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YY. NAMŲ ŪKIO SUDĖTIS
YX

Asmens numeris

YY1

Respondento vardas, pavardė

YY2

Gimimo data

…………
…………

………….
…………

………….
…………

………….
…………

………….
…………

………….
…………

metai
mėnuo
diena
YY3

Ryšys su atrinktu asmeniu
žr. kodus

YY4

Lytis
1 – vyras
2 – moteris

YY5

Tėvo (įtėvio, patėvio, globėjo)
asmens numeris

YY6

Motinos (įmotės, pamotės,
globėjos) asmens numeris

YY7

Santuokinė padėtis:
1. Niekada nebuvo vedęs (ištekėjusi)
2. Vedęs (ištekėjusi)
3. Našlys (-ė)
4. Išsituokęs (-usi)

YY8

Sutuoktinio (-ės) asmens numeris

YY9

Sugyventinio (-ės) asmens numeris

YY3. Ryšys su atrinktu asmeniu
1. Atrinktas asmuo
2. Sutuoktinis (-ė)
3. Sugyventinis (-ė)
4. Sūnus, duktė, įsūnis, įdukra, posūnis, podukra, globotinis (-ė)
5. Tėvas, motina, įtėvis, įmotė, patėvis, pamotė, globėjas (-a)
6. Sutuoktinio (-ės), sugyventinio (-ės) tėvas, motina

7. Brolis, sesuo
8. Žentas, marti
9. Senelis, senelė
10. Vaikaitis (-ė)
11. Kitas (-a) giminaitis (-ė)
12. Ne giminė

YA. ASMENS DUOMENYS
YX

Asmens numeris

YA3

Jūsų pilietybė?
1. Lietuvos Respublikos
2. Kitos valstybės
Nurodykite šalies pavadinimą
Šalies kodas
3. Neturite pilietybės

YA4

…………

………….

………….

………….

………….

………….

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

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

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

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

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

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

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

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Kurioje šalyje Jūs gimėte?
1. Lietuvoje
2. Kitoje šalyje
Nurodykite šalies pavadinimą
Šalies kodas
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YB. MOKYMASIS IR IŠSILAVINIMAS
YX

Asmens numeris

YB1 Ar mokotės aukštojoje, profesinėje arba
bendrojo ugdymo mokykloje?
1. Taip  YB2
2. Taip, bet šiuo metu atostogaujate  YB2
2. Ne  Filtras FYB
Filtras FYB
Jei amžius ≥ 15  YB3; jei amžius < 15  apklausa apie asmenį baigta
YB2 Kur šiuo metu mokotės?
1. Bendrojo ugdymo mokyklos 1–4 klasėje
2. Bendrojo ugdymo mokyklos 5–10 klasėje
arba gimnazijos 1–2 klasėje
3. Bendrojo ugdymo mokyklos 11–12 klasėje
arba gimnazijos 3–4 klasėje
4. Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote
neturėdami pagrindinio išsilavinimo
5. Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote
turėdami pagrindinį išsilavinimą
6. Profesinio mokymo įstaigoje, į kurią įstojote
turėdami vidurinį išsilavinimą
7. Kolegijoje
8. Universitete, akademijoje, seminarijoje –
bakalauro studijose
9. Universitete, akademijoje, seminarijoje –
magistratūros ar jai prilyginamose studijose
10. Universitete, akademijoje, seminarijoje –
doktorantūroje
Klausti 15 metų ir vyresnių asmenų
YB3 Ką Jūs baigėte?
Nurodykite mokymo įstaigą, kurioje įgijote
aukščiausią išsilavinimą.
1. Doktorantūrą, aspirantūrą universitete
(akademijoje, institute, seminarijoje)
2. Magistrantūros ar jai prilyginamas studijas
universitete (akademijoje, institute, seminarijoje
3. Bakalauro studijas universitete (akademijoje,
institute, seminarijoje) –
4. Kolegiją
5. Aukštesniąją mokyklą (iki 2006 m.)
6. Specialiąją vidurinę mokyklą, technikumą
(iki 1995 m.)
7. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote,
turėdami vidurinį išsilavinimą
8. Bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje įgijote
vidurinį išsilavinimą
9. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote,
turėdami pagrindinį išsilavinimą
10. Profesinio mokymo įstaigą, į kurią įstojote,
neturėdami pagrindinio išsilavinimo
11. Bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje įgijote
pagrindinį išsilavinimą
12. Bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje įgijote
pradinį išsilavinimą
13. Nebaigėte pradinės mokyklos
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Klausti 15 metų ir vyresnių asmenų

