POPULATION AND HOUSING CENSUS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 2011
QUESTIONS

PART I. DATA ON THE DWELLING
I. ADDRESS / PLACE OF RESIDENCE
locality
ward (seniūnija)
street
house No

block No

flat No

Name of the owner (one of the owners)
If there are no street names and (or) house numbers in the locality, or if the person (s) permanently resides (reside) in the territory of
a horticultural society and the address of the land plot is not registered

name
surname
Name of the horticultural society
If the person (s) permanently resides (reside) in the territory of a horticultural society and the address of the land plot is not registered

name
land plot No
Institution:
health care (long-term care hospital etc.)
care (child care home etc.)
temporary residence (shelter etc.)
educational (special school etc.)
correctional (prison etc.)
religious (monastery etc.)

Ö Section IV

other

Ø

homeless (no dwelling)

Ö Section IV

2

II. BUILDING
Year of construction:

If the exact year is unknown, indicate the period of construction

before 1919

1946–1960

1971–1980

1991–2000

1919–1945

1961–1970

1981–1990

2001–2005

2006 and later

III. DWELLING
7. Conveniences:

1. Type of the dwelling:
one-dwelling building

hot water

yes

no

dwelling in a two-dwelling building

bath, shower

yes

no

dwelling in an apartment building

flush toilet

yes

no

dwelling in a non-residential building

electricity

yes

no

hostel

8. Water supply:

Ö Section IV

hotel etc.
other quarters
(a garden house which is not adjusted
for living all year round, a carriage, etc.)

Ö Section IV

centralized

shaft (dug) well

private artesian well

none

9. Sewage disposal (sewerage):
2. Occupancy status of the dwelling:

centralized

cesspit

private with treatment
facilities

none

permanently occupied
reserved for secondary or seasonal use
vacant

10. Main type of heating of the dwelling:

3. Ownership of the dwelling:

central heating from a central heating system

private, of natural persons

central heating from a local heating source

private, of legal persons

Ø

state

Indicate the energy source used. If several sources are used,
number them starting with the mostly used one 1 2 3

municipal
other (common of natural and legal persons etc.)

4. Useful floor space of the
dwelling:

electricity

m

solid fuel

2

gas

The floor space of all rooms, warm auxiliary and business
quarters in the dwelling

liquid fuel
other (geothermal, solar, wind energy, etc.)

5. Number of living rooms:

Ø

Without a kitchen

6. Kitchen:

stove, fireplace

room

in another place

part of a room

none

other Ö
none
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IV. HOUSEHOLD (-S)
1. List of residents of the dwelling by household (-s).

Name, surname

1

Person’s
order No

Househ
old No

Relationship
to the
reference
person in the
household1

Person’s order No
spouse

cohabitant

mother

father

Reason
Duration of
Tempor Tempor
for
departure or
arily
arily
departur
arrival
absent present
e or
(months)
arrival 2

Country, if the person went abroad

Relationship to the reference person in the household

2

1 – reference person

7 – brother (sister)

2 – spouse

8 – son-in-law (daughter-in-law), cohabitant of the son (daughter)

3 – cohabitant

9 – grandparent

4 – son (daughter) (including an adopted child) of the reference person or his (her) spouse or
cohabitant
5 – mother (father)

10 – grandchild

No of Part II of the
questionnaire

Reason for departure or arrival
D – work
M – studies
S – family reasons
K – other

11 – another relative
12 – non-relative (foster child etc.)

6 – mother (father) of the spouse or cohabitant

If the number of persons enumerated exceeds the number of rows in the table, the list of residents of the dwelling is to be continued in the continuation of Part I of the questionnaire. If the duration of temporary departure
or arrival is less than one month, write in “0”.

2. Tenure status of the dwelling by household (-s).
Household No

Household No

Household No

Does (do) the member (-s) of the household own the
dwelling?

Does (do) the member (-s) of the household own the
dwelling?

Does (do) the member (-s) of the household own the
dwelling?

yes
no Ö

rents (rent) the entire dwelling
rents (rent) part of the dwelling
other

yes
no Ö

rents (rent) the entire dwelling
rents (rent) part of the dwelling

yes
no Ö

other

If more than 3 households reside in the dwelling, data on the fourth and subsequent households are to be entered into the continuation of Part I of the questionnaire.

rents (rent) the entire dwelling
rents (rent) part of the dwelling
other
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3. Address of the place of usual residence of a temporarily present person.
If the person came from another place of residence in Lithuania

person’s order No ________________________________________________ name, surname
municipality
ward (seniūnija)
locality

street
house No

block No

flat No

Name of the owner (one of the owners)
If there are no street names and (or) house numbers in the locality, or if the person (s) permanently resides (reside) in the territory of
a horticultural society and the address of the land plot is not registered

name
surname
Name of the horticultural society
If the person (s) permanently resides (reside) in the territory of a horticultural society and the address of the land plot is not registered

name
land plot No

homeless (no dwelling)

person’s order No ________________________________________________

name, surname
municipality
ward (seniūnija)
locality

street
house No

block No

flat No

Name of the owner (one of the owners)
If there are no street names and (or) house numbers in the locality, or if the person (s) permanently resides (reside) in the territory of
a horticultural society and the address of the land plot is not registered

name
surname
Name of the horticultural society
If the person (s) permanently resides (reside) in the territory of a horticultural society and the address of the land plot is not registered

name
land plot No

homeless (no dwelling)

If more than 2 temporarily present persons are present in the dwelling, data on the third and subsequent persons are to be entered into
the continuation of Part I of the questionnaire.
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PART II. DATA ON THE PERSON
Name

6. What is your citizenship?
Lithuanian
other

Ø
Surname

stateless

Personal number

MIGRATION

1. Your sex:
male

7. Where did you live one year prior to the census
(on 1 March 2010)?

female

in the same locality

2. Your date of birth:
–

in another locality within Lithuania

Ø

–

in an urban area
year

month

day

age, in years
city/town

3. Your place of
birth:
Lithuania

in a rural area
urban area

Ö

municipality

rural area

abroad

Ø

ward (seniūnija)

abroad
country

country

4. What is your marital status?

8. Have you ever lived abroad for a year or longer?

To be answered by a person aged 15 and older

yes
no

married
year of
registration
of the first
marriage

divorced
widowed

Ö question 9
Ö question 13

9. Have you ever lived abroad for a year or longer?
country

10. When did you arrive in or return to Lithuania for the
last time?

never married

5. How many children have you given birth to?
To be answered by a WOMAN aged 15 and older

number of children

none

Ø
year of birth of your first child
year

arrived
year

returned

Ö question 12
Ö question 11

11. What was the main reason for departure?
work

family reasons

studies

other

12. What was the main reason for arrival in or return to
Lithuania?
work

wish to live in the native land

studies

other

family reasons
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ETHNO-CULTURAL DATA

EDUCATION

13. What is your ethnicity?
Lithuanian

Polish

17. Do you attend a school of higher education,
vocational or general school?
Russian

another

Ø

To be answered by a person aged 6–64

yes
no

not indicated

18. What institution have you graduated from?

14. What is your mother tongue?
Lithuanian

Polish

Russian

another

To be answered by a person aged 10 and older

Ø
doctoral studies
university (academy, institute, seminary, etc.)
not indicated

college

15. What other languages do you know, i. e. are able to
speak and (or) write?
Russian

Polish

Spanish

English

German

other

Lithuanian

French

Ø

professional college
special secondary school (technicum)
vocational school (after graduating from a general upper
secondary school)
general upper secondary school, gymnasium
vocational school after graduating from a general lower
secondary school where, together with a profession,
received general upper secondary education
vocational school after graduating from a general lower
secondary school where only obtained a profession

no command of other languages

RELIGION
16. Which religious community would you attach yourself
to?

vocational (trade) school without completion of a general
lower secondary school where, together with a
profession, received general lower secondary education
vocational (trade) school without completion of a general
lower secondary school where only obtained a
profession

Roman Catholic

Old Believer

Greek Catholic (Uniate)

Judaist

Evangelical Lutheran

Sunni Muslim

Evangelical Reformed

Karaite

primary school

Orthodox Believer

other

unfinished primary school

general lower secondary school

Ø
……………………………………………………………..
literate (no schooling)
illiterate

not any

not indicated
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SOURCES OF LIVELIHOOD
19. What were your sources of livelihood (income)
over the last 12 months prior to the census
(March 2010–February 2011)?
Number starting with the highest income 1 2

22. Have you ever worked before?
yes

Ö question 23

no

Ö END OF THE INTERVIEW
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Questions 23–29 on work in the MAIN WORKPLACE

wage or salary
income from own or family business

23. Which of the following employed persons were
you?

income from agricultural activity

employee

income from property or investments

self-employed with employees

pension

self-employed without employees

benefit

contributing family member working in a family business or
on a family farm

scholarship

other

supported by the State

Ø

supported by the family and (or) other persons
other
END OF THE INTERVIEW for a child aged 0–14

EMPLOYMENT
To be answered by a person aged 15 and older

20. Did you have a job one week before the census
(22–28 February 2011)?
yes

Ö

question 23

no

Ö

question 21

24. Location of your workplace:
the same locality as the place of residence
another locality within Lithuania
abroad

Ø
Ö question 27

21. Which of the following unemployed persons
were you?
unemployed

Ö

question 22

country

25. Your workplace was:

pupil, student
pensioner
unemployed due to disability

enterprise, institution, organization and the like Ö question 26

farmer’s or family farm

homemaker
business license
other

Ø

other

Ø

END OF THE INTERVIEW for a pupil, student, pensioner, person
unemployed due to disability, homemaker, another person

Ö

question 27
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26. Name and address of your workplace:
Name

subsidiary

Address

municipality
locality
street

house No

block No

flat No

27. Describe the main economic activity (the goods produced or the services provided) of your
workplace:

28. What was your position, occupation, or work performed?

29. Give a short description of your work:

Forma patvirtinta Statistikos departamento generalinio
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. DĮ-183

Statistikos departamentui

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VISUOTINIO
GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMO LAPAS (VIENKARTINIS)
Įrašomi 2011 m. kovo 1 d. duomenys
DĖMESIO! Pildyti juodu arba mėlynu rašikliu DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS:

.

Atsakymus į klausimus žymėti
Garantuojamas gautų
duomenų konfidencialumas

Surašymo
skyriaus nr.

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo lapo (vienkartinio) (toliau – surašymo lapas) forma
skelbiama interneto svetainėje http://www.stat.gov.lt, elektroninė surašymo lapo forma – https://esurasymas2011.stat.gov.lt

Instruktoriaus
apylinkės nr.

Surašymo
apylinkės nr.

Savivaldybės
kodas

Gyvenamosios
vietovės kodas

Pastato kodas

I DALIS. BŪSTO DUOMENYS
I. ADRESAS / GYVENAMOJI VIETA
gyvenamoji
vietovė

M – miestas
MST – miestelis
K – kaimas
VS – viensėdis

seniūnija
gatvė
namo nr.

korpuso nr.

buto nr.

PR – prospektas
AL – alėja
SKG – skersgatvis
A – aikštė
PL – plentas
SKV – skveras
KEL – kelias
TAK – takas

Būsto savininkas (vienas iš savininkų)
Jei gyvenamojoje vietovėje nėra gatvių pavadinimų ir (ar) namų numerių arba nuolat gyvenama name sodininkų bendrijos teritorijoje,
kai adresas neįregistruotas

vardas
pavardė
Sodininkų bendrija
Jei asmuo (-enys) nuolat gyvena name sodininkų bendrijos teritorijoje ir adresas neįregistruotas

pavadinimas
sklypo nr.
Institucija:
sveikatos priežiūros (ilgalaikio gydymo ligoninė ar pan.)

pataisos (kalėjimas ar pan.)

globos (vaikų, senelių globos namai ar pan.)

religinė (vienuolynas ar pan.)

laikino gyvenimo (nakvynės namai ar pan.)

kita

IV skyrius

mokymo (specialioji mokykla ar pan.)

nėra būsto (benamis (-iai)

IV skyrius

gyventojų, kuriems užpildyta surašymo lapo II dalis, skaičius

Surašymo lapo I dalies tęsinys

vyrų

Surašymo lapo I dalies nr.

moterų

2

II. PASTATAS
Pastatymo metai:

Jei tiksliai nežinoma, nurodyti laikotarpį

iki 1919

1946–1960

1971–1980

1991–2000

1919–1945

1961–1970

1981–1990

2001–2005

2006 ir vėliau

III. BŪSTAS
1. Būsto tipas:

7. Patogumai:

vieno buto namas

karštas vanduo

yra

nėra

butas dviejų butų name

vonia, dušas

yra

nėra

butas daugiabučiame name

tualetas su nutekamuoju vandeniu

yra

nėra

butas negyvenamajame pastate

elektra

yra

nėra

bendrabutis
viešbutis ar pan.

8. Vandens tiekimas:
IV skyrius

kita patalpa

centralizuotas

šachtinis (kastinis) šulinys

individualus artezinis gręžinys

nėra

IV skyrius

(nepritaikytas gyventi ištisus metus
sodo namas, vagonėlis ar pan.)

