

(Išsamiai apibūdinkite jos dirbtą darbą) 
Jei 7-me klausime pažymėta 4, 5, 6, 7, 8 arba 9, nurodykite paskutines Jūsų motinos pareigas, profesiją, atliekamą darbą iki 
tol, kai Jūs tapote paaugliu (-e). 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Profesijos kodas ....   
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10. KLAUSĖJUI! Jei 3 klausime pažymėta 1, 3 arba 5 ...................................  1 12

 Jei 3 klausime pažymėta 2, 4, 6 arba 7 ............................ 2 11
 

11. Ar turėjote tėvą ar asmenį, kurį laikėte savo tėvu, kai buvote paauglys (-ė)? 

Taip ........................................................................................................ 1 12

Ne ................................................................................................. 2 17
 

12. Nurodykite tėvo gimimo metus:     m. 
 

13. Ką buvo baigęs Jūsų tėvas, kai Jūs buvote paauglys (-ė)? 

Doktorantūrą ................................................................................................................................................................................................ 1 

Aukštąją mokyklą ........................................................................................................................................................................................ 2 

Aukštesniąją mokyklą ................................................................................................................................................................................ 3 

Specialiąją vidurinę mokyklą (technikumą) iki 1991 metų .................................................................................................................... 4 

Profesinę mokyklą po vidurinės mokyklos .............................................................................................................................................. 5 

Vidurinę mokyklą, gimnaziją, bet neįgijo profesijos ............................................................................................................................... 6 

Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigusi pagrindinę* mokyklą ir kartu su profesija gavo vidurinės mokyklos atestatą .............. 7 

Profesinę mokyklą, į kurią įstojo baigusi pagrindinę mokyklą, joje įgijo profesiją, bet negavo vidurinės mokyklos atestato ............ 8 

Pagrindinę mokyklą .................................................................................................................................................................................... 9 

Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojo nebaigusi pagrindinės mokyklos, joje įgijo profesiją ...................................................... 10

Pradinę mokyklą ......................................................................................................................................................................................... 11

Nebaigęs pradinės mokyklos, nelankė mokyklos .................................................................................................................................. 12

Nenurodė ..................................................................................................................................................................................................... 99
 

* Pagrindinė mokykla – dešimtmetė (arba anksčiau devynmetė, aštuonmetė, septynmetė mokykla). 
 

14. Kokia buvo Jūsų tėvo pagrindinė veikla, kai Jūs buvote paauglys (-ė)? 
Jūsų tėvas buvo... 

samdomas darbuotojas ................................................................ 1 16

užsiimantis privačia veikla ............................................................ 2 16

šeimos narys, dirbantis šeimos įmonėje ar ūkyje be atlyginimo .. 3 16

bedarbis ....................................................................................... 4 15

senatvės pensininkas ................................................................... 5 15

invalidas, negalintis dirbti dėl ligos ............................................... 6 15

išėjęs atostogų vaikui prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų .......................... 7 15

namų šeimininkas ........................................................................ 8 15

kitas .............................................................................................. 9 15

nenurodė ...................................................................................... 99 17
 

15. Ar Jūsų tėvas turėjo darbą iki tol, kai Jūs tapote paaugliu (-e)? 

Taip ........................................................................................................ 1 16

Ne ................................................................................................. 2 17
 

16. Kokios buvo Jūsų tėvo pareigos, profesija, atliekamas darbas? 
(Išsamiai apibūdinkite jo dirbtą darbą) 

Jei 14-me klausime pažymėta 4, 5, 6, 7, 8 arba 9, nurodykite paskutines Jūsų tėvo pareigas, profesiją, atliekamą darbą iki tol, 
kai Jūs tapote paaugliu (-e). 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Profesijos kodas ....   
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KLAUSĖJUI! 
Asmeniui, kuris gyveno instituciniuose namuose, kai buvo paauglys (3–me klausime pažymėta 7) į šį klausimą atsakyti 
nereikia. 
 
17. Ar dažnai namų ūkis, kuriame Jūs gyvenote paauglystės metais, turėjo finansinių sunkumų? 

Visada / Beveik visada ........................................................................ 1 

Dažnai .................................................................................................... 2 

Kartais ................................................................................................... 3 

Retai ....................................................................................................... 4 

Niekada ................................................................................................. 5 

Nenurodė .............................................................................................. 99
 

AČIŪ UŽ DALYVAVIMĄ TYRIME! 
 
 

KLAUSĖJO DALIS 
 
18. Įrašykite laiką, kada baigėte apklausą:     ___________ val. _________ min. 
 
19. Apklausos metodas: 

Asmeninė apklausa   1 baigti 

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

Anketą respondentas užpildė savarankiškai ................................ 3 baigti 

Už respondentą atsakė kitas namų ūkio narys (respondentas 
išvykęs iki tyrimo laikotarpio pabaigos, yra neįgalus ir pan.) ........ 4 20 

 
20. Kuris tai namų ūkio narys? 

Namų ūkio nario eilės numeris .....................................................   
 
 
PASTABOS 
 

 

 

 

 
 

      
(Klausėjo vardas ir pavardė)   (Parašas)   (Telefonas)                                                 (Klausėjo numeris) 
 
Pasiteirauti: tel. (8~5) 236 49 19; el. p. nut@std.lt 
 
 

INFORMACIJA DĖL GYVENIMO SĄLYGŲ STATISTINIO TYRIMO 
(Apklausos anketa apie gyvenimą šeimoje paauglystės metais PGS-03)  

 

TEISINIS PAGRINDAS Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 
2004 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2004 įgyvendinantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 
(ES-PGSS), numatant šalutinius tikslinius kintamuosius, susijusius su skurdo perėjimu iš kartos į kartą. 
 

TYRIMO RŪŠIS, 
APIMTIS IR TIKSLAS 

Atrankinis tyrimas. 
Tiriamasis laikotarpis – respondento paauglystės metai. 
Tyrimo tikslas – surinkti informaciją, leidžiančią įvertinti tėvų išsilavinimą ir profesinės veiklos įtaką 
skurdo rizikai ir socialinei atskirčiai.  
 

DUOMENŲ 
KONFIDENCIALUMAS 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnis. 
„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“ (antra dalis).  
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