YC. UŽIMTUMAS
YX
YC1

Asmens numeris
Kuriai gyventojų grupei save
priskirtumėte?
1. Dirbančių asmenų (įskaitant šeimos narius,
dirbančius šeimos ūkyje ir praktiką už
atlyginimą atliekančius studentus bei
mokinius)  YC2
2. Bedarbių  asmens apklausa baigta
3. Mokinių ar studentų  asmens apklausa
baigta
4. Senatvės ar išankstinės senatvės
pensininkų  asmens apklausa baigta
5. Neįgaliųjų  asmens apklausa baigta
6. Darbingo amžiaus namų šeimininkų (-ių) 
asmens apklausa baigta
7. Kitų ekonomiškai neaktyvių asmenų 
asmens apklausa baigta

YC2

Nurodykite Jūsų pagrindinės darbovietės
ekonominės veiklos rūšį ar veiklos pobūdį
arba veiklos rūšį, kuria vertėtės
individualiai:
Ekonominės veiklos rūšies kodas

YC3

Nurodykite savo profesiją (pareigas,
atliekamą darbą) pagrindinėje darbovietėje
ar užsiimant individualia veikla:
Profesijos kodas

YC4

Jūs dirbate:
1. Visą darbo dienos ar savaitės laiką
2. Ne visą darbo dienos ar savaitės laiką

YC5

Koks Jūsų užimtumo statusas
pagrindinėje darbovietėje?
1. Samdomasis darbuotojas
2. Savarankiškai su samdomaisiais
darbuotojais dirbantis asmuo  asmens
apklausa baigta
3. Savarankiškai be samdomųjų darbuotojų
dirbantis asmuo  asmens apklausa baigta
4. Dirbantis be atlyginimo šeimos versle,
asmeniniame žemės ūkyje asmuo  asmens
apklausa baigta

YC6

Jūsų darbas?
1. Nuolatinis
2. Laikinas

YC7

Kokia darbovietės, kurioje Jūs dirbate,
nuosavybės forma?
1. Viešoji (50 proc. arba daugiau kapitalo
priklauso valstybei)
2. Privati (50 proc. arba daugiau kapitalo
priklauso privatiems asmenims)

................
................
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................
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................
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|__|__|
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|__|__|
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................
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|__|__|
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A. BŪSTAS, PATOGUMAI
A1

Koks Jūsų būsto tipas?

A6

Ar vandens tiekimas būste:

1

Vieno buto namas

1

Centralizuotas

2

Butas dviejų butų ar sublokuotame name

2

Vietinis

3

Butas daugiabučiame name

3

Nėra

4

Kita gyvenamoji patalpa
A7

A2

Koks būsto valdos statusas. Ar Jūsų namų ūkis
yra...?

1

Būsto savininkas

2

Nuomininkas ar subnuomininkas, mokantis nuomą
rinkos kaina

3

Nuomojasi šį būstą mažesne nei rinkos kaina

4

Gyvena nemokėdamas nuomos

A3

Namų ūkio užimamas naudingasis plotas
|__|__|__|__| m

1

Centralizuotas

2

Vietinis

3

Nėra karšto vandens

A8

A5

Ar nuotekų tvarkymas (kanalizacija) būste:

1

Centralizuotas

2

Vietinis

3

Nėra kanalizacijos

2

A9
A4

Ar karšto vandens tiekimas būste:

Pagrindinis būsto šildymo būdas:

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

1

Centrinis šildymas iš šilumos tinklų

2

Centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio

3

Krosnis, židinys

|__|__| kambarys (-iai)

4

Nėra

Ar Jūsų būste yra:

1

Elektra

2

Vonia, dušas

3

Tualetas su nutekamuoju vandeniu

4

Atskira virtuvė

A10

Kokią sumą galėtumėte gauti už savo buto (namo)
nuomą, jei jis būtų be baldų ir už komunalines
paslaugas mokėtų nuomininkas?
|__|__|__|__| eurais per mėnesį

B. PAJAMŲ ŠALTINIAI
B1

Kokie buvo Jūsų namų ūkio pragyvenimo šaltiniai
per praėjusį mėnesį?

B2

Nurodykite iš kurio pragyvenimo šaltinio pajamos
buvo didžiausios?

1

Darbo užmokestis

2

Pajamos iš savo ar šeimos verslo

3

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

4

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų (nuoma,
palūkanos, dividendai)

5

Pajamos (natūra) iš asmeninio žemės ūkio

6

Pensijos (senatvės, išankstinė senatvės, netekto
darbingumo ir kt.)