9. Nuotekų tvarkymas (kanalizacija):
2. Būsto apgyvendinimas:

centralizuotas

išgriebimo duobė

individualus su valymo įrenginiais

nėra

gyvenama nuolat
naudojamas kaip antrasis būstas arba gyvenama sezono
metu

10. Pagrindinis būsto šildymo būdas:

neapgyvendintas

centrinis šildymas iš šilumos tinklų

3. Būsto nuosavybė:

centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio

privati fizinių asmenų
Nurodyti naudojamą energijos šaltinį, jei naudojami
keli – numeruoti juos pagal dažniausiai naudojamą

privati juridinių asmenų
valstybės

elektra

savivaldybės
kietas kuras

kita (bendroji fizinių ir juridinių asmenų ar pan.)

dujos

4. Būsto naudingasis plotas:

m

2

skystas kuras

Kambarių, kitų šildomų pagalbinių ir verslo patalpų būste plotų suma

kita (geoterminė, saulės, vėjo energija ar pan.)

5. Būsto gyvenamųjų kambarių skaičius:
Be virtuvės

6. Virtuvė:

krosnis, židinys

kambarys

kitoje patalpoje

kitas

kambario dalyje

nėra

nėra

Surašymo lapo I dalies nr.
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Surašymo lapo I dalies tęsinių skaičius

IV. NAMŲ ŪKIS (-IAI)

Pirmojo surašymo lapo I dalies nr.

1. Būsto gyventojų sąrašas pagal namų ūkį (-ius).
Namų
Asmens
ūkio
eilės nr.
nr.

Vardas, pavardė

1

Ryšys su
asmeniu,
užrašytu
sutuoktipirmuoju
nio (-ės)
namų ūkyje 1

Asmens eilės nr.
sugyventinio (-ės)

motinos

tėvo

Laikinai Laikinai
išvykęs atvykęs

Ryšys su asmeniu, užrašytu pirmuoju namų ūkyje
1 – asmuo, užrašytas pirmuoju
2 – sutuoktinis (-ė)
3 – sugyventinis (-ė)
4 – sūnus / duktė (įskaitant įvaikintą) asmens, užrašyto pirmuoju, arba jo sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės)
5 – motina / tėvas
6 – sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) motina / tėvas

Išvykimo
ar atvykimo
trukmė,
mėnesių
skaičius

Išvykimo
ar atvykimo priežastis 2

Valstybė, jei asmuo išvyko į užsienį

2

7 – brolis /sesuo
8 – žentas / marti, sūnaus / dukters sugyventinė (-is)
9 – senelis (-ė)
10 – vaikaitis (-ė)
11 – kitas (-a) giminaitis (-ė)
12 – ne giminė (globojamas vaikas ar kt.)

Surašymo lapo II dalies nr.

Išvykimo ar atvykimo priežastis
D – dirbti
M – mokytis
S – šeiminė priežastis
K – kita

Jei surašoma daugiau asmenų nei yra eilučių lentelėje, būsto gyventojų sąrašas tęsiamas surašymo lapo I dalies tęsinyje . Jei laikino išvykimo ar atvykimo trukmė trumpesnė nei keturios savaitės, įrašyti „0“.

2. Būsto valdos statusas pagal namų ūkį (-ius).
Namų ūkio nr.

Namų ūkio nr.

Namų ūkio nr.

Ar namų ūkio narys (-iai) yra šio būsto savininkas (-ai)? Ar namų ūkio narys (-iai) yra šio būsto savininkas (-ai)? Ar namų ūkio narys (-iai) yra šio būsto savininkas (-ai)?
taip

taip
nuomojasi visą būstą

ne

nuomojasi dalį būsto
kita

taip
nuomojasi visą būstą

ne

nuomojasi dalį būsto
kita

Jei surašomi daugiau nei 3 namų ūkiai, ketvirtojo ir kitų namų ūkių duomenys įrašomi surašymo lapo I dalies tęsinyje

nuomojasi visą būstą
ne

nuomojasi dalį būsto
kita

Surašymo lapo I dalies nr.
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Surašymo lapo I dalies tęsinių skaičius
Pirmojo surašymo lapo I dalies nr.

3. Laikinai atvykusio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
Jei asmuo atvyko iš kitos gyvenamosios vietos Lietuvoje

asmens eilės nr.

vardas, pavardė
savivaldybė
seniūnija
gyvenamoji
vietovė
gatvė
namo nr.

buto nr.

korpuso nr.

M – miestas
MST – miestelis
K – kaimas
VS – viensėdis
PR – prospektas
AL – alėja
SKG – skersgatvis
A – aikštė
PL – plentas
SKV – skveras
KEL – kelias
TAK – takas

Būsto savininkas (vienas iš savininkų)
Jei gyvenamojoje vietovėje nėra gatvių pavadinimų ir (ar) namų numerių arba nuolat gyvenama name sodininkų bendrijos teritorijoje,
kai adresas neįregistruotas

vardas
pavardė
Sodininkų bendrija
Jei asmuo (-enys) nuolat gyvena name sodininkų bendrijos teritorijoje ir adresas neįregistruotas

pavadinimas
sklypo nr.

nėra būsto (benamis)

asmens eilės nr.

vardas, pavardė
savivaldybė
seniūnija
gyvenamoji
vietovė
gatvė
namo nr.

buto nr.

korpuso nr.

Būsto savininkas (vienas iš savininkų)
Jei gyvenamojoje vietovėje nėra gatvių pavadinimų ir (ar) namų numerių arba nuolat gyvenama name sodininkų bendrijos teritorijoje,
kai adresas neįregistruotas

vardas
pavardė
Sodininkų bendrija
Jei asmuo (-enys) nuolat gyvena name sodininkų bendrijos teritorijoje ir adresas neįregistruotas

pavadinimas
sklypo nr.

nėra būsto (benamis)

Jei surašomi daugiau nei 2 laikinai į būstą atvykę asmenys, trečiojo ir kitų duomenys įrašomi surašymo lapo I dalies tęsinyje

Surašymo lapo I dalies nr.

M – miestas
MST – miestelis
K – kaimas
VS – viensėdis
PR – prospektas
AL – alėja
SKG – skersgatvis
A – aikštė
PL – plentas
SKV – skveras
KEL – kelias
TAK – takas
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II DALIS. ASMENS DUOMENYS
Surašymo lapo I dalies nr.

Asmens eilės nr.

6. Kokia Jūsų pilietybė?
Lietuvos Respublikos

kitos (-ų) valstybės (-ių)

Vardas

be pilietybės

MIGRACIJA
Pavardė
7. Kur Jūs gyvenote vieni metai iki surašymo
(2010 m. kovo 1 d.)?
toje pačioje gyvenamojoje vietovėje
kitoje gyvenamojoje vietovėje Lietuvoje

Asmens kodas
mieste

1. Jūsų lytis:

miestas

vyras

moteris

kaimo gyvenamojoje vietovėje
savivaldybė

2. Jūsų gimimo data:
Y Y Y Y – M M – D D
metai

mėnuo

diena

seniūnija

sukakusių metų
skaičius
užsienyje

3. Jūsų gimimo vieta:

valstybė

miestas
Lietuva

8. Ar kada nors Jūs gyvenote užsienyje vienus metus
ar ilgiau?

kaimo gyvenamoji vietovė
užsienis

taip

9 kl.

ne

13 kl.

9. Iš kurios valstybės atvykote ar grįžote?
valstybė

4. Kokia Jūsų santuokinė padėtis?

valstybė

Klausti 15 metų ir vyresnio asmens

vedęs (ištekėjusi)
išsituokęs (-usi)
našlys (-ė)

pirmosios
santuokos
įregistravimo
metai

10. Kada atvykote ar paskutinį kartą grįžote gyventi į
Lietuvą?
metai

atvykote

12 kl.

grįžote

11 kl.

11. Kokia pagrindinė išvykimo į užsienį priežastis?

niekada nebuvote vedęs (ištekėjusi)

dirbti

šeiminė priežastis

mokytis

kita

5. Kiek Jūs pagimdėte vaikų?
Klausti 15 metų ir vyresnės MOTERS

pagimdytų vaikų skaičius

kada gimė pirmasis kūdikis?
metai

nė vieno

12. Kokia pagrindinė atvykimo ar grįžimo priežastis?
dirbti

noras gyventi tėvynėje

mokytis

kita

šeiminė priežastis

Surašymo lapo II dalies nr.
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MOKYMASIS IR IŠSILAVINIMAS

ETNOKULTŪRINIAI RODIKLIAI
13. Kokia Jūsų tautybė?
lietuvis (-ė)

lenkas (-ė)

rusas (-ė)

kita

17. Ar Jūs mokotės aukštojoje, profesinėje arba
bendrojo lavinimo mokykloje?
Klausti 6–64 metų asmens

taip
ne

nenurodė

14. Kokia Jūsų gimtoji (-osios) kalba (-os)?
lietuvių

lenkų

rusų

18. Ką Jūs baigėte?
kita

Klausti 10 metų ir vyresnio asmens

doktorantūrą (aspirantūrą)
universitetą (akademiją, institutą, seminariją ar pan.)

nenurodė

15. Kurias kitas kalbas Jūs mokate, t. y. galite kalbėti
ir (ar) rašyti?
rusų

lenkų

ispanų

anglų

vokiečių

kitą (-as)

lietuvių

prancūzų

kolegiją
aukštesniąją mokyklą
specialiąją vidurinę (technikumą)
profesinę mokyklą po vidurinės mokyklos
vidurinę mokyklą, gimnaziją
profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs pagrindinę
mokyklą ir kartu su profesija įgijote vidurinį išsilavinimą

nemoka

profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs
pagrindinę mokyklą ir įgijote tik profesiją

RELIGIJA

16. Kuriai religinei bendruomenei Jūs save priskirtumėte?
Romos katalikų

sentikių

graikų apeigų katalikų

judėjų

evangelikų liuteronų

musulmonų sunitų

evangelikų reformatų

karaimų

ortodoksų (stačiatikių, pravoslavų)

kitai

profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote nebaigęs
pagrindinės mokyklos ir kartu su profesija įgijote
pagrindinį išsilavinimą
profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote nebaigęs
pagrindinės mokyklos ir įgijote tik profesiją
pagrindinę mokyklą
pradinę mokyklą
nebaigėte pradinės mokyklos

esate raštingas (nelankėte mokyklos)
nė vienai

nenurodė, negali atsakyti

esate neraštingas

Surašymo lapo II dalies nr.
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PRAGYVENIMO ŠALTINIAI
19. Kokie buvo Jūsų pragyvenimo šaltiniai per metus iki
surašymo (2010 m. kovo–2011 m. vasario mėn.)?
Numeruoti pagal pajamų dydį

darbo užmokestis

22. Ar anksčiau Jūs dirbote?
taip

23 kl.

ne

APKLAUSA BAIGTA

23–29 kl. apie darbą PAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE

pajamos iš savo ar šeimos verslo

23. Kuris (-i) iš šių dirbančių asmenų Jūs buvote?
pajamos iš žemės ūkio veiklos
samdomasis (-oji) darbuotojas (-a)
pajamos iš nuosavybės ar investicijų

savarankiškai dirbantis ir samdantis darbuotojus asmuo

pensija

savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantis asmuo

pašalpa

padedantis (-i) šeimos narys (-ė), dirbantis (-i) šeimos
įmonėje ar ūkyje

stipendija

kitas (-a)

valstybės išlaikomas (-a)
šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikomas (-a)
kitas pragyvenimo šaltinis
0–14 metų vaikui

APKLAUSA BAIGTA

24. Kurioje vietovėje Jūs dirbote?
UŽIMTUMAS
Klausti 15 metų ir vyresnio asmens

20. Ar Jūs turėjote darbą savaitę iki surašymo
(2011 m. vasario 22–28 d.)?
taip

23 kl.

ne

21 kl.

toje pačioje vietovėje, kur ir gyvenote
kitoje gyvenamojoje vietovėje Lietuvoje
užsienyje

27 kl.

21. Kuris (-i) iš šių nedirbančių asmenų Jūs buvote?
bedarbis (ė)

valstybė

22 kl.

25. Jūsų darbovietė buvo:

mokinys (-ė), studentas (-ė)

įstaiga, įmonė, organizacija ar pan.

pensininkas (-ė)

ūkininko ar šeimos ūkis

dėl negalios nedirbantis asmuo

turėjote verslo liudijimą

namų šeimininkas (-ė)

kita

kitas (-a)

Mokiniui (-ei), studentui (-ei), pensininkui (-ei),
dėl negalios nedirbančiam asmeiui,
namų šeimininkui (-ei), kitam asmeniui

26 kl.

APKLAUSA BAIGTA

Surašymo lapo II dalies nr.
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26. Koks Jūsų darbovietės pavadinimas ir adresas?
Pavadinimas
filialas

Adresas
savivaldybė

vietovė

gatvė

namo nr.

korpuso nr.

buto nr.

M – miestas
MST – miestelis
K – kaimas
VS – viensėdis
PR – prospektas
AL – alėja
SKG – skersgatvis
A – aikštė
PL – plentas
SKV – skveras
KEL – kelias
TAK – takas

27. Apibūdinkite darbovietės pagrindinę ekonominę veiklą (kokias prekes gamino ar paslaugas teikė):

28. Kokios Jūsų pareigos, profesija ar atliekamas darbas?

29. Trumpai apibūdinkite savo darbą:

Atsakinėjo:

pats asmuo

kitas būsto gyventojas

kitas asmuo

min.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte surašymo lapui pildyti:

Surašinėtojas
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pasiteirauti Statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 4637, 236 4915; el. p. surasymas@stat.gov.lt.
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Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio
gyventojų ir būstų surašymo lapo (vienkartinio)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VISUOTINIO
GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMO
STATISTINIO TYRIMO
TEISINIS PAGRINDAS

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl
gyventojų ir būstų surašymų (OL 2008 L 218, p. 14);
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 1143299);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimas Nr. 80 „Dėl
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo“ (Žin., 2010,
Nr. 11-535).

STATISTINIO TYRIMO
RŪŠIS, APIMTIS IR
TIKSLAS

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas atliekamas
apklausiant gyventojus, naudojant administracinius duomenis ir suteikiant galimybę
gyventojams dalyvauti elektroniniame surašyme. Apklausiami visi nuolatiniai Lietuvos
Respublikos gyventojai.
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas atliekamas
2011 metų kovo–gegužės mėnesiais. Įrašomi 2011 m. kovo 1 d. duomenys.
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo tikslas –
nustatyti Lietuvos Respublikos gyventojų skaičių ir pasiskirstymą gyvenamosiose
vietovėse ir administraciniuose teritoriniuose vienetuose bei gauti statistinę informaciją
apie gyventojų demografinę, socialinę-ekonominę sudėtį, duomenis apie būstus ir jų
kokybę.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA

STATISTINIŲ DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo išankstinius
pagrindinius rezultatus numatyta paskelbti iki 2011 m. gruodžio 30 d. Statistikos
departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis:
„Fiziniai asmenys privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios
statistikos darbų programa.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio
gyventojų ir būstų surašymo lapo (vienkartinio)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI, KAIP PILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VISUOTINIO
GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMO LAPĄ
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas (toliau – surašymas) atliekamas
2011 metų kovo–gegužės mėnesiais. Įrašomi 2011 m. kovo 1 d. 00 val. (toliau – surašymo momentas) duomenys.
2. Surašymo vienetai – nuolatinis gyventojas, namų ūkis, būstas:
2.1. Nuolatinis gyventojas – Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvos teritorijoje arba esantis
užsienyje iki vienų metų; užsienietis, gavęs nuolatinį leidimą gyventi, nuolat gyvenantis Lietuvos teritorijoje;
užsienietis, gavęs laikiną leidimą gyventi vieniems metams ar ilgesniam laikotarpiui.
2.2. Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie
dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Giminystės ar santuokiniai ryšiai tarp namų
ūkio narių nebūtini.
2.3. Būstas – vieno buto namas, butas gyvenamajame name ir negyvenamajame pastate, atskiras (-i)
kambarys (-iai) su bendrojo naudojimo patalpomis ar patalpa, kuri neskirta žmogui gyventi, tačiau surašymo
momentu buvo nors vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Būstas turi atskirą įėjimą iš lauko arba pastato
bendrosios erdvės (laiptinės, koridoriaus) ar kitos bendrojo naudojimo patalpos.
3. Atsakymai įrašomi žodžiais, skaičiais arba žymimi . Jeigu vardijamos alternatyvos, žymimas vienas
atsakymas (jei nenurodyta kitaip).
4. Popierinė Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo lapo (vienkartinio)
(toliau – surašymo lapas) forma pildoma juodu ar mėlynu rašikliu. Į langelius rašoma didžiosiomis spausdintinėmis
raidėmis, kur nėra langelių – rašytinėmis raidėmis. Raidės ir skaičiai rašomi langeliuose iš kairės į dešinę, tarp
žodžių paliekamas vienas tuščias langelis. Keliant žodį į kitą eilutę, brūkšnelis nededamas.
5. Valstybės pavadinimą galima įrašyti trumpąjį, pvz., LATVIJA, VOKIETIJA, NYDERLANDAI, RUSIJA.
Darbovietės pavadinimas rašomas be kabučių.
6. Suklydus rašant ar žymint, surašymo lapo negalima trinti, tepti korektūros skysčiu. Klaidinga žyma
užtušuojama (rašiklis stipriai nespaudžiamas) ir pažymimas teisingas atsakymas. Neteisingas įrašas užbraukiamas
ir šalia rašoma teisinga raidė, žodis, skaičius. Jei nėra tuščių langelių, rašoma virš klaidingo įrašo.