7

Nedarbo socialinio draudimo išmoka (bedarbio pašalpa)

8

Stipendija

9

Motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos

1

Mažiau kaip 300 EUR

7

1 051–1 200 EUR

10

Išmokos vaikui, įskaitant alimentus

2

301–450 EUR

8

1 201–1 400 EUR

11

Pajamos iš kitų namų ūkių (gaunamos reguliariai)

3

451–600 EUR

9

1 401–1 600 EUR

12

Kitos pašalpos, kompensacijos

4

601–750 EUR

10

1 601–1 800 EUR

13

Kitos pajamos

5

751–900 EUR

11

Daugiau nei 1 800 EUR

14

Paskolos arba santaupos

6

901–1 050 EUR

12

Nenurodė

|__|__|
B3

Kuris namų ūkio narys daugiausia savo pajamų
skiria šeimos poreikiams tenkinti?
|__|__|

B4

Nurodykite praėjusio mėnesio Jūsų namų ūkio
mėnesines pinigines pajamas, atskaičius mokesčius
|__|__|__|__|__| eurų  C1

B5

Nenurodė  B5

Nurodykite apytikslę pajamų sumą, kuria praėjusį
mėnesį disponavo Jūsų namų ūkis
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C. PAJAMOS NATŪRA
C1

Ar praėjusį mėnesį bent vienas namų ūkio narys gavo iš darbo asmeniniams tikslams nemokamai kuro automobiliui
ir (arba) paslaugų (mokestį už telefoną, apgyvendinimo paslaugų, maitinimą, turistinių kelionių ar pan.)?
1. Taip

C1.1

2. Ne  C2

Nurodykite vidutinę gautų pajamų natūra mėnesinę vertę (eurais)?

1

Automobilio kuras

2

Automobilio draudimas, remontas, techninė apžiūra, padangų keitimas ir pan.

3

Maitinimas, maisto talonai

4

Mokesčiai už mobilųjį ar laidinį telefoną

5

Apgyvendinimo paslaugos

6

Turistinės kelionės

C2

Ar praėjusį mėnesį bent vienas namų ūkio narys iš valstybės ir (arba) savivaldybės nemokamai arba su nuolaida
gavo paslaugų ar prekių (vaistų, protezavimo, sanatorinio gydymo kompensavimą, maitinimo, lopšelio-darželio
mokesčio nuolaidą ir pan.)?
1. Taip

C2.1

Suma

2. Ne  D1

Nurodykite vidutinę gautų pajamų natūra mėnesinę vertę (eurais)?

1

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimas

2

Sanatorinio gydymo kompensavimas

3

Protezavimo, specialios technikos kompensavimas neįgaliesiems

4

Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje nuolaida

5

Nemokamas mokinių maitinimas

6

Nemokamas suaugusiųjų maitinimas

7

Persikvalifikavimo kursai bedarbiams

8

Kita (įrašykite)

Suma
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D. PREKĖS IR PASLAUGOS
D1

Ar per paskutinius 2 mėnesius Jūsų namų ūkis pirko drabužių ir avalynės, brangesnių nei 70 EUR?
1. Taip

D2

2. Ne  D3

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Drabužiai ir avalynė

D3

Ar per paskutinius 2 mėnesius Jūsų namų ūkis pirko sveikatos priežiūros prekių ar mokėjo už šios rūšies
paslaugas (akinius, odontologo, gydytojo, ligoninės, sanatorijos paslaugas), brangesnes nei 70 EUR?
1. Taip

D4

2. Ne  D5

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Sveikatos priežiūros prekės ir paslaugos

D5

2. Ne  D7

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Gaminiai, medžiagos ir paslaugos būsto priežiūrai ir remontui

D7

2. Ne  D9

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Kuro rūšys

D9

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko kuro (anglies, malkų, durpių ir pan.) būstui šildyti už
daugiau nei 70 EUR?
1. Taip

D8

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 2 mėnesius Jūsų namų ūkis pirko būsto remonto prekių ar mokėjo už šios rūšies paslaugas
(medieną, parketą, laminuotą grindų dangą, linoleumą, dažus, sienų, lubų apmušalus, cementą, čiaupus, vandens
maišytuvus, sienų dažymą, tapetavimą, grindų klojimą), brangesnes nei 70 EUR?
1. Taip

D6

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko virtuvės, miegamojo baldų komplektą, baldų gyvenamajam,
vaikų, vonios kambariui, stalą, lovą, sofą ar kitų baldų, brangesnių nei 70 EUR?
1. Taip

2. Ne  D11
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D10

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Baldai

D11

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko šaldytuvą, skalbimo, indų plovimo mašiną, elektrinę, dujinę
viryklę, mikrobangų krosnelę, dulkių siurblį, siuvimo, mezgimo mašiną ar kitų namų ūkio prietaisų, brangesnių
nei 70 EUR?
1. Taip