II. SURAŠYMO LAPO I DALIS. BŪSTO DUOMENYS
7. Surašymo lapo I dalis Būsto duomenys (toliau – surašymo lapo I dalis) pildoma kiekvienam būstui,
institucijai ar benamiui. Atsakymus į surašymo lapo I dalies klausimus pateikia būsto savininkas ar kitas suaugęs
būsto gyventojas, nuomojantis būstą asmuo ar benamis.
8. I. ADRESAS / GYVENAMOJI VIETA:
8.1. Pildant įrašomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Nuolatinė gyvenamoji vieta – tai vieta,
kurioje asmuo paprastai gyvena, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykus poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir
gimines, verslo reikalais, gydytis.
8.2. Gyvenamosios vietovės pavadinimas įrašomas su sutrumpinimu: M – miestas, MST – miestelis, K –
kaimas, VS – viensėdis. Prie gatvės pavadinimo gali būti sutrumpinimas: PR – prospektas, AL – alėja, SKG –
skersgatvis, A – aikštė, PL – plentas, SKV – skveras, KEL – kelias, TAK – takas.
8.3. Jei kaime nėra gatvių pavadinimų ir (ar) namų numerių, įrašoma ir būsto savininko vardas, pavardė. Jei
būstas priklauso keliems savininkams, įrašoma vieno iš jų vardas ir pavardė.
8.4. Jei nuolat gyvenama name sodininkų bendrijos teritorijoje, bet sklypo adresas nėra įregistruotas,
nurodomi ir būsto savininko vardas, pavardė, sodininkų bendrijos pavadinimas, sodo sklypo nr.
8.5. Jei gyvenama kitoje patalpoje (vagonėlyje ar pan.), pritaikytoje gyventi ir surašymo momentu buvusioje
nors vieno asmens nuolatine gyvenamąja vieta, nurodomi ir būsto savininko vardas, pavardė.
8.6. Jei gyvenama instituciniuose namuose (ilgalaikio gydymo ligoninėje, vaikų ar senelių globos, nakvynės
namuose, specialiojoje mokykloje, kalėjime, vienuolyne ir kt.), pažymima ir kuri tai institucija. Pildant surašymo lapą
gyvenantiems instituciniuose namuose, nepildomi duomenys apie pastatą, būstą ir būsto valdos statusą.
8.7. Benamiui adresas rašomas atsižvelgiant į tai, kur benamis surašomas ir pažymima nėra būsto (benamis (iai). Benamio neklausiama duomenų apie pastatą, būstą ir būsto valdos statusą.
9. II. PASTATAS:
9.1. Pastatymo metai – metai, kai pastatas, kuriame yra būstas, buvo baigtas statyti (pripažintas tinkamu
naudoti) arba rekonstrukcijos metai, kuriais pastatas perstatytas, išplėstas.
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9.2. Jei apgyvendintas būstas yra nebaigtame statyti pastate, neinventorizuotame ir teisiškai neįregistruotame,
nurodomi metai, kuriais būstas buvo apgyvendintas.
9.3. Jei gyventojas tiksliai nežino ar neprisimena pastato pastatymo metų, nurodomas vienas iš išvardytųjų
laikotarpių.
9.4. Jei būstas yra bendrabutyje, viešbutyje, gyventi ištisus metus nepritaikytame sodo name, vagonėlyje ar
pan., tai duomenys apie pastatymo metus nepildomi.
10. III. BŪSTAS:
10.1. Būsto tipas:
10.1.1. vieno buto namas – būstas vieno buto name (turintis atskirą stogą ir įėjimą iš lauko), tai gali būti ir
sodyba ar gyvenamasis namas sodininkų bendrijos teritorijoje;
10.1.2. butas daugiabučiame name – būstas daugiabučiame (trijų ar daugiau butų) name ar gyventojų
privatizuotame (-uose) bendrabučio kambaryje (-iuose);
10.1.3. butas negyvenamajame pastate – būstas pastate, kurio didžioji bendrojo ploto dalis yra
negyvenamosios paskirties, t. y. paslaugų, prekybos, administracinės, mokslo ar panašios patalpos;
10.1.4. bendrabutis – būstas daugiabučio namo, priklausančio įmonei, organizacijai, kambaryje (-iuose);
10.1.5. viešbutis ar pan. – būstas viešbutyje, motelyje, poilsio ir svečių namuose ar pan.;
10.1.6. kita patalpa – jei gyvenama gyventi ištisus metus nepritaikytame sodo namelyje, vagonėlyje, t. y.
patalpoje, neskirtoje žmogui gyventi, tačiau surašymo momentu buvusioje nors vieno asmens nuolatine
gyvenamąja vieta.
10.1.7. Jei surašomas būstas yra bendrabutyje, viešbutyje, kitoje patalpoje (10.1.4–10.1.6 punktai), tai kiti
būsto duomenys nepildomi.
10.2. Būsto apgyvendinimas:
10.2.1. gyvenama nuolat – jei būstas yra nors vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta;
10.2.2. naudojamas kaip antrasis būstas arba gyvenama sezono metu – jei tai yra antras būstas, tinkamas
gyventi visus metus ar būstas skirtas gyventi sezono metu;
10.2.3. neapgyvendintas – jei būste niekas negyvena, bet jis gali būti nuolatine gyvenamąja vieta ir jame
galima gyventi ištisus metus. Neapgyvendintiems būstams nepriskiriami tie, kuriuose gyvenama nuolat, bet
surašymo momentu gyventojai buvo laikinai išvykę (atostogauti, į svečius, gydytis į ligoninę ar pan.).
10.3. Būsto nuosavybė – būsto savininko teisė savo nuožiūra valdyti jam priklausantį būstą, juo naudotis ir
disponuoti:
10.3.1. privati fizinių asmenų – jei būstas yra gyventojų nuosavybė, taip pat jei privatiems asmenims
priklausantis būstas yra išnuomotas arba jame gyvenama nemokant nuomos mokesčio (pvz., asmuo (-enys)
gyvena giminių ar draugų bute šiems sutikus ar pan.);
10.3.2. privati juridinių asmenų – jei būstas yra įmonės, organizacijos, religinės bendruomenės ar pan.
nuosavybė;
10.3.3. kita – jei būsto nuosavybės formos nėra tarp išvardytųjų, pvz., bendroji fizinių ir juridinių asmenų ar
pan.
10.4. Būsto naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių, kitų šildomų patalpų (virtuvių, vonios kambarių,
tualetų, koridorių ir kitų pagalbinių patalpų), verslo patalpų bute plotų suma (kvadratiniais metrais). Plotas įrašomas
sveikaisiais skaičiais. Jei pirmas skaitmuo po kablelio yra mažesnis už 5, tai apvalinant paskutinis sveikosios dalies
skaitmuo nekeičiamas, o jei pirmasis skaitmuo po kablelio yra 5 arba daugiau, tai paskutinis sveikosios dalies
skaitmuo didinamas vienetu (pvz., esant plotui 35,50, įrašoma suapvalinta ploto reikšmė 36, o esant plotui 35,49,
įrašoma suapvalinta reikšmė 35).
10.5. Būsto gyvenamųjų kambarių skaičius:
10.5.1. Kambarys – gyvenamoji patalpa, apribota perdangomis, sienomis (pertvaromis) nuo grindų iki lubų,
2
ne mažesnio kaip 4 m grindų ploto.
10.5.2. Gyvenamieji kambariai – tai miegamieji, svetainės, gyventi pritaikytos šildomos palėpės ir kitos
atskiros būsto patalpos, naudojamos ar ketinamos naudoti gyvenimui.
10.6. Virtuvė:
10.6.1. kambario dalyje – jei būste yra kambario ar kitos patalpos dalis skirta valgiui gaminti;
10.6.2. kitoje patalpoje – jei virtuvė yra ne būste, o, pvz., bendrai naudojama, bendrabutyje ar pan.
10.7. Patogumai:
10.7.1. Jei būste patogumais laikinai nesinaudojama (sugedę, remontuojami, dėl skolų nutrauktas elektros
energijos tiekimas ar kt.), laikoma, kad būste patogumai yra.
10.7.2. karštas vanduo būste yra, jei jis į būstą tiekiamas iš bendrosios aprūpinimo vandeniu sistemos arba
būste esančio įrenginio (karšto vandens šildytuvo).
10.8. Vandens tiekimas:
10.8.1. Būste įrengtas vandentiekis, jei jame yra išvedžioti vandentiekio vamzdžiai.
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10.8.2. centralizuotas – jei vandeniu aprūpinama centralizuotai iš bendrosios aprūpinimo vandeniu sistemos;
10.8.3. individualus artezinis gręžinys – jei vandeniu aprūpinama iš individualaus artezinio gręžinio.
10.9. Nuotekų tvarkymas (kanalizacija):
10.9.1. Būste nuotekų tvarkymo įrenginys (kanalizacija) įrengtas, jei yra ūkinio fekalinio vandens surinkimo
įrenginiai.
10.9.2. centralizuotas – jei įrenginiai sujungti su gyvenamosios vietovės nuotekų surinkimo tinklais;
10.9.3. individualus su valymo įrenginiais – jei įrenginiai sujungti su individualiais nuotekų valymo įrenginiais,
kuriuose nuotekos išvalomos ir išleidžiamos į aplinką;
10.9.4. išgriebimo duobė – jei įrenginiai sujungti su individualia nuotekų išgriebimo duobe, kurioje nuotekos
kaupiamos ir išvežamos į nuotekų valyklą.
10.10. Pagrindinis būsto šildymo būdas:
10.10.1. centrinis šildymas iš šilumos tinklų – jei šiluma tiekiama iš šilumos tinklų. Jei name yra įvestas
centrinis šildymas iš šilumos tinklų, bet būsto gyventojai atsisakę jį naudoti, tai žymimas tas, kuris naudojamas;
10.10.2. centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio – jei šildoma iš vietinio šilumos šaltinio, t. y. pastate
(name) ar būste sumontuotos centrinio šildymo sistemos. Nurodoma, kokia energijos rūšis naudojama. Jei
naudojami keli energijos šaltiniai, jie numeruojami skaičiais pagal dažniausiai naudojamą.
11. IV. NAMŲ ŪKIS (-IAI). Viename būste gali būti vienas ar daugiau namų ūkių.
12. Būsto gyventojų sąrašas pagal namų ūkį (-ius):
12.1. Į Būsto gyventojų sąrašą pagal namų ūkį (-ius) (toliau – būsto gyventojų sąrašas) įrašomi visi nuolatiniai
gyventojai pagal namų ūkius ir laikinai atvykęs, t. y. nuo surašymo momento iki apklausos gyvenęs asmuo – po
visų nuolatinių būsto gyventojų. Pirmuoju asmeniu namų ūkyje siūloma įrašyti suaugusį namų ūkio narį, dviejų kartų
namų ūkyje – vieną iš tėvų, trijų kartų namų ūkyje – viduriniosios kartos atstovą. Pirmiausia įrašomas pirmojo
asmens namų ūkyje vardas, pavardė. Paskui eilės tvarka įrašomi sutuoktinio (sugyventinio), vaikų, kitų giminaičių,
namų ūkio narių, giminystės ryšiais nesusietų su asmeniu, užrašytu pirmuoju, vardai ir pavardės.
12.2. Skiltyje Asmens eilės nr. eilės tvarka sunumeruojami į būsto gyventojų sąrašą įtraukti asmenys.
12.3. Skiltyje Namų ūkio nr. sunumeruojami būste gyvenantys namų ūkiai.
12.4. Skiltyje Ryšys su asmeniu, užrašytu pirmuoju namų ūkyje pirmajam namų ūkyje įrašytam asmeniui
įrašomas 1. Kitiems namų ūkio nariams įrašomas tinkamas kodas iš išvardytųjų po būsto gyventojų sąrašu.
12.5. Jei namų ūkyje surašyti sutuoktiniai, sugyventiniai, asmens (-ų) motina ir (ar) tėvas, pildomos skiltys:
sutuoktinio (-ės), sugyventinio (-ės), motinos ir (ar) tėvo asmens eilės nr., į kurias įrašomi numeriai iš skilties
Asmens eilės nr. Skiltyse motinos ar tėvo asmens eilės nr. motinos (tėvo) eilės numeris įrašomas, jeigu asmens
motina (tėvas) yra to paties namų ūkio narė (-ys) (įskaitant atvejus, kai asmuo įvaikintas). Moteris (vyras), kuri (-is)
yra vaiko tėvo (motinos) sutuoktinė (-is) ar sugyventinė (-is), bet neįvaikino vyro (moters) ar sugyventinio (-ės)
vaiko, neįrašoma (-s) kaip vaiko motina (tėvas).
12.6. Laikinai išvykęs – asmuo, kuris nuolat gyvena būste, bet surašymo momentu buvo išvykęs iš savo
gyvenamosios vietovės (dirbti laikino ar sezoninio darbo, į komandiruotę, atostogų, į svečius ar pan.). Laikinai
išvykusiu nelaikomas nuolat būste gyvenantis asmuo, surašymo momentu nebuvęs namuose, bet buvęs toje
pačioje gyvenamojoje vietovėje (dirbęs naktinėje pamainoje ar darbą, trunkantį visą parą ar pan.).
12.7. Laikinai atvykęs – nuo surašymo momento iki apklausos (balandžio–gegužės mėnesiais) būste
gyvenantis asmuo, atvykęs iš kitos nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje. Šiam asmeniui nepildomos Namų
ūkio nr. ir Ryšių tarp namų ūkio narių skiltys.
12.8. Asmenys, atvykę laikinai paviešėti, tačiau neišbuvę būste nuo surašymo momento iki apklausos, taip
pat asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, nelaikomi laikinai atvykusiais.
12.9. Įrašoma laikinai išvykusio ar atvykusio asmens išvykimo ar atvykimo trukmė, mėnesių skaičius, t. y.
laikotarpis nuo asmens išvykimo ar atvykimo iki surašymo momento. Jei asmuo yra išvykęs ar būste gyvena
trumpiau kaip keturias savaites, įrašoma 0, jei ilgiau kaip keturias savaites, įrašomas mėnesių skaičius (sveikasis
skaičius). Pvz., asmuo išvykęs ar atvykęs 5 savaites, įrašoma 1; 9 savaites – įrašoma 2. Nurodoma laikinai
išvykusio ar atvykusio asmens Išvykimo ar atvykimo priežastis (D – dirbti, M – mokytis, S – šeiminė priežastis, K –
kita). Jei asmuo išvykęs į užsienį, įrašomas valstybės pavadinimas.
12.10. Skiltyje Surašymo lapo II dalies nr. įrašomas kiekvieno į būsto gyventojų sąrašą įtraukto asmens
užpildyto surašymo lapo II dalies Asmens duomenys (toliau – surašymo lapo II dalis) numeris.
13. Būsto valdos statusas pagal namų ūkį (-ius):
13.1. Namų ūkio nr. – įrašomas iš būsto gyventojų sąrašo kiekvieno namų ūkio numeris ir nurodomas būsto
valdos statusas.
13.2. Ar namų ūkio narys (-iai) yra šio būsto savininkas (-ai)?
13.2.1. taip – jei namų ūkio nariai gyvena savo nuosavame būste;
13.2.2. ne – jei namų ūkio nariai yra išsinuomoję būstą, tokiu atveju pažymima nuomojasi visą būstą,
nuomojasi dalį būsto ar kita (jei gyvena bute nemokėdami nuomos).
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III. SURAŠYMO LAPO II DALIS. ASMENS DUOMENYS
14. Surašymo lapo II dalis pildoma kiekvienam asmeniui, įrašytam į būsto gyventojų sąrašą.
15. Duomenis apie asmenį gali teikti kitas suaugęs būsto gyventojas. 15 metų ir vyresnis vaikas (atsiklausus
tėvų, kito suaugusio gyventojo) gali atsakyti į klausimus apie save.
16. Kiekvienoje surašymo lapo II dalyje įrašomas Surašymo lapo I dalies nr. ir Asmens eilės nr. iš būsto
gyventojų sąrašo.
17. Vardas, pavardė, asmens kodas. Jei asmuo turi kelis vardus ar kelias pavardes, įrašomi visi. Jei vardai
ar pavardės netelpa, įrašomas pirmas vardas ir (ar) pavardė. Jei kūdikiui nėra išrinktas vardas, įrašoma tik
pavardė. Įrašomas asmens kodas, suteiktas Lietuvos Respublikos institucijose.
18. Gimimo data. Nurodoma gimimo data ir iki surašymo momento sukakusių metų skaičius. Jei asmeniui
buvo 74 metai ir 9 mėnesiai, rašoma 74. Jei vaikui dar nesukako vieni metai, rašoma 0.
19. Gimimo vieta. Jei asmuo gimė Lietuvoje, nurodomas toks gyvenamosios vietovės statusas, koks buvo
asmens gimimo metu, nesvarbu, ar metams bėgant kaimo vietovė tapo miestu arba atvirkščiai. Jei asmuo gimė
užsienyje, įrašomas valstybės pavadinimas pagal dabartines sienas.
20. Kokia Jūsų santuokinė padėtis? 15 metų ir vyresnio asmens klausiama apie teisinę santuokinę padėtį.
Jei asmuo buvo registruotoje santuokoje, įrašomi pirmosios santuokos įregistravimo metai (net jei gyveno antroje
ar paskesnėje registruotoje santuokoje).
21. Kiek Jūs pagimdėte vaikų? 15 metų ir vyresnės moters klausiama apie pagimdytų vaikų skaičių ir
pirmojo gimdymo metus. Pagimdytų vaikų skaičius – tai visi moters pagimdyti vaikai, nesvarbu, ar surašymo
momentu jie gyveno su motina, ar kitur. Jei moteris gimdė, bet pagimdė negyvą kūdikį, tai rašoma 0. Į pagimdytų
vaikų skaičių neįskaičiuojamas įvaikintas (įsūnytas, įdukrinta) ar globojamas vaikas, sutuoktinio (sugyventinio)
vaikas.
22. Kokia Jūsų pilietybė? Jei asmuo turi Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę, nurodoma
Lietuvos Respublikos. Jei vaikui nėra išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, bet
jo abu tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai (-is) (nesvarbu, ar vaikas gimė Lietuvoje, ar už
jos ribų) arba tėvai yra asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvoje ir vaikas gimė Lietuvoje, žymima
Lietuvos Respublikos. Jei vaiko tėvai turi skirtingą pilietybę, žymima ta vaiko pilietybė, kurią nurodo tėvai.
23. Kur Jūs gyvenote vieni metai iki surašymo (2010 m. kovo 1 d.)?
23.1. Jei vaikui mažiau nei vieni metai, surašymo lapo II dalies migracijos klausimai nepildomi.
23.2. toje pačioje gyvenamojoje vietovėje – jei asmuo vieni metai iki surašymo momento gyveno toje pačioje
vietovėje, neatsižvelgiant į tai, ar jis keitė adresą to paties miesto ar kaimo teritorijoje, buvo išvykęs atostogų,
ilsėtis, gydytis, dirbti pagal terminuotas darbo sutartis;
23.3. kitoje gyvenamojoje vietovėje Lietuvoje – jei asmuo vieni metai iki surašymo momento gyveno kitoje
gyvenamojoje vietovėje Lietuvoje. Jei gyveno mieste, įrašomas miesto pavadinimas, jei kaime – savivaldybės ir
seniūnijos pavadinimai.
23.4. Ar kada nors Jūs gyvenote užsienyje vienus metus ar ilgiau? Jei asmuo atsako, kad jis gyveno
užsienyje be pertraukos vienus metus ar ilgiau, nurodoma iš kurios valstybės atvyko ar grįžo, kada atvyko ar
paskutinį kartą grįžo, kokia pagrindinė išvykimo į užsienį ir grįžimo ar atvykimo priežastis.
24. Kokia Jūsų tautybė? Vaiko tautybę nurodo tėvai. Jei tėvai nesutaria dėl vaiko tautybės, pirmenybė
teikiama motinos tautybei.
25. Kokia Jūsų gimtoji (-osios) kalba (-os)?
25.1. Gimtoji kalba gali nesutapti su asmens tautybe. Jei gyventojas neapsisprendžia, kuri kalba yra jo
gimtoji, pažymima ar įrašoma ta, kurią jis geriausiai moka ar kuri paprastai vartojama šeimoje, arba – dvi gimtosios
kalbos (pvz., skirtingų tautybių tėvų).
25.2. Kūdikio ar mažamečio asmens gimtąją kalbą nurodo tėvai. Jeigu tėvai abejoja, įrašoma ta, kuria
dažniausiai kalbama šeimoje, motinos gimtoji kalba arba dvi gimtosios kalbos.
25.3. Kurčnebylio gimtąja kalba laikoma gestų kalba arba kalba, kuria jis skaito ir rašo, kuria kalba jo šeima ar
asmenys, su kuriais jis bendrauja.
26. Kurias kitas kalbas Jūs mokate, t. y. galite kalbėti ir (ar) rašyti?
26.1. Kalbos mokėjimas – asmens gebėjimas kalbėti ir (ar) rašyti kokia nors kalba. Jei asmuo kokia nors
kalba gali perteikti informaciją taip, kad ji būtų lengvai suprantama, nuosekliai ir rišliai dėsto savo mintis, supranta
buitinę kalbą, gali atsakyti į paprasčiausius klausimus, užpildyti dokumentą, parašyti trumpą tekstą, laikoma, kad
asmuo moka kalbą. Nurodoma, neatsižvelgiant į amžių.
26.2. nemoka – jei asmuo moka tik gimtąją kalbą (įskaitant kūdikį).
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27. Kuriai religinei bendruomenei Jūs save priskirtumėte? Neatsižvelgiant į amžių pažymima viena iš
tradicinių Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ar įrašoma kita religinė bendruomenė, kuriai save priskirtų
gyventojas. Vaikų tikėjimą nurodo tėvai. Iškilus nesutarimui tarp tėvų, pirmenybė teikiama motinos nuomonei.
28. Ar Jūs mokotės aukštojoje, profesinėje arba bendrojo lavinimo mokykloje? Klausiama 6–64 metų
asmens:
28.1. taip – jei asmuo mokosi aukštosios mokyklos ar mokslinių tyrimų instituto doktorantūroje, valstybinėje ar
valstybės pripažintoje nevalstybinėje aukštojoje mokykloje (akademijoje, universitete, kolegijoje), profesinio
mokymo įstaigoje, bendrojo lavinimo mokykloje (vidurinėje, pagrindinėje, pradinėje); nesimoko, tačiau formaliai
nėra nutraukęs ryšių su mokykla (išėjęs akademinių atostogų ir pan.);
28.2. ne – jei asmuo nesimoko jokioje mokykloje, nors ir lanko kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo
kursus ar kursus pagal savo pomėgius.
29. Ką Jūs baigėte?
29.1. Klausiama 10 metų ir vyresnio asmens apie valstybinės, valstybės pripažintos nevalstybinės ar užsienio
mokymo įstaigos baigimą. Nurodoma mokymo įstaiga, kurioje asmuo įgijo aukščiausią išsilavinimą, remiantis
mokyklos baigimo pažymėjimu, brandos atestatu, diplomu ar pan. Jei asmuo mokosi 11 ar 12 klasėje, nurodoma,
kad baigė pagrindinę mokyklą, jei 5–10 klasėje – pradinę mokyklą, jei 1–4 klasėje – nebaigė pradinės mokyklos.
29.2. doktorantūrą (aspirantūrą) – jei asmuo įgijo daktaro mokslo laipsnį;
29.3. universitetą (akademiją, institutą, seminariją ar pan.) – jei asmuo baigė aukštąją mokyklą, kurioje
studijavo pagal universitetines studijų programas (bakalauro, magistrantūros, rezidentūros);
29.4. kolegiją – jei asmuo baigė aukštąją mokyklą (kolegiją), kurioje studijavo pagal koleginių studijų
programas;
29.5. aukštesniąją mokyklą – jei asmuo baigė (iki 2007 m. rugpjūčio 1 d.) aukštesniąją mokyklą, kurioje
studijavo pagal aukštesniųjų studijų programą;
29.6. specialiąją vidurinę (technikumą) – jei asmuo baigė (iki 1995 m.) technikumą arba kitą specialiąją
vidurinę mokyklą (pedagoginę, medicinos, kultūros ir pan.), kur mokėsi pagal specialiąją vidurinio mokymo
programą;
29.7. profesinę mokyklą po vidurinės mokyklos – jei asmuo, turintis vidurinį išsilavinimą, baigė profesinę
mokyklą, kurioje mokėsi pagal profesinio mokymo programą, suteikiančią profesinę kvalifikaciją;
29.8. vidurinę mokyklą, gimnaziją – jei asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, t. y. baigė 12 arba tam tikrais metais
11, 10 vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos klasių, ar gimnaziją, kur mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą;
29.9. profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs pagrindinę mokyklą ir kartu su profesija įgijote vidurinį
išsilavinimą – jei asmuo, turintis pagrindinį išsilavinimą, baigė profesinę mokyklą, kurioje mokėsi pagal vidurinio
ugdymo programą, suteikiančią vidurinį išsilavinimą (gavo brandos atestatą) ir profesinio mokymo programą,
suteikiančią profesinę kvalifikaciją;
29.10. profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs pagrindinę mokyklą ir įgijote tik profesiją – jei asmuo, turintis
pagrindinį išsilavinimą, baigė profesinę mokyklą, kurioje mokėsi pagal profesinio mokymo programą, suteikiančią
profesinę kvalifikaciją;
29.11. profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote nebaigęs pagrindinės mokyklos ir kartu su profesija įgijote
pagrindinį išsilavinimą – jei asmuo, neturintis pagrindinio išsilavinimo, baigė profesinę mokyklą, kurioje mokėsi
pagal pagrindinio ugdymo programą, suteikiančią pagrindinį išsilavinimą ir pagal profesinio mokymo programą,
suteikiančią profesinę kvalifikaciją;
29.12. profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote nebaigęs pagrindinės mokyklos ir įgijote tik profesiją – jei
asmuo, neturintis pagrindinio išsilavinimo, baigė profesinę mokyklą, kurioje mokėsi pagal profesinio mokymo
programą, suteikiančią tik profesinę kvalifikaciją;
29.13. pagrindinę mokyklą – jei asmuo įgijo pagrindinį išsilavinimą, t. y. baigė 10 arba tam tikrais metais 9, 8, 7
bendrojo lavinimo mokyklos klases, kur mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą;
29.14. pradinę mokyklą – jei asmuo įgijo pradinį išsilavinimą, t. y. baigė 4 ar tam tikrais metais 3 klases, kur
mokėsi pagal pradinio ugdymo programą;
29.15. nebaigėte pradinės mokyklos – jei asmuo neturi pradinio išsilavinimo, bet lanko ar lankė pradinę
mokyklą ir moka skaityti ir rašyti kuria nors kalba arba tik skaityti, nors ir lėtai;
29.16. esate raštingas (nelankėte mokyklos) – jei asmuo nelankė mokyklos, bet moka skaityti (suprasdamas
tekstą) ir (ar) gali parašyti paprastus sakinius kasdienio gyvenimo temomis;
29.17. esate neraštingas – jei asmuo nemoka nei skaityti (suprasdamas tekstą), nei rašyti paprastų sakinių
kasdienio gyvenimo temomis.
30. Kokie buvo Jūsų pragyvenimo šaltiniai per metus iki surašymo (2010 m. kovo–2011 m. vasario
mėn.)?
30.1. Pragyvenimo šaltiniai – tai pajamos ne tik grynaisiais pinigais, bet ir išmokos natūra (maisto produktai,
drabužiai, kuras ir pan.).
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30.2. Klausiama kiekvieno asmens. Prašoma nurodyti ne daugiau kaip tris per 12 mėnesių iki surašymo
momento turėtus pragyvenimo šaltinius, numeruojant juos pagal pajamų dydį. Jei per šį laikotarpį pragyvenimo
šaltinis (-iai) keitėsi (asmuo išėjo į pensiją, susirado nuolatinį darbą, išėjo vaiko priežiūros atostogų ir pan.),
gyventojas pats nurodo, kuris šaltinis jam buvo pagrindinis.
30.3. darbo užmokestis – jei asmuo dirbo pagal raštišką ar žodinę sutartį su darbdaviu. Tai samdomasis
įmonių, bendrovių, valstybės institucijų, privačių darbdavių darbuotojas, kurio darbas galėjo būti nuolatinis, laikinas
ar sezoninis;
30.4. pajamos iš savo ar šeimos verslo – jei asmuo užsiėmė savo ar šeimos verslu ir gavo iš jo pajamų. Tai
pajamos iš verslo, amatų, laisvosios profesinės veiklos, t. y. individualios įmonės savininko, pagal verslo liudijimą
dirbusio, nuolat pagal užsakymus dirbusio asmens (siuvėjo, baldų gamintojo ir pan.), gydytojo, advokato, notaro,
architekto, menininko pajamos. Šiai grupei nepriklauso pajamos, kurias asmuo gavo iš žemės ūkio veiklos.
30.5. pajamos iš žemės ūkio veiklos – jei asmuo gavo pajamų iš žemės ūkio, pvz., ūkininkas, sodininkas ir
pan.;
30.6. pajamos iš nuosavybės ar investicijų – jei asmuo gavo pajamų išnuomojęs ar pardavęs nekilnojamąjį
turtą (žemes, mišką, patalpas) ir kilnojamąjį turtą, gavo dividendų už akcijas, palūkanų iš bankų, privačių įmonių ar
asmenų;
30.7. pensija – jei asmuo gavo senatvės, išankstinę senatvės, invalidumo, netekto darbingumo, našlių ir
našlaičių (maitintojo netekimo), šalpos (socialinę), nukentėjusių asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų, teisėjų,
Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio valstybinę pensiją. Pensija – asmens, kuriam ji buvo skirta, pragyvenimo
šaltinis. Pvz., jei motinai (tėvui ar globėjui) buvo pervedama vaiko pensija, ji nurodoma kaip vaiko pragyvenimo
šaltinis (ar vienas iš pragyvenimo šaltinių);
30.8. pašalpa – jei asmuo gavo bedarbio, motinystės (tėvystės), šeimų, auginančių vaikus, nepasiturinčių
šeimų, profesinės reabilitacijos ir kt. pašalpas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
išmokas, būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensacijas. Pašalpa – asmens,
kuriam ji buvo skirta, pragyvenimo šaltinis. Jei pašalpa buvo skiriama šeimai, ji nurodoma kaip kiekvieno šeimos
nario pragyvenimo šaltinis;
30.9. stipendija – jei asmuo gavo stipendiją (pvz., mokinys, studentas, doktorantas, asmuo, lankęs
perkvalifikavimo kursus, jei stipendiją mokėjo darbdavys, siuntęs asmenį mokytis);
30.10. valstybės išlaikomas (-a) – jei asmuo yra išlaikomas valstybės (kūdikių, vaikų, senelių ir neįgaliųjų
globos, nakvynės namuose gyvenęs asmuo, specialiosios mokyklos auklėtinis, asmuo, gyvenęs pataisos įstaigoje,
ir pan.). Jei asmuo gyveno valstybiniuose globos namuose, pensionate ar pan. ir mokėjo už išlaikymą, vienu iš jo
pragyvenimo šaltinių nurodomas ir valstybės išlaikymas;
30.11. šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikomas (-a) – jei asmuo gyveno iš šeimos narių ir (ar) kitų asmenų lėšų.
Pvz., vaikas, asmuo, gaunantis alimentus, bedarbis, negavęs bedarbio pašalpos;
30.12. kitas pragyvenimo šaltinis – jei asmuo savo pragyvenimo šaltinio negali priskirti nė vienai iš išvardytųjų
grupių. Pvz., pajamos, gautos iš loterijų ir žaidimų, kaip išmalda, santaupos ar pan.
31. Surašymo lapo II dalies klausimai apie užimtumą skirti 15 metų ir vyresniam asmeniui.
32. Ar Jūs turėjote darbą savaitę iki surašymo (2011 m. vasario 22–28 d.)?
32.1. taip – jei 15 metų ir vyresnis asmuo per nurodytą savaitę ne trumpiau kaip vieną valandą dirbo bet kokį
darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais arba išmokas natūra (maisto produktais ar kitais gaminiais) ar turėjo
pelno (pajamų). Taip nurodoma ir tais atvejais, jei dirbo mokinys, studentas ar pensininkas arba jei asmuo nurodytą
savaitę nedirbo dėl pamaininio darbo, prastovų, sirgo, streikavo, atostogavo, buvo išėjęs nemokamų atostogų
darbdavio iniciatyva ar vaiko priežiūros atostogų, bet nebuvo nutraukęs oficialių darbo ryšių su darboviete (buvo
užtikrintas grįžimas į darbą); jei darbingo amžiaus žemdirbys, neturintis kito pragyvenimo šaltinio, išskyrus žemę,
joje užaugintus produktus ar dalį jų pardavė, taip gaudamas pajamų, ar naudojo savo reikmėms ir šie produktai
sudarė svarbią namų ūkio suvartojimo dalį; jei žemdirbio pensininko pajamos iš žemės ūkio veiklos buvo didesnės
nei gaunama pensija;
32.2. ne – jei 15 metų ir vyresnis asmuo nurodytą savaitę nedirbo, t. y. buvo bedarbis, besimokantis asmuo
(mokinys ar studentas), nedirbantis pensininkas, nedirbanti namų šeimininkė, dėl negalios nedirbantis asmuo, šiaip
nedirbantis ar nenorintis dirbti asmuo ir t. t.
33. Kuris (-i) iš šių nedirbančių asmenų Jūs buvote?
33.1. bedarbis (-ė) – jei darbingo amžiaus asmuo nedirbo jokio darbo, už kurį gautų darbo užmokestį pinigais,
išmokas natūra, ar neturėjo pelno (pajamų); per paskutines keturias savaites aktyviai ieškojo darbo (kreipėsi į
valstybinę ar privačią darbo biržą, kreipėsi tiesiogiai į darbdavius, kreipėsi pagalbos į draugus, gimines, reguliariai
sekė skelbimus žiniasklaidoje, dalyvavo įdarbinimo konkursuose ar pokalbiuose, ieškojo patalpų, įrenginių savo
verslui, bandė gauti verslo liudijimą, licenciją, kreditą); radęs darbą per artimiausias dvi savaites galėjo pradėti
dirbti. Jei nebuvo bent vienos iš minėtų sąlygų, tai asmuo buvo kitas iš nedirbančių asmenų, bet ne bedarbis.
Bedarbiams priskiriamas ir mokinys (-ė), studentas (-ė), namų šeimininkas (-ė) ir kitas nedirbantis gyventojas, kuris
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paskutines keturias savaites aktyviai ieškojo darbo ir buvo pasirengęs per artimiausias dvi savaites pradėti dirbti.
Asmuo gyvenantis kaime, turintis žemės ir dalį joje užaugintų produktų parduodantis ar naudojantis savo
reikmėms, bedarbiams nepriskiriamas;
33.2. mokinys (-ė), studentas (-ė) – jei 15 metų ir vyresnis asmuo mokėsi valstybinėje ar valstybės
pripažintoje nevalstybinėje mokymo įstaigoje, kad įgytų tam tikrą išsilavinimą;
33.3. pensininkas (-ė) – jei asmuo gavo senatvės pensiją, išankstinę senatvės pensiją arba sulaukęs pensinio
amžiaus gavo kitą pensiją (invalidumo, šalpos, našlių ar pan.);
33.4. dėl negalios nedirbantis asmuo – jei asmuo gavo invalidumo, netekto darbingumo ar šalpos pensiją
ikipensiniame amžiuje; jei asmuo nepajėgė dirbti, nors darbingumo lygis nenustatytas;
33.5. namų šeimininkas (-ė) – jei darbingo amžiaus asmuo dažniausiai užsiėmė namų ir (ar) vaiko (-ų), kito
asmens priežiūra.
34. Ar anksčiau Jūs dirbote? Jei asmuo savaitę (2011 m. vasario 22–28 d.) iki surašymo momento turėjo
darbą ar buvo bedarbis ir anksčiau dirbo, pildomi likusieji klausimai apie darbovietę. Jei asmuo dirbo keliose
darbovietėse, atsakoma apie pagrindinę darbovietę, kurioje dirbta daugiausia laiko.
35. Kuris (-i) iš šių dirbančių asmenų Jūs buvote? Klausiama 15 metų ir vyresnio asmens:
35.1. samdomasis (-oji) darbuotojas (-a) – jei asmuo dirbo už darbo užmokestį ar atlyginimą pagal raštišką ar
žodinę darbo sutartį su darbdaviu. Už darbą jam galėjo būti sumokėta ne tik grynaisiais pinigais, bet ir išmokomis
natūra, t. y. prekėmis, nemokamai suteikiant gyvenamąjį plotą ir pan. Asmuo, savininko vardu vadovavęs įmonei
pagal raštišką ar žodinę darbo sutartį, priskiriamas samdomųjų darbuotojų grupei. Šiai grupei taip pat priskiriamas
asmuo, dirbęs privatiems asmenims pagal žodinį susitarimą (pvz., prižiūrėjo vaikus, atliko įvairius smulkius darbus
namų ūkyje ir gavo už tai darbo užmokestį). Samdomųjų darbuotojų grupei priskiriamas valstybės samdomas,
paskirtas ar išrinktas darbuotojas (Seimo narys, valstybinės įstaigos, organizacijos vadovas, asmuo, dirbęs
ginkluotose pajėgose, ir pan.);
35.2. savarankiškai dirbantis ir samdantis darbuotojus asmuo – jei asmuo dirbo nuosavoje įmonėje ar ūkyje,
nuolat samdė vieną ar daugiau darbuotojų ir mokėjo jiems darbo užmokestį. Tai asmuo, kuris už darbą negavo
darbo užmokesčio, bet iš jo turėjo pelno ar pajamų;
35.3. savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantis asmuo – jei asmuo dirbo savarankiškai vienas arba
su partneriais ar šeimos nariais nuosavoje įmonėje ir neturėjo nuolatinių samdomųjų darbuotojų. Tokio asmens
veikla remiasi individualiu arba šeimos narių darbu. Šiai grupei priskiriamas ir asmuo, dirbęs pagal verslo liudijimą.
Tai savarankiškai dirbęs gamintojas, siuvėjas, kirpėjas, statybininkas, prekybininkas, muzikantas, menininkas,
dailininkas, rašytojas, asmuo, nepriklausęs jokiai įmonei, taip pat ūkininkas ar žemdirbys, nesinaudojęs nuolatiniu
samdomųjų asmenų darbu, bet galėjęs samdyti nepastoviam darbui;
35.4. padedantis (-i) šeimos narys (-ė), dirbantis (-i) šeimos įmonėje ar ūkyje – jei asmuo dirbo vyro
(žmonos), tėvo (motinos), brolio (sesers) ar kito (-os) giminaičio (-ės) įmonėje, parduotuvėje, ūkyje ir pan., negavo
darbo užmokesčio, bet turėjo pelno ar pajamų.
36. Kurioje vietovėje Jūs dirbote?
36.1. toje pačioje vietovėje, kur ir gyvenote – jei asmuo dirbo toje pačioje gyvenamojoje vietovėje: mieste,
miestelyje, kaime, viensėdyje ar pan., kurioje ir gyveno;
36.2. kitoje gyvenamojoje vietovėje Lietuvoje – jei asmuo dirbo kitoje Lietuvos gyvenamojoje vietovėje –
mieste, miestelyje, kaime, viensėdyje ar pan. – negu gyveno.
37. Koks Jūsų darbovietės pavadinimas ir adresas?
37.1. Jei asmuo dirbo įstaigoje, įmonėje, organizacijoje ar pan., įrašomas darbovietės pavadinimas ir
adresas.
37.2. filialas pažymima, jei asmuo dirbo ne pagrindinėje įmonėje, o jos filiale, taip pat įrašomas visas to filialo
pavadinimas (pvz., UAB SURAŠYMAS ŠIAULIŲ FILIALAS) ir adresas.
38. Apibūdinkite darbovietės pagrindinę ekonominę veiklą (kokias prekes gamino ar paslaugas teikė):
38.1. Nurodoma, kokią produkciją gamino ar kokias paslaugas teikė įmonė (duonos kepimas, viršutinių
drabužių siuvimas, medienos pjaustymas ir obliavimas, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, mažmeninė
prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas, krovininis kelių transportas,
restoranų ir pagaminto valgio tiekimas, bendroji viešojo valdymo veikla, ikimokyklinis ugdymas, bendrasis vidurinis
mokymas, ligoninių veikla, bendrosios praktikos gydytojų veikla, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla ir pan.), arba
kokį samdomą darbą atliko gyventojas privačiame namų ūkyje.
38.2. Jei asmuo dirbo žemės ūkyje ar miškininkystėje, tai ekonominė veikla galėjo būti pieninių galvijų,
grūdinių kultūrų, daržovių, miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla, medienos ruoša ir pan. Jei ūkio
specializacija įvairi, tai ekonominė veikla galėjo būti mišrusis žemės ūkis.
38.3. Jei asmuo per nurodytą savaitę dirbo įvairius nekvalifikuotus darbus (dažė langus, kapojo malkas, kasė
žemę ar pan.), tai nurodoma namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla.
38.4. Jei asmuo dirbo įmonės, įstaigos filiale, apibūdinama filialo pagrindinė ekonominė veikla.
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39. Kokios buvo Jūsų pareigos, profesija ar atliekamas darbas?
39.1. Jei asmuo dirbo valstybinėje įstaigoje, jis turėtų nurodyti tikslų savo pareigų pavadinimą: ministras,
mero padėjėjas, departamento direktorius, skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas ar pan.
39.2. Jei asmuo dirbo sveikatos priežiūros įstaigoje, rašoma: šeimos gydytojas, gydytojas chirurgas, vaikų
gydytojas odontologas, bendrosios praktikos slaugytojas ar pan.
39.3. Jei asmuo dirbo švietimo įstaigoje, rašoma dėstytų (mokytų) dalykų kryptis: aukštosios mokyklos
dėstytojui nurodoma – filologijos, užsienio kalbos, teisės, matematikos dėstytojas ir pan., bendrojo lavinimo ar
specialiosios mokyklos – lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, aklųjų ir silpnaregių mokytojas; profesinės
mokyklos – augalininkystės, sodininkystės, maisto produktų gamybos, elektronikos ir automatikos mokytojas ar
pan.
39.4. Jei asmuo dirbo vadybininku, nurodoma kurioje srityje, pvz., turizmo, pardavimo, finansų ar verslo
paslaugų vadybininkas. Jei asmuo dirbo statybų srityje darbininku, nurodoma ar jis dailidė, tinkuotojas, mūrininkas
ir pan. Jei dirbo vairuotoju – lengvojo automobilio, sunkvežimio, autobuso ar troleibuso vairuotoju.
39.5. Jei asmuo dirbo žemės ūkyje, priklausomai nuo ūkio specializacijos, rašoma, pvz., ūkininkas kultūrinių
lauko augalų augintojas, ūkininkas galvijų augintojas, kiaulių augintojas, sodininkas, daržininkas, bitininkas ar pan.
39.6. Asmens, dirbusio nekvalifikuotus darbus, profesija nurodoma detaliai, pvz., viešbučio kambarinė,
nekvalifikuotas pienininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, arklių šėrikas, darbininkas,
dirbantis įvairius žemės ir namų ūkio darbus, ir pan.
39.7. Jei asmuo buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų, rašomos pareigos, profesija, darbas, kurį jis dirbo prieš
išeidamas šių atostogų.
40. Trumpai apibūdinkite savo darbą:
40.1. Jei darbo pobūdis aiškus iš atsakymo į ankstesnį klausimą (pvz., savivaldybės meras, įmonės
direktorius, architektūros dėstytojas, veterinarijos gydytojas, moterų kirpėjas, krovikas, laiškanešys ir pan.), šis
klausimas nepildomas.
40.2. Kai darbo pobūdis neaiškus, trumpai apibūdinama, kokį darbą asmuo dirbo (pvz., atliko žemės sklypų
geodezinius ir kadastrinius matavimus, ardė pastatus bei šalino griuvėsius, atliko statinių, kubilų gamybos ir
taisymo darbus ir t. t.).
41. Gyventojo apklausos pabaigoje pažymima, kas atsakinėjo į klausimus apie asmenį: pats asmuo,
kitas būsto gyventojas (kitas namų ūkio ar kito namų ūkio narys), kitas asmuo (būsto gyventoją prižiūrintis socialinis
darbuotojas ar pan.).