D12

2. Ne  D13

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Buities technika

D13

2. Ne  D15

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Elektronika

D15

2. Ne  D17

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Laisvalaikiui, kultūrai skirtos prekės

D17

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko laisvalaikiui, sportui ir kultūrai skirtų prekių: pianiną, smuiką,
sintezatorių ar kitą muzikos instrumentą; slides, pačiūžas, dviratį, palapinę, miegmaišį ar kitą sporto, stovyklavimo
įrangą, brangesnę nei 70 EUR?
1. Taip

D16

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko namų kino sistemą, muzikos centrą, televizorių, DVD grotuvą,
fotoaparatą, vaizdo kamerą, telefono aparatą, asmeninį kompiuterį, kompiuterių programinę įrangą ir pan.,
brangesnius nei 70 EUR?
1. Taip

D14

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko ar prenumeravo laikraštį (-ius), žurnalą (-us) ir (arba)
knygą (-as) už 70 EUR ir daugiau?
1. Taip

2. Ne  D19
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D18

Nurodykite, ką Jūs pirkote ar užsiprenumeravote ir kiek sumokėjote.

D19

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko gyvūnų augintinių, dekoratyvinių augalų už 70 EUR ir
daugiau?
1. Taip

D20

Suma

2. Ne  D21

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjot.

Suma

Gyvūnai augintiniai, dekoratyviniai augalai

D21

2. Ne  D23

Nurodykite, už ką Jūs mokėjote.

Suma

Mokėjimas už mokslą

D23

2. Ne  D25

Nurodykite, už ką Jūs mokėjote.

Suma

Draudimo įmokos

D25

2. Ne  D27

Nurodykite, kiek sumokėjote.

Pažymėkite, jeigu pirkta:
1 – internetu
2 – užsienyje

|__|__|__|__|__|__| EUR

D27

Pažymėkite,
jeigu mokėta
1 – internetu

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko NAUJĄ automobilį?
1. Taip

D26

Pažymėkite,
jeigu mokėta
1 – internetu

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis mokėjo draudimo įmoką (-as) (namų, turto, sveikatos, automobilio),
didesnę nei 70 EUR?
1. Taip

D24

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis mokėjo už mokslą (pradinį, vidurinį, aukštąjį)?
1. Taip

D22

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko NENAUJĄ automobilį, motociklą, motorolerį, variklinę valtį
ar kitą variklinę transporto priemonę?
1. Taip

2. Ne  D29
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D28

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Variklinės transporto priemonės

D29

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pardavė automobilį, motociklą, motorolerį, variklinę valtį ar kitą
variklinę transporto priemonę?
1. Taip

D30

2. Ne  D31

Nurodykite, ką Jūs pardavėte ir už kiek.
Variklinės transporto priemonės

D31

Gauta

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko atsarginių automobilio dalių, mokėjo už automobilio remontą,
vairuotojų kursus (70 EUR ir daugiau)?
1. Taip

D32

2. Ne  D33

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Prekės ir paslaugos

D33

2. Ne  D35

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.

Suma

Autobuso, traukinio, lėktuvo bilietai

D35

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko turistinį kelialapį už 70 EUR ir daugiau?
1. Taip

D36

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko bilietą (-us) už Lietuvos Respublikos ribų (autobuso, traukinio,
lėktuvo) už 70 EUR ir daugiau?
1. Taip

D34

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.
Turistinės kelionės Lietuvoje ir į užsienį

2. Ne  D37
Suma

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

11
D37

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis mokėjo auklei už vaiko priežiūrą?
2. Ne  D39

1. Taip
D38

Nurodykite, kiek sumokėjote.
|__|__|__|__|__| EUR

D39

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkis pirko kitų prekių (kvepalus, juvelyrinį dirbinį, laikrodį, vaikišką
vežimėlį, lagaminą, rankinę, urną, antkapį ir kt.) ar mokėjo už paslaugas, brangesnes nei 70 EUR?
2. Ne  E1

1. Taip
D40

Nurodykite, ką Jūs pirkote ir kiek sumokėjote.
Kitos prekės / paslaugos

Suma

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje

E. APKLAUSOS INFORMACIJA
E1

Nurodykite, kiek vaikų Jūsų namų ūkyje lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą (vaikų darželį)?
|__|__|

E2

Nurodykite 16 metų ir vyresnių asmenų skaičių, deklaravusių šią gyvenamąją vietą:
|__|__|

E3

Nurodykite, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti (minutėmis):
|__|__|

E4

Jei turite pastabų, įrašykite:

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4942; el. p. nut@stat.gov.lt.