PYTANIA SPISU LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W REPUBLICE
LITEWSKIEJ W 2011 R.

CZĘŚĆ I. DANE O MIESZKANIU
I. ADRES / MIEJSCE ZAMIESZKANIA
miejsce zamieszkania
samorząd
ulica
nr domu

nr korpusu

nr mieszkania

Właściciel mieszkania (jeden z właścicieli)
W wypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie występują nazwy ulic oraz (lub) numery domów lub na stałe mieszka się w domu na obszarze
wspólnoty ogrodów działkowych, gdy adres nie został zarejestrowany

imię
nazwisko
Wspólnota ogrodów działkowych
W wypadku, gdy osoba (-y) mieszka (-ją) stale w domu na terytorium wspólnoty ogrodów działkowych i
adres nie jest zarejestrowany

nazwa
nr działki
Instytucja:
opieki zdrowotnej (szpital opieki długoterminowej itp.)
opieki (dom opieki dla dzieci, starców itp.)
czasowego zamieszkania (noclegownia itp.)
nauki (szkoła specjalna itp.)
karna (miejsce pozbawienia wolności itp.)
religijna (klasztor itp.)

Ö Część IV

inna

Ø

brak mieszkania (bezdomny (-i)

ÖCzęść V
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II. BUDYNEK
W wypadku, gdy dokładnie nie wiadomo, podać przedział

Rok budowy:

do 1919

1946–1960

1971–1980

1991–2000

1919–1945

1961–1970

1981–1990

2001–2005

2006 i później

III. MIESZKANIE
7. Wygody:

1. Typ mieszkania:
dom jednorodzinny
mieszkanie w domu dwumieszkaniowym
mieszkanie w bloku wielomieszkaniowym
mieszkanie w budynku niemieszkalnym
bursa
hotel itp.

Ö IV rozdział

gorąca woda

tak

nie

wanna, prysznic

tak

nie

toaleta z wodą bieżącą

tak

nie

prąd elektryczny

tak

nie

8. Dostarczanie wody:
scentralizowane

inny lokal

Ö IV rozdział

(nieprzystosowany do mieszkania
przez cały rok
domek letniskowy, przyczepa itp.)

indywidualna studnia artezyjska

studnia kopalniana (kopana)
brak

9. Odprowadzanie ścieków (kanalizacja):

2. Użytkowanie mieszkania:
mieszka się na stałe
wykorzystywany jako drugie mieszkanie albo mieszka
się sezonowo
niezamieszkały

3. Własność mieszkania:

scentralizowana

wychodek (dół
wygrzebywany)

indywidualne z urządzeniami
do oczyszczania

brak

10. Podstawowy sposób ogrzewania mieszkania:

prywatna osób fizycznych

centralne ogrzewanie z sieci cieplnych

prywatna podmiotów prawnych

centralne ogrzewanie z miejscowego źródła ciepła

państwowa

Ø

samorządowa
inna (wspólna podmiotów fizycznych I prawnych itp.)

4. Powierzchnia użytkowa
mieszkania:

m2

Wskazać wykorzystywane źródło energii, w wypadku, gdy
wykorzystuje się kilka z nich – ponumerować je ze względu na
najczęściej używane 1 2 3

prąd el.

Suma pokoi, innych ogrzewanych pomieszczeń pomocniczych i
biznesowych w mieszkaniu

paliwo stałe

5. Liczba pokoi mieszkalnych
w mieszkaniu:

gaz
paliwo ciekłe

Bez kuchni

inne (geotermiczne, słoneczne, energia wiatru itp.)

6. Kuchnia:
pokój

w innym pomieszczeniu

w części pokoju

brak

Ø
piec, kominek
inne Ö
brak
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DARSTWO (-A) DOMOWE
1. Lista mieszkańców mieszkania według gospodarstwa domowego (-ych).
Imię, Nazwisko

1

L. p.
osoby

L.p. osoby
Nr
Powiązanie z
gospo- osobą zapisaną
darstwa jako pierwsza w Współ- konkubenta
matki
domo- gospodarstwie małżonka (konkubiny)
(-ki)
wego
domowym

ojca

Czaso- CzasoOkres wyjazdu
wo
wo
lub pobytu,
nieobec- przybyliczba miesięcy
ny
ły

Przyczyna
wyjazdu
lub
przyjazdu 2

Powiązanie z osobą, zapisaną jako pierwsza w gospodarstwie domowym

Kraj, w wypadku, gdy osoba
wyjechała za granicę

2

1 – osoba, zapisana jako pierwsza
2 – współmałżonek (-ka)
3 – konkubent (konkubina)
4 – syn / córka (w tym adoptowane) osoby, zapisanej jako pierwsza, lub jego współmałżonka (-ki) lub
konkubenta (konkubiny)
5 – matka / ojciec
6 – matka / ojciec współmałżonka (-ki), konkubenta (konkubiny)

Nr części II formularza
spisowego

Przyczyny wyjazdu lub przyjazdu
D – praca
M – nauka
S – powody rodzinne
K – inne

7 – brat / siostra
8 – zięć / synowa, konkubent (konkubina) córki / syna
9 – dziadek (babka)
10 – wnuk (wnuczka)
11 – inny (-a) krewny (-a)
12 – nie krewny (wychowanek itp.)

W wypadku, gdy spisuje się więcej osób niż liczba wierszy w tabeli, lista lokatorów mieszkania jest kontynuowana w kontynuacji części I formularza spisowego. W wypadku, gdy okres wyjazdu lub przybycia jest krótszy
niż cztery tygodnie, wpisać „0“.

2. Status zarządzania mieszkaniem ze względu na gospodarstwo (-a) domowe
Nr gospodarstwa domowego

Nr gospodarstwa domowego

Nr gospodarstwa domowego

Czy członek (-owie) gospodarstwa domowego jest (są)
właścicielem (-ami) tego mieszkania?

Czy członek (-owie) gospodarstwa domowego jest (są)
właścicielem (-ami) tego mieszkania?

Czy członek (-owie) gospodarstwa domowego jest (są)
właścicielem (-ami) tego mieszkania?

tak
nie Ö

wynajmują całe mieszkanie
wynajmują część mieszkania

tak
nie Ö

wynajmują całe mieszkanie
wynajmują część mieszkania

inne
inne
W wypadku, gdy spisuje się więcej niż 3 gospodarstwa domowe, dane czwartego gospodarstwa domowego i następnych wpisuje
się w kontynuacji części I formularza spisowego.

tak
nie Ö

wynajmują całe mieszkanie
wynajmują część mieszkania
inne
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3. Adres stałego miejsca zamieszkania osoby przybyłej czasowo.
W wypadku, gdy osoba przybyła z innego miejsca zamieszkania na Litwie
L.p. osoby

________________________________________

Imię, nazwisko
samorząd
starostwo
miejscowość
zamieszkania
ulica

nr domu

nr korpusu

nr mieszkania

Właściciel mieszkania (jeden z właścicieli)
W wypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie występują nazwy ulic oraz (lub) numery domów lub na stałe mieszka się w domu na obszarze
wspólnoty ogrodów działkowych, gdy adres nie został zarejestrowany

imię
nazwisko
Wspólnota ogrodów działkowych
W wypadku, gdy osoba (-y) mieszka (-ją) stale w domu na terytorium wspólnoty ogrodów działkowych i adres nie jest zarejestrowany

nazwa
nr działki

L.p. osoby

brak mieszkania (bezdomny)

________________________________________

imię, nazwisko
samorząd
starostwo
miejscowość
zamieszkania
ulica

nr domu

nr korpusu

nr mieszkania

Właściciel mieszkania (jeden z właścicieli)
W wypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie występują nazwy ulic oraz (lub) numery domów lub na stałe mieszka się w domu na obszarze
wspólnoty ogrodów działkowych, gdy adres nie został zarejestrowany

imię
nazwisko
Wspólnota ogrodów działkowych
W wypadku, gdy osoba (-y) mieszka (-ją) stale w domu na terytorium wspólnoty ogrodów działkowych i adres nie jest zarejestrowany

nazwa
nr działki

brak mieszkania (bezdomny)

W wypadku, gdy spisuje się więcej niż 2 osoby czasowo przybyłe do mieszkania, dane trzeciej osoby i następnych są
wpisywane w kontynuacji części I formularza spisowego
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CZĘŚĆ II. DANE OSOBOWE
6. Jakie jest Pana / Pani obywatelstwo?

Imię

Republiki Litewskiej
innego (-ych) państwa (państw)

Ø
Nazwisko

bez obywatelstwa

Kod osobowy

MIGRACJA
7. Gdzie Pan / Pani mieszkała rok przed spisem?
(dn. 1 marca 2010 r.)?

1. Płeć:
mężczyzna

w tej samej miejscowości

kobieta

2. Data urodzenia:

–
rok

w innej miejscowości na Litwie

Ø

–
miesiąc

w mieście
dzień Liczba skończonych lat
miasto

3. Miejsce urodzenia:
miasto

Ö

Litwa

w miejscowości wiejskiej
samorząd

miejscowość wiejska

zagranica
starostwo

Ø
za
granicą

państwo

4. Jaki jest Pana / Pani stan cywilny?
Pytać osoby w wieku od 15 roku życia

państwo

8. Czy kiedykolwiek mieszkał (-a) Pan / Pani za granicą
przez rok lub dłużej?

Ö 9 pyt.
nie Ö 13 pyt.

tak

żonaty (zamężna)
rozwiedziony (-a)
wdowiec (-a)

Rok rejestracji
pierwszego
małżeństwa

9. Z którego państwa Pan / Pani przyjechał (-a) lub
wrócił (-a)?

nigdy nie byłem (-am) żonaty (zamężna)
państwo

10. Kiedy Pan / Pani przybył (-a) lub wrócił (-a) po raz
ostatni mieszkać na Litwę?

5. Ile dzieci Pani urodziła?
Pytać KOBIETY w wieku od 15 roku życia

Liczba urodzonych
dzieci

Ø

rok

wrócił (-a)

Ö 12 pyt.
Ö 11 pyt.

11. Jaki jest podstawowy powód wyjazdu za granicę?
Kiedy się urodziło pierwsze dziecko?

rok

przybył (-a)

żadnego

praca

powody rodzinne

nauka

inny

12. Jaki jest podstawowy powód przybycia lub powrotu?
praca

chęć mieszkania w ojczyźnie

nauka

inny

powody rodzinne
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WSKAŹNIKI ETNOKULTUROWE

NAUKA I WYSZTAŁCENIE

13. Jaka jest Pana / Pani narodowość?
Litwin (-ka)

Polak (-ka)

17. Czy uczy się Pan / Pani w szkole wyższej,
zawodowej alb ogólnokształcącej?

Rosjanin (-ka)

inna

Ø

Pytać osoby w wieku 6–64 lat

tak
nie

nie podał (-a)

18. Co Pan / Pani ukończył (-a)?
14.Jaki (-e) jest (są) Pana / Pani język (-ki) ojczysty (e)?
litewski

polski

rosyjski

inny (-e)

Pytać osoby od 10 roku życia

doktorat (aspirantura)
uniwersytet (akademię, instytut, seminarium itp.)

Ø

kolegium
szkołę wyższą
specjalną średnią (technikum)
szkołę zawodową po szkole średniej

nie podał (-a)

szkołę średnią, gimnazjum

15. Jakie inne języki Pan / Pani zna tj. potrafi mówić
oraz (lub) pisać?
rosyjski

polski

hiszpański

angielski

niemiecki

inny (-e)

litewski

francuski

Ø

szkołę zawodową po szkole podstawowej, w której
wraz z zawodem uzyskał (-a) Pan / Pani wykształcenie
średnie
szkołę zawodowa po szkole podstawowej, w której
uzyskał (-a) Pan / Pani tylko zawód
szkołę zawodową (rzemieślniczą), w której Pan / Pani
rozpoczął (-ła) naukę nie ukończywszy szkoły
podstawowej i wraz z zawodem nabył (-a) Pan / Pani
wykształcenie podstawowe
szkołę zawodową (rzemieślniczą), w której Pan / Pani
rozpoczął (-ła) naukę nie ukończywszy szkoły
podstawowej i nabył (-a) Pan / Pani tylko zawód

nie zna

szkołę podstawową

RELIGIA

szkołę początkową

16. Do której wspólnoty religijnej Pan / Pani siebie zalicza?
rzymscy katolicy

staroobrzędowcy

katolicy obrządku greckiego

judaiści

luteranie

muzułmanie sunnici

ewangelicy

karaimi

ortodoksi (starowiercy, prawosławni)

inna

Ø

do żadnej

nie podał (-a), nie
może odpowiedzieć

nie ukończył (-a) Pan / Pani szkoły początkowej

………………………………………………………
jest Pan / Pani piśmienna (nie chodził (-a) do szkoły)
jest Pan / Pani niepiśmienny (-a)
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22. Czy wcześniej Pan / Pani pracował (-a)?

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
19. Jakie były Pana / Pani źródła utrzymania w ciągu
roku do spisu (w okresie marzec 2010 r. – luty 2011 r.)?
Numerować ze względu na wysokość dochodów 1 2

3

wynagrodzenie za pracę
dochody z biznesu własnego lub rodzinnego
dochody z działalności rolniczej
dochody z własności lub inwestycji
emerytura

Ö 23 pyt.

tak

Ö BADANIE SKOŃCZONE

nie

Pyt. 23–29 o pracy w PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY

23. Którą z tych pracujących osób Pan / Pani był (-a)?
pracownik najemny
osoba pracująca samodzielnie I zatrudniająca
pracowników

zasiłek

osoba pracująca samodzielnie bez pracowników
najemnych

stypendium

pomagający członek rodziny, pracujący w rodzinnej firmie
lub gospodarstwie

utrzymywany (-a) przez państwo

inny (-a)

utrzymywany (-a) przez rodzinę oraz (lub) inne osoby

Ø

inne źródło utrzymania
Dla dziecka w wieku 0–14 lat KONIEC BADANIA

ZATRUDNIENIE
Pytać osoby w wieku 15 lat i starsze

20. Czy miał Pan / Pani pracę tydzień przed spisem
(w terminie 22-28 lutego 2011 r.)?
tak
nie

Ö
Ö

24. W której miejscowości Pan / Pani pracował (-a)?
w tej samej miejscowości, gdzie mieszkałem (-am)
w innej miejscowości na Litwie

23 pyt.
za granicą

21 pyt.

Ø

21. Którą z tych niepracujących osób Pan / Pani był
(-a)?
bezrobotny (-a)

Ö

22 pyt.

uczeń (-ica), student (-ka)

Ö 27 pyt.
państwo

25.Pana / Pani miejscem pracy było :
urząd, przedsiębiorstwo, organizacja itp.

emeryt (-ka)
osoba niepracująca z powodu niepełnosprawności
gospodarz (-yni) domowy (-a)
inny (-a)

Ø

Dla ucznia (-icy), studenta (-ki), emeryta (-ki), osoby niepracującej
z powodu niepełnosprawności, gospodarza (-yni) domowego (-ej),
innej osoby BADANIE SKOŃCZONE

Ö

26 pyt.

Ö

27 pyt.

gospodarstwo gospodarza lub rodzinne
miałem (-am) zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej
inne

Ø

8

26. Jaka jest nazwa i adres Pana / Pani miejsca pracy?
Nazwa

filia

Adres

samorząd
miejscowość

ulica
nr domu

nr korpusu

nr mieszkania

27. Proszę scharakteryzować podstawową działalność gospodarczą miejsca pracy (jakie produkty
wytwarzała lub usługi świadczyła):

28. Jakie jest Pana / Pani stanowisko, zawód lub wykonywana praca?

29. Proszę krótko scharakteryzować swoją pracę:

ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСНОГО ЛИСТА НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2011 Г.

ЧАСТЬ I. ДАННЫЕ О ЖИЛИЩЕ
I. АДРЕС / МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
населенный пункт
сенюния
улица
№ дома

№ корпуса

№ квартиры

Собственник жилища (один из собственников)
В случае если в населенном пункте отсутствуют названия улиц и (или) номера домов, или постоянное место жительства –
в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, если адрес участка не зарегистрирован

имя
фамилия
Садоводческое товарищество
В случае если лицо (-а) постоянно проживает (-ют) в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, и адрес
участка не зарегистрирован

наименование
№ участка
Учреждение:
лечебное (больница длительного пребывания и т. п.)
опеки (приют для детей, пожилых людей и т. п.)
временного проживания (приют и т. п.)
учебное (спецшкола и т. п.)
исправительное (тюрьма и т. п.)
религиозное (монастырь и т. п.)

Ö Часть IV

другое

Ø

нет жилища (бездомный (-ые))

Ö Часть IV

2

II. ЗДАНИЕ
В случае если точно неизвестно, указать промежуток времени

Год постройки :

до 1919

1946–1960

1971–1980

1991–2000

1919–1945

1961–1970

1981–1990

2001–2005

2006 и позже

III. ЖИЛИЩЕ
7. Удобства:

1. Тип жилища:
одноквартирный дом

горячая вода

есть

нет

квартира в двухквартирном доме

ванна, душ

есть

нет

квартира в многоквартирном доме

смывной туалет

есть

нет

квартира в нежилом здании

электричество

есть

нет

общежитие

8. Водоснабжение:

Ö Часть IV

гостиница и т. п.
другое помещение
(неприспособленный для круглогодичного
проживания садовый дом, вагончик и т. п.)

Ö Часть IV

централизованное

шахтный (выкопанный)
колодец

индивидуальная артезианская
скважина

нет

9. Удаление (очистка) сточных вод (канализация):

2. Использование жилища:
для постоянного проживания

централизованное

выгребная яма

индивидуальное с
очистными сооружениями

нет

в качестве второго или сезонного жилища
незаселенное

3. Форма собственности жилища:
10. Основной вид отопления жилища:

частная физических лиц

центральное отопление из теплосети

частная юридических лиц
государственная

центральное отопление от местного источника тепла

собственность самоуправления

Указать используемый источник (вид) энергии; в случае если
используется несколько источников (видов), пронумеровать
их по частоте использования 1 2 3

Ø

другая (общая физических и юридических лиц и под.)

электричество

2

4. Полезная площадь
жилища:

м

твердое топливо

Сумма площадей комнат, других отапливаемых
подсобных и хозяйственных помещений

газ
жидкое топливо

5. Количество жилых комнат в жилище:

другой (геотермическая, солнечная, ветряная

Без кухни

энергия и т. п.)

Ø
6. Кухня:
комната

в другом помещении

в части комнаты

нет

печь, камин
другой Ö
нет

3

IV. ДОМАШНЕЕ (-ИЕ) ХОЗЯЙСТВО (-А)
1. Список членов домашнего (-их) хозяйства (-в), проживающих в жилище.

Имя, фамилия

1

№
Порядков домашн
ый №
его
лица
хозяйст
ва

Тип родства
с лицом,
записанным
первым в
домашнем
хозяйстве1

Порядковый № лица

супруга
(-и)

сожителя
(-льницы)

матери

отца

Времен Времен
но
но
выбыв прибыв
ший
ший

Продолжит
Причин
ельность
а
выбытия
выбыти
или
я или
прибытия,
прибыт
кол-во
ия2
месяцев

Государство, если лицо выбыло за
границу

2

Тип родства с первым записанным лицом в домашнем хозяйстве

1 – лицо, записанное первым
2 – супруг (-а)
3 – сожитель (-ница)
4 – сын (дочь) (включая усыновленного / удочеренную) лица, запицанного первым, или его / ее
супруга (-и) или сожителя (-ницы)
5 – мать (отец)
6 – мать (отец) супруга (-и) или сожителя (-ницы)

7 – брат (сестра)
8 – зять (невестка), сожительница (-тель) сына (дочери)
9 – дедушка (бабушка)
10 – внук (-чка)
11 – другой (-ая) родственник (-ца)
12 – не родственник (опекаемый ребенок и т. п.)

№ части II переписного
листа

Причина выбытия или прибытия

D – работать
M – учиться
P – по семейным обстоятельствам
K – другая

В случае если число переписываемых лиц превышает количество строчек в таблице, список обитателей жилища продолжается в продолжении части I переписного листа. В случае если
длительность временного выбытия или прибытия – менее месяца, указать «0».

2. Статус собственности жилища.
№ домашнего хозяйства

№ домашнего хозяйства

№ домашнего хозяйства

Является (-ются) ли член (-ы) домашнего хозяйства
собственником (-ами) этого жилища?

Является (-ются) ли член (-ы) домашнего хозяйства
собственником (-ами) этого жилища?

Является (-ются) ли член (-ы) домашнего хозяйства
собственником (-ами) этого жилища?

да
нет Ö

снимает (-ют) все жилище
снимает (-ют) часть жилища
другое

да
нет Ö

снимает (-ют) все жилище
снимает (-ют) часть жилища
другое

В случае если переписывается более 3 домашних хозяйств, данные о четвертом и последующих домашних хозяйствах записываются
в продолжении части I переписного листа.

да
нет Ö

снимает (-ют) все жилище
снимает (-ют) часть жилища
другое

4

3. Адрес постоянного места жительства временно прибывшего лица.
В случае если лицо прибыло из другого места жительства в Литве

порядковый № лица ______________________________________________ имя, фамилия
самоуправление
сенюния
населенный пункт
улица
№ дома

№ корпуса

№ квартиры

Собственник жилища (один из собственников)
В случае если в населенном пункте отсутствуют названия улиц и (или) номера домов, или постоянное место жительства –
в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, если адрес участка не зарегистрирован

имя
фамилия
Садоводческое товарищество
В случае если лицо постоянно проживает в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, и
адрес участка не зарегистрирован

наименование
№ участка

нет жилища (бездомный)

порядковый № лица

имя, фамилия
самоуправление
сенюния
населенный пункт
улица

№ дома

№ корпуса

№ квартиры

Собственник жилища (один из собственников)
В случае если в населенном пункте отсутствуют названия улиц и (или) номера домов, или постоянное место жительства –
в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, если адрес участка не зарегистрирован

имя
фамилия
Садоводческое товарищество
В случае если лицо постоянно проживает в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, и
адрес участка не зарегистрирован

наименование
№ участка

нет жилища (бездомный)

В случае если переписывается более 2 временно прибывших лиц, данные о третьем и последующих лицах записываются
в продолжении части I переписного листа
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ЧАСТЬ II. ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
Имя

6. Ваше гражданство:
Литовской Республики
другого (-их) государства (-в)

Ø

Фамилия

без гражданства

Личный код

МИГРАЦИЯ

1. Ваш пол:
мужчина

7. Где Вы жили за год до переписи (1 марта 2010 г.)?

женщина

в этом же населенном пункте

2. Дата Вашего рождения:
–
Год

в другом населенном пункте Литвы

Ø

–
месяц

день

возраст на
момент переписи

3. Место Вашего рождения:
Литва

в городе
город

в сельском населенном пункте

город

Ö

самоуправление

сельский населенный пункт

сенюния

за границей

заграница

государство

Ø

8. Жили ли Вы когда-либо за границей год или более?

Ö вопрос 9
нет Ö вопрос 13

да
государство

4. Ваше семейное положение:

9. Из какого государства Вы прибыли или
вернулись?

Вопрос задавать лицу в возрасте 15 лет и старше
государство

женат (замужем)
разведенный (-ая)
вдовец (-а)
никогда не состоял (-а)
в браке

10. Когда Вы прибыли или в последний раз
год
регистрации
первого
брака

5. Сколько детей Вы родили?

ни одного

Ø
Когда родился первый ребенок?
год

год

прибыли
прибыли

Ö вопрос 12
Ö вопрос 11

11. Основная причина выбытия за границу:

Вопрос задавать ЖЕНЩИНЕ в возрасте 15 лет и
старше

число рожденных детей

вернулись жить в Литву?

работать

по семейным обстоятельствам

учиться

другая

12. Основная причина прибытия или возвращения:
работать

желание жить на родине

учиться

другая

по семейным обстоятельствам
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УЧЕБА И ОБРАЗОВАНИЕ

13. Ваша национальность:
литовец (-ка)

поляк (-лька)

русский (-ая)

другая

Ø

17. Учитесь ли Вы в высшей школе,
профессиональном училище или
общеобразовательной школе?
Вопрос задавать лицу в возрасте 6–64 лет

да
не указал (-а)

нет

14. Ваш (-и) родной (-ые) язык (-и):
литовский

польский

18. Что Вы окончили?

русский

другой (-ие)

Ø

Вопрос задавать лицу в возрасте 10 лет и старше

докторантуру, аспирантуру
университет (академию, институт, семинарию и т. п.)
не указал (-а)

колледж

15. Какими другими языками Вы владеете, т. е.
можете разговаривать и (или) писать?
русским

польским

испанским

английским

немецким

другим (-ими)

литовским

французским

Ø

учебное заведение на базе бывших техникумов
специальную среднюю школу (техникум)
профессиональное училище после средней школы
среднюю школу, гимназию
профессиональное училище, куда поступили,
окончив основную школу, и наряду с профессией
получили среднее образование
профессиональное училище, куда поступили,
окончив основную школу, и приобрели только
профессию

не владеет

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ
16. К какой религиозной общине Вы бы себя
отнесли?

профессиональное (ремесленное) училище, куда
поступили, не окончив основной школы, и наряду с
профессией получили основное образование
профессиональное (ремесленное) училище, куда
поступили, не окончив основной школы, и приобрели
только профессию

Римско-католической

староверской

греко-католической

иудейской

евангелической
лютеранской

мусульманской
суннитской

основную школу

евангелической реформатской

караимской

начальную школу

ортодоксальной (православной)

другой

не окончили начальной школы

Ø

……………………………………………………………..
грамотный (-ая) (не посещали школу)
неграмотный (-ая)

ни к одной

не указал (-а)
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ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ
19. Ваши источники средств к существованию в
течение года до переписи (март 2010 г.–февраль
2011 г.):
Нумеровать согласно самому высокому доходу

1 2

22. Работали ли Вы раньше?
да

Ö вопрос 23

нет

Ö ОПРОС ЗАКОНЧЕН

3

Вопросы 23–29 об ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ

заработная плата
доход от частного или семейного предприятия

23. Кем из следующих работающих лиц Вы
являлись?

доход от сельскохозяйственной деятельности

наемный (-ая) работник (-ица)

доход от собственности или инвестиций

самостоятельно занятое лицо с наемными
работниками

пенсия

самостоятельно занятое лицо без наемных работников

пособие

член семьи, работающий на семейном предприятии
или в семейном хозяйстве

стипендия
находящийся (-аяся) на иждивении государства

другое

Ø

находящийся (-аяся) на иждивении семьи и (или)
других лиц
другой источник средств к существованию
Для ребенка в возрасте 0–14 лет ОПРОС ЗАКОНЧЕН

ЗАНЯТОСТЬ
Вопрос задавать лицу возрасте 15 лет и старше

20. Была ли у Вас работа в течение недели до
переписи (22–28 февраля 2011 г.)?
да

Ö

вопрос 23

нет

Ö

вопрос 21

24. В какой местности Вы работали?
в той же местности, где и жили
в другой местности в Литве
за границей

Ø
Ö вопрос 27

21. Кем из следующих неработающих лиц Вы
являлись?
безработный (-ая)

Ö

государство

вопрос 22

25. Вaше место работы:

ученик (-ца), студент (-ка)
пенсионер (-ка)
неработающий (-ая) по инвалидности
домохозяин (-ка)

учреждение, предприятие, организация и т. п. Ö вопрос 26

личное подсобное хозяйство
работа по патенту

другое

Ø

другое

Ø

Для ученика (-цы), студента (-ки), пенсионера (-ки), лица,
неработающего по инвалидности, домохозяина (-йки),
другого лица ОПРОС ЗАКОНЧЕН

Ö

вопрос 27

8

26. Наименование и адрес Вашего места работы:
Наименование

филиал

Адрес

самоуправление
местность

улица
№ дома

№ корпуса

№ квартиры

27. Охарактеризуйте основной вид экономической деятельности (производимые товары или
предоставляемые услуги) Вашего места работы:

28. Какова Ваша должность, профессия или выполняемая работа?

29. Кратко охарактеризуйте свою работу:

