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PRATARMĖ
Europos statistikų konferencijos (ESK) tikslas
1. Pagrindiniai Europos statistikų konferencijos rekomendacijų dėl gyventojų ir būstų 2010
m. surašymų tikslai: i) parengti gaires ir suteikti pagalbą šalims planuojant ir atliekant gyventojų
ir būstų surašymus; ii) palengvinti ir pagerinti duomenų palyginamumą regioniniu lygmeniu
atrenkant svarbiausių surašymo temų rinkinį1 ir derinant apibrėžimus ir klasifikacijas.
2. Šiame dokumente pateiktos rekomendacijos parengtos remiantis 2004–2006 m. atliktu
darbu pagal Europos statistikų konferencijos darbo programą (žr. 3 punktą) ir patvirtintos Europos
statistikų konferencijos penkiasdešimt ketvirtojoje plenarinėje sesijoje 2006 m. birželio mėn.
Europos statistikų konferencijos rekomendacijos bus panaudotos kaip bendroji Europos Sąjungos
gyventojų ir būstų 2011 m. surašymų programos struktūra2.
Europos statistikų konferencijos rekomendacijų rengimas
3. Europos statistikų konferencijos rekomendacijas parengė JTEEK Statistikos skyrius,
glaudžiai bendradarbiaudamas su Eurostatu. 2010 m. Europos statistikų konferencijos
rekomendacijoms parengti taikytas metodas – įtraukti kiek įmanoma daugiau dalyvių, kai visoms
valstybėms narėms suteikiama pakankamai galimybių dalyvauti rengiant medžiagą arba teikiant
pastabas dėl pasiūlymų. Procesui kartu vadovavo JTEEK ir Eurostatas. Tokia įvairove
pasižyminčiai veiklai koordinuoti 2003 m. gegužės mėn. buvo suburta organizacinė grupė, kurią
sudarė kelių valstybių narių bei JTEEK ir Eurostato atstovai. Be to, buvo sukurtos 11 darbo
grupių, rengusių kiekvienos leidinio srities skyrius. Šiose darbo grupėse skiriamas vadovas (žr. 4
punktą), o jų nariai yra ekspertai iš viso regiono ir svarbių tarptautinių organizacijų. Norint
suteikti kiekvienai šaliai galimybę dalyvauti aptariant turinį, buvo organizuojami įvairūs
susitikimai3, į kuriuos buvo kviečiamos visos EEK šalys. Daugelis šalių dalyvavo tuose
susitikimuose, o kai kurios – teikė pastabas raštu. Organizatoriai ypač vertino Jungtinių Tautų
gyventojų fondą ir Eurostatą, kurie finansavo kai kurių valstybių atstovų dalyvavimą, indėlį.
Padėka
4. Europos statistikų konferencija nori padėkoti apie 100 surašymų ekspertų iš nacionalinių
statistikos institucijų, Jungtinių Tautų Statistikos skyriaus ir kitų tarptautinių organizacijų,
dalyvavusių rengiant rekomendacijas. Visų pirma Europos statistikų konferencija
1

Terminas „tema“ apima tam tikros srities informaciją, kurios reikia ieškoti kiekvienam surašyme nurodytam
punktui (apie asmenį, namų ūkį, būstą arba pastatą).
2
Kai bus parengta oficiali dokumentacija apie Europos Sąjungos gyventojų ir būstų 2011 m. surašymą, ją bus galima
rasti Eurostato tinklalapyje http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/
3
Žr. http://www.unece.org/stats/archive/04.03a.e.htm
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norėtų padėkoti Gyventojų ir būstų surašymų organizacinės grupės pirmininkei Rosemary
Bender (Kanada) ir darbo grupių vadovams:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jay Keller (Jungtinės Valstijos), Surašymų metodikos darbo grupė;
Paul Williams (Australija), Surašymų technologijų darbo grupė;
Aidan Punch (Airija), Geografinių charakteristikų darbo grupė;
Gabor Rozsa (Vengrija), Demografinių charakteristikų darbo grupė;
Werner Haug (Šveicarija) ir Katerina Kostadinova-Daskalovska (Buvusioji
Jugoslavijos Respublika Makedonija), Migracijos ir etnokultūrinių charakteristikų
darbo grupė;
Robert Pember (TDO), Ekonominių charakteristikų darbo grupė;
Richard Morrison (Jungtinė Karalystė), Išsilavinimo charakteristikų darbo grupė;
Jennifer Madans (Vašingtono miesto negalios statistikos grupė), Negalios darbo
grupė;
Nico Keilman (Norvegija), Šeimų ir namų ūkių darbo grupė;
David Marshall (FAO), Žemės ūkio darbo grupė;
Ian Máté (Jungtinė Karalystė), Būstų darbo grupė.

5. Europos statistikų konferencija taip pat norėtų padėkoti šiems asmenims už jų įnašą:
Angela Me ir Paolo Valente iš JTEEK Statistikos skyriaus; Michail Skaliotis, David Thorogood
ir Gregor Kyi iš Eurostato ir Pierre Turcotte (Kanada), Ian White (Jungtinė Karalystė) ir Peter
Gardner, redagavusiems rekomendacijų tekstą.

Įvadas
5 puslapis

ĮVADAS
Leidinio turinys
6. Pirmojoje leidinio dalyje (pirmoji dalis) pateikti du skyriai apie surašymų metodiką ir
technologijas. Čia nesiekiama rekomenduoti konkretaus metodo arba technologijos. Tikslas yra
pristatyti įvairius požiūrius nurodant jų pranašumus ir trūkumus bei sukurti gaires šalims, kad jos
galėtų pasirinkti geriausius vietos aplinkybes atitinkančius būdus. Šiuos skyrius papildo prieduose
pateikta informacija.
7. Leidinio antrojoje ir trečiojoje dalyse atitinkamai pristatytos su gyventojais (antroji dalis)
ir su būstu susijusios temos (trečioji dalis). Rekomendacijų tikslas – aprašyti įvairias regionui
svarbias surašymų temas pateikiant ne tik apibrėžimus ir standartus, bet ir nagrinėjant jų
aktualumą ir lyginamąjį pranašumą kitų surašymų temų ir kitos su surašymu nesusijusios
duomenų rinkimo veiklos atžvilgiu. Temos pristatomos pagal sritis (demografija, migracija,
etnokultūrinės charakteristikos ir kt.), kad būtų paprasčiau susikurti bendrą vaizdą aprašant
surašymo turinį.
8. Temos suskirstytos į „pagrindines“ ir „nepagrindines“. Labai rekomenduotina rinkti
informaciją „pagrindinėmis temomis“. „Nepagrindinės“ temos yra neprivalomos, ir
rekomendacijos dėl jų įtrauktos į temų sąrašą tam, kad pristatytų tam tikras gaires tokias temas į
savo surašymą nusprendusioms įtraukti šalims.
9. Dokumente neaptariamas surašymo lentelių sudarymas arba rekomendacijos dėl surašymo
išvesties programos. Surašymų duomenų lentelių sudarymo programą kuria Europos Sąjunga ir
pasaulio lygmeniu – Jungtinių Tautų Statistikos skyrius (UNSD).
Ryšys su 2010 m. JT Pasaulio programa
10. Europos statistikų konferencijos rekomendacijų rengimo procesas vyko kartu peržiūrint
Jungtinių Tautų Gyventojų ir būstų surašymų principus ir rekomendacijas, apimančias visus
pasaulio regionus, ir priimamas Jungtinių Tautų Statistikos komisijos kiekvieno surašymo
dešimtmečio pradžioje kaip pagrindiniai tarptautiniai standartai ir gairės (peržiūrėti 2010 m.
surašymų principai ir rekomendacijos turėtų būti priimti 2007 m.); šios rekomendacijos dažnai
vadinamos „Pasaulio surašymo rekomendacijomis“. Šie lygiagrečiai vykę procesai leido
glaudžiau ir tiesiogiai sąveikauti bei keistis patirtimi ir nuomonėmis. Taigi šalys raginamos
naudotis dviem rekomendacijų dėl surašymų rinkiniais, kurie papildo vienas kitą. Europos
statistikų konferencijos rekomendacijose atsispindi Europos statistikų konferencijos šalių tikrovė
ir charakteristikos. Remiantis rekomendacijomis pasaulio lygmeniu vykdomą darbą galima
paskirstyti atsižvelgiant į regiono, kur šalys nelabai skirtingos, konkretesnius poreikius. Apskritai
du rekomendacijų rinkiniai yra nuoseklūs, bet jeigu Pasaulio rekomendacijos yra platesnio
pobūdžio pagal savo taikymo sritį, Europos statistikų konferencijos rekomendacijos naudoja kai
kurias konkretesnes sąvokas ir klasifikacijas4.

4

Žr. http://unstats.un.org/unsd/globalcensusforum/
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11. Kai buvo rengiamas šis leidinys, Jungtinių Tautų Statistikos skyrius (UNSD) kūrė
pasaulio surašymų lentelių sudarymo programą. Šioje lentelių sudarymo programoje bus
nustatytos pagrindinės temos. Šiame leidinyje pristatytų pagrindinių temų sąrašas buvo
derinamas su pasaulio rekomendacijose pristatytomis temomis. Tačiau tikėtina, kad dėl skirtingų
Europos statistikų konferencijos regiono poreikių vis dėlto bus nedidelių skirtumų.
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PIRMOJI DALIS. SURAŠYMO METODIKA IR TECHNOLOGIJOS
I skyrius. METODIKA
Įžanga
12. I skyriuje pateikta bendroji gyventojų ir būstų 2010 m. surašymams EEK regione
siūlomos metodikos apžvalga. Joje pristatyti surašymo tikslai ir uždaviniai bei su įvairiais
surašymo etapais susiję metodiniai klausimai. Išsamesnės informacijos galima rasti JT
Gyventojų ir būstų surašymų principuose ir rekomendacijose (2 versija)5. Po šio skyriaus
pateiktas dar vienas naujas skyrius apie kuriamas surašymų technologijas, kurio tikslas –
pažvelgti į kai kurias technologijas, kurios tradiciškai nenaudojamos atliekant gyventojų
surašymus, bet kurias šiuo metu rimtai studijuoja kai kurios valstybės narės. Pirmosios dalies
skyriuose aprašyta, kaip šalyse atliekami surašymai. Nors šių skyrių tikslas nėra teikti
rekomendacijas, jose pristatytos tam tikros gairės.
Surašymo tikslai ir uždaviniai
Vaidmuo nacionalinėse statistikos sistemose
13. Surašymo tikslai įvairiose šalyse gali būti skirtingi, atsižvelgiant į vietos aplinkybes. Jo
unikalus vaidmuo priklauso nuo šalyje stebimos statistikos paklausos ir nuo esamos statistikos
sistemos turinio ir struktūros.
14. Gyventojų ir būstų surašymas yra vienas svarbiausių procesų renkant duomenis apie šalies
gyventojų skaičių ir charakteristikas. Gyventojų ir būstų surašymas yra integruotos nacionalinės
statistikos sistemos, kurią gali sudaryti ir kiti surašymai (pavyzdžiui, žemės ūkio), apklausos,
registrai ir administracinės bylos, dalis. Reguliariai rengiant tokį surašymą, nustatomas
lyginamasis gyventojų skaičius nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Nedideliuose geografiniuose
regionuose arba dirbant su tam tikromis gyventojų grupėmis tai gali būti vienintelis informacijos
apie tam tikras socialines, demografines ir ekonomines charakteristikas šaltinis. Daugelyje šalių
surašymas taip pat yra vienintelis būdas sukurti tyrimo rinkimo priemones.
15. 2005 m. liepos mėn. Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinė taryba (ECOSOC) priėmė
nutarimą6, raginantį „valstybes nares atlikti gyventojų ir būstų surašymus ir skleisti surašymų
rezultatus kaip itin svarbų informacijos šaltinį vykdant mažų teritorijų, nacionalinį, regioninį ir
tarptautinį planavimą bei plėtrą ir teikti surašymų rezultatus suinteresuotosioms šalims
valstybėje, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tinkamoms tarpvyriausybinėms organizacijoms
siekiant padėti joms spręsti gyventojų, aplinkos ir socialinės ekonominės plėtros klausimus bei
vykdyti programas šiose srityse“.
5

Žr. www.un.org/esa/coordination/ecosoc, Gyventojų ir būstų surašymų principai ir rekomendacijos, Jungtinės
Tautos, Niujorkas, 2006 m. Taip pat žr. http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx.
6
ECOSOC nutarimas 2005/13. Žr. http://www.un.org/docs/ecosoc
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16. Kai kurios šalys, norėdamos gauti gyventojų ir būstų statistiką, pasikliauja registrais. Šiose
šalyse yra galimybė susidaryti integruotą šalies vaizdą, kuriame būtų susijusios socialinės,
demografinės ir ekonominės charakteristikos.
Nestatistinės surašymo funkcijos (pasekmės ir rizika)
17. Vienas pagrindinių oficialiosios statistikos principų yra tas, kad „statistikos institucijų
renkami individualūs duomenys... turi būti naudojami išskirtinai statistikos tikslams7“. Nors
naudojant surašymo duomenis administraciniams tikslams šis pagrindinis principas būtų
pažeistas, kai kuriose šalyse pasitelkiama surašymų veiklos infrastruktūra norint rinkti ne tik
statistikos informaciją surašymui, bet ir informaciją apie asmenis arba būstą gyventojų
registrams kurti arba atnaujinti. Šalys, kuriose surašymo veikla naudojama šiuo būdu, turėtų:
a)
b)
c)
d)

išaiškinti respondentams dvigubą surašymo veiklos tikslą ir kad surašymui renkama
informacija išliks konfidenciali ir bus naudojama tik statistikos tikslams;
naudoti dvi skirtingas formas dviem tikslams;
užtikrinti, kad kiekvienam tikslui būtų atskira teisinė bazė; ir
priskirti kitai institucijai (ne nacionalinei statistikos institucijai) pareigą atnaujinti
administraciniams tikslams reikalingą informaciją.

Surašymo apibrėžimai, svarbiausios charakteristikos ir etapai
Bendroji informacija
18. Tradiciškai surašymas apibrėžiamas remiantis pagrindinėmis surašymo
charakteristikomis: individualiu surašymu, tinkamu laiku, universalumu ir nustatytu
periodiškumu. Pastaraisiais keleriais metais EEK regione atsirado įvairių metodų, pagal kuriuos
surašymas tapo platesne sąvoka. Kai kuriose šalyse vietoj tradicinių visų asmenų surašymu
pagrįstų metodų pradėti naudoti administracinių registrų duomenys. Dar vėliau universalaus
asmenų surašymo prioritetas pasikeitė ir atsirado poreikis dažniau rinkti aktualesnius duomenis
apie visą gyventojų skaičių ir mažiausias vietos teritorijas. Šiuo metu bendras gyventojų ir būstų
surašymo EEK regione apibrėžimas pagrįstas daugiau išvesties rezultatais, o ne taikyta
metodika.
Apibrėžtis
19. Gyventojų surašymas apibrėžiamas kaip veikla, kurios rezultatas – reguliariai nustatomas
oficialus gyventojų skaičius (arba lyginamasis skaičius) šalies teritorijoje ir jos mažiausiose
geografinėse teritorijose kartu su informacija apie tam tikras visų gyventojų demografines ir
socialines charakteristikas. Ši veikla vykdoma renkant (surašant arba naudojant registrų
informaciją), kaupiant asmens informaciją ir vertinant, skleidžiant ir nagrinėjant demografinius,
ekonominius ir socialinius duomenis. Norint planuoti ir įgyvendinti ekonominės ir socialinės
plėtros politiką, administracinę veiklą arba mokslinius tyrimus, būtina turėti patikimų ir išsamių
7

Žr. III priedą.
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duomenų apie gyventojų skaičių, pasiskirstymą ir sudėtį. Gyventojų surašymas – pirminis šios
pagrindinės lyginamosios statistikos šaltinis, sudarantis ne tik nuolatinę gyvenamąją vietą
turinčius asmenis, bet ir benamių bei klajojančių asmenų grupes. Gyventojų surašymų
duomenys kartais gali būti teikiami ir nagrinėjami kaip labai skirtingų geografinių vienetų – nuo
visos šalies iki individualių mažų vietovių arba miestų kvartalų – statistika.
20. Būstų surašymas apibrėžiamas kaip veikla, kurios rezultatas – reguliariai oficialiai
nustatomi būstai (arba lyginamasis skaičius) ir jų gyventojų skaičius šalies teritorijoje ir jos
mažiausiose geografinėse teritorijose kartu su informacija apie tam tikras būstų charakteristikas.
Ši veikla vykdoma renkant (surašant arba naudojant registrų informaciją) ir kaupiant su būstu
susijusią informaciją bei vertinant, skleidžiant ir nagrinėjant su būstais ir jų gyventojais
susijusius duomenis. Surašymo metu turi būti gauta informacija apie gyvenamuosius būstus
kartu su informacija apie struktūrines charakteristikas ir su privatumu ir sveikata bei
normaliomis šeimos gyvenimo sąlygomis susijusias aplinkybes.
21. Gyventojų ir būstų surašymas – tai procesas, kurio metu kartu gaunama informacija apie
gyventojus ir informacija apie būstus, kaip aprašyta pirmiau. Šios veiklos pranašumas yra tas,
kad gaunama informacija apie dvi aibes (gyventojus ir būstą) pasitelkiant vieną surašymo
procesą. Kalbant apie gyventojų surašymą, gyventojų ir būstų surašymo metu taip pat galima
gauti informaciją apie gyventojų gyvenimo sąlygas. Su visu gyventojų ir būstų skaičiumi
susijusio surašymo proceso rezultatai būtini norint pateikti statistiką apie gyventojus, šeimas,
namų ūkius ir būstų padėtį apibendrinant ją pagal mažas teritorijas ir gyventojų pogrupius.
Gyventojų charakteristikos yra geografinės, demografinės, socialinės, ekonominės ir namų ūkio
bei šeimos. Daugelyje šalių surašymo proceso metu gauti rezultatai itin svarbūs tokiai
informacijai teikti, nes surašymas yra vienintelis turimas šaltinis ir jokių kitų alternatyvų nėra.
Svarbiausios gyventojų ir būstų surašymo charakteristikos
22. Svarbiausios gyventojų ir būstų surašymo charakteristikos, skiriančios jį nuo kitų
duomenų rinkimo būdų EEK regione, yra šios:
a)

b)

c)

Individualus surašymas
Gaunama informacija apie kiekvieną surašomą asmenį, kad jų charakteristikas būtų
galima registruoti atskirai. Tas pats taikoma ir būstų surašymui. Tai leidžia
kryžminiu būdu klasifikuoti įvairias charakteristikas ir gauti duomenų apie daugiau
nei vieną charakteristiką.
Vienalaikiškumas
Apie asmenis ir būstą surašymo metu gauta informacija turėtų apimti tiksliai
apibrėžtą ir unikalų laikotarpį. Idealiu atveju duomenys apie asmenis ir
gyvenamąsias patalpas turėtų būti renkami vienu metu. Tačiau jeigu duomenys
nerenkami vienu metu, reikėtų juos koreguoti taip, kad duomenų laikotarpis būtų
vienodas.
Universalumas
Gyventojų ir būstų surašymo metu turi būti gaunamai duomenys apie visą tam tikros
tiksliai apibrėžtos šalies teritorijos gyventojų, namų ūkių ir gyvenamųjų patalpų
skaičių.
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Gyventojų skaičius (arba lyginamasis skaičius) turėtų apimti visus tam tikroje nustatytoje
šalies teritorijoje gyvenančius asmenis. Bazinių vienetų surašymo metu gauti duomenys
turėtų būti tikrinami atliekant nepriklausomą aprėpties patikrinimą.
d) Mažų teritorijų duomenys
Surašymo metu turi būti gaunami duomenys apie gyventojų ir būstų skaičius ir
charakteristikas mažiausiose geografinėse šalies teritorijose ir pagal mažas gyventojų
grupes užtikrinant asmens konfidencialumo apsaugą.
e) Nustatytas periodiškumas
Surašymas turi būti atliekamas reguliariai, kad tam tikra nustatyta seka būtų prieinama
lygintina informacija. Rekomenduojama organizuoti surašymus bet kas dešimtmetį.
Strateginiai tikslai ir surašymo temų atrankos kriterijai
23. Surašymo metu naudojamą turinį ir metodus reikia kruopščiai nagrinėti atsižvelgiant į
būtinas išlaidas ir masinį gyventojų dalyvavimą siekiant užtikrinti, kad visi duomenų rinkimo ir
rezultatų sklaidos aspektai atitiktų aukščiausius aktualumo, kokybės, konfidencialumo,
privatumo ir etikos standartus. Surašymo turinį reikia apibrėžti jau po to, kai apsvarstyti šie
aspektai: i) duomenų paklausa nacionaliniu ir vietos lygmenimis, ii) duomenų iš kitų statistikos
šaltinių buvimas ir iii) surašymui taikomi apribojimai renkant duomenis, kai tam tikromis
temomis galima užduoti tik ribotą klausimų skaičių, o jautrias arba sudėtingesnes temas, kurios
reikia išplėstinių modulių ir specializuoto klausėjų mokymo, galima aprėpti tik iš dalies.
24. Kiekviena surašymo tema turi atitikti tam tikrus svarbiausius vartotojų reikalavimų
kriterijus:
a) tema parinkta atsižvelgiant į akivaizdžius ir aiškiai nustatytus vartotojų poreikius;
b) be surašymo, duomenims šia tema surinkti nėra jokių kitų būdų;
c) duomenys šia tema būtini mažoms gyventojų grupėms ir (ar) turi būti išsamesni
tam tikru geografiniu lygmeniu;
d) tema yra labai svarbi visai šaliai ir aktuali vietos lygmeniu;
e) duomenys šia tema tikimasi naudoti atliekant daugiamatę analizę kartu su kitomis
surašymo temomis; ir
f) turinys nelabai skiriasi nuo ankstesnių surašymų ir tam tikrais atvejais naują arba
pakeistą temą vis tiek galima palyginti su ankstesniais surašymais.
25. Vertinant, kokia tema galima rinkti duomenis surašymo metu, vartotojų reikalavimai
duomenims turėtų būti derinami su kitų veiksnių skaičiumi. Temos NEREIKĖTŲ įtraukti į
surašymą, jeigu:
a)

ji jautri arba gali būti nepageidaujama ar kai pagal ją reikalaujama išsamių
paaiškinimų arba nurodymų norint užtikrinti, kad bus gautas teisingas atsakymas;
b) ji yra papildoma našta respondentams arba pagal ją reikalaujama pateikti
informaciją, kuri nežinoma iš karto arba kurios žmonės tikriausiai negalės
prisiminti tiksliai;
c) ja klausiama apie nuomones arba pažiūras; arba
d) tikėtina, kad ji sukels didelių kodavimo problemų arba dėl jos užsitęs surašymo
rezultatų apdorojimas ar labai padidės bendros surašymo išlaidos.
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26. Be šių veiksnių, surašymą reikia vertinti kaip tik statistikos tikslams vykdomą veiklą.
Todėl jis neturėtų būti naudojamas duomenims rinkti siekiant sąmoningai reklamuoti politines
grupes arba sektas ar paremti tam tikrus procesus.
27. Optimizuojant ribotą klausimyne turimą vietą klausimo formatas ir ilgis bus taip pat
svarbus veiksnys sprendžiant, ar tam tikrus duomenis galima surinkti.
28. Įtraukiant naujas temas, jas visada būtina patikrinti siekiant užtikrinti sėkmingą duomenų
rinkimą ir patikimus rezultatus. Apskritai gyventojų ir būstų surašymą reikia laikyti
integruotosios duomenų rinkimo ir kompiliavimo programos dalimi, kurios tikslas – suteikti
išsamią statistikos informaciją ekonominei ir socialinei plėtrai planuoti, administraciniams
tikslams, žmonių gyvenamųjų vietų sąlygoms įvertinti, tyrimams vykdyti, komerciniams ir
kitiems tikslams. Gyventojų arba būstų surašymo vertė padidėja, jeigu rezultatus galima naudoti
su kitų tyrimų rezultatais.
29. Siūlomų temų sąrašas pateiktas I priede. Sąraše atskirai pristatytos pagrindinės ir
nepagrindinės temos bei III–XIII skyriuose pateiktos rekomendacijos. Pagrindinės temos – tai
visas Europos statistikų konferencijos valstybes nares dominančios ir jų vertinamos temos. Šalims
rekomenduojama įtraukti šias temas į gyventojų ir būstų 2010 m. surašymus. Nepagrindinės temos
– tai temos, kurias šalys gali pasirinkti atsižvelgdamos į savo nacionalinius prioritetus. Šių temų
atrankos kriterijai pateikti 24 punkte. Kai kurios temos vadinamos išvestinėmis temomis.
Išvestinės temos – tai temos, kurioms informacija gaunama iš kitų temų ir todėl duomenys šiomis
temomis nebūtinai turi būti renkami atskirai. Išvestinės temos paprastai nurodytos po temų, iš
kurių jos išvedamos, ir paryškintos pasvirusiu šriftu.
Surašymo etapai
30. Surašymai Europos statistikų konferencijos valstybėse narėse nevyksta vienodai, bet turi
tam tikrų svarbių bendrų elementų. Paprastai surašymo veiklą galima suskirstyti į septynis
etapus, kurie nėra visiškai atskiri chronologiškai arba nepakeičia vienas kito: suinteresuotųjų
šalių dalyvavimas, parengiamieji darbai (įskaitant bandymus ir paslaugų pirkimą), surašymas,
duomenų apdorojimas, rezultatų sklaida, aprėpties įvertinimas ir rezultatų analizė. Svarbu, kad
visais šiais etapais būtų taikoma tinkama kokybės užtikrinimo strategija (žr. 69–77 punktus)
siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visus duomenų kokybės aspektus (aktualumą, tikslumą,
pateikimą laiku, prieinamumą, paaiškinamumą, nuoseklumą) ir kad kiekvienas pasirinkimas
visais surašymo etapais būtų geriausias ir atitiktų tikslą.
Surašymų ir atrankinių apklausų ryšys
31. Nors atlikti gyventojų surašymus pradėta mažiausiai prieš 6 000 metų, tai patvirtina
senoviniame Babilone rastos molio lentelės, šiuolaikinių surašymų istoriją galima atsekti nuo
XVII amžiaus vidurio.
Savo ruožtu atranka yra daug naujesnė, sukurta vos prieš tris ketvirtadalius amžiaus.
32. Surašymai prasidėjo tiesiog kaip žmonių surašymas. Metams bėgant jie didėjo, nes be
pagrindinių demografinių charakteristikų, pradėta ieškoti informacijos apie kitas socialinio ir
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ekonominio gyvenimo sritis. Taigi atsirandant naujoms temoms, kyla ir poreikis užduoti daugiau
klausimų surašymo metu. Įtraukiant per daug klausimų, surašymo forma gali tapti pernelyg ilga.
Dėl to gali nukentėti visos renkamos informacijos kokybė. Iš tiesų „kelių temų tyrimo vienu metu
pranašumai gali būti ne tokie akivaizdūs dėl papildomos naštos respondentui ir surašymą
atliekančiam asmeniui dėl didesnio vienu metu surinktinos informacijos kiekio“.8
Ilgų ir trumpų formų naudojimas
33. Norint sumažinti naštą respondentui, kai informacija renkama daugeliu surašymo temų,
„renkant duomenis gali būti naudojama trumpa forma (kurią sudaro rinktiniai klausimai) ir ilga
forma (kurioje užduodama daugiau klausimų konkrečiomis temomis). Ilga forma pildoma tam
tikroms atrinktoms gyvenamosioms patalpoms, namų ūkiams arba asmenims“.
34. Naudojant ilgas ir trumpas formas, galima surinkti daugiau informacijos, o planavimo,
mokymo ir darbo vietoje veikla lieka palyginti paprasta, o išlaidos kontroliuojamos. Tačiau
atsižvelgiant į vis didėjančią informacijos paklausą dėl šios strategijos gali tekti siekti naujų
kompromisų, nes ilgą formą sudarančių klausimų skaičius negali nuolat didėti dėl jau paaiškintų
priežasčių. Jeigu pagrindiniu principu taptų „vienalaikiškumas“, šalys gali apsvarstyti galimybę
rinkti duomenis naudodamos trumpą formą ir dvi ar daugiau ilgesnių formų (kur būtų daugiau
klausimų viena ar daugiau konkrečių temų), kai kiekviena ilga forma pildoma atskirai namų ūkių
arba žmonių grupei. Tačiau jeigu naudojama daugiau nei viena forma, bus sudėtingiau stebėti
formas ir vertinti visų gyventojų surašymo rezultatus. Šiuo atveju taip pat atsiranda apribojimų
atliekant daugiamatę analizę.
Surašymas kaip lyginamieji duomenys ir struktūra
35. Gyventojų arba būstų surašymo vertė padidėja, jeigu rezultatus galima naudoti kartu su
kitų duomenų rinkimų rezultatais. Tai gali būti atvejai, kai surašymo duomenys naudojami kaip
lyginamieji tos pačios srities statistikos atžvilgiu, arba teikiant informaciją kitiems statistikos
tyrimams atlikti. Pavyzdžiui, surašymo duomenys gali būti naudojami kaip statistinė struktūra
kitoms atrankinėms apklausoms arba žemės ūkio surašymui atlikti. Gyventojų surašymas taip pat
svarbus rengiant gyventojų skaičiaus įvertinimą, kurio pagrindu apskaičiuojami civilinės
registracijos duomenų demografiniai rodikliai. Be to, šie surašymai yra svarbiausias duomenų
šaltinis oficialioms socialinių rodiklių kompiliacijoms, visų pirma temomis, kurios paprastai
laikui bėgant keičiasi labai nedaug.
36. Taigi nuolatinės koordinuotos duomenų rinkimo ir kompiliavimo programos tikslus
galima geriausiai įgyvendinti, jeigu į gyventojų surašymo, būstų surašymo ir kitų statistikos
tyrimų ryšį būtų atsižvelgiama dar planuojant surašymą ir siekiant palengvinti bendrą surašymo
ir jo rezultatų naudojimą kartu su tokiais tyrimais.
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37. Itin svarbi tyrimo struktūros dalis – užbaigta, tiksli ir aktuali atrankos struktūra. Atrankos
struktūrą iš esmės apibrėžia duomenis, iš kurių išrenkama imtis. Tai gali būti statinių, adresų,
namų ūkių arba asmenų sąrašas. Surašymas gali būti naudojamas bet kuriam arba abiems
struktūros tipams sukurti. Iš tiesų daugelyje šalių surašymas ir naudojamas šiems tikslams.
Surašymo struktūra beveik visada yra pradžios taškas pradedant kurti namų ūkių atrankinę
apklausą.
38. Svarbu pripažinti, kad bet kuris surašymas – net ir toks, kuris buvo pradėtas tik prieš
vienerius ar dvejus metus – pasens ir gali netikti kaip struktūra. Tokiais atvejais itin svarbu
atnaujinti surašymo struktūrą atliekant naujus darbus vietoje arba pasitelkiant administracinius
duomenis prieš naudojant surašymą kaip namų ūkių atrankinės apklausos struktūrą.
39. Gyventojų ir namų ūkių skaičiai iš surašymo imamose surašymo srityse yra labai svarbi
sudedamoji dalis nustatant pirmojo arba antrojo etapo tyrimo vienetų atrankos mastą arba
įgyvendinant įvairias visuomenės susiskaidymo schemas. Kai surašymo metu gaunama socialinė
ekonominė informacija, ja gali būti papildomos tokios visuomenės susiskaidymo schemos.
Tarp surašymų vykdomos apklausos
40. Neatsižvelgiant į tai, ar informacija įvairiausiomis temomis renkama vienu metu, dėl
einamųjų gyventojų skaičiaus ir kitų charakteristikų pokyčių bei papildomų išsamių duomenų
apie socialines, ekonomines ir būstų charakteristikas, kurioms paprastai nerengiamas visas
surašymas, paklausos išlieka poreikis tęsti tarp surašymų vykdomų namų ūkių atrankinių
apklausų programas.
41. Gyventojų ir būstų surašymas gali sukurti mokslinio tyrimo projektavimo struktūrą tokių
apklausų atžvilgiu; be to, jo metu gaunami lyginamieji duomenys, kuriais remiantis vertinamas
bendrų surašymo rezultatų tikslingumas. Taip pat jis sudaro pagrindą, kuriuo galima įvertinti
abiejų apklausų metu tiriamų charakteristikų pokyčius. Kad galima būtų lyginti surašymo ir
apklausos rezultatus, naudojami apibrėžimai ir klasifikacijos turi būti kiek įmanoma artimesni
vieni kitiems ir taip pat atitikti kiekvieno tyrimo tikslus.
Gyventojų ir būstų surašymo bei žemės ūkio surašymo ryšys
42. Neatsižvelgiant į tai, kad gyventojų ir būstų surašymai glaudžiai susiję tarpusavyje, jų
ryšys su žemės ūkio surašymu ne taip gerai apibrėžtas. Tačiau dėl didėjančios integracijos
duomenų rinkimo programose, gyventojų ir būstų surašymų ryšys su žemės ūkio surašymais
dabar daug glaudesnis negu anksčiau, ir šalys vis daugiau ieško naujų būdų sustiprinti šį ryšį.
43. Viena su dviejų surašymų ryšiu susijusi problema – juose naudojami skirtingi surašymo
vienetai. Surašymo vienetas žemės ūkio surašyme yra ūkis, kuris yra techninis ir ekonominis
žemės ūkio gamybos vienetas, o gyventojų surašymuose surašymo vienetas – tai namų ūkis ir
asmuo tame namų ūkyje. Tačiau daugelyje besivystančių šalių didžioji žemės ūkio veiklos dalis
susijusi su namų ūkio sektoriumi, namų ūkiai ir žemės ūkiai labai glaudžiai susiję, dažnai jie yra
kartu. Nustatyti dviejų surašymų ryšį tokioms šalims ypač svarbu.
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44. Žemės ūkio surašymo metu renkami įvairūs namų ūkio / asmens duomenys apie žemės
ūkio savininko šeimos narius. 2010 m. Pasaulio žemės ūkio surašymų programoje9
rekomenduojama rinkti duomenis apie namų ūkio dydį ir ribotus duomenis apie savininko
šeimos narių demografines charakteristikas ir ekonominę veiklą kartu su tam tikra ribota
informacija apie ūkyje dirbančius samdomus darbuotojus. Vartotojai gali manyti, kad kai kurie
žemės ūkio surašymo metu gauti žemės ūkio veiklos duomenys yra išsamesni nei gyventojų
surašymo metu gauta informacija, nes pastarojo metu paprastai teiraujamasi tik apie pagrindinę
kiekvieno asmens ekonominę veiklą per trumpą tiriamąjį laikotarpį. Todėl gali būti negauta
jokios informacijos apie asmenis, vykdančius žemės ūkio veiklą kaip sezoninį darbą arba ne visą
darbo dieną. Kita vertus, gyventojų surašymų metu gaunami duomenys apie užimtumą ir
gyventojus žemės ūkio sektoriuje, kurių negaunama žemės ūkio surašymo metu, nes jis apima tik
su žemės ūkio turto savininkais susijusius namų ūkius. Norėdami susikurti bendrą vaizdą, žemės
ūkio duomenų vartotojai turės naudoti ir žemės ūkio, ir gyventojų surašymų duomenis.
45. Planuojant gyventojų ir būstų surašymą, reikėtų apsvarstyti kiekvieną galimybę atrasti
šio surašymo ryšį su žemės ūkio surašymu. Tai galima įgyvendinti keliais būdais. Gyventojų ir
būstų surašymų metu naudojami apibrėžimai turi būti suderinami su žemės ūkio surašymuose
naudojamomis sąvokomis, kad du duomenų rinkinius galima būtų prasmingai palyginti.
Gyventojų ir būstų surašymas taip pat gali būtų naudingas rengiant žemės ūkio surašymą,
pavyzdžiui, nustatant surašymo sričių ribas, rengiant žemės ūkio struktūrą arba tam tikrais
atvejais projektuojant imtį.
46. Planuojant nacionalinę surašymų programą, reikėtų atsižvelgti į galimybę rinkti
papildomą žemės ūkio informaciją kaip gyventojų ir būstų surašymo dalį, kuri palengvintų
žemės ūkių struktūros rengimą namų ūkių sektoriuje vėlesnio žemės ūkio surašymo metu. Tai
galima įgyvendinti kaip surašymo parengiamųjų kartografinių darbų dalį ir (ar) sąrašų sudarymo
veiklą arba įtraukiant papildomą klausimą į surašymo klausimyną. Pastaruoju atveju galima
įtraukti papildomą punktą apie namų ūkį: ar kuris nors namų ūkio narys savo jėgomis vykdo
žemės ūkio gamybos veiklą. Taip pat galima rinkti papildomus duomenis individualaus asmens
lygmeniu siekiant nustatyti asmenis, vykdančius žemės ūkio veiklą ilgesnį laiką, pavyzdžiui,
metus. Šie nauji punktai įtraukti į šias rekomendacijas kaip nepagrindinės temos (žr. XII skyrių).
Jeigu šalys nusprendžia taikyti šį gyventojų ir būstų surašymo naudojimo būdo kuriant žemės
ūkio surašymo struktūrą, žemės ūkio surašymą galima sinchronizuoti su gyventojų ir būstų
surašymu ir atlikti kiek įmanoma greičiau po gyventojų ir būstų surašymo, kol struktūra vis dar
aktuali.
47. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę sujungti gyventojų ir žemės ūkio surašymų
duomenis. Dėl to galėtų labai padidėti abiejų surašymų duomenų rinkinių analitinė vertė, o
duomenų rinkimo sąnaudos sumažės. Daug demografinių ir veiklos būsenos duomenų, renkamų
atliekant gyventojų surašymą, renkami ir žemės ūkio surašymo metu. Jeigu dviejų surašymų
duomenis būtų galima sujungti, nebereikėtų rinkti šių duomenų vėl žemės ūkio surašymo metu.
48. Kai kuriose šalyse duomenų rinkimas gyventojų ir žemės ūkio surašymams vyksta kaip
bendra veikla vietoje. Paprastai kiekvienas surašymas yra individualus ir turi savo klausimyną,
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bet veikla vietoje sinchronizuota, kad dviejų surašymų duomenis vienu metu galėtų rinkti tie
patys duomenų rinkėjai. Kartais du surašymai sujungiami į vieną. Šis būdas gali turėti kelis
pranašumus, bet jo poveikį veiklai vietoje ir duomenų kokybei reikia kruopščiai apsvarstyti.
Metodiniai požiūriai EEK regione
49. Yra keturi svarbiausi surašymo atlikimo būdai, įgyvendinami duomenų rinkimo metodo
pagrindu:
a) tradicinis visuotinio surašymo metodas, įgyvendinamas vykdant veiklą vietoje tam
tikru laiku, išsamiai renkant visas charakteristikas arba išsamiai renkant pagrindines
charakteristikas kartu su rinktinėmis charakteristikomis atrankos būdu (ilga forma /
trumpa forma);
b) tradicinis surašymas kasmet atnaujinant charakteristikas atrankos būdu;
c) registrų ir kitų administracinių šaltinių naudojimo metodas ir
d) registrų ir kitų administracinių šaltinių bei apklausų derinimas (visuotinis surašymas
arba atrankinės apklausos).
50. Šie ir kiti būdai, tokie kaip registro ir tradicinių metodų derinimas, „slenkamasis“
surašymas, pateikti II priede. Būtinos sąlygos, pranašumai ir trūkumai, poveikis surašymo
atlikimo etapams ir turiniui aprašyti kiekvienam požiūriui.
51. Registrai ir kiti administraciniai ištekliai – tai tradicinio surašymo alternatyva, jeigu
juose apimtos aktualios temos, naudojami panašūs apibrėžimai ir klasifikacijos ir aprėpti visi
gyventojai. Atskirai naudojamos atrankinės apklausos negali pateikti lygiaverčių duomenų, bet
jas galima naudoti kartu su surašymu arba norint papildyti surašymo informaciją tam tikromis
temomis.
52. Yra kitų tradiciniams ir registro pagrindu atliekamiems gyventojų ir būstų surašymams
alternatyvių būdų, kurie neturi visų svarbiausių surašymams būdingų charakteristikų, bet kurių
tikslas yra pateikti išsamų statistinės informacijos rinkinį, panašų į gaunamą atliekant tradicinį ir
registru pagrįstą surašymą.
53. Kad ir koks duomenų rinkimo / teikimo metodas būtų išrinktas, reikia atsižvelgti į
daugelį tokių dalykų kaip:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vartotojų poreikiai;
duomenų kokybė;
skaičiavimo užbaigtumas;
duomenų apsauga ir saugumas;
rezultatų palyginamumas skirtingose šalyse ir skirtingais laikotarpiais;
našta respondentams;
rezultatų pateikimas laiku;
finansinė ir politinė reikšmė ir
visuomenės supratimas ir pritarimas.
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54. Iš 2004 m. pavasarį EEK valstybėms narėms išsiųsto klausimyno dėl gyventojų ir būstų
surašymų rezultatų matyti, kad nuo tradicinio surašymo būdo, kuriuo 2000 m. surašymų metu
naudojosi dauguma šalių (ir kuris visiškai paaiškintas Jungtinių Tautų Gyventojų ir būstų
surašymų principuose ir rekomendacijose), atsitraukiama ir judama didėjančio tik
administracinių registrų arba administracinių registrų kartu su klausimynų ar apklausų
informacija naudojimo link. Nors dauguma šalių vis dar ketina tai padaryti, dešimčia mažiau
šalių jau praneša, kad 2010 m. planuoja pasitelkti tradicinį gyventojų surašymo būdą.
55. Iš tų, kurios atsisako tradicinio požiūrio, dauguma šalių planuoja naudotis esamais
administraciniais registrais kartu su apklausų arba klausimynų informacija.
56. Netgi tarp šalių, planuojančių ir toliau naudoti iš esmės tradicinį požiūrį, kelios pranešė,
kad jose bus įgyvendinti dideli metodiniai pokyčiai: tradicinį surašymą papildančiai informacijai
rinkti bus naudojami papildomi administracinių duomenų šaltiniai.
57. Daugelyje šalių ir toliau vienu metu bus renkama informacija ir apie kiekvieną asmenį, ir
apie būstus.
58. Tikimasi, kad 2010 m. surašymas bus atliktas pasitelkiant duomenų rinkėjus ir pačių
respondentų pildomas formas maždaug taip pat, kaip 2000 m. Vis dar daugiau duomenų bus
surenkama duomenų rinkėjų, o ne paštu grąžinant užpildytus klausimynus. Tačiau kai kurios
šalys nurodė, kad svarsto galimybę naudotis internetu kaip vienu galimų būdų rinkti informaciją
kito surašymo metu (žr. II skyriaus 119–125 punktus). Internetas arba kitos atsirandančios
duomenų rinkimo technologijos, tokios kaip delniniai prietaisai (žr. II skyriaus 130–134
punktus), kai kurioms šalims gali būti ekonomiškas sprendimas.
Konfidencialumas ir sauga
Konfidencialumo principai
59. Surašymo metu renkama informacija apie kiekvieną asmenį ir namų ūkį šalyje. Patys
asmenų duomenys nėra svarbūs naudojant surašymų rezultatus. Surašymo tikslas – surinkti
statistiką apie visą bendruomenę ir bendruomenės grupes. Todėl visuomenė turi teisę tikėtis, ir ją
reikia įtikinti, kad asmens informacija bus laikoma konfidencialia. Pavardes, adresus ir PIN
kodus reikia atskirti nuo kitų duomenų kiek įmanoma greičiau surašymo procese ir neskelbti, kad
tarp pateikiamų duomenų nebūtų asmens tapatybę nurodančios informacijos. Konfidencialumo
reikalavimas taikomas visai surašymo veiklai nuo užpildytų surašymo klausimynų saugos tiek
duomenų rinkimo vietoje, tiek apdorojant duomenis iki surinktos informacijos apsaugos
skelbiant rezultatus.
60. Visuomenei reikia užtikrinti, kad visą suteiktą informaciją surašymo įstaigos ir bet kurie
surašymo tikslams jose dirbantys arba joms paslaugas teikiantys asmenys tvarkys griežtai
laikydamiesi konfidencialumo principų. Daugelyje šalių bus įgyvendinti tokią informaciją
apsaugantys teisės aktai. Tai būtų konkrečiai su surašymais susiję teisės aktai arba bendresnio
pobūdžio teisės aktai, susiję su duomenų sauga ir informacijos laisve.
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61. Tvarkant surašymo metu gautą informaciją, turėtų būti taikomi šie principai:
a)

prie surašymo metu gautos asmens informacijos prieigą turėtų turėti tik surašymo
įstaigų darbuotojai arba jų vardu veikiantys tarpininkai;
b) užpildyti klausimynai turėtų būti renkami arba grąžinami taip, kad neatskleistų
informacijos kitiems visuomenės nariams. Be to, jeigu namų ūkio nariai pageidautų,
jiems turi būti suteikta galimybė pateikti asmens informaciją atskirame klausimyne
taip, kad jos nematytų kiti jų namų ūkio arba įstaigos nariai ar duomenų rinkėjas;
c) visi su surašymu susiję jį atliekančios organizacijos nariai ir surašymo įstaigoms
paslaugas teikiantys išorės tarpininkai turėtų gauti griežtus nurodymus ir pasirašyti
teisinį pasižadėjimą laikytis konfidencialumo principo. Jie turi atsakyti už bet kokius
įstatymo pažeidimus;
d) būtina gerai užtikrinti surašymo įstaigoje, vietoje dirbančio personalo arba įgaliotųjų
tarpininkų turimų surašymo dokumentų su asmens informacija fizinę apsaugą. Jei
reikia, ją gali įvertinti nepriklausomi ekspertai;
e) surašymo duomenis tvarkančios kompiuterinės programos turi būti labai gerai
apsaugotos siekiant užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai prie informacijos;
f) skelbiant surašymo metu surinktus statistinius duomenis, reikia imtis visų įmanomų
veiksmų siekiant užkirsti kelią nerūpestingai atskleisti informaciją apie asmenis ir
namų ūkius, kurių tapatybę galima nustatyti. Skelbiant statistikos duomenis mažose
teritorijose gali būti taikomos ypatingos apsaugos priemonės. Gali būti taikomos kai
kurios arba visos šios atskleidimo kontrolės priemonės:
i)
ii)

iii)

apriboti skelbiamų kategorijų, kuriose gali būti naudojamas rodiklis, skaičių;
pvz., sujungtos amžių grupės vietoj atskirų konkretaus amžiaus grupių,
jeigu gyventojų arba namų ūkių skaičius tam tikroje teritorijoje nesiekia net
mažiausio slenksčio, apriboti statistikos skelbimą – galbūt išskyrus
bendruosius skaičius – arba sujungti šiuos skaičius su pakankamo dydžio
kaimyninės teritorijos skaičiais,
mikroduomenų arba viešai prieinamos tyrimo atveju pašalinti iš duomenų
bazių visą informaciją, susijusią su pavarde, adresu ir bet kokiomis
unikaliomis charakteristikomis, kurių pagrindu būtų galima nustatyti tam
tikrų respondentų tapatybę. Statistikos atskleidimo metodai taip pat turėtų
būti taikomi siekiant užtikrinti konfidencialumą.

Viešoji prieiga prie slaptų surašymo įrašų
62. Daugelis nacionalinių statistikos institucijų kartais gauna prašymus iš genealogijos
specialistų, socialinių istorikų ir individualių visuomenės narių suteikti viešąją prieigą prie
surašymo dokumentų arba sutrumpinti slaptumo laikotarpį, kad būtų galima tyrinėti šeimų
istorijas.
63. Surašymo dokumentų slaptumo laikotarpis daugelyje šalių konkrečiai nustatytas
įstatymuose, bet skirtingose šalyse gali skirtis. Kitose šalyse gali būti vadovaujamasi
bendresnėmis duomenų apsaugos ir (ar) informacijos laisvės teisės aktų nuostatomis, pagal
kurias konfidencialūs dokumentai lieka slapti tiek, kiek reikia, kad sumažėtų informacijos apie
gyvus asmenis atskleidimo keliama rizika. Tačiau kai kuriose šalyse gali būti nusprendžiama
sunaikinti surašymo formas baigus apdoroti duomenis.
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64. Nors šalių vyriausybės gali pripažinti istorinių surašymo įrašų sociologinę ir komercinę
vertę, jos taip pat turėtų pripažinti, kad nacionalinių statistikos institucijų galimybei rinkti
informaciją iš plačiosios visuomenės galėtų būti rimtai pakenkta, jeigu nebūtų laikomasi pažadų
išsaugoti surinktos informacijos konfidencialumą. Todėl visuomenės pasitikėjimas surašymo
metu suteiktos informacijos saugos ir konfidencialumo požiūriu turi būti laikomas svarbiausiu.
Metaduomenys
65. Metaduomenų sistema suteikia papildomos informacijos apie apklausų ir paskelbtų
duomenų charakteristikas. Kiekviena nacionalinė statistikos institucija naudoja savo
metaduomenų sistemą, atitinkančią tarptautinius standartus, bet kartu ir tenkinančią nacionalines
charakteristikas.
Kadangi gyventojų surašymas ir jo rezultatai susiję su kitomis statistikos veiklos sritimis,
rekomenduojama, kad gyventojų surašymo metaduomenų sistemos visose šalyse turėtų aprėpti
tuos pačius elementus, kaip visa konkretaus NSI metaduomenų sistema. Tačiau taip pat reikia,
kad gyventojų surašymo metaduomenų sistema turėtų ir tokių elementų, kurie būtų naudojami
tik tam surašymui. Gyventojų surašymo metaduomenų sistema taip pat turėtų užtikrinti kiek
įmanoma plačiausią duomenų palyginamumą tarptautiniu lygmeniu.
66. Gyventojų 2010 m. surašymo metu turi būti užtikrintas palyginamumas su ankstesnių
gyventojų surašymų duomenimis, kartu įtraukiant naujus elementus, atspindinčius per laikotarpį
po ankstesnio surašymo įvykusius pokyčius. Taigi gyventojų surašymo metaduomenų sistema
turi būti parengta remiantis ankstesnio gyventojų surašymo metaduomenų sistema (žr. gyventojų
ir būstų 2000 m. surašymų EEK regione rekomendacijas) atnaujinus ją atsižvelgiant į poreikius,
atsiradusius po ankstesnio gyventojų surašymo. Individualių nacionalinių statistikos institucijų
metaduomenų sistemose taip pat turėtų atsispindėti, kiek institucijos naudojasi administracinių
duomenų šaltiniais ir savo metaduomenų sistemomis.
67. Metaduomenų sistemoje turėtų būti terminų apibrėžimai, klasifikacijos ir nomenklatūros.
Rodikliams, kuriems sukurtos tarptautinių standartų klasifikacijos, turėtų būti naudojamos
tarptautinės klasifikacijos. Rodikliams, kurių neįmanoma klasifikuoti remiantis tarptautiniais
standartais, gali prireikti naujų nomenklatūrų.
Vientisumas
68. Kalbant apie gyventojų surašymą, vientisumas – tai griežtas visų procese dalyvaujančių
institucijų ir asmenų visų Pagrindinių oficialiosios statistikos principų laikymasis įvairiais
surašymo veiklos etapais. Nacionalinės statistikos institucijos (NSI) užduotis – nustatyti
vientisumo standartus ir užtikrinti, kad šių standartų laikytųsi nuolatiniai darbuotojai, laikini
specialiai surašymui pasamdyti darbuotojai ir bet kokios kitos (viešosios arba privačiosios)
organizacijos, kuriai gali būti patikėtos arba subrangos pagrindu perleistos tam tikros veiklos
dalys, darbuotojai. Pagrindiniai oficialiosios statistikos principai aptariami III priede.
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Kokybės užtikrinimas
Kokybės užtikrinimo ir gerinimo programos planai
69. Bet kokio gyventojų ir būstų surašymo produktas yra informacija, ir todėl pasitikėjimas
tos informacijos kokybe yra itin svarbus. Taigi kokybės valdymas gali atlikti pagrindinį
vaidmenį valdant visą šalies surašymą. Kokybės užtikrinimo programa turi būti bendrosios
surašymo programos sudedamoji dalis, apimanti visą planavimo veiklą, kūrimo laikotarpį,
duomenų rinkimą ir apdorojimą bei rezultatų vertinimą ir sklaidą. Svarbiausias bet kokios
kokybės užtikrinimo programos tikslas yra užtikrinti kokybę nuo pat pradžių protingai taikant
darbuotojų žinias ir patirtį visais lygmenimis. Ji taip pat turi reaguojančių dalių klaidoms rasti,
kad surašymo metu būtų galima koreguoti. Be to, kokybės užtikrinimo programą reikėtų vertinti
ir kaip kokybės gerinimo priemonę. Be tokios programos galutiniai surašymo duomenys gali
turėti klaidų, galinčių labai sumažinti rezultatų naudingumą. Jeigu duomenų kokybė prasta, dėl
šiais duomenimis remiantis priimtų sprendimų galima padaryti brangiai kainuojančių klaidų. Dėl
to viso surašymo patikimumu galima suabejoti.
70. Kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa turėtų būti kuriama kaip bendrosios surašymo
programos dalis ir integruojama su kitais surašymo planais bei procedūromis. Sistemą būtina
įgyvendinti visais surašymo veiklos etapais, įskaitant planavimą, veiklą prieš surašymą,
surašymą, dokumentų srautą, kodavimą, duomenų fiksavimą, redagavimą, lentelių sudarymą ir
duomenų sklaidą. Norint užtikrinti visos surašymo veiklos sėkmę, itin svarbu įgyvendinti
kokybės užtikrinimo ir gerinimo sistemą dar planavimo etapu.
Kokybės užtikrinimo ir gerinimo programos poreikis
71. Dėl surašymo veiklos masto ir sudėtingumo tikėtina, kad tam tikrais surašymo etapais
gali atsirasti kokių nors klaidų. Dėl šių klaidų planavimo, kūrimo arba veiklos etapais gali kilti
rimtų aprėpties arba turinio klaidų, gali padidėti sąnaudos arba labai užsitęsti viso surašymo
atlikimas. Jeigu jos bus nenumatytos ir nekontroliuojamos kūrimo ir įgyvendinimo metu, gali
įsibrauti registracijos klaida ir rezultatai bus nenaudingi. Siekiant sumažinti ir kontroliuoti
klaidas įvairiais surašymo etapais, patartina viso surašymo biudžeto dalį skirti kokybės
užtikrinimo ir kontrolės programoms.
72. Kiekviena nacionalinė surašymus atliekanti institucija turėtų susikurti kokybės
užtikrinimo ir gerinimo sistemą kaip neatsiejamą viso surašymo programos dalį. Pagrindinis
tokios programos tikslas yra užtikrinti, kad į kokybę pakankamai atsižvelgta visais surašymo
veiklos etapais. Kokybės dimensijos, išvardytos toliau 76 punkte, iš dalies sutampa ir yra
tarpusavyje susijusios. Kiekvieną iš jų reikia tvarkyti tinkamai, jeigu informaciją norima naudoti.
Kiekvienu surašymo atlikimo etapu gali prireikti sutelkti dėmesį į skirtingus kokybės aspektus.
73. Priimtino kokybės lygio galima pasiekti atsižvelgiant į įvairias kokybės dimensijas, jas
valdant ir derinant kartu skiriant pakankamai dėmesio programos tikslas, pagrindiniams
informacijos naudojimo būdams, sąnaudoms ir kitiems veiksniams, galintiems paveikti
informacijos kokybę. Vienai kokybės dimensijai tvarkyti įgyvendinami veiksmai gali turėti
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įtakos kitoms dimensijoms. Sprendimai ir veiksmai, kuriais siekiama tinkamos kokybės
dimensijų pusiausvyros, pagrįsti žiniomis, patirtimi, peržiūromis, atsiliepimais,
konsultacijomis ir nuomonėmis.
74. Ankstesnių surašymų kokybės vertinimai ir rezultatai gali būti vertingi nustatant
prioritetus ir daugiausia dėmesio vertas sritis kuriant planus bei procedūras. Gali būti
pageidautina užtikrinti kokybės lygį, kurio buvo pasiekta ankstesnių surašymų metu, ir naudoti tą
informaciją nustatant standartus kitam surašymui.
75. Kokybės kontrolės ir gerinimo sistemą reikėtų suvokti kaip svarbią visos surašymo
programos sudedamąją dalį. Kaip tokia, ji turi būti visiškai integruota su kitais surašymo planais
ir procedūromis. Nėra vieningos standartinės kokybės kontrolės ir gerinimo sistemos, kurią
galima būtų pritaikyti visiems surašymams arba netgi visiems vieno surašymo etapams.
Surašymų projektuotojai ir administratoriai turėtų atsiminti, kad neatsižvelgiant į tai, kiek
pastangų įdedama, visiška surašymo duomenų aprėptis ir tikslumas yra nepasiekiamas tikslas.
Tačiau turi būti gana veiksmingai dirbama siekiant pirmiausia nustatyti, o po to – kontroliuoti
klaidas, kad būtų užtikrinta pakankamai gautų duomenų kokybė atsižvelgiant į biudžeto ir skirto
laiko apribojimus.
Informacijos kokybės apibrėžimas
76. Paprastai manoma, kad yra šešios kokybės dimensijos:
a)

statistikos informacijos aktualumas atspindi laipsnį, iki kurio ji atitinka vartotojų
poreikius. Kalbant apie surašymo programą, sudėtinga suderinti vienas kitam
prieštaraujančius vartotojo reikalavimus siekiant kiek įmanoma geriau patenkinti
svarbiausius poreikius atsižvelgiant į ribotus išteklius. Ši kokybės dimensija itin
svarbi kuriant surašymo turinį ir skleidžiant rezultatus;
b) statistikos informacijos tikslumas – tai laipsnis, iki kurio informacija teisingai
aprašomi reiškiniai, kuriems įvertinti ji buvo sukurta. Ji paprastai apibūdinama
klaidomis statistikos įverčiuose ir tradiciškai suskirstoma į sistemines klaidas ir
nuokrypius. Surašymo kontekste apie nuokrypį kalbama tik esant situacijoms, kai
naudojami ilgesni, išsamesni klausimynai tam tikrai asmenų arba namų ūkių imčiai
arba kai apdorojama tik tam tikra įrašų imtis. Tikslumą taip pat galima aprašyti
svarbiausių klaidų šaltinių požiūriu (pavyzdžiui, aprėptis, atranka, atsakymo
negavimas, atsakymo gavimas, duomenų registracija, kodavimas);
c) pateikimas laiku – tai delsa tarp laiko atskaitos taško (paprastai surašymo dienos),
kai surenkama informacija, ir datos, kai informacija tampa prieinama. Atliekant
surašymą dažnai nustatomos kelios skelbimo datos, planuojamos sklaidos grafike.
Paprastai šiek tiek nusižengiama tikslumo atžvilgiu. Pateikimas laiku taip pat gali
paveikti aktualumą;
d) statistikos informacijos prieinamumas reiškia, kiek lengvai galima tą informaciją
gauti. Taip pat kalbama apie tai, kiek lengvai galima užtikrinti informacijos buvimą
ir formos arba priemonės, kuria informaciją galima pasiekti, tinkamumą. Nors
surašymai visų pirma atliekami centrinės valdžios poreikiams tenkinti, gauti
duomenys labai vertingi ir daugeliui antrinių vartotojų, įskaitant vietos
administraciją, privačias organizacijas ir plačiąją visuomenę. Kad gautos
informacijos nauda būtų didžiausia, ji turi būti prieinama visiems galimiems
vartotojams. Taigi surašymų metu dažnai kuriami nemokami produktai, mokamų
produktų standartas ir vartotojų apmokamos paslaugos kuriant specialius (ad hoc)
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e)

f)

produktus. Prieinamumą veikia pasirinkta strategija ir paslaugų kaina;
statistikos informacijos paaiškinamumas atspindi jai paaiškinti ir naudoti
reikalingos papildomos informacijos ir metaduomenų buvimą. Ši informacija
paprastai apima naudojamas pagrindines sąvokas, apibrėžimus, rodiklius ir
klasifikacijas, duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką ir informacijos
tikslumo rodiklius;
nuoseklumas atspindi laipsnį, iki kurio surašymo informaciją galima sėkmingai
palyginti su kita statistikos informacija pasitelkiant plačią analitinę struktūrą ir laikui
bėgant. Standartinių sąvokų, apibrėžimų ir klasifikacijų – galbūt suderintų
tarptautiniu lygmeniu – naudojimas skatina nuoseklumą. Kokybės laipsnį
nuoseklumo požiūriu galima įvertinti naudojant surašymo informacijos tvirtinimo ir
tikrinimo programą lyginant šią informaciją su ja atitinkančia apklausų ir
administracinių šaltinių informacija.

77. Kokybės užtikrinimo sistema ir jos įgyvendinimas išsamiai aprašyti IV priede.
Kokybės užtikrinimas užsakomųjų paslaugų aplinkoje
78. Kai kurios šalys gali pageidauti užsakyti tam tikras surašymo veiklos dalis. Paslaugų
užsakymo motyvai ir priežastys išsamiau aprašytos II skyriuje. Kalbant apie kokybės
užtikrinimą, jeigu surašymą atliekanti institucija tam tikras surašymo veiklos dalis užsisako iš
kitų, ji vis tiek turi prisiimti visą atsakomybę už surašymo duomenų kokybę ir užtikrinti jos
valdymą. Šio aspekto niekada negalima perleisti. Palyginti su tradiciniais surašymo duomenų
apdorojimo būdais, automatinės duomenų registracijos, taisymo ir kodavimo sistemos labai
pagerina duomenų kokybę, bet kartu kelia tam tikrą kitokią riziką. Jeigu duomenų kokybė nėra
tinkamai stebima ir valdoma, su ja susijusios problemos gali likti nepastebėtos iki vėlyvų
proceso etapų, kai dėl sąnaudų ir laiko apribojimų jau sudėtinga atlikti kokią nors koreguojamąją
veiklą. Tai daro tam tikrą poveikį užsakomųjų paslaugų vykdymo būdui (žr. II skyrių).
79. Spręsdama, kaip bus užsakomos paslaugos, surašymą atliekanti institucija turi užtikrinti,
kad ji toliau turėtų galimybę suvokti galutinių duomenų kokybei įtakos turinčius aspektus ir jais
manipuliuoti. Tam reikia, kad surašymą atliekančios institucijos darbuotojai žinotų, kaip veikia
tokios sistemos kaip atpažinimo mechanizmas ir kodavimo algoritmai, ir galėtų keisti šių
sistemų leistinuosius nuokrypius arba parametrus mažomis sąnaudomis ir tinkamu laiku
apdorojimo metu. Keisdama šiuos parametrus, surašymą atliekanti institucija galės nustatyti ir
valdyti tinkamą pusiausvyrą tarp duomenų kokybės, sąnaudų ir tinkamo laiko duomenų rinkimo
metu.
80. Kai kurių duomenų registracijos procesų duomenų kokybės vertinimo metodų, tokių kaip
keitimo normos arba įvedimo iš klaviatūros klaidų vertinimas, naudojamų atskirai, nepakanka,
nes šiomis stebėsenos formomis tiesiog matuojamas bendras klaidų dažnumas, o ne klaidų
reikšmingumas. Iš tiesų, taikant šį požiūrį, galima patirti nemažų papildomų išlaidų smulkioms,
bet labai kokybei kenkiančioms klaidoms taisyti. Todėl duomenų kokybę reikia vertinti
atsakymų pagal temą lygmeniu, o ne individualaus ženklo / skaičiaus lygmeniu. Tai reikia daryti
dviem būdais: nepriklausomai apdoroti įrašų imtį taikant rankinius procesus ir lyginant
kiekvieno įrašo rezultatus su automatizuotų sistemų gautais rezultatais ir apskritai lyginant visus
tam tikro regiono duomenis su rezultatais, kurių tikimasi remiantis kita tam regionui gauta
informacija (pavyzdžiui, ankstesnio surašymo arba kitų duomenų šaltinių informacija).
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81. Šis procesas turėtų būti vykdomas nuolat apdorojimo metu sutelkiant dėmesį į ankstyvą
kokybės problemų radimą nustatant, kokios sistemos arba procesai turėjo tam įtakos. Priimtinas
klaidų skaičius, įsikišimo laipsnis ir įgyvendintų sistemų ar procesų pakeitimų skaičius
priklausys nuo to, kaip surašymą atliekanti institucija vertina bendrą rezultatų tinkamumą ir
bendrą sąnaudų ir pateikimo laiku poveikį. Šie rodikliai skirsis atskiroms temoms. Pavyzdžiui,
būtų tikėtina, kad daugiau dėmesio būtų skiriama pagrindinių demografinių rodiklių kokybei
palyginti su kitais į surašymo formą įtrauktais duomenimis.
82. Kai kuriais paslaugų užsakymo metodais siekiama, kad paslaugos būtų suteikiamos
„visiškai užbaigtos“, kai rangovai teikia sistemas pagal tam tikrą kliento iš anksto nustatytų
specifikacijų rinkinį, kad klientas galėtų skirti dėmesį tik rezultatams, o ne vidaus sistemos
funkcionavimui. Taip daroma prielaida, kad surašymą atliekanti institucija visiškai supranta ir
gali visiškai numatyti visus duomenų kokybės aspektus, kurie gali kilti surašymo metu, bei
įtraukti juos į specifikacijas. Iš kliento nesitikima, kad jis ką nors žino apie tai, kaip tos sistemos
veikia arba kaip jos gali paveikti galutinius rezultatus. Norint atlikti bet kokius sistemos
pakeitimus paprastai reikia sudėtingų procesų, kuriais nustatoma atsakomybė pagal sutartį, ir
didelių finansinių išlaidų. Taikant tokį požiūrį surašymo duomenų kokybės klausimas efektyviai
perduodamas rangovui, o su įsikišimu susijusi rizika lieka surašymą atliekančiai institucijai.
Todėl išnyksta lankstumas ir labai ribojama surašymą atliekančios institucijos galimybė reaguoti
į apdorojimo metu kylančias kokybės problemas. Toks „visiškai užbaigtų“ paslaugų teikimo
būdas nerekomenduotinas.
Surašymo turinio ir aprėpties įvertinimas
Surašymų vertinimo tikslas
83. Paprastai pripažįstama, kad gyventojų surašymas nėra tobulas, ir klaidų gali atsirasti ir
atsiranda visais surašymo veiklos etapais. Daugelis klaidų surašymo rezultatuose klasifikuojama
į dvi pagrindines kategorijas – aprėpties klaidas ir turinio klaidas. Aprėpties klaidos – tai klaidos,
atsirandančios dėl asmenų arba gyvenamųjų būstų praleidimo arba surašymo du kartus atliekant
surašymą. Turinio klaidos – tai klaidos, surašymo metu atsirandančios neteisingai pranešant arba
užrašant asmenų, namų ūkių ir gyvenamųjų būstų charakteristikas. Trečioji klaidų rūšis
klasifikuojama kaip veiklos klaidos. Jų gali pasitaikyti renkant duomenis vietoje arba juos
apdorojant.
84. Daugelyje šalių pripažįstamas poreikis vertinti bendrą surašymo rezultatų kokybę ir
taikyti įvairius metodus surašymo aprėpčiai bei kai kurioms turinio klaidų rūšims vertinti.
Tačiau į bendrą vertinimo programą taip pat reikėtų įtraukti surašymo veiklos sėkmingumo
vertinimus kiekvienu etapu. Todėl šalyse turi būti užtikrinama, kad bendroji jose vykdoma
surašymo vertinimo veikla apima tiek surašymo procesą (toliau – veiklos vertinimai), tiek
rezultatus (toliau – vertinimai). Veiklos vertinimai ir vertinimai kartu įvertina, „kaip gerai mums
sekasi“. Trečioji bendrosios tyrimo programos dalis – eksperimentai. Eksperimentai rodo, „kaip
mums gali sektis geriau“.
a) Veiklos vertinimais dokumentuojamos galutinės individualių veiklos rūšių ar
procesų apimtys, normos ir sąnaudos naudojant gamybos bylų ir veiklos duomenis,
kokybės užtikrinimo bylų ir veiklos ir informaciją, surinktą iš ataskaitų ir įgytos
patirties. Veiklos vertinimai gali apimti duomenų aptarimą, bet juose neaiškinamos
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klaidos. Galutines apimtis, normas ir sąnaudas galima suskirstyti demografinio ir
geografinio lygmens duomenis bei gyvenamųjų būstų ir (ar) asmens lygmens
duomenis tarpiniais veiklos ir procesų etapais. Veiklos vertinimuose taip pat gali būti
dokumentuojamos veiklos klaidos, nors juose nebūtinai paaiškinama, kaip tos
klaidos veikia duomenis.
b) Vertinimais analizuojamas, aiškinamas ir sintetinamas surašymo sudedamųjų dalių
efektyvumas bei jų poveikis duomenų kokybei ir aprėpčiai naudojant surašymo
veiklos, procesų, sistemų surinktus duomenis ir papildomus duomenų rinkinius.
c) Eksperimentai – tai kiekybiniai arba kokybiniai tyrimai, kurie turi būti vykdomi
surašymo metu siekiant gauti prasmingus rezultatus, kuriais remiantis būtų galima
planuoti kitus surašymus. Surašymas sukuria geriausias įmanomas sąlygas sužinoti
naujų arba skirtingų metodikų ar technologijų vertę ir paprastai apima nacionalines
apklausas naudojant daugelį sąrašų.
85. Be veiklos vertinimų, vertinimų ir eksperimentų surašymo metu prieš surašymą atliekami
bandymai yra naudinga paties surašymo planavimo ir kūrimo priemonė. Surašymo bandymai
gali būti atliekami kaip nacionalinė imtis (naudinga atliekant turinio, atsakymų paštu ir (ar)
internetu ir kitų su klausimynais susijusių surašymo charakteristikų bandymus) arba kaip
bandymai vietoje (naudinga atliekant veiklos procedūrų bandymus). Kiti prieš surašymą
atliekami bandymai gali būti pažintinis klausimyno bandymas, automatizuotų adresų sąrašo
sudarymo, klausimynų adresavimo ir siuntimo, duomenų rinkimo, duomenų registracijos,
duomenų apdorojimo procesų, inovacinių administracinių įrašų naudojimo tyrimų, patobulinto
sąnaudų modeliavimo ir patobulintų aprėpties vertinimo metodų tyrimai ir bandymai.
86. Prieš atliekant patį surašymą, tokia generalinė repeticija suteikia galimybę išbandyti visas
veiklos rūšis, procedūras ir klausymus, kaip ir pjesės generalinė repeticija suteikia galimybę
„viską suderinti“ prieš tikrąjį pasirodymą.
87. Surašymo rezultatų vertinimo veikla turi būti planuojama atsižvelgiant į vieną ar daugiau
šių pagrindinių tikslų:
a)

suteikti vartotojams tam tikras surašymo duomenų kokybės priemones, skirtas
padėti jiems aiškinti rezultatus;
b) kiek tai praktiška, nustatyti klaidų rūšis ir šaltinius, kad šiais duomenimis būtų galima
remtis planuojant kitus surašymus;
c) sudaryti pagrindą kuriant geriausią bendrų surašymo rezultatų, tokių kaip bendras
gyventojų skaičius, įvertį arba pateikti surašymo rezultatus atsižvelgiant į nustatytas
klaidas.
88. Duomenų išsamumo ir tikslumo vertinimai, jei įmanoma, turėtų būti pateikiami kartu su
pradiniais surašymo rezultatais. Papildomus rezultatus galima pateikti jau paskelbus pradinius
rezultatus. Yra keli metodai surašymų vertinimams atlikti, ir praktiškai daugelyje šalių taikomas
tokių metodų derinys, kad būtų įgyvendinti visi šie tikslai. Šie metodai aprašyti V priede.
Konsultacijos
89. Pradedami vykdyti tokią plačią ir sudėtingą užduotį kaip gyventojų ir būstų surašymas,
surašymą atliekantys asmenys, konsultuodamiesi su visuomene ir ją įtraukdami, turi užtikrinti,
kad galima pasiekti bendrus strateginius tikslus. Šalys pageidaus apgalvoti, kaip konsultacijų
būdu galima užtikrinti, kad:
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a)
b)
c)
d)

klausimo turinys atitiktų vartotojų nurodytus informacijos reikalavimus;
būtų galima suformuluoti praktiškus klausimus ir duomenų rinkimo būdus, kurie
gana tiksliai atitiktų vartotojų reikalavimus;
galutiniai produktai ir paslaugos atitiktų vartotojų poreikius laikantis sutartų kokybės
standartų ir laiko grafiko;
visi surašymo duomenų rinkimo veiklos aspektai ir rezultatų sklaida būtų
priimtini visuomenei.

90. Taigi bendroji komunikacijos surašymo tikslams programa turėtų apimti tris aiškias
grupes:
a)
b)
c)

surašymo duomenų vartotojus (tiek patyrusius vartotojus ir specialistus, tiek
atsitiktinius bendruosius ekspertus);
asmenis ir institucijas, dalyvaujančias atliekant surašymą;
plačiąją visuomenę.

91. Nors dalyvavimas surašyme yra įstatymuose numatyta pareiga, surašymas – tai
nacionalinė veikla, kuri beveik visiškai priklauso nuo sėkmingo plačiosios visuomenės ir
daugelio vyriausybinių ir vietos organizacijų bendradarbiavimo ir paramos. Taigi itin svarbu
sukurti komunikacijos strategiją, suderintą su kita pagrindine pasirengimo surašymui veikla. Gera
komunikacija vertinga ne tik dėl to, kad teikia surašymą atliekančioms įstaigoms pirmalaikę ir
tęstinę informaciją apie vartotojų reikalavimus, bet ir dėl to, kad ji padeda įvertinti visuomenės
reakciją į surašymo planus ir veiklą įvairiose šalies dalyse. Išsami informacija apie konsultacijų
programų taikymo sritį ir struktūrą pateikta VI priede.
Sklaida
92. Surašymas nėra baigtas, kol jo metu surinkta informacija nebus pateikta vartotojams jų
poreikius atitinkančia forma ir grafiku. Todėl skleidžiant surašymo rezultatus daug dėmesio
reikia skirti reagavimui į vartotojus ir aukštiems gaunamos statistikos kokybės standartams.
Surašymo rezultatai turi būti skleidžiami vienu metu visiems vartotojams, ir reikia itin
kruopščiai siekti užkirsti kelią nerūpestingai atskleisti informaciją apie asmenis, kurių tapatybę
galima nustatyti. Konfidencialumui apsaugoti reikia taikyti įvairias statistines priemones (žr. 59–
61 punktus pirmiau).
93. Surašymo rezultatus vartotojui galima pateikti keliais būdais:
a)
b)

c)

spausdintomis ataskaitomis, pateikiant standartines ir iš anksto suderintas lenteles,
paprastai nacionaliniu, regioniniu arba vietos teritorijos lygmeniu. Šias ataskaitas
galima gauti iš viešųjų įstaigų arba tiesiogiai knygynuose;
neskelbiamomis ataskaitomis (dažnai vadinamomis santraukomis), pateikiant
standartines lenteles; jos rengiamos tik mažiems geografiniams regionams arba
gyventojų pogrupiams, kurie neįtraukiami į skelbiamas ataskaitas; jų dažnai gali
prašyti vartotojai, kuriems gali reikėti įnešti tam tikrą dalį į savo gamybos ribines
sąnaudas;
kaip užsakomoji išvestis, gaunama iš duomenų bazės pateikiant individualizuotas
kryžmines rodiklių lenteles, kai tokių rodiklių negalima gauti iš standartinių
ataskaitų arba santraukų; ir
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d)

kaip mikroduomenys, kuriuos paprastai galima gauti tik ribotu formatu ir tik griežtai
kontroliuojamomis sąlygomis.

94. Dėl nuolat augančių gamybos sąnaudų spausdinti leidiniai gali tapti mažiau pageidautini
skleidžiant pagrindinius surašymo rezultatus, nors popierius vis dar yra ta laikmena, kuri greitai
nesusigadina, ir nereikia, kad vartotojas turėtų kokių nors ypatingų kompiuterinės ar
programinės įrangos naudojimo arba techninių įgūdžių. Tačiau rezultatų skelbimas vienu metu
gali būti įmanomas tik tuomet, jeigu jie skleidžiami pasitelkiant didelių pajėgumų elektronines
priemones. Tačiau kai duomenys teikiami elektronine forma, ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam,
kad vartotojai galėtų nesivargindami gauti tuos duomenis. Galimybės gauti išvestis ir reikiamus
metaduomenis turi būti prieinamos standartiniais formatais, taip pat įprastu duomenų bazės ir
skaičiuoklės formatu, kad duomenis būtų lengva gauti ir juos apdoroti.
95. Atsižvelgiant į didėjančią interneto naudojimo svarbą, jei įmanoma, reikia sukurti
galimybes internetu užsisakyti, patikslinti ir gauti surašymo lenteles ir viešojo naudojimo imtis
užtikrinant, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemones duomenų statistiniam konfidencialumui
apsaugoti ir saugiam perdavimui užtikrinti.
96. Reikia siūlyti tam tikrą produktų asortimentą, kad jis atitiktų besikeičiančius vartotojų
reikalavimus. Tikėtina, kad gali prireikti:
a)
b)
c)
d)
e)

nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios santraukų;
ataskaitų apie pagrindinius rezultatus tam tikromis temomis, papildomus išsamius
rezultatus ir analizę standartine forma pagal mažas geografines teritorijas arba
išsamesnę statistiką tam tikromis temomis;
vietos ir mažumų bei nedidelių gyventojų grupių duomenų;
erdvinės ir grafinės analizės;
papildomų metaduomenų pateikiant apibrėžimus, klasifikacijas, aprėpties ir
kokybės vertinimus.

97. Svarbiausi nacionaliniai ir vietos rezultatai turi būti skelbiami pagal iš anksto suderintą
grafiką kiek įmanoma greičiau ir per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį iš karto po to, kai
baigtas duomenų apdorojimas ir nustatytas bendras šalies gyventojų skaičius.
98. Jei būtina, turi būti nustatyti mokesčiai, kad visi vartotojų tipai galėtų leisti sau gauti
rezultatus. Be to, gali prireikti sukurti spausdinimo pareikalavus paslaugą, leisiančią teikti
elektroninių priedų medžiagą vartotojams, pageidaujantiems turėti spausdintas kopijas.
99. Reikia kurti produktus, kurie leidžia teikti statistinę ir geografinę informaciją kartu su
geografinės informacijos sistemomis (GIS) siekiant apimti kiek įmanoma platesnius interesus
bei užtikrinant kiek įmanoma didesnį lankstumą ir konfidencialumą. Turėdamos susijusias
grafikų ir žemėlapių sudarymo galimybes, duomenų bazės taptų daug naudingesnės. Idealiu
atveju patys vartotojai turėtų turėti galimybę paprastai kurti grafikus ir (ar) žemėlapius, vėliau
spausdinti ar braižyti juos arba pateikti tokią vaizdinę medžiagą kitiems vartotojams. Kelios
surašymus atliekančios institucijos sukūrė tokį produktą, kartais bendradarbiaudamos su
komercine bendrove.
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Viešinimas ir informacijos kampanija
100. Pastaraisiais metais dėl informacijos rinkimo iš gyventojų sudėtingumo efektyvaus
gyventojų informavimo apie būsimą surašymą bei jo tikslų ir uždavinių išaiškinimo klausimas
tampa pagrindiniu kalbant apie surašymo kokybę ir patikimos informacijos rinkimą.
101. Pagrindinė užduotis yra paaiškinti būsimo gyventojų ir būstų surašymo svarbą aprašant
visuomenę, šalies plėtros perspektyvas ir atnaujinant socialinę, regioninę ir nacionalinę
demografinę informaciją. Surašymas turi didelę kultūrinę ir istorinę reikšmę ne tik šaliai, bet ir
pasauliniu mastu. Informavimo kampanijos metu reikia pabrėžti tai, kad surašymas yra
neatsiejama šalies oficialiosios statistikos programos dalis.
102. Svarbiausias praktinis tikslas – sukurti teigiamą visuomenės požiūrį į surašymą skatinant
šalies gyventojus dalyvauti ir teikti patikimą informaciją apie save.
103. Reikia pranešti svarbią informaciją apie tai, kada ir kaip bus surengtas surašymas, ko
tikimasi iš visuomenės ir kaip visuomenė gali sužinoti daugiau apie surašymą. Jeigu visuomenė
supras šiuos surašymo aspektus, rinkti informaciją bus paprasčiau. Viešinimo ir informavimo
kampanijos įgyvendinimas prieš renkant duomenis, jų rinkimo metu ir po to išsamiai aprašytas
VII priede.
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II skyrius. KURIAMOS SURAŠYMO TECHNOLOGIJOS
Įžanga
104. Technologijos naudojamos visais gyventojų surašymų etapais jau daugelį metų.
Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama naujoms technologijoms, kurias galima naudoti
tiesiogiai surašymo duomenų rinkimo, apdorojimo ir sklaidos veiklai vykdyti. Anksčiau vykdant
surašymų veikla šiomis technologijomis nebuvo plačiai naudojamasi, ir čia apie jas kalbama
siekiant pristatyti šalims galimus variantus. Nėra jokios abejonės, kad kuriamos arba ateityje
sukurtos technologijos turės įtakos būsimiems surašymams.
105. Plačiai naudojamos technologijos, tokios kaip duomenų įvedimo klaviatūra sistemos,
neaptariamos, nes šios sistemos jau gerai žinomos ir apie jas daug parašyta. Tradicinėmis
technologijomis besidominančios šalys turėtų peržiūrėti Gyventojų ir būstų surašymo principus
ir rekomendacijas, Jungtinės Tautos, Niujorkas, 1998 m., ir Gyventojų ir būstų surašymo
valdymo vadovą, Jungtinės Tautos, Niujorkas, 2001 m. Šie žinomi metodai ir technologijos gali
ir toliau būti tinkamiausias pasirinkimas daugeliui šalių.
Naujos technologijos arba metodų taikymo galimybę reikėtų svarstyti tik tuo atveju, jeigu jie
gerai suprantami ir kai galima juos valdyti. Taip pat turi būti aiškiai suvokiama rizika ir nauda.
106. Bet kokios technologijos, dar neišbandytos surašymo aplinkoje, naudojimo galimybę
reikia kruopščiai apsvarstyti iš anksto atsižvelgiant į nacionalinį kontekstą ir konkrečius
veiksnius, tokius kaip šalies dydis, šių technologijų sąnaudos palyginti su tradiciniais
sprendimais, reikiamas įdėti darbas technologijoms sukurti ir išbandyti ir galimas tokių
technologijų naudojimo poveikis visai surašymo veiklos organizacijai. Reikia atidžiai išnagrinėti
galimą poveikį surašymo rezultatų kokybei ir poveikį visiems gyventojams.
107. Šiame skyriuje taip pat nekalbama apie pagalbines surašymui atlikti reikalingas sistemas.
Surašymo veikla apima daugelį administracinių procesų, būdingų ir kitiems dideliems
projektams. Pavyzdžiui, planuojant tokią sudėtingą veiklą kaip surašymas, galima pasitelkti
papildomai tam tikrą projektų planavimo programinę įrangą. Daugelyje šalių reikėtų įgyvendinti
sistemas ir procesus dideliems laikinai samdomų surašymo duomenų rinkėjų skaičiams
pasamdyti ir jų darbui apmokėti. Nacionalinė statistikos institucija taip pat turėtų apgalvoti, kaip
technologijos gali padėti gerinant šios veiklos veiksmingumą ir efektyvumą. Tai gali padėti
suvaržyti surašymo sąnaudas ir kartu pagerinti bendrą surašymo kokybę, nes suteiks išteklių,
kuriuos galima panaudoti vykdant pagrindinę surašymo, apdorojimo ir sklaidos veiklą, o ne
administraciniams procesams, tokiems kaip atlyginimo išmokėjimas darbuotojams.
Varomoji technologinių naujovių jėga
108. Technologijos gali labai sumažinti surašymų sąnaudas ir pagerinti jų kokybę. Tačiau
trumpam laikui dėl naujų technologijų įdiegimo sąnaudos iš tikrųjų gali padidėti. Surašymą
atliekančios institucijos turi apgalvoti, kaip technologinių inovacijų teikiamos naujos galimybės
gali padėti pagerinti surašymo aktualumo, kokybės ir pateikimo laiku aspektus. Pavyzdžiui,
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sumažėjus apdorojimo sąnaudoms, galima išplėsti surašymo turinį arba padidinti atrankos normą
tam tikriems klausimams siekiant pagerinti duomenų kokybę nedidelių gyventojų grupių ir mažų
geografinių teritorijų atžvilgiu. Tačiau plečiant turinį, reikia atsižvelgti į poveikį respondentams.
109. Faktais pagrįstos politikos ir planavimo poreikis sukuria surašymo duomenų paklausą
tarp didesnio vartotojų skaičiaus, be tradicinių viešojo sektoriaus vartotojų. Todėl išvesties
sistemos turi sugebėti prisitaikyti prie įvairių vartotojų, kurie gali mažai žinoti apie surašymo
duomenis ir kurių gali nebetenkinti tradiciškai pateikta ribota išvestis lentelėse.
110. Kai kuriose šalyse yra įstatymuose numatytas reikalavimas, kad valdžia turi leisti
piliečiams tvarkyti santykius su viešosiomis įstaigomis elektroniniu būdu. Netgi nesant tokių
nuostatų, didėjantis interneto naudojimas bendruomenėje leidžia žmonėms tikėtis, kad reikalus
būtų galima tvarkyti šiuo būdu. Reikėtų pažymėti, kad surašymo kontekste tikėtina, jog dėl
naudojimosi internetu, bent jau pradiniais etapais, bendros surašymo sąnaudos padidės.
Kaip nustatyti, kokios sistemos tinkamos
111. Surašymą atliekančios institucijos turi atlikti įvertinimą, kad galėtų nustatyti, kokios
sistemos ir procesai joms tinka. Reikia atsižvelgti į šiuos klausimus:
a)

personalo ir biuro procesų sąnaudos palyginti su galimų kompiuterinių sistemų
ir su jomis susijusios infrastruktūros sąnaudomis;
b) surašymą atliekančios institucijos ir visos šalies techniniai pajėgumai ir
infrastruktūra;
c) surašymą atliekančios institucijos sugebėjimas valdyti sudėtingus sistemų kūrimo
procesus.
Užsakomosios paslaugos
112. Daugelis naujų programinės įrangos rūšių ir infrastruktūra, kurios reikia daugeliui naujų
ir kuriamų technologijų, pernelyg sudėtingos daugelio surašymus atliekančių institucijų
turimiems techniniams pajėgumams. Tikėtina, kad bet kokio sprendimo svarbias dalis reikės
pirkti iš kitų. Kaip ir bet kokios naujos technologijos įvedimo atveju, užsakomųjų paslaugų
galimybę reikėtų svarstyti tik tada, jeigu surašymą atliekanti institucija turi pakankamų įgūdžių
procesui valdyti.
113. Sprendimas pirkti paslaugas iš kitų priklausys nuo surašymą atliekančios institucijos
reikalavimų (įskaitant konfidencialumo ir saugumo reikalavimus), nuo to, ar pati institucija turi
reikiamų įgūdžių, ir nuo jos galimybės įgyvendinti sudėtingus sistemų kūrimo projektus. Gali
būti įvairių variantų: visos surašymo tvarkymo sistemos arba tam tikrų pavienių sistemos dalių
pirkimas iš kitų, sistemos, kurias sudaro užsakomosios dalys, paslaugų teikėjai iš išorės,
dirbantys kaip konkrečių projektų rangovai, ir pačios institucijos darbas.
114. Visos sistemos pirkimą gali būti paprasčiau valdyti nei mišrųjį variantą. Tačiau prieš
pradedant vykdyti projektą, reikia aiškiai suprasti reikalavimus, kad juos galima būtų
nedviprasmiškai pateikti rangovui. Tam reikia suvokti projekto tikslus, siektinus rezultatus ir
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standartus, kuriuos šie rezultatai turi atitikti (kokybė, pateikimas laiku, sąnaudos).
Specifikacijose turi būti numatyta galimybė keisti reikalavimus projekto įgyvendinimo metu.
Turi būti nustatyta, kaip surašymą atliekanti institucija ir paslaugų teikėjas derins ir tvirtins tokius
pakeitimus.
115. Su rangovu reikia derinti darbo grafikus, įskaitant tam tikrus pagrindinių darbų atlikimo
terminus kartu su mokėjimų grafiku. Veiklos lygmeniu reikia vykdyti nuolatinę stebėseną. Be to,
reikia įgyvendinti procesus, kuriais naudodamiesi aukštesnės grandies darbuotojai galėtų stebėti
pažangą ir spręsti svarbesnius klausimus, kurių negalima išspręsti operaciniu lygmeniu.
116. Mišrusis sistemų kūrimo metodas – tai metodas, kai visą sistemą gali sudaryti
užsakomosios sistemos, kartu su pačios institucijos darbuotojais dirbančių išorės rangovų
sukurtos sistemos ir tik pačios institucijos sukurtos sistemos. Šis metodas gali turėti daug
pranašumų, tokių kaip didesnis lankstumas pritaikant sistemas, nes daugiau išmokstama kuriant
sistemas ir bandymų programą bei vykdant pačią surašymo duomenų apdorojimo veiklą. Taip
galima pagerinti duomenų kokybę ir sutaupyti sumažinant apdorojimo sąnaudas, kai sistema
tobulinama. Tačiau valdymas tampa sudėtingesnis. Surašymą atliekanti institucija turi turėti gerų
sudėtingų projektų valdymo įgūdžių, aiškiai suprasti verslo procesus ir kruopščiai valdyti
technologinių ir biuro procesų integravimą. Itin svarbus komandos darbas, kai rangovai iš išorės
dirba labai glaudžiai su surašymą atliekančios institucijos darbuotojais, jeigu norima, kad šis
sistemų kūrimo metodas būtų sėkmingas.
117. Išsamiai užsakomųjų paslaugų ir programinės bei techninės įrangos vertinimo ir
įsigijimo klausimai aptarti Gyventojų ir būstų surašymų valdymo vadove, Jungtinės Tautos,
Niujorkas, 2001 m.
Surašymo duomenų rinkimas
118. Svarstomos šios trys rinkimo technikos: surašymo formų grąžinimas internetu, interviu
telefonu ir delninių prietaisų naudojimas. Naujos technologijos kai kuriais etapais leidžia rinkti ir
apdoroti informaciją vienu metu. Taip pat aptariamos galimybės, kurias siūlo naujos
technologijos, siekiant geriau valdyti duomenų rinkimo veiklą.
Formų grąžinimas internetu
119. Interneto naudojimas, kaip duomenų rinkimo būdas, reiškia, kad surašymo duomenys
renkami respondentui savarankiškai juos surašant, o ne interviu metu. Interneto būdą galima
įterpti į bet kokį tradicinį surašymo formų pristatymo ir rinkimo metodą (pavyzdžiui, atnešti /
surinkti, išsiųsti paštu, grąžinti paštu). Pagrindinis veiksnys – rinkimo kontrolės valdymas, t. y.
užtikrinimas, kad kiekvienas namų ūkis ir asmuo įtrauktas į sąrašą tik vieną kartą. Tam reikia
sugebėti suteikti kiekvienam namų ūkiui ir asmeniui unikalų, su geografine padėtimi susijusį
kodą. Šalyse, kuriose formas surenka duomenų rinkėjai (o ne patys respondentai grąžina jas
paštu), patiriama dar viena problema – suteikti duomenų rinkėjams pakankamą informaciją ir
laiku, kad jie galėtų atnaujinti savo rinkimo kontrolės duomenis ir nebeiti į namų ūkius, kurių
nariai jau grąžino savo formas.
120. Galimybę taikyti interneto būdą reikėtų svarstyti atsižvelgiant į gyventojų dalį, kuri gali
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prisijungti prie interneto namuose, į dalį, kuri naudojasi plačiajuostėmis paslaugomis ir kuri
apskritai naudojasi internetu kitiems verslo tikslams (pavyzdžiui, elektroninė bankininkystė,
mokesčių deklaracijų teikimas, pirkimas). Dėl naudojimosi internetu tikėtina, kad surašymo
sąnaudos padidės, bent iš pradžių. Kadangi iš anksto nežinoma, kas galės naudoti internetą,
kiekvienam namų ūkiui reikės pateikti popierinę formą, net ir tiems, kurie vėliau naudosis
internetu. Taip pat reikia sukurti sistemas ir procesus, leidžiančius grąžinti surašymo formas
internetu. Dėl to padidės sąnaudos. Kita vertus, galima sutaupyti sumažinant duomenų
registracijos sąnaudas. Tačiau skenavimas ir intelektualiojo rašmenų atpažinimo funkcija yra iš
esmės rentabilios priemonės. Taigi duomenų registracijos sąnaudų mažinimas būtų ne toks
reikšmingas kaip interneto sistemos kūrimo ir įgyvendinimo sąnaudos.
121. Svarbu atsižvelgti į saugą. Standartinis pramoninis šifravimas (SSL128) siūlo dvikryptį
šifravimą (kai šifruojami duomenys, perduodami iš vartotojo kompiuterio ir į jį) ir yra plačiai
naudojamas beveik visose šalyse kaip pakankamas surašymo informacijai apsaugoti.
Projektuojant infrastruktūrą, saugai reikėtų skirti itin daug dėmesio. Surašymo informacijai rinkti
reikia sukurti fiziškai atskirtą infrastruktūrą. Užpildytas individualias surašymo formas reikia
apsaugoti naudojant ugniasienes ir laikant tas formas infrastruktūroje, kuri yra visiškai atskirta
nuo rinkimo infrastruktūros.
122. Internetu atsisiunčiamai formai nereikia tokios didelės infrastruktūros, kokia būtina
pildant formas internetu. Tačiau atsisiunčiamoms formoms reikia aukštesnio kompiuterinio
raštingumo lygio nei internete pildomoms formoms. Jos nebūtinai gerai veiks esant tūkstančiams
įvairių kompiuterių konfigūracijų, o iš surašymą atliekančios institucijos bus tikimasi, kad ji
galės išspręsti kiekvieną problemą. Respondentų požiūriu, daug labiau tikėtina, kad jie pageidaus
pildyti formas internetu. Dėl šių priežasčių tikimasi, kad daugelyje šalių surašymo formos bus
pildomos internetu.
123. Elektroninė forma leidžia interaktyviai redaguoti duomenis gerinant atsakymų kokybę.
Tai neįmanoma naudojant popierinę formą. Elektronines formas naudojantys žmonės tam tikra
prasme tikisi gauti tam tikrus nurodymus – bent jau to, kad jie bus nuosekliai klausiami pagal
formą ir jiems nebus užduodami jų padėčiai neaktualūs klausimai. Reikia kruopščiai apmąstyti,
iki kokio laipsnio į formą bus įvestos kitos galimybės redaguoti arba atlikti kodavimą internetu.
Kai kuriuose tyrimuose nurodoma, kad internetu grąžinamos formos yra geresnės kokybės nei
popierinės formos. Šioje srityje reikia dar daug dirbti norint nustatyti, ar taip yra dėl internetą
naudojančių žmonių tipo arba dėl pačios technologijos.
124. Suteikus galimybę pildyti formas internetu, galima pagerinti surašymo kokybę, nes tokiu
būdu kai kurioms sunkiai surašomoms grupėms bus paprasčiau pateikti atsakymus. Daugelyje
šalių kalbama apie problemas surašant jaunus suaugusiuosius ir saugomose vietose, prie kurių
prieiga yra ribojama, gyvenančius asmenis. Kai kuriems žmonėms su negalia taip pat lengviau
pildyti formą internetu nei popierinę. Manoma, kad šios grupės taip pat pasirinktų internetą, ir,
jei įmanoma, šį variantą reikėtų siūlyti šioms grupėms kaip būdą paskatinti jas dalyvauti
surašyme.
125. Formų pildymo internetu variantą sudėtinga įgyvendinti dėl to, kad tam reikia
pakankamos infrastruktūros. Surašymas vyksta palyginti trumpą laiką ir apima visus šalies
gyventojus, ir todėl nelabai tikėtina, kad surašymą atliekanti institucija turės pakankamą
infrastruktūrą didžiausiai surašymo paklausai patenkinti. Todėl tikėtina, kad bent šią interneto
sprendimo dalį reikės pirkti iš kitų. Paklausai riboti gali prireikti pakeisti rinkimo procedūras.
Pavyzdžiui, vienas būdas apriboti formų pildymą internetu būtų prašyti žmones, nesudarančius iš
anksto nustatytų tikslinių gyventojų grupių / teritorijų, kreiptis į surašymą atliekančią instituciją,
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kad jie galėtų pasinaudoti forma internetu. Surašymą atliekančios institucijos turi įvertinti, kaip
jos nori skatinti naudojimąsi internetu. Interneto variantas turėtų būti skatinamas atsižvelgiant į
šios paslaugos pajėgumus išlaikyti numatomą apkrovą ir derinant jį su rinkimo procedūromis.
Viešųjų ryšių strategija turės užtikrinti internetu teikiamos informacijos saugą. Darant prielaidą,
kad interneto variantas skirtas visiems gyventojams, viešųjų ryšių strategija turėtų aprėpti ir
visuomenės lūkesčių dėl galimybės prisijungti prie tinklalapio didžiausios paklausos
laikotarpiais valdymą. Reikėtų parengti ir, kai būtina, naudoti paprastus pranešimus, patariančius
žmonėms naudotis internetu ne piko valandomis, pačiame surašymo tinklalapyje ir per surašymo
informacinę telefono liniją, radiją ir spaudoje.
Automatizuoti interviu telefonu
126. Automatizuoti interviu telefonu tam tikrose situacijose gali būti rentabilus sprendimas,
visų pirma šalims, kuriose naudojami „trumpos formos“ surašymo klausimynai, skirti tik
pagrindinei šeimos ir demografinei informacijai registruoti.
127. Kaip ir interneto sprendimo atveju, kiekvienam namų ūkiui reikės priskirti unikalų kodą
siekiant užtikrinti tinkamą rinkimo valdymą.
128. Respondentui atsakant į klausimus galima naudoti balso atpažinimo programinę įrangą,
kai atsakymo mechanizmas pagrįstas balso atpažinimu arba naudojant telefono klaviatūrą.
Reikėtų pateikti patvirtinimą, kad tokie svarbūs surašymo rodikliai kaip gimimo data arba
amžius įregistruoti teisingai.
129. Tokių sistemų palankumas vartotojui labai sumažėja didinant klausimų skaičių ar
klausimų sudėtingumą arba jeigu padidėja žmonių skaičius namų ūkyje.
Delniniai prietaisai
130. Dėl vis sudėtingesnės delninių prietaisų konstrukcijos ir mažėjančių kainų už vienetą jie
gali būti rentabilus sprendimas atliekant kai kuriuos surašymo duomenų rinkimo etapus. Tokie
prietaisai gali būti naudojami vietoj popierinių žemėlapių, adresų registrų ir sąrašų, kuriuos turi
duomenų rinkėjas registruodamas duomenis vietoje. Juos galima naudoti taikant bet kurią
surašymo duomenų rinkimo metodiką – nuo tos, kai klausimynai pateikiami ir vėliau surenkami,
iki surašymo formų rinkimo.
131. Delninių prietaisų pranašumas yra tas, kad jie gali teikti abipusę valdymo informaciją
realiuoju laiku. Surašymą valdantys asmenys gali būti informuojami apie rinkimo veiklos
pažangą, kai duomenų rinkėjai pristato ir surenka užpildytas surašymo formas. Panašiai
surašymą valdantys asmenys per delninį prietaisą gali pateikti duomenų rinkėjui atnaujintus
duomenis apie gautas formas ir apie tai, kuriuos namų ūkius dar reikia aplankyti. Surašymą
valdantys asmenys realiuoju laiku gali nustatyti sritis, kuriose surašymas neatitinka kokybės
standartų, ir imtis reikiamų veiksmų.
132. Naudojant šiuos prietaisus reikia atsižvelgti į kelis techninius dalykus. Atminties talpa
susijusi su prietaisų kaina, bet ji neriboja jų naudojimo. Daugelis tokių prietaisų gali išsaugoti iki
20 gigabaitų duomenų. Tačiau problemą vis dar kelia baterijų veikimo laikas.
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Atsižvelgiant į intensyvų šių prietaisų naudojimą surašymo metu baterija gali išlaikyti mažiau
nei vieną dieną, ir reikės turėti atsarginę bateriją. Duomenų įkėlimas neturėtų būti problema,
ypač jeigu jis atliekamas naktį.
133. Kyla ir su delniniais prietaisais susijusių saugos klausimų. Palyginti su popierinėmis
formomis, daug labiau tikėtina, kad šiuos prietaisus gali pavogti arba jie gali būti pamesti. Jeigu
prietaisai būtų prarasti, dėl reguliaraus duomenų įkėlimo iš delninių prietaisų sumažės poreikis iš
naujo atlikti surašymą tam tikrose teritorijose. Taip pat reikalingos priemonės bet kokių
duomenų konfidencialumui apsaugoti tiek prietaise, jei jis prarandamas, tiek perduodant
duomenis. Delninių prietaisų duomenys turėtų būti šifruojami ir prie jų turi būti prieinama tik su
slaptažodžiu. Duomenų perdavimą taip pat reikia apsaugoti atliekant šifravimą ir naudojant
saugius kanalus. Šiems tikslams skirti keli komercinės programinės įrangos paketai. Dėl šių
saugos priemonių padidės priežiūros sąnaudos. Saugą užtikrinanti programinė įranga turi būti
įdiegta į delninį prietaisą. Ji turi būti suderinama su kitomis jame įdiegtomis taikomosiomis
programomis. Dėl saugą užtikrinančios programinės įrangos ir slaptažodžių naudoti tampa dar
sudėtingiau, nes, pavyzdžiui, jeigu duomenų rinkėjas pamiršta savo slaptažodį, reikia papildomų
procesų. Įvertinama, kad tokia priežiūra gali kainuoti iki keturių kartų daugiau, nei prižiūrint
panašų prietaisą kontroliuojamoje biuro aplinkoje.
134. Svarbus klausimas yra duomenų surašinėtojų mokymas ir techninė pagalba jiems.
Negalima daryti prielaidos, kad žmonės, kurie gali būti samdomi kaip duomenų rinkėjai, yra
techniškai kompetentingi. Šie veiksniai tampa vis sudėtingesni ir sunkiai valdomi, nes didėja
duomenų rinkėjų skaičius ir fiziniai atstumai. Didesnėse šalyse duomenų rinkėjai pasikliaus
mokymu ir technine pagalba, teikiama nuotoliniu būdu internetu arba telefonu.
Veiklos vietoje valdymas
135. Baziniu lygmeniu daugialypei rinkimo veiklai reikia, kad surašymo duomenų rinkėjams
informacija būtų teikiama laiku, jie nesilankytų namų ūkiuose, kurie jau pateikė savo surašymo
formą. Tai kartu ir veiksmingumo, ir viešųjų ryšių klausimas. Be to, naujos technologijos
suteikia galimybę pagerinti veiklos vietoje valdymą ir viso surašymo kokybę.
136. Nors pagrindinis klausimas yra informacijos srautas tinkamu metu surašymo duomenų
rinkėjui, tos pačios šiam tikslui sukurtos sistemos gali užtikrinti abipusį informacijos srautą
realiuoju laiku tarp surašymą valdančių asmenų ir duomenis renkančių darbuotojų. Stebint
duomenų surašinėtojo darbą galima laiku įsikišti, jeigu renkant surašymo duomenis kyla
problemų.
137. Nereikėtų tikėtis, kad surašymą atliekanti institucija turės žinių arba galimybių sukurti ir
valdyti šias sistemas pati. Jai reikės pasikliauti kitomis organizacijomis patikint joms pagrindines
sprendimo dalis. Integruotą komunikacijos vietoje sistemą galima naudoti ir kurti pasitelkiant
labiausiai išsivysčiusiose šalyse jau turimą infrastruktūrą. Toliau pateiktas trumpas galimo
sprendimo aprašymas, kuriame sujungtos surašymą atliekančios institucijos sukurtos sistemos ir
procesai, skambučių centrai ir mobiliųjų telefonų technologijos. Taip pat daroma prielaida, kad
surašymą atliekanti institucija turi centrinį visų duomenų surašinėtojų, jų darbo teritorijų ir
mobiliųjų telefonų numerių registrą.
a) Surašymą atliekanti institucija turi sukurti elektroninį centrinį paštu arba internetu
gautų formų registrą. Šiame registre bus nurodytas unikalus identifikacinis numeris
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(„surašymo žymuo“). Pagal šį surašymo žymenį bus galima nustatyti už tam tikrą
regioną atsakingo duomenų surašinėtojo tapatybę ir fizinį adresą (renkant duomenis
prie durų šiuo etapu tikrąjį adresą gali žinoti tik surašymo duomenų rinkėjas);
b) daugelis surašymą atliekančių institucijų sukuria tam tikrą konsultacijų telefonu
paslaugą klausimams iš visuomenės priimti surašymo atlikimo metu. Skambučių
centruose naudojamas technologijas galima nesunkiai pritaikyti surašymo
reikalavimams. Skambučių centro sistemos registruoja skambinančiojo „surašymo
žymenį“ arba išveda jį pagal skambinančiojo pasakytą adresą. Skambučių centre taip
pat registruojama, kokių veiksmų turi imtis duomenų rinkėjas (pavyzdžiui, reikia
atsiimti surašymo formą, reikia padėti užpildyti formą, forma nebuvo gauta ir pan.);
c) informacija iš elektroninio registro ir skambučių centro siunčiama duomenų rinkėjui
kaip trumpoji žinutė (SMS) (arba tekstinė žinutė). Šioje žinutėje nurodomas tik
surašymo žymuo ir veiksmo, kurio turi imtis duomenų rinkėjas, kodas;
d) šis sprendimas yra rentabilus, nes jis įgyvendinamas jau turimos komercinės
infrastruktūros (skambučių centrų) pagrindu labai konkurencingoje pramonės srityje
(ir didžioji jo sąnaudų dalis nėra naujas reikalavimas surašymams) ir todėl, kad
daugelis duomenų rinkėjų tikriausiai turi savo mobiliuosius telefonus. SMS žinučių
siuntimo sąnaudos nedidelės. Surašymą atliekanti institucija turi sukurti elektroninį
registrą ir valdyti įvairių sistemų integraciją;
e) papildomų veiksmų reikės imtis dėl nedidelio mobiliųjų telefonų neturinčių
duomenų rinkėjų skaičiaus. Nors čia yra balso pašto alternatyva naudojantis
fiksuotojo ryšio telefonu, žmonės mano, kad gauti ir registruoti balso paštu teikiamą
skaitmeninę informaciją yra sudėtingiau nei SMS žinutėmis raštu pateiktą
informaciją.
Apdorojimas
138. Pastaruoju dešimtmečiu įvyko svarbių pakeitimų intelektualiojo rašmenų atpažinimo,
duomenų atkūrimo, vaizdo ir automatizuoto kodavimo technologijų srityse. Todėl sumažėjo
surašymo duomenų apdorojimo sąnaudos ir pagerėjo duomenų kokybė. Tikėtina, kad šios
tendencijos tęsis ir toliau.
Duomenų registracijos metodai
139. Tradiciškai naudojamos kelios duomenų registracijos technologijos, tokios kaip įvedimas
klaviatūra ir optinis ženklų atpažinimas (OMR).
140. Įvedant duomenis klaviatūra, reikia paprastos programinės įrangos ir nesudėtingos
kompiuterinės įrangos. Tačiau tokiu atveju reikia daug daugiau darbuotojų nei naudojantis kitais
automatizuotais duomenų įvedimo metodais. Be to, tikėtina, kad užduočiai baigti prireiks
daugiau laiko. Šio metodo rentabilumas priklauso nuo išlaidų personalui ir kitiems metodams
reikiamos kompiuterinės įrangos / sistemų kūrimo sąnaudų santykio.
141. OMR gali būti rentabilus variantas, jeigu surašymo formoje reikia tik pažymėti atsakymų
langelius. Įrašytiems atsakymams apdoroti reikia papildomų duomenų registracijos /
kompiuterinio kodavimo priemonių. Tačiau OMR daugiausia išstūmė intelektualiojo rašmenų
atpažinimo (ICR) technologijos.
142. Daugelyje šalių rentabiliausias variantas būtų skaitmeninio atvaizdavimo, ICR, atkūrimo
ir automatinio kodavimo derinys. Šis procesas trumpai aprašytas toliau:
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a)

surašymo formos apdorojamos naudojant skenavimo prietaisus vaizdui atkurti.
Pažymėtiems atsakymų langeliams atpažinti ir ranka įrašytiems atsakymams
konvertuoti į tekstines vertes naudojama atpažinimo programinė įranga. Nustatomi
pasitikėjimo lygiai ir jais remiantis nustatoma, kurie atsakymai yra priimtinos
kokybės, o kuriuos reikia toliau atkurti arba tikrinti;

b) automatizuoto atkūrimo tikslas – sumažinti operatoriaus kišimosi poreikį. Paprastai
šiuo atveju naudojamos žodynų lentelės ir kontekstinis redagavimas. Žodynai
specialiai pritaikyti pagal apdorojamą surašymo klausimą. Taigi žodynėlyje klausimui
apie gimimo valstybę bus pateikti tik valstybių pavadinimai;
c)

operatoriaus vykdomo atkūrimo funkciją galima pasitelkti tvarkant neatpažintus
vaizdus. Tai rentabilu tik tiems klausimams, kur egzistuoja didelė tikimybė, kad
atkurtus duomenis vėliau bus galima automatiškai koduoti;

d) automatinio kodavimo metu naudojami kompiuterizuoti algoritmai, kuriais įregistruoti
atsakymai derinami su indeksai. Atsakymai, kurie negali būti suderinti, vėliau
perduodami į kompiuterizuotą kodavimo procesą. Siekiant dar sumažinti sąnaudas ir
pagerinti kokybę, nekoduoti atsakymai turėtų būti analizuojami kaip bendrieji
atsakymai. Šiuos atsakymus galima įtraukti į kodavimo indeksus ir pateikti dar kartą
per automatizuotą kodavimą arba galima pasitelkti kokią nors kitą masinio kodavimo
formą.
143. Pirmiau aprašytas ICR, automatizuoto kodavimo ir vaizdo technologijų derinys daugeliui
šalių gali būti rentabiliausias sprendimas. Darbuotojų skaičių galima sumažinti naudojant
automatizuoto kodavimo ir šias sistemas. Naudojant vaizdus labai sumažėja poreikis dirbti su
popierinėmis formomis. Patirtis rodo, kad vaizdų naudojimas vėliau koduojant atsakymus, kurių
neįmanoma įregistruoti automatiškai, daug efektyvesnis nei naudojimasis popierinėmis
formomis.
144. Svarbu, kad ši metodika siūlo galimybę pagerinti duomenų kokybę.
Galima užtikrinti nuoseklų tapačių atsakymų tvarkymą. Tačiau automatizuoto registravimo ir
kodavimo kokybę būtina atidžiai stebėti apdorojimo metu siekiant užtikrinti, kad sistema
funkcionuoja pagal specifikacijas. Reikia atidžiai stebėti rašmenų pakeitimo normas, o itin
svarbiems klausimams arba klausimų dalims (tokioms kaip gimimo metai palyginti su gimimo
diena) gali reikėti griežtesnių patikimumo taisyklių, reikalaujančių aukštesnio tikrinimo ir
kokybės užtikrinimo lygio negu kitų laukų arba verčių atžvilgiu. Visų pirma skaitmeninėms
vertėms gali reikėti papildomo tikrinimo, nes jose gali nebūti kontekstinės informacijos, kuria
remiantis būtų galima patikrinti duomenų teisingumą.
145. Galutinė sistemos išvesties – tokios kaip atsakymų tyrimo iš vaizdų perkodavimas
rankiniu būdu ir jų palyginimas su automatiškai įregistruotais ir užkoduotais atsakymais –
kokybė turi būti nuolat užtikrinama. Taip būtų galima tinkamai suderinti kokybę ir sąnaudas
mažinant atkūrimo rankiniu būdų poreikį ir neeikvojant išteklių siekiant tik truputį pagerinti
kokybę.
146. Dėl to itin svarbu, kad, net jeigu šios sistemos perkamos iš kitų, surašymą valdantys
asmenys gerai suprastų kokybės ir sąnaudų santykio poveikį patikimumo lygiams,
įgyvendinamiems ICR / duomenų atkūrimo programine įranga, pakeitimo normoms ir bendrai
surašymo duomenų kokybei. Sutartyse turi būti numatyta galimybė keisti šiuos parametrus, kad
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jie atitiktų surašymą atliekančios institucijos kokybės ir veiklos reikalavimus. Šis klausimas
išsamiau aptartas 112–117 punktuose.
147. Surašymą atliekančios institucijos turėtų apsvarstyti, kaip duomenys bus tvarkomi
apdorojimo sraute. Tradiciškai surašymo apdorojimas vykdomas naudojant dvimatę bylą, kuri
vėliau atnaujinama ankstesne rezervinio kopijavimo ir atkūrimo procesams išsaugotos bylos
versija. Paprastai tai siejama su paketu apdorojimu, kai tam tikra formų grupė (pavyzdžiui, vieno
surašymo regiono) apdorojama vienu metu. Taigi formos pildomos, redaguojamos ir
koduojamos kaip grupė. Taip galima efektyviai kontroliuoti darbo krūvį. Duomenų bazėse
informaciją galima laikyti ir apdoroti individualių laukų lygmeniu. Tai suteikia didesnio
lankstumo, nes kai surašymo duomenys registruojami elektroniniu būdu, padidinti apdorojimo
veiksmingumą ir kokybę yra labai paprasta, nes panašius atsakymus galima lengvai sugrupuoti ir
koduoti kartu. Tačiau norint laikyti surašymo duomenis duomenų bazėje reikia sudėtingesnių
sistemų darbams valdyti ir vykdyti. Taip pat reikia atsižvelgti į rezervinio kopijavimo ir
atkūrimo mechanizmus.
148. Šioms sistemoms paprastai reikia daug kruopštesnių sistemų kūrimo ir bandymo darbų
negu tradicinės surašymo duomenų apdorojimo sistema. Yra keli veiksniai, į kuriuos reikia
atsižvelgti sistemų projektavimo ir integravimosi į sistemų kūrimą etapais, pvz., likusių
institucijų procesų organizavimas.
149. Dėl didelio vaizdų bylų skaičiaus ir dydžio itin svarbūs pakankami tinklo pajėgumai, nes
taikant tokią techniką kaip formos pateikimas, kai vienintelė reikiama informacija yra vaizdas,
gali labai sumažėti bylų dydis.
Išvestis
150. Tradiciškai surašymo išvestis įsivaizduojama lentelių pavidalu – paprastai šią sritį
išmanantiems klientams, gerai susipažinusiems su surašymo duomenimis, su tuo, kaip duomenys
struktūrizuojami ir pateikiami, ir su metaduomenimis. Mažiau šią sritį išmanantys klientai
tradiciškai pasikliaudavo statiniais produktais, tokiais kaip leidiniai, kuriuose daugiausia buvo
pateikiami riboti duomenys.
151. Sklaida internetu leidžia užtikrinti, kad tam tikrų produktų struktūra atitiktų skirtingų
surašymo duomenų vartotojų – nuo naujų vartotojų iki jau labai patyrusiųjų – poreikius, kad
daug didesni surašymo duomenų kiekiai būtų skleidžiami rentabiliu būdu, o surašymo duomenų
tinkamumas naudoti būtų geresnis.
152. Funkcionalumą ir duomenų turinį galima pritaikyti skirtingiems vartotojų lygiams
patenkinti. Toks funkcionalumas turi aprėpti klientus nuo mažų iki didelių užtikrinant, kad jie
galėtų atsižvelgti į jų norimos atlikti užklausos arba analizės pobūdį naudodami įvairius
produktus.
153. Svarbiausias surašymo tikslas esant nusistovėjusiai statistikos sistemai yra papildyti
informaciją, gautą kitais duomenų rinkimo būdais, tokiais kaip apklausa renkant nedidelių
domenų statistiką (t. y. socialinę ir ekonominę informaciją apie mažas geografines teritorijas ir
mažas gyventojų grupes). Sklaida internetu gali būti naudinga abiems duomenų naudojimo
būdams. Nedidelių geografinių regionų atveju GIS technologijas galima naudoti kaip priemonę
nustatyti dominančias sritis duomenims rinkti ir kartu kaip priemonę sudaryti paieškos rezultatų
žemėlapius. Yra paketų, kuriuos galima naudoti norint išskirti informaciją apie tam tikras
dominančias gyventojų grupes iš didelių iš anksto nustatytų matricų lentelių.
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154. Sklaidos internetu sistema turėtų leisti klientams nurodyti išvesties pateikimo formą –
tai gali būti popierinis formatas arba duomenų byla, kuri gali būti eksportuojama į tam tikrus
plačiai naudojamus statistinės analizės, lentelių sudarymo arba žemėlapių sudarymo paketus.
155. Kai kurios šalys gali svarstyti galimybę klientams teikti lenteles tiesiogiai autonominiu
režimu arba internetu, kad jos būtų naudojamos kartu su surašymo vieneto duomenų byla.
156. Įgyvendinant tokias sistemas, svarbiausia atsižvelgti į surašymo duomenų
konfidencialumo apsaugą. Kaip ir statistikos atskleidimo procedūrų vykdymo atveju (žr. 61
punktą), gali būti reikalaujama apriboti pagal šį metodą teiktinų lentelių dydį.
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ANTROJI DALIS. GYVENTOJAI
III skyrius. SURAŠYTINI GYVENTOJAI
Įžanga
157. Šiame skyriuje pateiktos rekomendacijos ir nuostatos parengtos siekiant užtikrinti, kad
kiekvienas asmuo turėtų tik vieną, vienintelę nuolatinę gyvenamąją vietą. Tai svarbu
tarptautiniame kontekste siekiant išvengti tokių atvejų, kai asmenys būtų įtraukiami į daugiau nei
vienos šalies nuolatinių gyventojų skaičių arba iš viso nebūtų suskaičiuoti. Tas pats principas
taikomas ir nacionaliniame kontekste. Nors rekomendacijose dėl ankstesnių surašymų galėjo būti
gana laisvai aiškinamos tam tikros su nuolatine gyvenamąja vieta susijusios nuostatos, šiose
rekomendacijose bandoma jas sugriežtinti.
Nuolatinė gyvenamoji vieta (pagrindinė tema)
158. Nuolatinė gyvenamoji vieta – tai geografinė vieta, kurioje į surašymą įtraukiamas asmuo
paprastai gyvena. Tai gali būti:
a) vieta, kurioje jis faktiškai yra surašymo metu;
b) oficialioji gyvenamoji vieta;
c) gyvenamoji vieta, nurodoma informacijai dėl balsavimo arba kitiems
administraciniams tikslams.
159. Tik tuos asmenis,
a) kurie gyvena savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne trumpiau nei dvylika mėnesių
iki surašymo dienos arba
b) kurie atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą per dvyliką mėnesių iki surašymo
dienos ketindami likti ten dar bent vieneriems metams, reikėtų laikyti nuolatiniais tam
tikro geografinio arba administracinio vieneto gyventojais. Per dvyliką mėnesių iki
surašymo dienos gimusius vaikus reikėtų įtraukti į nuolatinių tam tikro geografinio arba
administracinio vieneto, kur jie gyvena, gyventojų skaičių. Reikia įtraukti ir asmenis,
kurie laikinai negyveno savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje per pastaruosius
dvyliką mėnesių dėl tokių priežasčių kaip darbas arba kelionės atostogų metu.
160. Asmens nuolatinės gyvenamosios vietos šalis – tai šalis, kurioje yra jų nuolatinė
gyvenamoji vieta. Didžiajai gyventojų daliai klausimų nekiltų. Tačiau asmenims, kurie dažnai
keliauja iš vienos šalies į kitą, galėtų būti sunku suprasti šią sąvoką. Tarptautinių migrantų
apibrėžimas ir rekomendacijos jiems aptartos VIII skyriuje.
161. Trumpalaikiams tarptautiniams migrantams10 išvykimo šalis turėtų likti nuolatinės
gyvenamosios vietos šalimi, kol jie gyvena užsienyje.
10

Trumpalaikiai migrantai – tai asmenys, išvykstantys į kitą šalį, kuri nėra jų nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, ne
mažiau nei trijų mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgiau nei metams. Į šią sąvoką neįtraukiami atvejai, kai išvykstama
poilsio ir pramogų, atostogų, draugų arba giminių lankymo, verslo gydymo ar religinių kelionių į šventąsias vietas
tikslais. Žr. Tarptautinės migracijos statistikos rekomendacijas, Jungtinės Tautos, Niujorkas, 1998 m.
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Ilgalaikiams migrantams11 nuolatinės gyvenamosios vietos šalimi turėtų tapti paskirties šalis.
162. Bendroji nuolatinei gyvenamajai vietai taikoma taisyklė yra ta, kad asmens nuolatinė
gyvenamoji vieta – tai vieta, kur jis kasdien praleidžia daugiausia laiko ilsėdamasis naktį.
Daugeliui žmonių šios taisyklės taikymas nesukeltų jokių problemų. Tačiau kai kuriais ypatingais
atvejais problemų gali kilti. Šiuos klausimus tradiciškai rekomenduojama nagrinėti taip:
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

11

asmenys, dirbantys toliau nuo namų darbo dienomis ir grįžtantys į šeimos namus
savaitgaliais, turėtų laikyti savo šeimos namus savo nuolatine gyvenamąja vieta
neatsižvelgiant į tai, ar jų darbovietė yra kitame tos pačios šalies regione arba
užsienyje;
pagrindinės ir vidurinės mokyklos moksleiviai, mokyklos trimestro metu gyvenantys
ne namuose, turėtų laikyti savo šeimos namus savo nuolatine gyvenamąja vieta
neatsižvelgiant į tai, ar jie studijuoja kitame tos pačios šalies regione arba užsienyje;
studentai, studijuodami kolegijoje arba universitete toli nuo namų, savo nuolatine
gyvenamąja vieta turėtų laikyti vietą, kur jie gyvena semestro metu, neatsižvelgiant į
tai, ar tai yra institucija (pavyzdžiui, internato tipo švietimo įstaiga) ar asmeninė
gyvenamoji vieta ir neatsižvelgiant į tai, ar jie studijuoja kitame tos pačios šalies
regione arba užsienyje12. Išskirtiniais atvejais, kai studijavimo vieta yra toje pačioje
šalyje, nuolatine gyvenamąja vieta gali būti laikomi šeimos namai;
institucija turi būti registruojama kaip visų joje gyvenančių asmenų nuolatinė
gyvenamoji vieta, kai surašymo metu tie asmenys jau praleido arba tikėtina, kad
praleis, toje institucijoje dvylika mėnesių ar daugiau. Tokie institucijose gyvenantys
asmenys gali būti ligoninių arba slaugos ligoninių pacientai, slaugos namuose arba
sanatorijoje gyvenantys vyresnio amžiaus asmenys, įkalintieji ir asmenys, esantys
nepilnamečių kardomosiose įstaigose;
jeigu asmuo reguliariai per metus gyvena daugiau nei vienoje gyvenamojoje vietoje,
jo nuolatine gyvenamąja vieta reikėtų laikyti vietą, kur jis praleidžia daugiausia laiko
per metus, neatsižvelgiant į tai, ar ta vieta yra kitame tos pačios šalies regione arba
užsienyje;
bendroji taisyklė dėl to, kur asmuo praleidžia daugiausia nakties poilsio laiko
kasdien, taikoma karinę prievolę atliekantiems asmenims ir kareivinėse arba
stovyklose gyvenantiems ginkluotųjų pajėgų nariams;
kaip benamių asmenų, klajūnų, valkatų ir nuolatinės gyvenamosios vietos sąvokos
neturinčių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti registruojama duomenų
surašymo vieta;
vaikas, gyvenantis pakaitomis dviejuose namų ūkiuose (pavyzdžiui, kai jo tėvai yra
išsiskyrę), savo nuolatine gyvenamąja vieta turėtų laikyti tą namų ūkį, kuriame jis
praleidžia daugiausia laiko. Jeigu su abiem tėvais praleidžiama vienodai laiko,
nuolatinė gyvenamoji vieta turėtų būti vieta, kur vaikas nakvoja surašymo dieną.

Surašant ilgalaikius migrantus, reikia įtraukti ir tuos tarptautinius migrantus, kurie gyvena paskirties šalyje bent
dvyliką mėnesių iki surašymo dienos, arba tuos tarptautinius migrantus, kurie atvyko į paskirties šalį per dvyliką
mėnesių iki surašymo dienos ketindamas ten likti bent vieneriems metams.
12
Įsidėmėkite, kad nacionalinės statistikos tikslams kolegijų ir universitetų studentai, studijų metu gyvenantys toli
nuo namų, surašomi pagal jų namų adresą, o ne pagal adresą, kur jie gyvena semestro metu.
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163. Kiekvienam šių atvejų tvarkyti reikia suformuluoti objektyvias taisykles. Šios taisyklės
turi būti aiškiai nustatytos surašymo instrukcijose ir aprašytos įvairiose surašymo ataskaitose.
164. Nuolatinės gyvenamosios vietos tema įtraukiama siekiant gauti informaciją visam
nuolatinių šalies gyventojų skaičiui nustatyti ir gyventojams klasifikuoti pagal teritorinius
vienetus ir namų ūkio statusą.
165. Jei įmanoma, kiekvienam namų ūkiui, kiekvienam asmeniui namų ūkyje ir kiekvienam
tam tikroje institucijoje gyvenančiam asmeniui reikia rinkti atskirą informaciją apie:
a) asmenis, nuolat gyvenančius ir esančius surašymo metu;
b) asmenis, nuolat gyvenančius, bet surašymo metu laikinai nesančius;
c) asmenis, laikinai esančius surašymo metu, kurie nuolat gyvena kitoje vietoje
(įtraukiant ir jų nuolatinės gyvenamosios vietos adresą).
166. Reikia rinkti gana išsamią informaciją apie nuolatinę gyvenamąją vietą, kad būtų galima
sudaryti lenteles mažiausiems geografiniams arba administraciniams vienetams, siekiant
patenkinti su informacija šia tema susijusius vartotojų poreikius.
Laikinai nesantys asmenys
167. Remiantis nuolatinės gyvenamosios vietos apibrėžtimi, asmenys, paprastai gyvenantys
surašomoje vietoje, bet kurių surašymo metu nėra arba gali nebūti ne ilgiau nei vienerius metus,
turėtų būti laikomi laikinai nesančiais asmenimis ir todėl įtraukiami į visą gyventojų skaičių.
168. Priešingai, asmenys, gyvenantys arba galintys gyventi ne surašomoje vietoje vienerius
metus arba ilgiau, neturi būti laikomi laikinai nesančiais asmenimis ir todėl neturi būti įtraukiami
į bendrą gyventojų skaičių. Į šių asmenų lankymosi kartais jų šeimose ilgumą neatsižvelgiama13.
169. Nesančių užsienyje gyvenančių asmenų (namų ūkio narių giminių, kurie gyvena arba gali
gyventi kitoje šalyje vienerius metu ar ilgiau) grupė gali būti itin svarbi šalyse su aukštu
emigracijos lygiu. Jeigu surašymo metu renkami duomenys apie nesančius asmenis, jų
informaciją (juos skaičiuojant ir nurodant jų charakteristikas) reikėtų atskirti nuo informacijos,
renkamos apie bendrą nuolatinių gyventojų skaičių.
Laikinai esantys asmenys
170. Asmenys, kurie yra surašyti, bet neatitinka nuolatinio surašomos vietos gyventojo
kriterijų, t. y. negyvena arba gali negyventi surašomoje vietoje mažiausiai 12 mėnesių, laikomi
laikinai esančiais asmenimis ir todėl neturi būti įtraukiami į visą nuolatinių gyventojų skaičių.
Surašymas gali būti ne pati geriausia priemonė trumpalaikių migrantų tapatybei nustatyti. Tačiau
jei šalyje surašymo tikslas yra įvertinti trumpalaikių migrantų skaičių, reikia nustatyti jų
nuolatinės gyvenamosios vietos šalį, migracijos priežastį ir buvimo laikotarpį.
13

Šie asmenys skiriasi nuo 162 (a) punkte nurodytų asmenų.
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Bendras gyventojų skaičius (išvestinė pagrindinė tema)

171. Bendras kiekvieno teritorinio vieneto nuolatinių gyventojų skaičius paprastai būtų
nustatomas įtraukiant asmenis, kurie paprastai ten gyvena ir yra, ir asmenis, kurie paprastai
gyvena, bet jų laikinai nėra. Tačiau ne visada įmanoma surinkti informaciją apie asmenis, kurių
nėra jų nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, visų pirma jeigu surašymo metu laikinai nėra viso
namų ūkio. Todėl reikia numatyti nuostatą dėl būtinybės rinkti informaciją apie tokius asmenis
vietoje, kurioje jie yra surašymo metu, ir, jei būtina, „perkelti“ juos į jų gyvenamąją vietą arba
nuolatinės gyvenamosios vietos teritorinį vienetą.
172. Bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus (ir kitų gyventojų grupių skaičiaus pagal kitas
koncepcijas) sudėtį reikia išsamiai aprašyti surašymo ataskaitoje. Paprastai bendras nuolatinių
gyventojų skaičius turėtų apimti visus asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tam
tikrame teritoriniame vienete (žr. 158–160 punktus), neatsižvelgiant į jų teisinį statusą.
173. Bendras nuolatinių gyventojų skaičius turėtų paprastai apimti šias asmenų grupes:
a)
b)
c)
d)

klajojančius asmenis;
valkataujančius asmenis;
atokiose teritorijose gyvenančius asmenis;
užsienyje gyvenančius kariuomenės, laivyno ir diplomatinius darbuotojus bei jų
šeimas;
e) prekybinio laivo jūrininkus ir žvejus, gyvenančius šalyje, bet surašymo metu
esančius jūroje (įskaitant tuos, kurie be savo kajutės laive kitos gyvenamosios vietos
neturi);
f) civilius gyventojus, laikinai dirbančius kitoje šalyje, jeigu jie negyvena užsienyje
vienerius metus ar ilgiau;
g) civilius gyventojus, kertančius sieną kasdien, nes dirba kitoje šalyje;
h) civilius gyventojus (išskyrus nurodytuosius d–g kategorijose), laikinai nesančius
šalyje, jeigu jie nėra ilgalaikiai imigrantai paskirties šalyje.
174. Asmenys, kurie gali būti nelegalūs, nenuolatiniai arba neregistruoti migrantai, turi būti
įtraukiami į nuolatinių gyventojų skaičių, ir jiems turi būti taikomos tos pačios su nuolatine
gyvenamąja vieta susijusios taisyklės kaip ir kitiems asmenims.
Tikslas yra ne atskirti šiuos asmenis, bet užtikrinti, kad jie nebūtų praleisti surašant gyventojus.
Šiame kontekste svarbu, kad nuolatinių gyventojų skaičius nebūtų painiojamas su legalių
(palyginti su nelegaliais) gyventojų skaičiumi. Daugeliui surašymo duomenų vartotojų, ypač
tiems, kurie atsako už sveikatos apsaugos, švietimo ir kitų viešųjų paslaugų planavimą ir teikimą,
svarbu žinoti bendrą gyventojų, kurie galės naudotis šiomis paslaugomis, skaičių neatsižvelgiant
į jų imigracijos statusą. Pripažįstama, kad tai jautrus klausimas ir kad gali būti sudėtinga arba
neįmanoma užtikrinti, jog nelegalų statusą turintys asmenys būtų įtraukti į surašymo duomenis.
Tačiau bendrai projektuojant surašymą reikia stengtis užtikrinti, kad būtų įtraukti visi asmenys
neatsižvelgiant į jų imigracijos statuso legalumą.
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175. Prieglobsčio prašytojai ir asmenys, pateikę paraišką pabėgėlio statusui ar panašioms
tarptautinės apsaugos rūšims gauti arba juos gavę, turėtų būti taip pat įtraukiami į nuolatinių
gyventojų skaičių, jeigu jie yra arba gali būti šalyje bent dvylika mėnesių, kaip ir kiti gyventojai.
Tas pats taikytina tais atvejais, kai asmenims suteikiama laikinoji apsauga masinio perkėlimo
situacijoje, tačiau oficialiai apsaugos statusas dar nesuteiktas praktiniais sumetimais. Kaip
ankstesnėje pastraipoje, tikslas yra ne atskirti šiuos asmenis, bet užtikrinti, kad jie nebūtų
praleisti surašant gyventojus.
176. Toliau išvardytos laikinai esančių asmenų kategorijos neturėtų paprastai būti laikomos
bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus dalimi. Tačiau šalys gali pageidauti rinkti duomenis apie
juos norėdamos nustatyti alternatyvius gyventojų, kuriems turės būti teikiamos paslaugos,
skaičius:
a)

laikinai šalyje gyvenantys kariuomenės, laivyno ir diplomatiniai darbuotojai bei
jų šeimos;
b) laikinai šalyje dirbantys civiliai užsieniečiai;
c) civiliai užsieniečiai, kertantys sieną kasdien, nes dirba šalyje;
d) civiliai užsieniečiai, išskyrus išvardytuosius b ir c grupėse, laikinai esantys šalyje,
pavyzdžiui, turistai.
177. Jei įmanoma, reikia nurodyti 173 ir 176 punktuose apibrėžtų grupių dydžius.
178. Kiekvienoje šalyje turėtų būti nustatytas nuolatinių gyventojų skaičius, o išsamios
lentelės paprastai turėtų būti sudaromos remiantis šiuo skaičiumi. Tose šalyse, kur bendras
gyventojų skaičius taisomas dėl to, kad jis buvo nustatytas pernelyg mažas arba pernelyg didelis
(paprastai tai įvertinama posurašyminiu tyrimu arba lyginant su kitais šaltiniais), reikia nurodyti
ir aprašyti ir surašytą skaičių, ir apskaičiuotąjį pataisytą gyventojų skaičių. Tačiau išsamios
lentelės paprastai sudaromos remiantis tik faktiškai surašytų gyventojų skaičiumi.
179. Kai kurios šalys galėtų nustatyti gyventojų skaičius nacionaliniams tikslams viena ar
keliomis papildomomis su gyventojais susijusiomis temomis, tokiomis kaip bendras tam tikroje
teritorijoje esančių gyventojų skaičius, legalių gyventojų skaičius, gyventojų skaičius dienos
metu arba tam tikroje teritorijoje dirbančių gyventojų skaičius. Tam tikroje teritorijoje esančių
gyventojų skaičius (kartais taip pat vadinamas de facto gyventojų skaičiumi) gali būti
klasifikuojamas pagal tam tikrus geografinius arba administracinius vienetus, kuriuose tie
gyventojai surašyti surašymo metu.
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IV skyrius. GEOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS
Įžanga
180. Viena svarbiausių gyventojų ir būstų surašymų charakteristikų yra apimtis, kuria galima
atlikti išsamią geografinių charakteristikų klasifikaciją. Nustačius bazinį gyventojų skaičių
galima nagrinėti, kaip šie gyventojai pasiskirstę geografiškai. Šis aspektas ir aptartas šiame
skyriuje.
Vietovė (išvestinė pagrindinė tema)

181. Surašymo tikslams vietovė apibrėžiama kaip aiški gyventojų grupė, t. y. teritorija,
kurioje gyventojai gyvena kaimyniniuose arba gretutiniuose pastatuose.
182. Tokie pastatai gali:
a) sudaryti vientisai užstatytą teritoriją, kurioje aiškiai atpažįstamos gatvės;
b) nors jie nėra tokios užstatytos teritorijos dalis, sudaro pastatų grupę, kuriai priskirtas
regione žinomas unikalus pavadinimas;
c) nors jie neatitinka pirmųjų dviejų reikalavimų, sudaro pastatų grupę, kai kiekvienas
pastatas nėra atitolęs nuo artimiausio kaimyno daugiau nei 200 metrų.
183. Taikant šią apibrėžtį į tam tikras žemės paskirties kategorijas nereikėtų žiūrėti kaip į
pertraukiančias užstatytos teritorijos vientisumą (ir todėl į jas nereikia atsižvelgti taikant pirmiau
nurodytą 200 metrų kriterijų). Tai yra šios kategorijos: pramoniniai ir komerciniai pastatai bei
įrenginiai, viešieji parkai, žaidimų aikštelės ir sodai, futbolo aikštynai ir kiti sporto įrenginiai,
upės su tiltais, geležinkeliai, kanalai, automobilių stovėjimo aikštelės ir kita transporto
infrastruktūra, šventoriai, kapinės ir kt.
184. Šio apibrėžimo tikslas – pateikti šalims bendras gaires identifikuojant vietoves ir
nustatant jų ribas. Jį gali prireikti pritaikyti nacionalinėms sąlygoms ir praktikai. Pirmiau
apibrėžtose grupėse negyvenantys gyventojai gali būti aprašyti kaip gyvenantys atskirai
pastatytuose pastatuose. Surašymui atlikti priimtas apibrėžimas turi būti išsamiai paaiškintas
surašymo ataskaitoje arba metaduomenyse.
185. Pirmiau apibrėžtų vietovių nereikėtų painioti su šalies mažiausiais administraciniais
padaliniais. Kai kuriais atvejais šios dvi sąvokos gali sutapti. Tačiau kitais atvejais netgi
mažiausią administracinį padalinį gali sudaryti dvi ar daugiau vietovių. Kita vertus, kai kuriuos
didmiesčius ar miestus gali sudaryti du ar daugiai administracinių padalinių, kuriuos reikėtų
laikyti tik vienos vietovės dalimis, o ne atskiromis vietovėmis.
186. Šalims rekomenduojama rengti surašymo statistiką vietovėms atsižvelgiant į
nacionalinius poreikius ir galimybes. Tokiu būdu jos turėtų stengtis kiek įmanoma tiksliau
atspindėti pirmiau apibrėžtą gyventojų grupės sąvoką. Šalys, kuriose statistika pateikiama
lentelių pavidalu tik administraciniams padaliniams, turėtų bent jau stengtis parengti duomenis
apie bendrą kiekvienos administracinio padalinio dalies, kurioje yra gyventojų grupė,
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gyventojų skaičių arba mažiausiai 2 000 gyventojų turinčią gyventojų grupės dalį, taip aiškiau
atskirdamos miesto ir kaimo teritorijas ir gyventojus (žr. 190 punktą toliau).
187. Rekomenduojama klasifikuoti gyventojus pagal vietovės dydį remiantis šiomis dydžių
klasėmis:
(1.0)
(2.0)
(3.0)
(4.0)
(5.0)
(6.0)
(7.0)
(8.0)
(9.0)
(10.0)
(11.0)
(12.0)
(13.0)

1 000 000 ar daugiau gyventojų;
500 000–999 999 gyventojų;
200 000–499 999 gyventojų;
100 000–199 999 gyventojų;
50 000–99 999 gyventojų;
20 000–49 999 gyventojų;
10 000–19 999 gyventojų;
5 000–9 999 gyventojų;
2 000–4 999 gyventojų;
1 000–1 999 gyventojų;
500–999 gyventojų;
200–499 gyventojų.
gyventojai, gyvenantys mažiau nei 200 gyventojų turinčiose vietovėse arba
atskirai pastatytuose pastatuose;
(13.1) gyventojai, gyvenantys 50–199 gyventojų turinčiose vietovėse;
(13.2) gyventojai, gyvenantys mažiau nei 50 gyventojų turinčiose vietovėse arba
atskirai pastatytuose pastatuose.

188. Šią klasifikaciją galima taikyti ir kitose srityse, pavyzdžiui, surašant ekonomiškai aktyvius
gyventojus, namų ūkius, šeimas ir gyvenamąsias patalpas.
Miesto ir kaimo vietovės (išvestinė nepagrindinė tema)

189. Nacionaliniams tikslams ir siekiant užtikrinti tarptautinį palyginamumą tinkamiausias
klasifikacijos vienetas nustatant miesto ir kaimo teritorijas yra vietovė, kaip apibrėžta 180–181
punktuose. Tačiau šalys gali pačios spręsti, ar kaip klasifikacijos vienetą naudoti vietovę arba
mažiausią administracinį padalinį.
190. Norint užtikrinti tarptautinį palyginamumą šalims rekomenduojama apibrėžti miesto
vietoves kaip 2 000 ar daugiau gyventojų turinčias vietoves, o kaimo vietoves – kaip mažiau nei
2 000 gyventojų turinčias vietoves ir mažai apgyvendintas vietoves. Kai kurios šalys taip pat
norėtų kitaip apibrėžti miesto vietoves (pavyzdžiui, atsižvelgdamos į jų administracines ribas,
užstatytas vietoves, vietovę, kurioje yra parduotuvių, švietimo įstaigų, poilsio ir pramogų įstaigų,
darbo vietų ir kt. arba funkcines vietoves). Neatsižvelgiant į tai, kuris požiūris taikomas, jis turi
būti aiškiai aprašytas surašymo ataskaitoje ir (ar) metaduomenyse.
191. Mažiausius administracinius padalinius kaip vienetą naudojamos šalys raginamos
pasistengti gauti rezultatus, kiek įmanoma arčiau atitinkančius rezultatus, gautus vietovę kaip
vienetą naudojančiose šalyse. Šiam tikslui pasiekti taikomas metodas daugiausia priklauso nuo
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mažiausių administracinių padalinių pobūdžio šalyse. Kai kuriose šalyse mažiausi
administraciniai padaliniai palyginti nedideli pagal plotą ir vidutinį gyventojų skaičių ir juose
paprastai yra ne daugiau nei viena gyventojų grupė (arba didesnės gyventojų grupės dalis). Jeigu
kai kuriose šiose šalyse neįmanoma naudoti vietovės kaip vieneto, joms patartina naudoti
daugelio bendruomenės susikaupimo sąvoką (t. y. individualius vienetus traktuoti kaip dviejų ar
daugiau gretutinių mažų administracinių padalinių, kurie sudaro vienos gyventojų grupės dalį,
grupes). Taip pat siūloma įtraukti tokio susikaupimo nedidelius periferinius administracinius
padalinius į sankaupą, jeigu didžioji jų gyventojų dalis gyvena vientisai užstatytai susikaupimo
teritorijai priklausančiose teritorijose, o mažus administracinius padalinius, kuriuose yra viena ar
daugiau izoliuotų vietovių, klasifikuoti pagal didžiausios vieneto gyventojų grupės gyventojų
skaičių.
192. Tačiau padėtis yra kitokia šalyse, kur mažiausi administraciniai padaliniai yra palyginti
dideli pagal plotą ir vidutinį gyventojų skaičių ir dažnai turi dvi ar daugiau įvairių dydžių
gyventojų grupių. Jeigu kai kuriose šalyse neįmanoma kaip vienetą naudoti vietovės, turi būti
stengiamasi šiam tikslui naudoti mažesnius vienetus negu nedideli administraciniai padaliniai,
pavyzdžiui, parapijos, surašymo teritorijos, koordinačių tinklo kvadratai ir pan. Turi būti
stengiamasi naudoti tokius mažesnius vienetus kaip pastatų kvartalai ir sujungti juos taip, kad jie
kiek įmanoma arčiau atitiktų vietovių ribas, kaip aprašyta pirmiau daugelio bendruomenių
susikaupimų atveju. Jeigu kai kurios šalys negali taikyti šio požiūrio, jose turi būti stengiamasi
sukurti naujus visų nedidelių administracinių padalinių klasifikavimo būdus, padėsiančius gauti
rezultatus, kuriuos bus galima kiek įmanoma arčiau palyginti su rezultatais, gautais vietovę kaip
vienetą imančiose šalyse.
193. Vietoves arba panašius vienetus rekomenduojama suskirstyti į šias penkias
kategorijas:
(1.0) mažiau nei 2 000 gyventojų;
(2.0) 2 000–9 999 gyventojų;
(3.0) 10 000–99 999 gyventojų;
(4.0) 100 000–999 999 gyventojų;
(5.0) 1 000 000 ar daugiau gyventojų.
194. Šalys taip pat raginamos kurti vietovių arba panašių teritorijų tipologijas remiantis
papildomais kriterijais, kurie gali būti naudojami nustatant įvairius vietovių tipus konkrečiose
siūlomos klasifikacijos kategorijose. Pavyzdžiui, kai kurios šalys gali pageidauti papildomai
suskirstyti (1.0) kategoriją (o tam tikrais atvejais ir (2.0 kategoriją) atskirdama žemės ūkio
vietoves nuo kitų nedidelių vietovių rūšių. Kai kurios šalys gali pageidauti papildomai suskirstyti
vieną ar daugiau tarpinių kategorijų atskirdamos prekybos miestus, pramonės centrus, paslaugų
centrus ir kt. Kai kurios šalys gali pageidauti papildomai suskirstyti didelius (4.0) ir (5.0)
kategorijoms priskiriamus miesto susikaupimus atskirdamos įvairius centrinių ir priemiesčio
vietovių tipus. Išplėtus klasifikaciją šiuo ir kitais būdais padidės jos naudingumas analitiniu
požiūriu.
Reguliarus važinėjimas į darbą ir į mokymo įstaigas
195. Toliau pristatytose temose nagrinėjami klausimai, susiję su važinėjimu iš namų į
darbovietę, mokyklą, kolegiją arba universitetą. Tiksliai nustatyti važinėjančiųjų į darbą srautus
svarbu dėl daugelio priežasčių, įskaitant transporto planavimą, būstų plėtrą ir ekonomikos plėtrą.
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Darbovietės vieta (pagrindinė tema)

196. Darbovietės vieta – tai tiksli vieta, kur „šiuo metu dirbantis“ asmuo atlieka savo darbą ir
kur „įprastai dirbantis“ asmuo šiuo metu atlieka arba paskutinį kartą atliko savo darbą14. Vietovė
turėtų būti koduojama pagal mažiausią įmanomą administracinį padalinį15.
197. Pagrindinė priežastis, kodėl renkama informacija apie darbovietę, yra poreikis susieti ją
su nuolatine gyvenamąja vieta siekiant daugiau sužinoti apie važinėjančiųjų į darbą srautus be
duomenų apie transporto rūšį, kuria važiuojama, nuvažiuojamą atstumą ir vykimo trukmę.
Darbovietė turi būti koduojama pagal mažiausią įmanomą administracinį padalinį siekiant
nustatyti tikslius važinėjančiųjų į darbą srautus nuo nuolatinės gyvenamosios vietos iki
darbovietės. Fiksuotos darbovietės neturintys asmenys, kurie tačiau pareiškia, kad turi
darbovietės adresą darbo laikotarpio pradžioje (pavyzdžiui, autobusų vairuotojai, lėktuvų pilotai
ir stiuardai, darbo dienos pabaigoje nepašalinamų gatvės prekyviečių darbuotojai) turėtų pateikti
informaciją apie šį adresą. Šioje grupėje gali būti asmenys, reguliariai keliaujantys į darbą
kirsdami kaimyninės šalies sieną. Kuriant tinkamą darbo vietų užsienyje, į kurias respondentai
reguliariai keliauja, kodavimo procedūrą rekomenduojama naudoti kaimyninių šalių geografinių
nuorodų bylas.
Mokyklos, kolegijos arba universiteto vieta (nepagrindinė tema)

198. Įtraukdamos šią temą į surašymą šalys gali praplėsti renkamus duomenis apie važinėjimo
į darbą įpročius apimant moksleivius ir studentus, o ne tik dirbančiuosius, kurių duomenys
gaunami nustatant darbovietę. Palyginamumui su darbovietės rodikliu užtikrinti mokyklos,
kolegijos arba universiteto vietovę reikia koduoti pagal mažiausią galimą administracinį
padalinį.

Transporto rūšis važiuojant į darbą (nepagrindinė tema)

199. Transporto rūšis važiuojant į darbą susijusi su kasdieniu vykimu. Jeigu asmuo važiuoja
kelis kartus per dieną arba naudojasi keliomis transporto rūšimis, reikia nurodyti transporto rūšį,
kuria per dieną nuvažiuojamas didžiausias atstumas.
200. Siūloma ši klasifikacija:
(1.0) Geležinkeliai:
(1.1) nacionalinių / tarptautinių geležinkelių tinklai;
(1.2) metro;
(1.3) tramvajai.
14

Ši tema susijusi su visomis 300 punkte nurodytomis kategorijomis apie su darbovietės tipą.
Pripažįstama, kad jeigu darbovietės vieta yra užsienyje, jos gali būti neįmanoma koduoti pagal tam tikros šalies
mažiausią galimą administracinį padalinį.
15
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(2.0) Autobusas, mikroautobusas arba tarpmiestinis autobusas.
(3.0) Automobilis arba furgonas:16
(3.1) vairuotojas;
(3.2) keleivis.
(4.0) Kita:
(4.1) motociklas;
(4.2) dviratis;
(4.3) pėsčiomis;
(4.4) laivas arba keltas;
(4.5) kita.
Transporto rūšis važiuojant į mokyklą, kolegiją arba universitetą (nepagrindinė tema)

201. Kaip ir transporto rūšies važiuojant į darbą temos atveju, transporto rūšis važiuojant į
mokyklą, kolegiją arba universitetą susijusi su kasdieniu vykimu. Jeigu asmuo važiuoja kelis
kartus per dieną arba naudojasi keliomis transporto rūšimis, reikia nurodyti transporto rūšį, kuria
per dieną nuvažiuojamas didžiausias atstumas. Šiam atvejui taip pat taikoma pirmiau 200 punkte
pateikta klasifikacija.

Vykimo į darbą atstumas ir trukmė (nepagrindinė tema)

202. Šalys gali pageidauti rinkti informaciją apie kasdien nuvažiuojamą atstumą keliaujant į
darbą ir vykimo trukmę, siekdamos stebėti, kiek asmenų gyvena toli nuo savo darboviečių, ir
poveikį, kurį transporto grūstys daro iki darbo nuvažiuoti būtinam laikui. Renkant šią
informaciją reikia atsižvelgti į adresą, iš kurio pradedama vykti.

Vykimo į mokyklą, kolegiją arba universitetą atstumas ir trukmė (nepagrindinė tema)

203. Užduodamos tokius klausimus šalys galės stebėti, kiek moksleivių ir studentų kasdien
ilgiau keliauja į mokyklą, kolegiją arba universitetą bei ilgesnį laiką, būtiną tokiems atstumams
nuvažiuoti. Renkant šią informaciją reikia atsižvelgti į adresą, iš kurio pradedama vykti.

16

Dviejų lygių sistemos pagrindu šalys gali pageidauti nustatyti asmenis, kurie vairuoja vieni, ir asmenis, kurie
važiuoja automobiliais arba furgonais kartu su 2, 3, 4, 5, 6 ir daugiau asmenų. Tokia klasifikacija leistų stebėti bendro
naudojimosi automobiliais mastą.
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V skyrius. DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS
Įžanga
204. Demografinės lyties, amžiaus ir santuokinės padėties charakteristikos yra pagrindiniai
rodikliai, dažnai naudojami kitai surašymo informacijai klasifikuoti arba pagrįsti norint geriau
suprasti įvairius klausimus. Lyties ir amžiaus atveju manoma, jog svarbu, kad ši informacija
būtų nurodyta apie kiekvieną asmenį, iš kurio renkama surašymo informacija. Todėl jeigu šios
informacijos trūksta, ją rekomenduojama surašymo tikslams išvesti.
Lytis (pagrindinė tema)

205. Surašymo metu reikia užfiksuoti kiekvieno asmens lytį. Lytis kartu su amžiumi yra
surašymo tema, kuria dažniausiai klasifikuojama kartu su kitomis gyventojų charakteristikomis.
Todėl itin svarbu, kad lyties informacija būtų kiek įmanoma išsamesnė ir tikslesnė. Jeigu lyties
informacijos trūksta, reikia ją nustatyti remiantis kitais asmens arba namų ūkio duomenimis.
206. Daugelis šalių regione nustatė poreikį toliau plėtoti lyčių analizę. Todėl svarbu, kad šalys
užtikrintų, jog surašyme būtų tinkamai naudojami įvairūs duomenų apie išsilavinimą,
ekonominės veiklos statusą, profesiją, padėtį šeimoje ir namų ūkyje bei kt. apibrėžimai ir
klasifikacijos. Tie patys duomenys visomis reikiamomis temomis turi būti pateikiami ir apie
vyrus, ir apie moteris.
Amžius (pagrindinė tema)

207. Informacijai apie amžių gauti rekomenduojama rinkti informaciją apie gimimo datą.
Renkant informaciją apie gimimo datą duomenis galima teikti lentelių forma dviem būdais:
nurodant gimimo metus ir sukakusių metų skaičių. Atsižvelgiant į tai, kad sukakusių metų
skaičius yra vienas svarbiausių surašymo metu renkamų rodiklių, naudojamas daugelyje lentelių
ir analizių, itin svarbu, kad informacija apie amžių būtų kiek įmanoma išsamesnė ir tikslesnė.
Ypatingą dėmesį būtina skirti vyresniam amžiui. Jeigu amžiaus informacijos trūksta, reikia ją
nustatyti remiantis kitais asmens arba namų ūkio duomenimis.
208. Daugelyje regiono šalių vaikai, jaunimas ir pagyvenę asmenys buvo nurodyti kaip
gyventojų grupėms, kurioms bus reikalingi įvairių rūšių surašymo duomenys. Duomenų apie
vaikus ir jaunimą, kurie gali būti svarbūs, rūšys apima tokias temas kaip šeimos tipas (abu tėvai
arba vienas iš tėvų), šeimos pajamos, tėvų ekonominė veikla, tėvų išsilavinimas. Kalbant apie
pagyvenusiuosius, duomenys apie šeiminę padėtį, ekonominės veiklos statusą, padėtį šeimoje ir
namų ūkyje bei būstų tipą iliustruoja kai kurias temas, klasifikuojamas kartu pagal amžių ir lytį,
kurios gali dominti šalis. Šalims rekomenduojama užtikrinti, kad surašymo metu planuojami
naudoti apibrėžimai ir klasifikacijos šiomis ir kitomis jas dominančiomis temomis būtų tinkami
skleidžiant tuos reikiamus duomenis apie vaikus, jaunimą ir pagyvenusius asmenis. Reikia skirti
dėmesį informacijos tikslumui, visų pirma apie pagyvenusius asmenis.
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Teisinė santuokinė padėtis (pagrindinė tema)

209. Santuokinė padėtis apibrėžiama kaip kiekvieno asmens (teisinė) santuokinė padėtis pagal
šalies santuokos įstatymus (arba papročius) (t. y. de jure (teisinis) statusas).
210. Informacija apie kiekvieno asmens teisinę santuokinę padėtį turi būti renkama bent nuo
15 ir daugiau metų amžiaus. Tačiau kadangi mažiausias oficialus (arba įprastas) amžius
santuokai sudaryti skirtingose šalyse skiriasi ir į gyventojų skaičių gali būti įskaičiuoti ir jauni
asmenys, sudarę santuoką kitose šalyse, kur amžius santuokai sudaryti yra mažesnis, duomenis
rekomenduojama rinkti apie visus asmenis.
211. Rekomenduojama ši gyventojų klasifikacija pagal santuokinę padėtį:
(1.0) nebuvo vedęs / ištekėjusi;
(2.0) vedęs / ištekėjusi;
(3.0) našlys / našlė ir pakartotinai nevedęs / neištekėjusi;
(4.0) išsiskyręs / išsiskyrusi ir pakartotinai nevedęs / neištekėjusi.
212. Reikėtų pažymėti, kad kalbant apie šią rekomenduojamą teisinės santuokinės padėties
klasifikaciją, visi abiejų partnerių susitarimu kartu gyvenantys asmenys turėtų būti
klasifikuojami kaip niekada nebuvę vedę arba ištekėjusios, vedę arba ištekėjusios, našliai arba
našlės ar išsiskyrę pagal jų de jure (teisinę) padėtį.
213. Šalyse, kur yra teisinė nuostata dėl registruotos / teisinės partnerystės (skirtingų lyčių
poroms arba vienos lyties poroms), arba kur vienos lyties poros gali teisiškai sudaryti santuoką, į
kategorija „vedęs / ištekėjusi“ gali būti įtraukiamos papildomos kategorijos, arba galima
praplėsti pirmiau pateiktą klasifikaciją, kad šios papildomos kategorijos būtų į ją įtraukti atskirai
(pavyzdžiui: (5.0) asmuo, gyvenantis registruotoje / teisinėje partnerystėje; (6.0) asmuo,
gyvenantis registruotoje vienos lyties partnerystėje). Tačiau siūloma įgyvendinti kruopščių
bandymų programą prieš įvedant tokią, galbūt, jautrią paskutinę kategoriją.
214. Šalyse, kur teisės aktuose numatytos nuostatos dėl „teisiškai susitarusių gyventi atskirai“
padėties, kuri skiriasi nuo „vedęs / ištekėjusi“ arba „išsiskyręs / išsiskyrusi“, galima įtraukti dar
vieną atitinkamą kategoriją.
215. Šalyse, kur yra daug asmenų, kurių vienintelė arba paskutinė santuoka panaikinta, galima
sukurti atskirą kategoriją ir šiai grupei. Jeigu atskiros kategorijos šiai grupei sukurti nenumatoma,
asmenys turi būti klasifikuojami pagal jų šeiminę padėtį prieš panaikintą santuoką.
De facto santuokinė padėtis (nepagrindinė tema)
216. Šalys, kuriose padaugėjo asmenų, gyvenančių kartu abiejų partnerių susitarimu, gali
pageidauti rinkti informaciją ne tik apie de jure padėtį, bet ir apie de facto padėtį. Kai kuriose
šalyse jau galima nustatyti registruotas partnerystes, nes ši kategorija gali turėti teisinei santuokai
prilygstamą statusą.
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217. De facto santuokinė padėtis čia apibrėžiama kaip kiekvieno asmens santuokinė padėtis
atsižvelgiant į jo faktines gyvenimo aplinkybes surašomame namų ūkyje. Informaciją šia tema
siūloma rinkti apie tų pačių amžiaus kategorijų asmenis, apie kuriuos renkama teisinės padėties
informacija.

218. Siūloma ši klasifikacija:
(1.0) asmuo, gyvenantis kartu su kitu abiejų partnerių susitarimu;
(2.0) asmuo, negyvenantis kartu su kitu abiejų partnerių susitarimu.
219. Du asmenys laikomi partneriais, gyvenančiais kartu abipusiu susitarimu, jeigu jų
nuolatinė gyvenamoji vieta yra viename namų ūkyje, jie nėra susituokę ir vienas su kitu turi
į santuoką panašius santykius.
220. Neprivalomas suskirstymas (1.0) kategorijos viduje į (1.1) „asmenį, gyvenantį
partnerystėje su kitos lyties partneriu“ ir (1.2) „asmenį, gyvenantį partnerystėje su tos pačios
lyties partneriu“ turi būti svarstomas kaip galimybė tose šalyse, kuriose norima rinkti duomenis
apie vienos lyties partnerystes.
221. Reikia pažymėti, kad informaciją apie de facto santuokinę padėtį galima gauti iš
informacijos, renkamos temomis, susijusiomis su asmens namų ūkio ir šeimos
charakteristikomis, šeimos branduolio charakteristikomis ir asmeninių namų ūkių
charakteristikomis remiantis jų ryšiu su tam tikru asmeniu arba viso namų ūkio ryšių matrica
tose šalyse, kur naudojama matrica. Jeigu tokia matrica nenaudojama, reikėtų užduoti atskirą
klausimą.
Bendras gimusių gyvų vaikų skaičius (nepagrindinė tema)

222. Informacija apie bendrą gimusių gyvų vaikų skaičių gali būti renkama surašymo metu
šalyse, kuriose planuojama naudotis šiuos duomenis apskaičiuojant gimstamumo rodiklius
netiesioginiu būdu. Jeigu ši tema įtraukiama į surašymą, siūloma rinkti informaciją apie bendrą
gimusių gyvų vaikų skaičių visoms moterims.
223. Surinkti duomenys apie bendrą gimusių gyvų vaikų skaičių iš esmės turėtų apimti visus
vaikus, kurie gimė gyvi moterims per visą jų gyvenimą iki surašymo datos (t. y. neįtraukiant
žuvusių embrionų). Nustatytas skaičius turėtų apimti visus gimusius gyvus vaikus
neatsižvelgiant į tai, ar jie gimė dabartinėje arba ankstesnėje santuokoje (santuokose), abiejų
partnerių susitarimu kartu gyvenančioms poroms arba kitoms poroms arba vienišai motinai ir
neatsižvelgiant į tai, ar tokie vaikai gyvi ar mirę surašymo metu, arba į tai, kur jie gyvena.
Pripažįstama, kad gali būti neįmanoma nustatyti surašymo instrukcijose, kad reikia įtraukti visus
vaikus, įskaitant gimusiuosius ne santuokoje arba ne abiejų partnerių susitarimu sudarytoje
partnerystėje.
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Kada nors ištekėjusių moterų santuokos (-ų) data (-os): i) pirmoji santuoka ir ii)
dabartinė santuoka (nepagrindinė tema)

224. Informacija apie santuokos datas / trukmę yra vertinga gimstamumo statistikai ir
papildo žinias, kurias galima gauti iš duomenų apie gimusių gyvų vaikų skaičių. Daugiau nei
vieną kartą ištekėjusių moterų atveju galima rinkti tik informaciją apie pirmosios santuokos ir
dabartinės santuokos datas.

Kada nors partnerystę sudariusių moterų: i) pirmosios ir ii) dabartinės partnerystės
sudarymo data (nepagrindinė tema)

225. Informacija apie abiejų partnerių susitarimu sudarytos partnerystės datas / trukmę, kaip
ir informacija apie santuokos datas / trukmę, yra vertinga gimstamumo statistikai ir papildo
žinias, kurias galima gauti iš duomenų apie gimusių gyvų vaikų skaičių. Daugiau nei vieną
kartą abiejų partnerių susitarimu sudarytoje partnerystėje gyvenusių moterų atveju galima rinkti
tik informaciją apie pirmosios ir dabartinės partnerystės datas. Informaciją apie abiejų partnerių
susitarimu sudarytos partnerystės datas / trukmę galima sujungti su informacija apie teisinės
santuokos (-ų) datą (datas).
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VI skyrius. EKONOMINĖS CHARAKTERISTIKOS
Įžanga
226. Ekonominių asmens charakteristikų statistika reikia rinkti surašymo metu dėl daugelio
priežasčių. Informacija apie dirbančiųjų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų skaičių ir
charakteristikas turi būti išsami ir renkama tuo pat metu, kai vertinami kiti demografiniai ir
socialiniai aspektai, kad būtų galima sudaryti bendrą socialinės ir ekonominės padėties vaizdą.
Tokią statistiką galima gauti iš kitų šaltinių – darbo jėgos tyrimai namų ūkiuose arba
administracinių įrašų, bet šie kiti šaltiniai yra tam tikra prasme riboti. Darbo jėgos tyrimų metu
gautuose duomenyse gali būti atrankos klaidų ir todėl jais retai galima pasikliauti tiriant mažas
teritorijas arba konkrečias pramonės įmonių ir profesijų grupes. Administraciniuose
dokumentuose gali nebūti tos pačios profesijų ir pramonės duomenų kodavimo kokybės arba
gyventojai gali būti aprėpti ne taip išsamiai. Kitos asmens, namų ūkių ir būstų charakteristikos,
įtraukiamos į surašymo temas (tokias kaip išsilavinimas, pajamų lygis, būstų tipas ir kt.),
glaudžiai susijusios su namų ūkio narių ekonomine veikla. Todėl surašymo metu pageidautina
rinkti informaciją apie namų ūkio narių ekonominę veiklą, kad būtų galima išnagrinėti
kryžminius šių duomenų santykius.
227. Gyventojų surašymai teikia lyginamąją informaciją, su kuria galima lyginti kitų šaltinių
statistiką. Gyventojų surašymai taip pat suteikia tyrimo struktūras daugeliui namų ūkiuose
atliekamų tyrimų. Todėl į lyginamąją informaciją arba tyrimo struktūras naudinga įtraukti kiek
įmanoma daugiau duomenų vienetų. Gali būti sudėtinga suderinti informaciją iš įvairių šaltinių
dėl masto ir aprėpties, sąvokų ir apibrėžimų, klasifikacijų, statistikos vienetų, ataskaitinių
laikotarpių, tikslumo skirtumų, matavimo klaidų ir kt. Pateikiant surašymo duomenis siūloma
pabrėžti visus tokius skirtumus ir paaiškinti juos lentelių išnašose ir metaduomenyse bei
tekstinėje analizėje.
Asmenų ekonominė veikla
228. „Ekonomiškai aktyvūs“ gyventojai – tai visi darbo jėgą prekėms gaminti ir paslaugoms
teikti sudarantys asmenys, tiek dirbantys, tiek nedirbantys17.
229. Ekonominė veikla, t. y. gamyba, šiame kontekste, yra: i) visų individualių ar kolektyvinių
prekių gamyba ar paslaugų teikimas arba numatoma gamyba ar teikimas subjektams, kurie nėra
tų prekių gamintojai ar paslaugų teikėjai, įskaitant tokioms prekėms ar paslaugoms gaminti
naudojamų prekių ar paslaugų gamybą (tarpines sąnaudas); ii) visų prekių, kurias pasilieka jų
gamintojai savo naudojimui, gamyba (galutinis vartojimas arba bendrosios ilgalaikės gamybos
priemonės) ir iii) buities arba asmeninių paslaugų teikimas pasitelkiant už atlyginimą dirbančius
namų darbuotojus.

17

Šalies sąskaitų sistema, 1993, ST/ESA/STAT/SER:F/2/4 versija, Jungtinės Tautos, pardavimo Nr. E.94.XVII.4
Briuselis / Liuksemburgas, Niujorkas, Paryžius, Vašingtonas, 1993 m.

6 skyrius. Ekonominės charakteristikos
52 puslapis

230. Iš esmės visų prekių gamyba įeina į šalies sąskaitų sistemos (ŠSS) ribas neatsižvelgiant į
tai, ar prekės bus tiekiamos kitiems subjektams ar liks gamintojų galutiniam vartojimui.
Praktikoje prekės gamyba namų ūkiuose pačių galutiniam vartojimui turėtų būti registruojama
tik tuo atveju, jeigu namų ūkių pačių galutiniam vartojimui gaminamos prekės kiekis laikomas
kiekybiškai svarbiu palyginti su bendrąja tos prekės pasiūla šalyje. Įprastų namų ūkio gamybos
prekių pavyzdžiai: žemės ūkio produktų gamyba ir laikymas, pieno produktų, tokių kaip sviestas
arba sūris, gamyba, audinių audimas, drabužių siuvimas ir siuvimas pagal užsakymus, būstų
statyba ir remontas (pavyzdžiui, sienų pertinkavimas, stogų taisymas) arba būstų priestatų
statyba. Maisto gaminimas, kai tas maistas iš karto suvartojamas, neįtraukiamas. Dėl išsamesnės
informacijos žr. „Šalies sąskaitų sistemą“, 1993 m.18. Remiantis 13 tarptautinę darbo statistikų
konferencijos informacija, prekes pačių galutiniam vartojimui gaminantys vieno namų ūkio
asmenys turi būti laikomi ekonomiškai aktyviais tik tuo atveju, kai tokia gamyba sudaro svarbią
viso namų ūkio suvartojimo dalį.
231. Buities arba asmeninės paslaugos, kurias teikia atlyginimo negaunantys namų ūkio nariai
galutiniam vartojimui tame pačiame namų ūkyje, neįtraukiamos į gamybos sritį ir todėl
nelaikomos ekonomine veikla surašymo kontekste. Pavyzdžiai: a) namų ūkio užimamų būstų
tvarkymas, apdaila ir priežiūra, įskaitant nedidelį remontą, kurį paprastai atlieka nuomininkai ir
savininkai; b) namų ūkio ilgalaikio naudojimo prekių arba kitų prekių, įskaitant namų ūkio
tikslams naudojamas transporto priemones, naudojimas, valymas, aptarnavimas ir taisymas; c)
maisto gaminimas ir pateikimas; d) vaikų priežiūra ir mokymas; e) sergančių, silpnų arba senų
asmenų priežiūra ir f) namų ūkio narių arba jų daiktų pervežimas. Tokią veiklą vykdantys
asmenys gali būti įtraukiami į nemokamas paslaugas teikiančių asmenų skaičių (žr. 262 punktą
toliau).
232. Informaciją apie veiklos statusą reikia rinkti kiekvienam tam tikro mažiausio amžiaus ar
vyresniam asmeniui atsižvelgiant į kiekvienos šalies sąlygas. Mažiausias mokyklos baigimo
amžius neturėtų būti automatiškai nustatomas kaip mažiausias amžius informacijai apie veiklos
statusą rinkti. Šalyse, kur daugelis vaikų dalyvauja žemės ūkio arba kitų sričių ekonominėje
veikloje (pavyzdžiui, kasyboje, audime, smulkioje prekyboje), reikės pasirinkti mažesnį amžių
negu šalyse, kur neįprasta, kad nepilnamečiai vaikai dirbtų. Ekonominių charakteristikų lentelėse
turėtų būti atskirai nurodomos bent jau dvi asmenų grupės: jaunesni nei 15 metų ir vyresni.
Šalyse, kur mažiausias mokyklos baigimo amžius yra didesnis nei 15 metų ir kur yra daug
ekonomiškai aktyvių jaunesnių nei šio amžiaus vaikų, reikia stengtis rinkti šių vaikų ekonominių
charakteristikų duomenis siekiant užtikrinti tarptautinį palyginamumą bent jau 15 metų ir
vyresniems asmenims. Didžiausio ekonomiškai aktyvių gyventojų amžiaus ribos taikyti
nerekomenduojama, nes daugelis žmonių tęsia ekonominę veiklą jau pasiekę įprastinio išėjimo į
pensiją amžiaus ir todėl, kad tikėtina, jog skaičiai didės dėl su gyventojų „senėjimo“ susijusių
veiksnių. Tačiau šalys gali pageidauti suderinti informacijos apie pagyvenusių asmenų (75 ir
daugiau metų amžiaus) ekonominę veiklą rinkimo ir apdorojimo sąnaudas bei jiems uždedamą
papildomą atsakymų naštą su pateiktos informacijos svarba ir patikimumu.
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Šalies sąskaitų sistema, 1993, ST/ESA/STAT/SER:F/2/4 versija, Jungtinės Tautos, pardavimo Nr. E.94.XVII.4
Briuselis / Liuksemburgas, Niujorkas, Paryžius, Vašingtonas, 1993 m.
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233. Galima išskirti dvi „ekonomiškai aktyvių“ gyventojų sąvokas: a) „šiuo metu aktyvūs“
gyventojai (arba „darbo jėga“), kurių skaičius įvertinamas labai trumpam ataskaitiniam
laikotarpiui, pavyzdžiui, vienai savaitei arba vienai dienai; b) „paprastai aktyvūs“ gyventojai
įvertinant šį rodiklį ilgam ataskaitiniam laikotarpiui, pavyzdžiui, metams.
234. Sprendimas rinkti visus duomenis ir apie šiuo metu aktyvius gyventojus, ir apie paprastai
aktyvius gyventojus turi pranašumų daugelyje svarbių paskirties sričių, bet atliekant surašymą tai
gali būti sudėtinga dėl išlaidų, vietos klausimyne apribojimų bei papildomos kodavimo,
apdorojimo ir sklaidos naštos. Šalims rekomenduojama rinkti informaciją pirma remiantis šiuo
metu vykdoma veikla ir, jei įmanoma, papildyti šią informaciją įprastinio aktyvumo pagrindu
surinktais duomenimis. „Įprastinio aktyvumo“ sąvoką naudojančiose šalyse reikia stengtis taip
pat gauti duomenis apie „darbo jėgą“ per vienos savaitės ataskaitinį laikotarpį.
235. „Ekonomiškai neaktyvūs“ gyventojai – tai visi asmenys neatsižvelgiant į amžių, įskaitant
asmenis, nepasiekusius ekonomiškai aktyvius gyventojus apibrėžiančio amžiaus, kurie nėra
„ekonomiškai aktyvūs“, kaip apibrėžta pirmiau 228–231 punktuose.
236. Kai kurie „ekonomiškai neaktyvūs“ asmenys gali būti priskirtini daugiau nei vienai
ekonomiškai neaktyvių gyventojų kategorijai. Tokiais atvejais rekomenduojama pirmenybę teikti
toliau 250 punkte išvardytoms kategorijoms.
Dabartinio aktyvumo statusas (pagrindinė tema)

237. „Dabartinio aktyvumo statusas“ – tai dabartinis asmens santykis su ekonomine veikla tam
tikru ataskaitiniu laikotarpiu, pavyzdžiui, vieną savaitę arba vieną dieną. „Dabartinio aktyvumo“
sąvoka laikoma tinkamesne šalims, kur asmenų ekonominės veiklos labai nelemia sezoniniai ar
kiti veiksniai, dėl kurių per metus atsiranda skirtumų, ir EEK regiono šalims surašymo metu
rekomenduojama rinkti informaciją apie aktyvumo statusą remiantis šia sąvoka (t. y. „darbo
jėgos“ sąvoka). Pageidautina naudoti ne vienos dienos, o vienos savaitės ataskaitinį laikotarpį,
kuris gali būti konkreti neseniai pasibaigusi fiksuota kalendorinė savaitė (pageidautinas
variantas) arba paskutinė visa kalendorinė savaitė ar paskutinės iki surašymo septynios dienos.
„Šiuo metu aktyvūs gyventojai“ (t. y. darbo jėga)
238. „Šiuo metu aktyvūs gyventojai“ („darbo jėga“) – tai visi reikalavimus dirbantiesiems arba
bedarbiams, kaip apibrėžta toliau 239–249 punktuose, atitinkantys asmenys. Netgi per tokį
trumpą ataskaitinį laikotarpį kaip viena savaitė, asmenys gali turėti daugiau nei vieną ekonominį
statusą. Tačiau šiuo metų aktyvių gyventojų skaičiaus įvertinimo struktūrai (darbo jėgos
struktūrai) būdinga, kad kiekvienam asmeniui priskiriamas vienas aktyvumo statusas ir taip
pirmenybė suteikiama „dirbančiųjų“ palyginti su „nedirbančiųjų“ ekonominiam statusui ir
„nedirbančiųjų“ palyginti su „ekonomiškai aktyviųjų“ statusui. Išsamesnė informacija apie
tarptautinius standartus pateikta 13 Tarptautinės darbo statistikų konferencijos nutarime dėl
ekonomiškai aktyvių gyventojų, užimtumo, nedarbo ir nepakankamo užimtumo statistikos (1982
m.).19
19

Pateikta TDO: Dabartinės tarptautinės rekomendacijos dėl darbo statistikos, 2000 m. laida (Ženeva, 2000 m.) ir
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf.
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Dirbantys asmenys
239. „Dirbantys“ asmenys – tai visi asmenys, pasiekę mažiausio ekonomiškai aktyvius
gyventojus apibrėžiančio amžiaus, kurie per trumpą, pageidautina vienos savaitės, ataskaitinį
laikotarpį:
a) atliko kokį nors darbą už atlyginimą arba pelną grynaisiais pinigais ar natūra;
b) laikinai nebuvo darbe, kur jie jau dirbo ir su kuriuo sieja teisiniai santykiai, arba
savarankiško darbo vietoje, tokioje kaip ūkis, verslo įmonė arba paslaugų įmonė.
240. „Darbas“ – tai dalyvavimas ekonominėje veikloje, kaip apibrėžta pirmiau 228–229
punktuose. Surašymo dokumentacijoje ir lentelėse turi būti aiškiai nurodytos darbo laiko ribos,
kuriomis remiantis laikoma, kad asmenys yra „darbe“. Pagal dabartines tarptautines
rekomendacijas „kokio nors darbo“ sąvoką reikėtų aiškinti kaip darbą bent vieną valandą
ataskaitiniu laikotarpiu. Vienos valandos kriterijus nustatytas remiantis darbo jėgos struktūros
prioritetiškumo taisyklėmis. Tokiu būdu užtikrinama, kad nedarbas apibrėžiamas kaip visiškas
darbo nebuvimas (nulis darbo valandų). Be to, tai prielaida, kad užimtumo statistika atitiks
šalies sąskaitų duomenis apie gamybą. Šalyse, kur norima taikyti vienos valandos kriterijų,
dirbančius asmenis reikia klasifikuoti pagal „dirbtą laiką“ remiantis toliau 241–244 punktuose
pateiktomis rekomendacijomis.
241. Laikinai darbe nesantys darbuotojai turi būti klasifikuojami kaip už atlyginimą dirbantys
asmenys, jeigu jie turi oficialią darbo vietą. Toks laikinas nebuvimas gali būti dėl šių priežasčių:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

liga arba sužalojimas;
šventės arba atostogos;
streikas arba lokautas;
studijų arba mokymosi atostogos;
motinystės arba tėvystės atostogos;
ekonominės veiklos sumažėjimas;
laikina dezorganizacija arba darbo nutraukimas dėl tokių priežasčių kaip blogas
oras, mechaniniai ar elektros gedimai arba žaliavų ar kuro trūkumas; arba
h) laikinas nebuvimas dėl savavališko arba nesavavališko pasišalinimo.
242. Oficiali darbo vieta turi būti nustatoma remiantis vienu ar daugiau šių kriterijų:
nuolatinis užmokesčio arba atlyginimo gavimas, užtikrinta galimybė grįžti į darbą išnykus
laikino nebuvimo jame priežastims, susitarimas dėl grįžimo datos arba praėjęs nebuvimo darbe
laikotarpis, kuris, jei tai aktualu, gali būti laikotarpis, už kurį darbuotojai gali gauti
kompensaciją neįsipareigodami priimti kitus darbo pasiūlymus20.
20

Dėl ilgalaikio nebuvimo žr. Gaires dėl ilgą laiką darbe nesančių asmenų traktavimą užimtumo ir nedarbo
statistikoje, kurias patvirtino Šešioliktoji tarptautinė darbo statistikų konferencija (1998 m.). Pateikta TDO:
Dabartinės tarptautinės rekomendacijos dėl darbo statistikos, 2000 m. laida (Ženeva, 2000 m.) ir
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/exleave.pdf
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243. Savarankiškai dirbantys asmenys (neįskaitant padedančių šeimos narių) turi būti
klasifikuojami kaip „samdomi“ ir „su įmone, bet ne darbe“, jeigu jų nebuvimas darbe yra laikinas
ir tuo tarpu jų įmonė egzistuoja ir toliau.
244. Šešioliktosios tarptautinės darbo statistikų konferencijos patvirtintose Gairėse dėl ilgą
laiką darbe nesančių asmenų traktavimą užimtumo ir nedarbo statistikoje (1998 m. spalio
mėnuo)21 pateikti šių ilgą laiką darbe nesančių asmenų grupių ekonominio statuso klasifikavimo
standartai:
a)

„motinystės atostogų išėjusios moterys, turinčios grįžimo į darbą užtikrinimą
atostogoms pasibaigus, turi būti klasifikuojamos kaip dirbančiosios, jeigu ataskaitiniu
laikotarpiu jos gauna visą arba didesnę dalį savo užmokesčio arba atlyginimo iš
darbdavio arba jiems prilygstamų sumų iš kitų šaltinių, kur jos dirba. Motinystės
atostogų išėjusios moterys, kurių grįžimas į darbą atostogoms pasibaigus užtikrintas,
taip pat turi būti laikomos dirbančiomis privalomų šalies teisės aktuose nustatytų
atostogų metu siekiant užtikrinti, kad motinos iki ir po kūdikio gimimo pakankamai
pailsi, arba laikotarpiu, nustatytu atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes. Šalyse, kur
jos neklasifikuojamos kaip dirbančiosios pagal šiuos kriterijus, motinystės atostogų
išėjusios moterys turėtų būti klasifikuojamos kaip bedarbės arba ekonomiškai
neaktyvios atsižvelgiant į jų dabartines galimybes dirbti ir neseniai vykdytas darbo
paieškas“;
b) nemokamų atostogų darbdavio iniciatyva išėję darbuotojai (įskaitant atostogas, kurias
apmoka vyriausybė arba socialinės apsaugos fondai) turi būti klasifikuojami tik kaip
dirbantieji, jeigu yra sutarta dėl grįžimo į darbą datos ir jeigu nebuvimo darbe trukmė
neviršija remiantis nacionalinėmis aplinkybėmis nustatyto laikotarpio. Visi kiti
nemokamų atostogų darbdavio iniciatyva išėję darbuotojai turi būti klasifikuojami
kaip bedarbiai arba ekonomiškai neaktyvūs atsižvelgiant į jų tikėjimąsi grįžti į darbą
artimiausiu metu, dabartinį pasirengimą dirbti, dabartines darbo paieškas ir priežastis,
dėl kurių jie neieško darbo. Tikėjimosi grįžti į darbą „artimiausiu metu“ sąvoka turi
būti apibrėžiama atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir šalies ekonominę padėtį;
c) kitų atostogų, pavyzdžiui, tėvystės arba studijų ar mokymosi atostogų, išėję asmenys,
kurių grįžimas į darbą pas tą patį darbdavį atostogoms pasibaigus užtikrintas, turi būti
klasifikuojami kaip dirbantieji, jeigu darbdavys ir toliau moka atostogų išėjusiam
asmeniui visą arba didesnę dalį jo užmokesčio ar atlyginimo arba jeigu atostogų
trukmė neviršija remiantis nacionalinėmis aplinkybėmis nustatytino laikotarpio. Šių
kriterijų neatitinkantys asmenys turėtų būti klasifikuojami kaip bedarbiai arba
ekonomiškai neaktyvūs atsižvelgiant į jų dabartines galimybes dirbti ir neseniai
vykdytas darbo paieškas;
d) ne sezono metu jokios veiklos neturintys sezoniniai darbuotojai turėtų būti
klasifikuojami kaip dirbantieji, jeigu jų grįžimas į darbą pas tą patį darbdavį kito
21

Taip pat pateikta
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/exleave.pdf. Dėl išsamesnės informacijos
žr. bendrąją ataskaitą http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/16thicls/report4.pdf
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sezono pradžioje užtikrintas ir jeigu darbdavys ir toliau moka visą arba didesnę dalį
jų užmokesčio arba atlyginimo ne sezono metu. Ne sezono metu darbe nesantys
sezoniniai darbuotojai, neatitinkantys šių kriterijų, turėtų būti klasifikuojami kaip
bedarbiai arba ekonomiškai neaktyvūs atsižvelgiant į jų dabartinį pasirengimą dirbti,
neseniai vykdytas darbo paieškas ir priežastį, dėl kurios jie neieško darbo;
e) ne sezono metu jokio darbo neatliekantys sezoniniai darbuotojai, savo jėgomis
dirbantys darbuotojai, gamybinių kooperatyvų nariai ir padedantys šeimos nariai
įmonei išnykus neturėtų būti laikomi dirbančiaisiais. Daroma prielaida, kad sezono
metu veikiančios įmonės (tokios kaip ledų parduotuvės, vaisių prekystaliai,
restoranai paplūdimiuose) ne sezono metu neegzistuoja, jeigu jų savininkai netęsia
juose jokių darbų (taigi yra panašumų tarp šio punkto ir 243 punkto dėl savarankiškai
dirbančių asmenų, esančių „su įmone, bet ne darbe“). Jeigu įmonė egzistuoja ir toliau
ne sezono metu (pavyzdžiui, ūkis), darbe nesantis savarankiškai dirbantis asmuo
(neįskaitant padedančių šeimos narių) gali būti klasifikuojamas kaip dirbantysis,
jeigu nebuvimo darbe laikotarpis gana trumpas, kad tokį nebuvimą būtų galima
laikyti laikinu.
245. Konkrečias dirbančių asmenų grupes rekomenduojama traktuoti taip:
a) padedantys šeimos nariai turėtų būti klasifikuojami kaip esantys darbe tokiu pat
pagrindu, kaip ir „savarankiškai dirbantys“ asmenys, t. y. neatsižvelgiant į
ataskaitiniu laikotarpiu dirbtų valandų skaičių. Šalyse, kuriose dėl tam tikrų
priežasčių pageidaujama nustatyti trumpiausio laiko kriterijų, kuriuo remiantis
padedantys šeimos nariai įtraukiami į „dirbančiųjų“ kategoriją, reikia nustatyti ir
atskirai klasifikuoti asmenis, dirbusius mažiau nei nustatytą laiką, kad surinkti
duomenys būtų palygintini tarptautiniu lygmeniu. Kadangi padedantys šeimos nariai
savo įmonės neturi, jie negali būti „su įmone, net ne darbe“. Be to, pagalbiniai
darbuotojai šeimoje, kurie ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo darbe, neturėtų būti
laikomi dirbančiaisiais;
b) ekonominėje veikloje dalyvaujantys asmenys, kurie gamina prekes pačių galutiniam
vartojimui tam pačiame namų ūkyje turi būti laikomi „savarankiškai dirbančiais
asmenimis“ (ir klasifikuojami kaip „savo jėgomis dirbantys darbuotojai“), jeigu tokia
gamyba sudaro svarbią viso namų ūkio suvartojimo dalį (žr. pirmiau 230 punktą);
c) mokiniai ir stažuotojai, gaunantys užmokestį grynaisiais pinigais arba natūra, turėtų
būti laikomi už atlyginimą dirbančiais asmenimis ir klasifikuojami kaip „esantys
darbe“ arba „nesantys darbe“ tuo pačiu pagrindu, kaip kiti darbuotojai;
d) darbo mokymo programose dalyvaujantys asmenys laikomi „dirbančiaisiais“, jeigu
mokymas vyksta įmonėje ir yra susijęs su joje vykdoma gamyba arba jeigu dalyviai
išlaiko oficialią darbo vietą įmonėje, kurioje jie dirbo anksčiau, net jeigu mokymas
vyksta ne toje įmonėje arba nėra susijęs su joje vykdoma gamyba. Kiti darbo
mokymo programų dalyviai turi būti klasifikuojami kaip bedarbiai arba ekonomiškai
neaktyvūs atsižvelgiant į jų dabartines galimybes dirbti ir neseniai vykdytas darbo
paieškas. Visų pirma, jeigu darbo mokymo programoje numatytas aiškus
įsipareigojimas įsidarbinti baigus mokymo programą, šiuo metu pasirengę dirbti
dalyviai turėtų būti laikomi bedarbiais, net jeigu jie aktyviai neieško darbo (žr. 248
(a) punktą toliau).
e) Remiantis darbo jėgos struktūros prioritetiškumo taisyklėmis, studentai, namų
šeimininkai, pensininkai, registruoti bedarbiai ir kiti asmenys, ataskaitiniu
laikotarpiu daugiausia dalyvaujantys neekonominėje veikloje, kurie kartu buvo
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f)

g)

h)
i)

j)

„dirbantys už atlyginimą“ arba „savarankiškai dirbantys“, kaip apibrėžta pirmiau,
turėtų būti laikomi dirbančiaisiais tuo pačiu pagrindu, kaip kitos dirbančių asmenų
kategorijos;
visi ginkluotųjų pajėgų nariai turėtų būti įtraukti į dirbančiųjų skaičių ir klasifikuojami
kaip „samdomieji darbuotojai“. „Ginkluotosios pajėgos“ turi apimti nuolatinius ir
laikinuosius narius, kaip nurodyta paskutinėje tarptautinio standartinio profesijų
klasifikatoriaus (ISCO) redakcijoje22.
„Už atpildą dirbantys“ darbuotojai (t. y. asmenys, dirbantys draugams, kaimynams ir
kt. pasikeisdami paslaugomis tarpusavyje, bet ne už pinigus) turėtų būti laikomi
dirbančiaisiais, nes jų natūra gaunamas atlyginimas už jų ekonominę veiklą yra irgi
darbas, kurį atlieka kas nors kitas (natūriniai darbo mainai);
asmenys, atliekantys viešuosius darbus (statantys dengtas autobusų stoteles, kaimo
administracija ir pan.) už užmokestį grynaisiais pinigais arba natūra, turėtų būti
laikomi dirbančiaisiais;
savanoriai (negaunantys jokio atlyginimo grynaisiais pinigais arba natūra),
gaminantys prekes kokiai nors įmonei / institucijai / namų ūkiui arba teikiantys
paslaugas rinkos įmonei, taip pat turi būti laikomi dirbančiaisiais (žr. 239–240
punktus). Tačiau savanoriai (negaunantys jokio atlyginimo grynaisiais pinigais arba
natūra), teikiantys paslaugas kitam namų ūkiui arba ne pelno organizacijoms,
nelaikomi dirbančiaisiais (taip pat žr. 262 punktą);
panašiai asmenys, atliekantys darbą nemokamai gamindami prekes kokiai nors
įmonei / institucijai / namų ūkiui arba teikdami paslaugas rinkos įmonei, taip pat turi
būti laikomi dirbančiaisiais (žr. 239–240 punktus). Tačiau tokie asmenys, atliekantys
darbą nemokamai teikdami paslaugas kitam namų ūkiui arba ne pelno
organizacijoms, nelaikomi dirbančiaisiais (taip pat žr. 262 punktą).

246. Surašymo ataskaitose ir (ar) tam tikruose metaduomenyse reikia pateikti informaciją,
aprašančią, kaip traktuotos šios ir kitos konkrečios grupės. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar
pageidautina kai kurias grupes (pavyzdžiui, dirbančius studentus) identifikuoti lentelėse atskirai.
Bedarbiai
247. „Bedarbiai“ – tai visi asmenys, pasiekę mažiausio ekonomiškai aktyvius gyventojus
apibrėžiančio amžiaus, kurie ataskaitiniu laikotarpiu buvo:
a) „be darbo“, t. y. nedirbo už atlyginimą arba savarankiškai, kaip apibrėžta pirmiau
239–246 punktuose;

22

„Ginkluotųjų pajėgų nariai – tai asmenys, šiuo metu tarnaujantys ginkluotosiose pajėgose, įskaitant pagalbines
institucijas, kaip savanoriai arba tarnaujantys privalomai ir negalintys laisvai įsidarbinti civiliam darbui atlikti. Ši
grupė apima nuolatinius kariuomenės, laivyno, oro pajėgų ir kitų karo tarnybų narius bei šauktinius, mobilizuotus
kariniams mokymams arba kitai tarnybai tam tikram laikotarpiui atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus.
Neįtraukiami asmenys, einantys civiles pareigas vyriausybės įstaigose, veikiančiose gynybos srityse, policija (ne
karo policija), muitinės inspektoriai ir sienų apsaugos arba kitų ginkluotųjų civilių tarnybų nariai, asmenys, laikinai
pasitraukę iš civilio gyvenimo trumpam karinių mokymų arba perkvalifikavimo laikotarpiui remiantis nacionaliniais
reikalavimais, ir šiuo metu aktyviai netarnaujantys karo rezervų nariai)“. Žr. tarptautinį standartinį profesijų
klasifikatorių (ISCO-88), Tarptautinis darbo biuras, Ženeva, 1990 m., 265 p.
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b) „šiuo metu pasirengę dirbti“, t. y. ataskaitiniu laikotarpiu pasirengę dirbti už
atlyginimą arba savarankiškai23;
c) „ieškantys darbo“, t. y. ėmęsi konkrečių veiksmų tam tikru laikotarpiu pastaruoju
metu ieškodami darbo už atlyginimą arba savarankiško darbo (šie konkretūs
veiksmai gali būti: registracija valstybinėje arba privačiojoje darbo biržoje (norint
gauti darbo pasiūlymų), paraiškų teikimas darbdaviams, teiravimasis darbo vietose,
ūkiuose, gamyklose, turguje arba kitose susirinkimo vietose, skelbimų laikraščiuose
talpinimas arba atsiliepimas į juos, draugų arba giminių pagalbos prašymas, žemės,
pastato, įrangos paieškos nuosavoms įmonėms steigti, finansinių išteklių gavimo
procedūrų tvarkymas, paraiškų leidimams ir licencijoms gauti ir kt.).
248. Konkrečių grupių traktavimas. Kai kurios asmenų grupės turi būti klasifikuojamos
atsargiai, kad jos būtų teisingai įtrauktos į „bedarbių“ grupę. Rekomenduojamas šis
traktavimas:
a)

asmenys be darbo ir šiuo metu pasirengę dirbti, kurie susitarė dėl darbo už
atlyginimą arba pradėjo savarankišką veiklą po ataskaitinio laikotarpio, turėtų būti
laikomi „bedarbiais“ neatsižvelgiant į tai, ar jie pastaruoju metu tęsė darbo paieškas,
ar ne;
b) asmenys, laikinai nesantys darbe ir neturintys oficialaus darbo, kurie buvo šiuo metu
pasirengę dirbti ir ieškojo darbo, turėtų būti laikomi „bedarbiais“ pagal standartinį
„nedarbo“ apibrėžimą. Tačiau atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes ir politiką,
šalys gali pageidauti laikinai atleistų asmenų atveju netaikyti darbo paieškų
kriterijaus. Tokiais atvejais laikinai atleisti asmenys, kurie neieškojo darbo, bet buvo
klasifikuoti kaip „bedarbiai“, turėtų būti identifikuojami kaip atskira bedarbių
asmenų subkategorija;
c) remiantis darbo jėgos struktūros prioritetiškumo taisyklėmis, asmenys, ataskaitiniu
laikotarpiu daugiausia dalyvaujantys neekonominėje veikloje (pavyzdžiui, studentai,
namų šeimininkai, pensininkai), atitinkantys pirmiau 247 punkte nustatytus nedarbo
kriterijus, turi būti laikomi „bedarbiais“ tuo pačiu pagrindu, kaip kitos „bedarbių“
asmenų kategorijos, ir identifikuojami atskirai, jei įmanoma.
249. Surašymo ataskaitose ir (ar) tam tikruose metaduomenyse reikia pateikti informaciją,
aprašančią, kaip traktuotos šių ir kitų konkrečių grupių asmenys.
Šiuo metu neaktyvūs gyventojai (t. y. į darbo jėgą neįtraukiami asmenys)
250. „Šiuo metu neaktyvūs gyventojai“, arba „į darbo jėgą neįtraukiami asmenys“, yra visi
asmenys, kurie per trumpą „šiuo metu vykdomai veiklai“ apibrėžti taikomą ataskaitinį laikotarpį
nebuvo nei „dirbantys“, nei „bedarbiai“, įskaitant jaunesnius nei mažiausio ekonomiškai
aktyviems gyventojams apibrėžti nustatyto amžiaus asmenis. Šiuos gyventojus rekomenduojama
suskirstyti į šias keturias grupes24:
23

ES šalyse dabartinis pasirengimas dirbti interpretuojamas kaip pasirengimas dirbti ataskaitinę savaitę ir kitas dvi
savaites).
24
Šiuo metu ekonomiškai neaktyvioms grupėms taikoma terminologija tarptautiniuose standartuose skiriasi nuo
terminologijos, taikomos paprastai ekonomiškai neaktyvioms grupėms (žr. toliau). Pageidautina vartoti
terminologiją, taikomą šiuo metu ekonomiškai neaktyvioms grupėms.
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„studentai“: „šiuo metu ekonomiškai neaktyvūs“ asmenys, kurie didžiąja ataskaitinio
laikotarpio dalį reguliariai lankė kokią nors švietimo įstaigą, valstybinę arba
privačiąją, ir gavo sisteminį bet kokio lygio išsilavinimą (taip pat žr. nepagrindinę
temą „Mokyklos lankymas“, 348–352 punktai);
b) „pensijos arba pajamų iš kapitalo gavėjai“: „šiuo metu ekonomiškai neaktyvūs“
asmenys, gaunantys pajamas iš turto arba investicijų, palūkanas, nuomos
mokesčius, honorarus arba pensijas iš buvusios veiklos;
c) „namų šeimininkai“: „šiuo metu ekonomiškai neaktyvūs“ asmenys, kurie didžiąja
ataskaitinio laikotarpio dalį atliko nemokamas namų ruošos pareigas savo namuose,
pavyzdžiui, namų šeimininkės / namų šeimininkai ir kiti giminės, atsakingi už namų
ruošą, vaikų arba pagyvenusių žmonių priežiūrą (tačiau namų ir asmeninės
paslaugos, kurias už užmokestį teikia namų darbuotojai, yra laikomos ekonomine
veikla remiantis pirmiau pateiktu 229 punktu);
d) „kiti“: „šiuo metu ekonomiškai neaktyvūs“ asmenys, gaunantys viešąją pagalbą arba
privačiąją paramą, ir visi kiti asmenys, nepriskirtini jokiai kitai pirmiau nurodytų
kategorijų (pavyzdžiui, mokyklos nelankantys vaikai).
Įprastinio aktyvumo statusas (nepagrindinė tema)

251. „Įprastinio aktyvumo statusas“ – tai įprastinis asmens santykis su ekonomine veikla tam
tikru ilgu ataskaitiniu laikotarpiu, pavyzdžiui, vienerius metus.
252. Šalyse, kur asmenų ekonominė veikla skirtingais metų laikais yra labai skirtinga ir kur
žmonės dažnai užsiima daugiau nei viena ekonominės veiklos rūšimi per metus ar laikinai
nedirba, surašymu metu gali netikti „dabartinio aktyvumo“ sąvoka. Tokiose šalyse surašymams
atlikti gali būti naudingiau vertinti žmonių ekonominę veiklą atsižvelgiant į ilgesnį laikotarpį , t.
y. remiantis „įprastinio aktyvumo“ sąvoka, o ne tik „dabartinio aktyvumo“ sąvoka. Jeigu
pasirenkama „įprastinio aktyvumo“ sąvoka, ataskaitiniu laikotarpiu turėtų būti laikomas
dvylikos mėnesių laikotarpis. Naudojant tokį ataskaitinį laikotarpį, galima gauti informaciją apie
visus metus ir taip turėti galimybę rinkti reikiamą informaciją ne tik apie pagrindinį, bet ir apie
antrinį aktyvumą, jeigu jis yra. Taip pat galima gauti naudingos informacijos apie aktyvumo
intensyvumą per metus ir susieti jį su namų ūkio pajamomis per tą laikotarpį (jei šie duomenys
renkami). Pagrindinis „įprastinio aktyvumo“ požiūrio trūkumas – jame gali dažnai pasitaikyti
atminties klaidų. Dar vienas trūkumas yra tas, kad sudėtinga nustatyti pagrindinę profesiją ir
ekonominę veiklą per tokį ilgą laikotarpį kaip metai, jeigu į klausimyną neįtrauktas tinkamas
klausimas arba keli klausimai apie pagrindinį darbą, kuris gali būtų nustatomas pagal dirbtą laiką
arba uždirbtas pajamas.
Paprastai aktyvūs gyventojai
253. „Paprastai aktyvūs gyventojai“ – tai visi asmenys, pasiekę mažiausio ekonomiškai
aktyvius gyventojus apibrėžiančio amžiaus, kurių pagrindinės veiklos statusas, nustatomas pagal
ilgą nurodytą laikotarpį (pavyzdžiui, ankstesnius 12 mėnesių) sudarančių savaičių arba dienų

i) lanko švietimo įstaigą, ii) atlieka namų ruošos pareigas, iii) išėję į pensiją arba pasiekę seno amžiaus ir iv) kiti.

6 skyrius. Ekonominės charakteristikos
60 puslapis
skaičių, buvo „dirbantieji“ ir (ar) „bedarbiai“, kaip apibrėžta pirmiau pateiktuose 239–248
punktuose dėl dabartinio aktyvumo per trumpą ataskaitinį laikotarpį.
254. Taikant pirmiau pateiktus užimtumo ir nedarbo apibrėžimus dėl įprastinio aktyvumo per
ilgą ataskaitinį laikotarpį, būtina nustatyti kiekvieno nurodyto mažiausio amžiaus pasiekusio
asmens „pagrindinio aktyvumo statusą“. Šiam tikslui asmens pagrindinio aktyvumo statusas
apibrėžiamas kaip bendroji asmens rodiklių statusų reikšmė per 12 mėnesių ataskaitinio
laikotarpio 52 savaites arba 365 dienas. Pagrindinio aktyvumo statusas gali skirtis (kaip nurodyta
260 punkte) atsižvelgiant į tai, ar matavimo vienetas yra savaitės, ar dienos.
255. Šalyse, kur užimtumo pobūdis paprastai reguliarus arba nuolatinis ir todėl užimtumo
savaitė paprastai reiškia užimtumo visą darbo dieną savaitę arba bet kokiu atveju užimtumą
didesnę darbo laiko dalį, pagrindinio aktyvumo statusą siūloma nustatyti užimtumo arba nedarbo
savaičių pagrindu. Pagrindinio aktyvumo statusą taip pat galima nustatyti remiantis užimtumo
arba nedarbo dienomis, ir šis požiūris gali būti tinkamesnis šalims, kur užimtumo pobūdis
paprastai nereguliarus ir užimtumo savaitė paprastai nereiškia užimtumo visą darbo dieną
savaitės arba netgi užimtumo didesnę darbo laiko dalį.
256. Nustatyti kiekvieno asmens pagrindinio aktyvumo statusą galima dviem būdais.
Vienas būdas – interpretuoti jį kaip paprastai aktyvaus arba paprastai neaktyvaus asmens statusą
atsižvelgiant į tai, kuri būsena vyravo didžiąją dalį laiko per ataskaitinių metų 52 savaites (arba
365 dienas). Kitas būdas – nustatyti konkretų mažiausią savaičių (arba dienų) skaičių ir
klasifikuoti bet ką, kieno užimtumo ir (ar) nedarbo laikotarpį sudaro bent tiek savaičių (arba
dienų) kaip „paprastai aktyvų gyventoją“.
257. Jeigu „paprastai aktyvių gyventojų“ sąvoka laikoma naudinga ir įmanoma naudoti,
„paprastai aktyvius gyventojus“ galima suskirstyti į „dirbančiuosius“ ir „bedarbius“ atsižvelgiant
į tai, kuri būsena dominavo, t. y. „paprastai aktyvūs“ asmenys turėtų būti klasifikuojami kaip
„dirbantieji“, jeigu užimtumo savaičių (arba dienų) skaičius yra didesnis nei nedarbo savaičių
(arba dienų) skaičius ar lygus jam, ir kaip „bedarbiai“, jeigu užimtumo savaičių (arba dienų)
skaičius yra mažesnis nei nedarbo savaičių (arba dienų) skaičius. Kadangi į „dirbančiuosius“ ir
„bedarbius“ suskirstomi „paprastai aktyvūs asmenys“, klasifikavimas pagal įprastinio aktyvumo
statusą gali skirtis nuo klasifikavimo tiesiogiai pagal pagrindinės veiklos statusą ataskaitiniais
metais (t. y. kai tiesiogiai suskirstoma į „dirbančiuosius“, „bedarbius“ ir „ekonomiškai
neaktyvius“). Todėl rekomenduojama kurti surašymo klausimyną taip, kad būtų galima atskirti
„paprastai aktyvius“ ir „paprastai neaktyvius“ asmenis, o pastaruosius – į „paprastai
dirbančiuosius“ ir „paprastai bedarbius“.
Paprastai neaktyvūs gyventojai
258. „Paprastai neaktyvūs gyventojai“ – tai visi asmenys, kurių pagrindinio aktyvumo
statusas ilgu ataskaitiniu laikotarpiu, taikomu paprastai vykdomai veiklai įvertinti, nebuvo
nei „dirbantieji“, nei „bedarbiai“, įskaitant jaunesnius nei mažiausio ekonomiškai aktyviems
gyventojams apibrėžti nustatyto amžiaus asmenis. Šiuos gyventojus rekomenduojama
suskirstyti į šias keturias grupes:
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„studentai“: „paprastai ekonomiškai neaktyvūs“ asmenys, kurie didžiąja ataskaitinio
laikotarpio dalį reguliariai lankė kokią nors švietimo įstaigą, viešąją arba privačiąją,
ir gavo sisteminį bet kokio lygio išsilavinimą;
b) „pensijos arba pajamų iš kapitalo gavėjai“: „paprastai ekonomiškai neaktyvūs“
asmenys, gaunantys pajamas iš turto arba investicijų, palūkanas, nuomos mokesčius,
honorarus arba pensijas iš buvusios veiklos;
c) „namų šeimininkai“: „paprastai ekonomiškai neaktyvūs“ asmenys, kurie didžiąja
ataskaitinio laikotarpio dalį atliko nemokamas namų ruošos pareigas savo namuose,
pavyzdžiui, namų šeimininkės / namų šeimininkai ir kiti giminės, atsakingi už namų
ruošą, vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūrą (tačiau namų ir asmeninės paslaugos,
kurias už užmokestį teikia namų darbuotojai, yra laikomos ekonomine veikla
remiantis pirmiau pateiktu 229 punktu);
d) „kiti“: „paprastai ekonomiškai neaktyvūs“ asmenys, gaunantys viešąją pagalbą arba
privačiąją paramą, ir visi kiti asmenys, nepriskirtini jokiai kitai pirmiau nurodytų
kategorijų (pavyzdžiui, mokyklos nelankantys vaikai).
259. Jeigu reikia, galima įtraukti atskiras subkategorijas norint nustatyti i) asmenis,
teikiančius nemokamas bendruomenės ir savanorių paslaugas (žr. 262 punktą) ir ii) kitus
asmenis, vykdančius ekonominei veiklai nepriskirtiną veiklą.
Pagrindinio ir įprastinio aktyvumo statusų skirtumas
260. Iš pirmiau išdėstytų 253–257 punktų matyti, kad įprastinis aktyvumas ilgu ataskaitiniu
laikotarpiu yra ne tas pats, kas tiesiogiai vertinamas pagrindinis aktyvumas tuo pačiu laikotarpiu.
Asmuo, kuris pastaraisiais metais 20 savaičių nebuvo aktyvus, 18 savaičių buvo bedarbis ir 14
savaičių dirbo, būtų klasifikuojamas kaip aktyvus pagal įprastinio aktyvumo statusą, kuriam
nustatyti sumuojami užimtumo ir nedarbo laikotarpiai. Taigi jis būtų klasifikuojamas kaip
paprastai bedarbis, nes nedarbo savaičių skaičius viršija užimtumo savaičių skaičių.
Tačiau pagal tiesiogiai vertinamą pagrindinio aktyvumo statusą tas pats asmuo būtų
klasifikuojamas kaip neaktyvus, nes neaktyvumo laikotarpis pastaraisiais metais buvo ilgiausias.
Rekomenduojamas klasifikavimas pagal (dabartinio arba įprastinio) aktyvumo statusą
261. Pristatant visus gyventojus pagal (dabartinio arba įprastinio) aktyvumo statusą
rekomenduojama naudoti šias kategorijas:
(1.0) ekonomiškai aktyvūs:
(1.1). dirbantieji;
(1.2). bedarbiai, iš kurių:
(1.2.1) bedarbiai, niekada iki šiol nedirbę;25
(2.0) ekonomiškai neaktyvūs:
(2.1). studentai;
(2.2). pensijos arba pajamų iš kapitalo gavėjai;
(2.3). namų šeimininkai;
(2.4). kiti.
25

Bedarbių lentelėse pagal ankstesnės darbovietės profesiją, ekonominę veiklą ir kt. nereikėtų įtraukti arba reikėtų
atskirai nurodyti tuos, kurie yra „bedarbiai ir niekada iki šiol nedirbę“.
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Nemokamų paslaugų teikėjai, savanoriai (nepagrindinė tema)

262. Šalys gali pageidauti atskirai nustatyti asmenis, nemokamai teikiančius socialines ir
asmenines paslaugas savo namų ūkyje, kituose namų ūkiuose arba savanorių, ne pelno
organizacijoms per trumpą arba ilgesnį ataskaitinį laikotarpį. Tokie asmenys gali būti papildomai
suskirstomi pagal teikiamų paslaugų rūšis arba pagal gavėjo tipus.
263. Nemokamos paslaugos sudaro svarbią žmogaus veiklos dalį. Informacija apie
nemokamas paslaugas padeda suprasti, kaip asmenys ir šeimos derina savo mokamą darbą su
kitais svarbiais gyvenimo aspektais, tokiais kaip šeimos ir bendruomenės įsipareigojimai. Ši
informacija svarbi įvertinant ypatingų poreikių turinčių grupių, tokių kaip pagyvenę asmenys,
vaikai ir asmenys su negalia, charakteristikas. Aprėpiamos sritys gali būti nemokamos buities
paslaugos, nemokama priežiūra, nemokama vaikų priežiūra ir nemokamas savanorių darbas.
Tyrimo laiko naudojimo klausimais yra svarbiausias duomenų apie žmonių laiko naudojimą,
įskaitant tokią veiklą kaip nemokamas darbas, šaltinis. Tačiau dėl to, kad informacija renkama
tyrimo pagrindu, jos ne visada galima gauti nedidelio regiono lygmeniu.
264. Reikėtų pažymėti, kad nemokamų paslaugų teikimas kitiems namų ūkiams ir savanorių,
ne pelno organizacijoms nėra gamyba, kaip apibrėžta šalies sąskaitose, ir todėl nelaikoma
ekonomine veikla neatsižvelgiant į bendrą taisyklę, pateiktą 228–229 punktuose. Tokie asmenys
turi būti klasifikuojami kaip bedarbiai arba ekonomiškai neaktyvūs (žr. pirmiau „Dabartinio
aktyvumo statusas“) atsižvelgiant į jų dabartinį pasirengimą dirbti ir neseniai vykdytas darbo
paieškas. Jeigu jie klasifikuojami kaip neaktyvūs, jiems identifikuoti, jei reikia, galima įvesti
atskiras neaktyvumo subkategorijas.
„Darbo“ pasirinkimas klasifikuotinas aprašomaisiais rodikliais
265. Aprašomieji „profesijos“, „ekonominės veiklos“, „užimtumo statuso“ ir „sektoriaus“
rodikliai turi būti taikomi dabartiniam arba įprastiniam aktyvumui atsižvelgiant į pagrindinės
sąvokos ekonominei veiklai įvertinti pasirinkimą surašymo metu. Asmenys gali būti
klasifikuojami pagal šiuos rodiklius tik atsižvelgiant į jų santykius su darbu. Tai reiškia, kad jie
turi būti identifikuojami kaip „dirbantieji“ arba „bedarbiai“ užduodant jiems klausimus apie
„ekonominę veiklą“. „Ekonomiškai aktyvus“ pagal „dabartinio aktyvumo“ („darbo jėgos“)
sąvoką arba pagal „įprastinio aktyvumo“ sąvoką, ataskaitiniu laikotarpiu asmuo gali būti turėjęs
daugiau nei vieną darbą. Todėl „dirbančių“ asmenų atžvilgiu rekomenduojama pirma nustatyti
pagrindinį ataskaitiniu laikotarpiu turėtą darbą, o po to, galbūt, antrą darbą arba (jeigu turėjo
daugiau nei du darbus) antrą svarbiausią darbą. Kiekvienai šaliai rekomenduojama taikyti tą patį
kriterijų sudarant visų ataskaitiniais laikotarpiais turėtų darbų eilę. Kriterijus gali būti paprastai
dirbtos valandos (pageidautina) arba didžiausios pajamos grynaisiais pinigais ir natūra. Taigi
taikant pirmą kriterijų „pagrindinis“ darbas būtų darbas, kurį asmuo dirbo daugiausia laiko iš
visų ataskaitiniu laikotarpiu turėtų darbų, o antras (svarbiausias) darbas būtų darbas, kurį asmuo
paprastai dirbo daugiausia laiko iš visų kitų per tą patį laikotarpį turėtų darbų. Sudarant
ataskaitiniu laikotarpiu turėtų darbų eilę svarbu atsižvelgti ir į darbus, kuriuos ataskaitiniu
laikotarpiu asmuo buvo laikinai palikęs.
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266. „Bedarbis“ asmuo turėtų būti klasifikuojamas pagal „profesiją“, „ekonominę veiklą“,
„užimtumo statusą“ ir „sektorių“ atsižvelgiant į paskutinį darbą, kurį jis turėjo. Duomenų apie
paskutinio bedarbio asmens darbo (jeigu jis buvo) rinkimas ypač svarbus vartotojams, kurie nori
turėti informaciją apie bedarbių charakteristikas ketindami nustatyti konkrečias ekonomikos
sritis arba ypatingus bedarbių asmenų įgūdžius ir profesijas. Rinkti šiuos duomenis taip pat
svarbu šalims, taikančioms TDO konvenciją Nr. 160, pagal kurią reikalaujama rengti statistiką
apie ekonomiškai aktyvių gyventojų (t. y. dirbančiųjų ir bedarbių), kurie atstovauja visai šaliai,
struktūrą ir pasiskirstymą.
267. Tačiau tokie duomenys tik iš dalies aktualūs bedarbių asmenų, kurie dažnai keičia darbą,
arba bedarbių, kurie paskutinį kartą dirbo prieš ilgą laiką, atžvilgiu. Pirmosios grupės atveju gali
būti naudingiau klausti apie asmens dažniausiai dirbto darbo pobūdžio charakteristikas, o
antrosios grupės atveju gali būti geriau nustatyti anksčiau turėto darbo patirties laikotarpį
(pavyzdžiui, per pastaruosius 10 metų) ir rinkti informaciją tik apie paskutinio darbo
charakteristikas, jeigu asmuo turėjo tą darbą per nustatytą laikotarpį.
268. Svarbu sukurti surašymo klausimyną arba iš registrų gaunamą surašymo informaciją
užtikrinant, kad „profesijos“, „ekonominės veiklos“, „užimtumo statuso“ ir „sektoriaus“ rodikliai
nustatomi tam pačiam darbui. Tai turi būti labai svarbus dalykas ir toms šalims, kuriais šių
rodiklių teisingos reikšmės dokumentuojamos naudojant administracinius registrus.
269. Kai kurios šalys gali pageidauti išsamiau aprašyti daugiau nei vieną darbą ataskaitiniu
laikotarpiu turėjusių respondentų dirbtą antrą darbą, visų pirma, jeigu tos šalys norėtų sugebėti
aprašyti užimtumo neoficialiajame sektoriuje mastą ir struktūrą. Šiuo atveju klausimynas turi
leisti nustatyti antrą ir, galbūt, net trečią darbą, kuriems gali būti renkama ir koduojama
informacija apie „profesiją“, „ekonominę veiklą“, „užimtumo statusą“, „sektorių“ ir, jei norima,
„dirbtą laiką“ ir „darbo vietą“ numatant išteklius, reikalingus tokiai papildomai rinkimo ir
apdorojimo veiklai.
Profesija (pagrindinė tema)

270. „Profesija“ reiškia darbo pobūdį, atliktiną darbovietėje. „Darbo pobūdis“ apibrėžiamas
pagrindinėmis darbo užduotimis ir pareigomis.
271. Palyginimo tarptautiniu lygmeniu tikslais šalims rekomenduojama rengti lenteles
remiantis naujausia tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) redakcija.
Patvirtinant šias surašymų rekomendacijas buvo rengiama atnaujinta ISCO versija, kuri bus
pateikta svarstyti 18-ajai Tarptautinei darbo statistikų konferencijai (ICLS) 2008 m. Taigi šiuo
metu turima naujausia redakcija (2005 m.) yra ta, kurią 1987 m. patvirtino 14-oji ICLS ir priėmė
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) valdyba
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1988 m.26. Europos ekonominei erdvei priklausančios šalys turėtų naudotis ISCO-88 (COM).27
272. Šalys turi koduoti profesijos duomenis, surinktus žemiausiu įmanomu lygmeniu
remiantis atsakymais. Norint pagerinti duomenų kokybę būtų naudinga iš kiekvieno ekonomiškai
aktyvaus asmens teirautis ir pareigų pavadinimo, ir trumpo darbe atliekamų pareigų aprašymo.
273. Šalyse, kur „profesija“ koduojama remiantis nacionaliniu standartiniu klasifikatoriumi,
gali būti nustatoma ISCO atitiktis atliekant dvigubą kodavimą arba sudarant „žemėlapius“ pagal
konkrečias nacionaliniame klasifikatoriuje nurodytas grupes palyginti su ISCO.
Veikla (ekonominės veiklos rūšis) (pagrindinė tema)

274. „Veikla (ekonominės veiklos rūšis)“ – tai įstaigos arba panašaus vieneto, kur dirbo
ekonomiškai aktyvus asmuo (dirbantis arba bedarbis) gamybos arba veiklos rūšis28. Tiems, kas
turi fiksuotą darbo vietą (žr. 301 punktą), rekomenduojama rinkti įmonės arba įstaigos
pavadinimą ir adresą, kad būtų galima patikrinti teikiamus „veiklos (ekonominės veiklos rūšies)“
rodiklio duomenis (ir palengvinti kodavimą) pripažįstant, kad šis klausimas kai kuriose šalyse
gali būti jautrus.
275. Palyginimo tarptautiniu lygmeniu tikslais šalims rekomenduojama rengti ekonomiškai
aktyvių asmenų ekonominės veiklos charakteristikas remiantis naujausia tarptautinio
standartinio gamybinio visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (ISIC) redakcija, turima
surašymo metu. Patvirtinant šias surašymų rekomendacijas naujausia turima redakcija buvo
trečioji ISIC redakcija29, kurią priėmė Jungtinių Tautų statistikos komisija dvidešimt penktojoje
sesijoje 1989 m., nors ši buvo peržiūrima. Europos ekonominei erdvei priklausančios šalys turėtų
naudotis NACE 1 redakcija.30

26

Tarptautinis darbo biuras: tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius (ISCO-88), TDB, Ženeva, 1990 m.
ISCO-88, Apibrėžtys ir struktūra, Eurostatas, 1993 m. vasario mėnuo, pateikiamas ES profesijų statistikos
srityje naudojamų profesijų grupių sąrašas. Aprašomojoje teksto dalyje kalbama apie ISCO-88(COM) ir ISCO88 skirtumus.
28
Kalbant apie asmenis, kuriuos samdo ir įdarbina viena įmonė, bet kurie faktiškai dirba kitoje įmonėje (kai kuriose
šalyse vadinami „tarpininkais“ arba „komandiruotais darbuotojais“), vartotojas būtų suinteresuotas rinkti informaciją
apie darbdavio ekonominės veiklos rūšį ir faktinės darbo vietos ekonominės veiklos rūšį. Tačiau abiejų duomenų
rinkimas būtų tinkamesnis atliekant darbo jėgos tyrimą, o ne gyventojų surašymą. Renkant duomenis apie faktinės
darbo vietos ekonominės veiklos rųšį galima gauti patikimesnę informaciją apie „ ekonominės veiklos rūšies“
rodiklį surašymo metu.
29
Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, statistikos dokumentai,
M serija, Nr. 4, 3 redakcija, Jungtinės Tautos, Niujorkas, 1990 m.
30
NACE 1 redakcija, Europos bendrijos statistinis ekonomikos veiklos rūšių klasifikatorius,
Eurostatas, Liuksemburgas, 1996 m.
27
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276. Šalys turi koduoti ekonominės veiklos rūšies duomenis, surinktus žemiausiu įmanomu
lygmeniu remiantis atsakymais.
277. Šalyse, kur „ veikla (ekonominės veiklos rūšis)“ koduojama remiantis nacionaliniu
standartiniu klasifikatoriumi, turi būti nustatoma ISIC atitiktis atliekant dvigubą kodavimą arba
sudarant „žemėlapius“ pagal konkrečias nacionaliniame klasifikatoriuje nurodytas grupes
palyginti su ISIC.
278. Tiems, kas turi fiksuotą darbo vietą (žr. 301 punktą), rekomenduojama rinkti įmonės
arba įstaigos pavadinimą ir adresą, kad būtų galima patikrinti teikiamus „ekonominės veiklos
rūšies“ rodiklio duomenis (ir palengvinti kodavimą). Tačiau tai įmanoma tik šalyje, kur yra
statistikos registras, siejantis verslo vienetus su ekonominės veiklos rūšies kodais.
Be to, pripažįstama, kad kai kuriose šalyse verslo įmonės pavadinimo ir adreso informacijos
rinkimas gali būtų jautrus klausimas.
Užimtumo statusas (pagrindinė tema)

279. „Užimtumo statusas“ – tai aiškiai sudaryta arba numanoma darbo sutartis su kitais
asmenimis arba organizacijomis, kurioms asmuo dirba. Pagrindiniai klasifikatoriaus grupėms
identifikuoti naudojami kriterijai yra ekonominės rizikos tipas, kurio dalis yra asmens ryšio su
darbu stiprumas, ir valdžios įstaigų ir kitų darbuotojų, su kuriais asmuo dirbo arba dirbs,
atžvilgiu tipas. Reikia užtikrinti, kad „ekonomiškai aktyvus“ asmuo būtų klasifikuojamas pagal
„užimtumo statusą“ remiantis tuo pačiu darbu (darbais), kaip tuo atveju, kai asmuo
klasifikuojamas pagal „profesiją“, „ekonominę veiklą“ ir „sektorių“.
280. Ekonomiškai aktyvius gyventojus rekomenduojama klasifikuoti pagal užimtumo
statusą taip31:
(1.0) „samdomi darbuotojai“, kurių dalį galima išskirti kaip „darbuotojus su nuolatinėmis
sutartimis“ (įskaitant „nuolatinius darbuotojus“);
(2.0) „darbdaviai“;
(3.0) „savininkai, nesinaudojantys samdomu darbu“;
(4.0) „padedantys šeimos nariai“;
(5.0) „gamybinių kooperatyvų nariai“;
(6.0) „pagal statusą neklasifikuotini asmenys“.
281. Taip pat rekomenduojama atskirai nustatyti „įsteigtų įmonių savininkus ir
valdytojus“, kad juos galima būtų klasifikuoti kaip atskirą grupę arba tarp „darbuotojų“
atsižvelgiant į statistikos aprašomąją ir analitinę paskirtį.

31

Dėl išsamesnės informacijos žr. 15 Tarptautinės darbo statistikų konferencijos nutarimą dėl tarptautinio užimtumo
statusų klasifikatoriaus (ICSE). Pateikta TDO: Dabartinės tarptautinės rekomendacijos dėl darbo statistikos, 2000
m. laida (Ženeva, 2000 m.) ir http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/icse.pdf.
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282. TDO tarptautiniuose standartuose terminas „savarankiškai dirbantieji“ apima visas 280
punkte išvardytas (2.0)–(5.0) kategorijas. „Savarankiškas“ darbas – tai darbas, kai atlyginimas
tiesiogiai priklauso nuo pelno (arba galimo pelno), gaunamo iš gaminamų prekių ir teikiamų
paslaugų (jei vartojimas savo poreikiams laikomas pelno dalimi). Eurostatas vartoja terminą
„savarankiškai dirbantieji“ tik apibrėžiant savo jėgomis dirbančius darbuotojus ((3.0) kategorija
280 punkte). Eurostato klasifikacijoje gamybinių kooperatyvų nariai neišskiriami į atskirą
kategoriją, o įtraukiami į „savarankiškai dirbančiųjų“ kategoriją. Rengiant šias rekomendacijas
vartota TDO terminologija.
283. „Darbuotojas“ – tai asmuo, dirbantis „mokamą“ darbą, t. y. darbą, kai pagal aiškiai
sudarytą arba numanomą darbo sutartį numatytas bazinis atlyginimas, nepriklausantis nuo
padalinio, kuriame asmuo dirba (šis padalinys gali būti korporacija, ne pelno institucija,
vyriausybės padalinys arba namų ūkis), pajamų. „Mokamą“ darbą atliekantys asmenys paprastai
gauna atlyginimą užmokesčio pavidalu, bet gali gauti ir komisinius nuo pardavimų, už vienetus,
premijas arba atlyginimą natūra, pavyzdžiui, maisto, būsto arba mokymo forma. Kai kurios arba
visos asmens naudojamos priemonės, ilgalaikė įranga, informacinės sistemos ir (arba) patalpos
gali priklausyti kitiems, ir asmuo gali dirbti tiesiogiai prižiūrint savininko (-ų) arba savininkų
įdarbintų asmenų ar remiantis griežtomis jų nustatytomis gairėmis. „Darbuotojai su nuolatinėmis
sutartimis“ – tai „darbuotojai“, turėję ir dar turintys nuolatinę darbo sutartį arba kelias darbo
sutartis iš eilės su vienu darbdaviu.
„Nuolatiniai darbuotojai“ – tai „darbuotojai su nuolatinėmis sutartimis“, už kuriuos darbdavio
organizacija turi mokėti privalomus mokesčius ir socialinės apsaugos įmokas, ir (ar) kai
sutartiniai santykiai reguliuojami nacionaliniais darbo teisės aktais. „Įsteigtų įmonių savininkai ir
valdytojai“ – tai darbuotojai, turintys darbą įsteigtoje įmonėje, kurioje jie:
a) patys arba kartu su kitais šeimos nariais arba su vienu ar keliais partneriais turi kontrolinį
įmonės akcijų paketą; b) įgalioti veikti jos vardu sudarant sutartis su kitomis organizacijomis bei
samdant ir atleidžiant „darbuotojus“, remiantis tik nacionaliniais šiuos klausimus
reglamentuojančiais teisės aktais ir įmonės valdybos nustatytomis taisyklėmis.
284. „Darbdavys“ – tai asmuo, kuris dirbdamas pats arba su nedideliu partnerių skaičiumi turi
„savarankišką“ darbą, ir eidamas šias pareigas nuolat (įskaitant ir ataskaitinį laikotarpį) samdo
vieną ar daugiau kartu su juo dirbančių asmenų kaip „darbuotojus“. Asmuo priima su veikla
susijusius sprendimus, turinčius įtakos įmonei, arba paveda tokius sprendimus priimti kitiems,
pats išlaikydamas atsakomybę už įmonės gerovę. Šiame kontekste „įmonė“ reiškia vieno asmens
vykdoma veiklą. Kai kurios šalys gali pageidauti suskirstyti „darbdavius“ pagal jų įdarbintų
asmenų skaičių (žr. 314–315 punktus pagrindine tema „Įstaigos vietos padalinyje dirbančių
asmenų skaičius“).
285. „Savo jėgomis dirbantis darbuotojas“ – tai asmuo, kuris dirbdamas pats arba su keliais
partneriais turi „savarankišką“ darbą, ir nuolatiniam darbui neįtraukia į savo veiklą jokių
„darbuotojų“ (įsidėmėkite, kad savo jėgomis dirbantis darbuotojas, kuris ataskaitiniu laikotarpiu
turėto vieną ar daugiau „darbuotojų“ trumpam laikui arba nepastoviam darbui, neturi būti
klasifikuojamas kaip „darbdavys“). Šeimos nariai, kurių vienintelė veikla yra privačiai valdomų
papildomų žemės sklypų apdirbimas arba privačiai turimų galvijų priežiūra jų namų ūkių
reikmėms, turėtų būti įtraukiami į šią kategoriją, o ne į „padedančių šeimos narių“ kategoriją.
Šalims, kur išskirtinai savo jėgomis savo namų ūkių reikmėms prekes gaminančių asmenų
skaičius yra didelis, tokius asmenis rekomenduojama atskirti nuo savo jėgomis dirbančių
darbuotojų.
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286. „Padedantis šeimos narys“ – tai asmuo, turintis „savarankišką“ darbą rinkos įstaigoje,
kuriai vadovauja jo giminės, gyvenantys tame pačiame namų ūkyje, ir negalintis būti laikomas
partneriu (t. y. darbdaviu arba savo jėgomis dirbančiu asmeniu) dėl to, kad jų atsidavimo
įstaigos veiklai laipsnis pagal darbo laiką arba kitus nuo nacionalinių aplinkybių priklausančius
veiksmus nepalygintinas su įstaigos vadovo atsidavimo laipsniu. Jeigu yra įprasta, kad, visų
pirma jauni žmonės dirba nemokamai įmonėje, kuriai vadovauja jų giminės, gyvenantis ne tame
pačiame namų ūkyje, šis reikalavimas gali būti netaikomas.
287. „Gamybinio kooperatyvo narys“ – tai asmuo, turintis „savarankišką“ darbą
kooperatyvo pavidalu organizuotoje įstaigoje, kurioje kiekvienas narys dalyvauja lygiomis
dalimis su kitais nariais priimant sprendimus dėl gamybos organizacijos, pardavimų ir (ar) kitų
darbų, investicijų ir pajamų pasiskirstymo nariams. Įsidėmėkite, kad gamybinių kooperatyvų
„darbuotojai“ neklasifikuojami šioje grupėje. Jie priskirtini „darbuotojams“. Neoficialių
kooperatyvų nariai (žr. 296 punktą) turi būti klasifikuojami kaip „savo jėgomis dirbantys
darbuotojai“ arba „darbdaviai“ atsižvelgiant į tai, ar jie pastoviam darbui samdo darbuotojus ar
ne.
288. „Pagal statusą neklasifikuotini asmenys“ – tai „ekonomiškai aktyvūs“ asmenys, apie
kuriuos trūksta informacijos ir (ar) kurie negali būti įtraukti į jokią iš pirmiau minėtų kategorijų
(pavyzdžiui, nemokami darbuotojai, padedantys šeimos nariui atlikti „mokamą“ darbą).
289. Daugelyje surašymų klausimynų informacija apie „užimtumo statuso“ registruojama
taikant iš anksto koduotas alternatyvas, kai numatomai kiekvienos kategorijos reikšmei perteikti
gali būti naudojami tik keli žodžiai. Tai gali reikšti, kad kai kurios ties dviejų ar daugiau
kategorijų ribomis esančios situacijos bus klasifikuojamos remiantis subjektyviu respondento
suvokimu, o ne numatytais skirtumais. Tai būtina prisiminti pateikiant statistikos rezultatus.
Šalyse, kuriose tiesiogiai pasikliaunama administraciniais įrašais klasifikuojant asmenis pagal
„užimtumo statusą“, gali paaiškėti, kad „padedančių šeimos narių“ grupės neįmanoma nustatyti
atskirai. Asmenys, kurie užkildžius klausimyną pateko į šią grupę, gali būti neįtraukti į
„ekonomiškai aktyvių gyventojų“ skaičių arba gali būti priskirti kokiai nors kitai grupei.
Sektoriaus tipas (institucinis vienetas) (nepagrindinė tema)

290. „Sektoriaus tipas (institucinis vienetas)“ – tai įmonės, su kuria susijęs darbas,
teisinė organizacija ir pagrindinės funkcijos, elgsena ir tikslai.
291. Remiantis šalies sąskaitų sistemoje (ŠSS) pateiktais apibrėžimais, reikia išskirti šiuos
institucinius sektorius:
a) „korporacijų sektorius“, susidedantis iš nefinansinių ir finansinių korporacijų (t. y.
įsteigtų įmonių, privačiųjų ir viešųjų bendrovių, uždarytų akcinių bendrovių, ribotos
atsakomybės bendrovių, registruotų kooperatyvų, ribotos atsakomybės draugijų ir
kt.) ir tariamųjų korporacijų;
b) „bendrasis vyriausybės sektorius“, kurį sudaro centrinės, valstybės ir vietos valdžios
padaliniai kartu su šių padalinių įsteigtais arba valdomais socialinės apsaugos
fondais;
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c) „ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkių sektoriui“ (pavyzdžiui,
bažnyčios, profesinės draugijos, sporto ir kultūros klubai, labdaros institucijos,
paramos įstaigos), teikiančios prekes arba paslaugas namų ūkiams nemokamai arba
ekonomiškai nereikšmingomis kainomis;
d) „namų ūkių sektorius“ (įskaitant neįsteigtas įmones, priklausančias namų ūkiams).
292. Šia tema informaciją renkančioms šalims gali būti naudinga susipažinti su JT technine
ataskaita dėl ekonominių charakteristikų duomenų rinkimo gyventojų surašymų metu, kurioje
galima rasti išsamesnės informacijos.
293. Jeigu neoficialiojo sektoriaus veikla atlieka svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas ir
pajamas, kai kurios EEK regiono šalys gali svarstyti galimybę rinkti informaciją apie
neoficialiajame sektoriuje dirbančių asmenų skaičių ir charakteristikas32.
Kadangi informaciją apie užimtumą neoficialiajame sektoriuje rinkti sudėtinga, tyrimai būtų
geriausias būdas tokiems duomenims rinkti. Tačiau jeigu šalys ketina pabandyti surinkti
informaciją apie šį sektorių gyventojų surašymo metu, joms rekomenduojama susipažinti su JT
technine ataskaita dėl ekonominių charakteristikų duomenų rinkimo gyventojų surašymų metu,
kurioje pateikiama papildomų naudingų patarimų.
Neoficialus užimtumas (nepagrindinė tema)

294. 17-oji Tarptautinė darbo statistikų konferencija (2003 m. lapkričio mėn.) parengė
Gaires dėl neoficialaus užimtumo statistinio apibrėžimo33. Remiantis šiomis gairėmis,
„neoficialus užimtumas“ – tai visi neoficialūs darbai, kaip apibrėžta pirmiau, neatsižvelgiant į
tai, ar jie atliekami oficialiojo sektoriaus įmonėse, neoficialiojo sektoriaus įmonėse arba namų
ūkiuose per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį.
295. Neoficialus užimtumas apima šiuos darbų tipus:
a)
b)
c)
d)
e)

32

savo jėgomis dirbantys darbuotojai, įdarbinti nuosavose neoficialiojo sektoriaus
įmonėse;
darbdaviai, įdarbinti nuosavose neoficialiojo sektoriaus įmonėse;
padedantys šeimos nariai neatsižvelgiant į tai, ar jie dirba oficialiojo ar neoficialiojo
sektoriaus įmonėse;
neoficialių gamybinių kooperatyvų nariai;
neoficialųjį darbą turintys darbuotojai34 (t. y. turintys darbą, kai jų darbo santykiai
teisiškai arba faktiškai nereglamentuojami nacionaliniais darbo teisės aktais, jiems
netaikomi pajamų

Žr. 15-osios ICLS (1993 m.) priimtą nutarimą dėl užimtumo statistikos neoficialiajame sektoriuje, pateiktą TDO:
Dabartinės tarptautinės rekomendacijos dėl darbo statistikos, 2000 m. laida (Ženeva, 2000 m.) ir
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/infsec.pdf. Nutarime aptarti įvairūs klausimai, susiję su
neoficialiojo sektoriaus mastu ir apibrėžimu bei neoficialiojo sektoriaus tyrimų struktūrą, turinį ir atlikimą.
Nutarimas aktualus ne tik užimtumo statistikai, ir jo apibrėžiamosios dalys įtrauktos į 1993 m. ŠSS.
33
Žr. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/defempl.pdf.
34
Veiklos kriterijus darbuotojų neoficialiesiems darbams apibrėžti reikia nustatyti atsižvelgiant į nacionalines
aplinkybes ir turimus duomenis.
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f)

mokesčiai, nesuteikiama socialinė apsauga arba teisės gauti tam tikrus užimtumo
teikiamus pranašumus, tokius kaip išankstinis pranešimas apie atleidimą iš darbo,
išeitinė pašalpa, mokamos metinės arba nedarbingumo atostogos ir kt.) oficialiojo
sektoriaus įmonėse, neoficialiojo sektoriaus įmonėse arba kaip už atlyginimą
dirbantys darbuotojai namų ūkiuose;
savo jėgomis dirbantys darbuotojai, dalyvaujantys gaminant prekes išimtinai savo
reikmėms savo namų ūkyje, jeigu jie laikomi dirbančiaisiais, kaip apibrėžta 239–
246 punktuose.

296. Gamybinių kooperatyvai laikomi neoficialiais, jeigu jie nėra oficialiai įsteigti kaip
juridiniai asmenys ir taip pat atitinka kitus neoficialiojo sektoriaus įmonių kriterijus, nurodytus
15-osios ICLS priimtame nutarime dėl užimtumo statistikos neoficialiajame sektoriuje.
297. Neoficialus užimtumas ne neoficialiajame sektoriuje apima šiuos darbų tipus:
a) darbuotojai, turintys neoficialų darbą (kaip apibrėžta pirmiau) oficialiojo sektoriaus
įmonėse arba kaip už atlyginimą dirbantys darbuotojai namų ūkiuose;
b) padedantys šeimos nariai, dirbantys oficialiojo sektoriaus įmonėse;
c) savo jėgomis dirbantys darbuotojai, dalyvaujantys gaminant prekes išimtinai savo
reikmėms savo namų ūkyje, jeigu jie laikomi dirbančiaisiais.
298. Šalyse, kur žemės ūkio veikla neįtraukiama į neoficialiojo sektoriaus statistiką, reikia
suformuluoti tinkamus neoficialių darbų žemės ūkyje apibrėžimus, ypač darbams, kuriuos atlieka
savo jėgomis dirbantys darbuotojai, darbdaviai ir gamybinių kooperatyvų nariai.
Darbo vieta
299. Darbo vieta – tai vieta, kur „šiuo metu dirbantis“ asmuo atlieka savo darbą ir kur
„įprastai dirbantis“ asmuo šiuo metu atlieka arba paskutinį kartą atliko savo darbą. Darbo vietos
tipą reikia atskirti nuo darbo vietos geografinės padėties. Informacija apie darbo vietos tipą,
atskiriant dirbančiuosius namuose nuo dirbančiųjų fiksuotoje darbovietėje ne namuose arba
neturinčiųjų fiksuotos darbo vietos, naudinga analizuojant užimtumo charakteristikas, įskaitant
užimtumą neoficialiajame sektoriuje. Informacija apie darbo vietos geografinę padėtį paprastai
naudojama nagrinėjant važinėjimo į darbą klausimus (žr. temą „Darbovietės vieta“ 196–197
punktuose).

Darbo vietos tipas (nepagrindinė tema)

300. „Darbo vietos tipas“ apibrėžia darbovietės pobūdį ir padeda atskirti namuose esančią
darbovietę nuo kitų darboviečių, fiksuotų arba ne.
301. Rekomenduojama darbo vietos tipą klasifikuoti pagal šias kategorijas arba jų variacijas
atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes:
(1.0) su fiksuota darbo vieta ne namuose: šiai grupei priskirtini fiksuotos darbovietės
neturintys asmenys, kurie pareiškia, kad turi darbovietės adresą darbo laikotarpio
pradžioje (pavyzdžiui, autobusų vairuotojai, lėktuvų pilotai ir stiuardai),
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darbo dienos pabaigoje nepašalinamų gatvės prekyviečių darbuotojai. Šioje grupėje
gali būti asmenys, reguliariai keliaujantys į darbą kirsdami kaimyninės šalies sieną.
Jeigu pasirenkamas šis atsakymas („fiksuota darbo vieta ne namuose“),
rekomenduojama toliau teirautis darbo vietos pavadinimo ir adreso, kad būtų galima
patikrinti teikiamus „ekonominės veiklos“ rodiklio duomenis (ir palengvinti
kodavimą) (pripažįstant, kad šis klausimas kai kuriose šalyse gali būti jautrus).
(2.0) darbas namuose: į šią kategoriją įtraukiami ūkininkai, dirbantys ir gyvenantys savo
ūkiuose, darbuotojai namuose, savarankiškai dirbantys asmenys, vadovaujantys
parduotuvėms (dirbtuvėms) savo namuose ir pan. Darbo stovyklose dirbantys ir
gyvenantys asmenys taip pat pateks į šią kategoriją, jeigu jie nėra priskiriami atskirai
kategorijai.
(3.0) be fiksuotos darbo vietos: į šią kategoriją įtraukiami asmenys, kurių darbas susijęs su
vykimu skirtingose teritorijose ir kurie kasdien neatskaitingi fiksuotu adresu,
pavyzdžiui, keliaujantys pardavimų vadybininkai ir tolimųjų reisų sunkvežimių
vairuotojai. Į ją taip pat įtraukiami keliaujantys prekeiviai, darbo dienos pabaigoje
pašalinamų gatvių arba turgų prekystalių darbuotojai, statybininkai, ataskaitiniu
laikotarpiu dirbantys skirtingose vietose, prekeiviai su vežimėliais ir kt.
302. Asmenims, turintiems fiksuotą darbo vietą ne namuose (301 punktas) informacija apie
darbo vietos geografinę padėtį paprastai gali būti renkama ir naudojama, pavyzdžiui, nagrinėjant
važinėjimo į darbą klausimus (žr. temą „Darbovietės vieta“ 196–197 punktuose). Informacija
apie darbo vietą taip pat leidžia surinkti duomenis apie dirbančią darbo jėgą ir (arba) gyventojų
skaičių dienos metu (palyginti su demografiniais duomenimis pagal nuolatinę gyvenamąją
vietą). Rekomenduojama derinti su „ekonominės veiklos“ rodiklio renkamais duomenimis apie
įmonės arba įstaigos pavadinimą (ir adresą, jei pateikiamas).
Įprastai dirbtas laikas (nepagrindinė tema)

303. „Įprastai dirbtas laikas“ turėtų atspindėti laiką, dirbtą per tipinę savaitę ar dieną, ir turi
būti vertinamas trumpam ataskaitiniam laikotarpiui valandomis. Tai visas laikas, įprastai
leidžiamas gaminant prekes ir teikiant paslaugas ataskaitiniu laikotarpiu, kuriam surašymo metu
nustatoma „ekonominė veikla“, įprastomis darbo valandomis ir kaip įprasti viršvalandžiai.
„Įprastai dirbtas laikas“ turi apimti veiklą, kuri, nors ji nėra tiesiogiai susijusi su prekių gamyba
arba paslaugų teikimu, vis tiek apibrėžiama kaip darbo užduočių ir pareigų dalis, pavyzdžiui,
laikas, praleistas rengiant, taisant arba prižiūrint darbo vietą arba darbo įrankius. Praktiškai jis
taip pat apims ir neaktyviai leistą laiką atliekant šias užduotis, pavyzdžiui, kai laikas leidžiamas
laukiant arba būdint, ir kitas trumpas pertraukas. Ilgesnės pietų pertraukos, laikas, leidžiamas
keliaujant iš namų į darbą ir atgal bei laikas, paprastai nedirbamas dėl reguliarių ligų, reguliariai
mažinamas darbo valandas dėl ekonominių arba techninių priežasčių (t. y. dalinio nedarbo) ir
pan. reikėtų neįtraukti.
304. Dėl asmenų, kurie ataskaitiniu laikotarpiu turėjo daugiau nei vieną darbą,
rekomenduojama parengti klausimyną, kuriuo būtų užtikrinta, jog bus užregistruotas „visas
įprastai dirbtas laikas“ (atsižvelgiant į skirtinguose darbuose dirbtų valandų sumą). Be to,
klausimyne siūloma įrašyti pagrindiniame darbe „įprastai dirbtą laiką“.
305. „Įprastai dirbto laiko“ temos įtraukimas itin naudingas šalims, kuriose kai kuriems
duomenų vartotojams reikalingas vienos valandos kriterijus apibrėžiant „laiką“
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„dabartiniam aktyvumui“ įvertinti. Sudarant surašymo rezultatų lenteles tokiems vartotojams
galima taikyti alternatyvius didesnius laikotarpius „laikui“ apibrėžti, jeigu matuojamas „įprastai
dirbtas laikas“.
306. Siekiant sumažinti atsakymų klaidas įprastai dirbtam laikui įvertinti naudojamais
klausimais ir nurodymais reikia užtikrinti, kad į atsakymą būtų įtraukti visi įprasti nebuvimo
darbe (mokamo arba nemokamo) atvejai ir visi įprastai dirbti viršvalandžiai (mokami arba
nemokami).
Su darbu ne visu pajėgumu susijęs laikas (nepagrindinė tema)

307. Su darbu ne visu pajėgumu susijęs laikas atsiranda, kai dirbančio asmens darbo
valandos nepakankamos atsižvelgiant į alternatyvią užimtumo padėtį, kurioje asmuo nori ir yra
pasirengęs atsidurti35.
308. Su darbu ne visu pajėgumu susijusį laiką geriau vertinti atliekant darbo jėgos tyrimą.
Tačiau darbo jėgos tyrimų programos neturinčiose šalyse gali būti naudinga įtraukti su darbu
ne visu pajėgumu susijusio laiko temą į gyventojų surašymą.
309. Norint vertinti darbu ne visu pajėgumu susijusį laiką būtina rinkti duomenis apie laiką,
faktiškai dirbtą visuose darbuose palyginti su įprastai dirbtu laiku (aprašytas pirmiau 303
punkte) visuose darbuose. Faktiškai dirbtos valandos – tai visos valandos, faktiškai dirbtos
ataskaitiniu laikotarpiu neatsižvelgiant į tai, ar už šias valandas mokėta įprastu tarifu,
viršvalandžių tarifu arba visai nemokėta (nemokami viršvalandžiai). Čia įtraukiamos arbatos /
kavos pertraukos, pasirengimo laikas, taisymų ir priežiūros laikas, laikas, leistas darbo vietoje
laukiant arba būdint dėl tokių priežasčių kaip nepakankama darbo pasiūla, įrangos gedimai arba
avarijos, arba laikas, leistas darbo vietoje, kuriuo neatliekamas joks darbas, bet už kurį mokama
pagal užtikrintą darbo sutartį. Faktiškai dirbtos valandos neturėtų apimti mokamų, bet nedirbtų
valandų (tokių kaip mokamos metinės atostogos, mokamos valstybės šventės, mokamos
nedarbingumo atostogos), pietų pertraukos ir laikas, praleistas keliaujant iš namų į darbą ir
atgal36. Darbo valandų apibrėžimas gali būti peržiūrėtas priimant nutarimą dėl darbo laiko, kurį
ketinama pateikti svarstyti 2008 m. 18-ajai Tarptautinei darbo statistikų konferencijai.
310. Su laiku susijusį nepakankamą užimtumą turintys asmenys – tai visi dirbantys asmenys,
kaip apibrėžta pirmiau 239–246 punktuose, atitinkantys šiuos kriterijus ataskaitiniu laikotarpiu,
kuriam apibrėžiamas užimtumas:

35

16-osios Tarptautinės darbo statistikų konferencijos priimtas nutarimas dėl nepakankamo užimtumo ir
nepakankamo užimtumo situacijų vertinimo (1998 m.). Pateikta TDO: Dabartinės tarptautinės rekomendacijos dėl
darbo statistikos, 2000 m. laida (Ženeva, 2000 m.)
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/underemp.pdf.
36

10-osios Tarptautinės darbo statistikų konferencijos priimtas nutarimas dėl darbo valandų statistikos (1962
m.). Pateikta TDO: Dabartinės tarptautinės rekomendacijos dėl darbo statistikos, 2000 m. laida (Ženeva,
2000 m.) ir http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/hours.pdf.
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a)

b)

c)

„norintieji dirbti papildomas valandas“, t. y. norėję kito darbo (arba darbų) be jau
turimo darbo (darbų), kad padidintų visą darbo valandų skaičių, pakeistų bet kurį jau
turimų darbų kitu darbu (arba darbais) su didesniu darbo valandų skaičiumi,
padidintų bet kurio jau turimų darbų darbo valandų skaičių, arba dėl kelių šių
priežasčių. Norint parodyti, kaip „noras dirbti papildomas valandas“ išreiškiamas
nacionalinėmis aplinkybėmis reikšmingos veiklos požiūriu, dirbti papildomas
valandas aktyviai siekę asmenys turi būti atskiriami nuo tų, kurie nesiekė. Dirbti
papildomas valandas aktyviai siekę asmenys turi būti apibrėžiami remiantis
kriterijais, kuriais apibrėžiama darbo paieška nustatant ekonomiškai aktyvių
gyventojų skaičių, taip pat atsižvelgiant į veiklą, būtiną jau turimo darbo valandų
skaičiui padidinti;
„pasirengusieji dirbti papildomas valandas“, t. y. per tam tikrą nustatytą vėlesnį
laikotarpį pasirengę dirbti papildomas valandas, jeigu būtų papildomo darbo
galimybių. Vėlesnį laikotarpį, kuris turi būti nurodytas nustatant darbuotojų
pasirengimą dirbti papildomas valandas, turėtų būti pasirenkamas atsižvelgiant į
nacionalines aplinkybes ir apimti laikotarpį, kurio paprastai reikia darbuotojams, kad
išeitų iš vieno darbo ir pradėtų dirbti kitą;
„dirbę mažiau nei su darbo laiku susijęs slenkstis“, t. y. asmenys, kurių „faktiškai
dirbtų valandų“ visuose darbuose ataskaitiniu laikotarpiu, kaip apibrėžta pirmiau 309
punkte, buvo mažiau nei slenkstis, nustatytinas atsižvelgiant į nacionalines
aplinkybes. Šis slenkstis gali būti nustatytas, pavyzdžiui, kaip riba tarp darbo visą
dieną ir darbo ne visą dieną, vidutinės reikšmės, vidurkiai arba darbo valandų
normos, kaip numatyta taikytinuose teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse,
susitarimuose dėl darbo valandų arba pagal darbo praktiką šalyse.

311. Su laiku susijusį nepakankamą užimtumą turintis asmenis šalis gali pageidauti
suskirstyti dar į dvi grupes:
a)
b)

asmenys, paprastai dirbantys ne visą darbo dieną ir norintys dirbti papildomas
valandas;
asmenys, kurie ataskaitiniu laikotarpiu dirbo mažiau nei jų įprastos darbo valandos ir
norėjo dirbti papildomas valandas.

Nedarbo trukmė (nepagrindinė tema)

312. „Nedarbo trukmė“ – tai laiko tarpas, kurį „bedarbis“ asmuo, kaip apibrėžta pirmiau
247–248 punktuose, yra šios būklės nuo tol, kai jis paskutinį kartą buvo „dirbantysis“ arba
„ekonomiškai neaktyvus“.
313. Norint įvertinti „nedarbo trukmę“ reikėtų teirautis, kada pradėta ieškoti darbo arba kiek
laiko jo ieškoma – su iš anksto užkoduotais alternatyviais laikotarpiais. Reikėtų pažymėti, kad,
jeigu įvertinamas dabartinis aktyvumas, surašymo metu galima gauti tik informaciją apie
nepasibaigusių nedaro laikotarpių trukmę, t. y. kiek laiko praėjo nuo nedarbo pradžios iki
surašymo. Remdamosi nacionaliniais prioritetais ir sąlygomis, šalys turi nuspręsti, ar nedaro
laikotarpio trukmė turėtų būti vertinama dienomis, savaitėmis arba kitais laiko vienetais, bet
tarptautiniam palyginamumui užtikrinti siūloma pasirinkti tokį vienetą, kad juo remiantis būtų
galima pateikti tokius trukmės variantus kaip „pusė metų ir daugiau“ ir „vieneri metai ir
daugiau“.
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Įmonės vietos padalinyje dirbančių asmenų skaičius (nepagrindinė tema)

314. „Įmonės vietos padalinyje dirbančių asmenų skaičius“ – tai įprastai įstaigoje,
darbovietėje ar panašiame vienete, kur yra dirbančių asmenų darbo vieta (vietos), dirbančių
asmenų skaičius. Ši informacija būtina tam tikroms ISCO-88 (COM), Europos bendrijos ISCO88 versijoje numatytoms kategorijoms teisingai užkoduoti.
315. Siūloma ši klasifikacija:
(1.0) 1–4 asmenys;
(2.0) 5–9 asmenys;
(3.0) 10–19 asmenų;
(4.0) 20–49 asmenys;
(5.0) 50 asmenų ar daugiau.
Kai kuriose šalyse gali prireikti išsamesnės (4.0) grupės subklasifikacijos.
Pagrindinis pragyvenimo šaltinis (nepagrindinė tema)

316. „Pagrindinis pragyvenimo šaltinis“ – tai pagrindinis pajamų šaltinis, iš kurio per tam
tikrą nustatytą ataskaitinį laikotarpį finansuotas kiekvieno asmens suvartojimas.
Rekomenduojama pasirinkti ilgą ataskaitinį laikotarpį, tokį kaip paskutiniai dvylika mėnesių,
kalendoriniai metai arba finansiniai metai, siekiant atsižvelgti į šaltinius, iš kurių faktiškai galima
gauti pajamas periodiškai arba sezoniškai (pavyzdžiui, sezoninės veiklos pajamos, pensijų planų
ketvirtinės išmokos, kasmetinė stipendijų arba dividendų išmoka, laikinai reguliariai vykdomos
antrinės veiklos pajamos ir kt.). Reikia apskaičiuoti pajamas natūra ir grynaisiais pinigais.
317. Informaciją apie „pagrindinį pragyvenimo šaltinį“ reikia gauti iš visų asmenų
neatsižvelgiant į tai, ar jie ekonomiškai aktyvūs ar ne, ir ji nebūtinai turi sutapti su asmens
pagrindinės veiklos statusu arba pagrindine ekonomine veikla. „Pagrindinis pragyvenimo
šaltinis“ yra naudinga sąvoka, papildanti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiaus ir užimtumo
statuso įvertinimą. Tačiau ji netinka įvertinant ekonominės veiklos statusą ir neturėtų būti
naudojama klasifikuojant gyventojus pagal veiklos statusą. „Pagrindinis pragyvenimo šaltinis“
gali būti labai naudingas klasifikuojant skirtingus veiklos statusus kryžminiu būdu. Pavyzdžiui,
„ekonomiškai aktyvių“ asmenų, kurių „pagrindinis pragyvenimo šaltinis“ nėra „ekonominė
veikla“, kategorija aktuali tuo atveju, kai duomenims apie veiklos tipą rinkti naudojama darbo
jėgos sąvoka, nes tarp kaip „dirbantieji“ klasifikuojamų asmenų gali būti tokių, kurie dirba tik
trumpą laiką per metus ir priklauso nuo kitų pajamų šaltinių (tokių kaip nedarbo pašalpos) arba
nuo kitų asmenų. Ši kategorija taip pat gali būti svarbi net ir tuo atveju, kai duomenys apie
veiklos tipą renkami remiantis įprastinio aktyvumo sąvoka, jeigu nenaudojamas joks laikotarpis
kaip kriterijus ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams įtraukti į ekonomiškai aktyvių
gyventojų skaičių arba jeigu naudojamas palyginti trumpas laikotarpis.
318. Jeigu šalys nusprendžia įtraukti šią temą, informaciją rekomenduojama rinkti užduodant
tiesioginius klausimus, jeigu įmanoma, parengiant galimų šaltinių sąrašą. Galimų pragyvenimo
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šaltinių sąrašas turi būti gana išsamus, kad nebūtų praleistos tam tikros galimybės
(pavyzdžiui, socialinės pašalpos, pensijos, nuompinigiai).
319. Siūloma išskirti šiuos pagrindinius pragyvenimo šaltinius:
(1.0) darbas:
(1.1) darbas už atlyginimą;
(1.2) savarankiškas darbas;
(2.0) turtas ir kitos investicijos;
(3.0) visų tipų pensijos:
(3.1) mokamos valstybės ir kitų viešųjų įstaigų;
(3.2) mokamos įmonių, institucijų, kooperatyvinių organizacijų ir kitų;
(4.0) kitos išmokos:
(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)

nedarbingumo ir motinystės išmokos;
nedarbo pašalpos ir parama;
stipendijos;
išmokos ir parama, išskyrus valstybės, kitų viešųjų įstaigų, kooperatyvinių
organizacijų, įmonių arba institucijų suteikiamas pensijas, nedarbo išmokas,
stipendijas, nedarbingumo ir motinystės išmokas;
(5.0) paskolos arba santaupos, kapitalo realizacija;
(6.0) išlaikytinis (paprastai remia kitas asmuo arba asmenys);
(7.0) kiti šaltiniai.
320. (5.0) kategorijai („Paskolos arba santaupos, kapitalo realizacija“) priskiriamos situacijos,
kai asmens pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra pajamos pardavus turtą arba santaupos ar
paskolos.
321. (6.0) kategorijai priskiriami asmenys, pasikliaunantys kito asmens arba asmenų
parama kaip pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu. Toks išlaikytinis gali turėti pajamų iš darbo
arba kitų šaltinių, bet jų nepakanka, kad šie šaltiniai būtų laikomi jo pagrindiniu
pragyvenimo šaltiniu.
322. Nepriklausomi gyventojai – visi asmenys, klasifikuojami (1.0)–(5.0) kategorijose.
Rėmėjas – tai asmuo bet kurioje iš šių penkių kategorijų, kurio parama kaip pagrindiniu
pragyvenimo šaltiniu pasikliauna vienas ar daugiau asmenų.
Pajamos (nepagrindinė tema)

323. „Pajamos“ gali būti apibrėžiamos kaip: (a) pajamos, kurias gauna kiekvienas namų ūkio
narys ir iš kiekvieno pragyvenimo šaltinio (pagal 319 punkte pateiktą siūlomą klasifikaciją,
išskyrus (5.0) grupę, kuri neklasifikuojama kaip pajamos) per paskutinius dvylika mėnesių arba
pastaruosius metus, ir (b) bendros namų ūkio metinės pajamos grynaisiais pinigais ir natūra iš
visų šaltinių.
324. Šalys gali pageidauti rinkti informaciją apie pajamų sumas, kurias gauna individualūs
asmenys ir (arba) namų ūkiai. Jeigu ši tema įtraukiama į surašymą, duomenis rekomenduojama
rinkti iš visų tam tikro nustatyto amžiaus pasiekusių asmenų neatsižvelgiant į tai, ar jie yra
ekonomiškai aktyvūs. Pajamos turi būti vertinamos tiek asmens, tiek viso namų ūkio, kurio narys
jis yra, lygmeniu.
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325. Atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes būtiną informaciją galima rinkti parengiant
surašymo klausimyną arba tiesiogiai naudojantis administraciniais įrašais. Duomenų apie
pajamas rinkimo naudojant klausimyną problemos iš dalies yra susijusios su tokių klausymų
jautrumu daugelyje visuomenių ir iš dalies su tuo, kad daugeliui asmenų gali būti sudėtinga rasti
arba tiksliai prisiminti klausiamą informaciją.
326. Šalys, kuriose pajamos įtraukiamos į surašymą, gali taip pat peržiūrėti Kanberos grupės
ataskaitą Ekspertų grupė namų ūkių pajamų statistikos klausimais (Kanberos grupė),
„Galutinė ataskaita ir rekomendacijos“, Otava, 2001 m. (ISBN 0-9688524-0-8), žr.
http://www.lisproject.org/links/canberra/finalreport.pdf.
Socialinės ir ekonominės grupės (išvestinė nepagrindinė tema)

327.„Socialinių ir ekonominių grupių“ rinkinio tikslas – nustatyti skirtingas asmenų grupes,
kai tam tikro amžiaus grupės nariai, viena vertus, yra gana vienarūšiai ir, kita vertus, gana aiškiai
skiriasi nuo kitų grupių narių pagal savo socialines, ekonomines, demografines ir (ar) kultūrines
aplinkybes ir elgseną. „Socialinių ir ekonominių grupių“ rinkinį galima išvesti remiantis šių
klasifikacijų išsamiomis kategorijomis:
ekonominė veikla (ekonominės veiklos rūšis), užimtumo statusas, profesija ir pagrindinis
pragyvenimo šaltinis.
328. Kadangi tarptautinio standartinio gyventojų klasifikatoriaus pagal socialines ekonomines
grupes nėra, šalys gali pageidauti parengti savo klasifikatorių.
329. Bedarbiai asmenys, kurie anksčiau dirbo, turėtų būti įtraukiami į kategoriją, susijusią su jų
ankstesne veikla.
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VII skyrius. IŠSILAVINIMO CHARAKTERISTIKOS
Įžanga
330. Terminas „išsilavinimas“ reiškia visus sąmoningos, sisteminės ir organizuotos
komunikacijos procesus, kurių tikslas – mokymasis. Nors daugiausia šis procesas vyksta
mokyklose ar universitetuose (arba panašiose institucijose), gali būti taip, kad išsilavinimas
įgyjamas ir už jų ribų. Palyginimo tarptautiniu lygmeniu tikslais šalims rekomenduojama rengti
lenteles remiantis naujausia Tarptautine standartizuota švietimo klasifikacija (ISCED) redakcija37.
Įgytas išsilavinimas (pagrindinė tema)

331. Įgytas išsilavinimas – tai aukščiausias sėkmingai baigtas lygis šalies švietimo
sistemoje, kurioje įgyjamas išsilavinimas. Reikia atsižvelgti į visą išsilavinimą, kurį reikia
įgyti tam tikram lygiui pasiekti, net jeigu jis įgytas ne mokykloje ir universitete.
332. Duomenis apie įgytą išsilavinimą rekomenduojama rinkti apie visus asmenis, kuriems
sukako dešimt metų ir daugiau. Tačiau norint užtikrinti duomenų palyginamumą tarptautiniu
lygmeniu, rekomenduojama sudaryti bet kokias įgyto išsilavinimo lenteles, kuriose nėra
klasifikacijos pagal amžių, bent jau suskirstant į jaunesnius nei 15 metų asmenis ir vyresnius.
333. Duomenys turi būti renkami remiantis aukščiausiu sėkmingai įgytu išsilavinimo
lygmeniu.
334. Šalys taip pat turėtų svarstyti galimybę rinkti papildomą informaciją, apimančią
duomenis apie išsilavinimo lygmenis, kurie nebuvo sėkmingai baigti. To galima pasiekti
teiraujantis, ar nepradėtas arba nenutrauktas aukštesnis lygis nei įgytas ir ar šiuo metu
studijuojama aukštesniu lygmeniu. Taip pat šiame kontekste galima užduoti klausimą apie klasę
arba mokymosi metų skaičių.
335. Visais atvejais duomenis reikia koduoti pagal ISCED. Reikia atskirti šiuos švietimo
lygmenis:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ISCED 1 lygmuo. Pradinis mokymas (pirmoji pagrindinio mokymo pakopa).
ISCED 2 lygmuo. Žemesnysis vidurinis mokymas (antroji pagrindinio mokymo
pakopa).
ISCED 3 lygmuo. (Aukštesnysis) vidurinis mokymas.
ISCED 4 lygmuo. Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas, baigus vidurinį
mokymą.
ISCED 5 lygmuo. Pirmoji aukštojo mokslo pakopa.
ISCED 6 lygmuo. Antroji aukštojo mokslo pakopa.

336. Taip pat reikia nustatyti asmenis, neįgijusius formalaus išsilavinimo. Taip pat galima
rinkti informaciją apie ISCED 0 lygmenį – ikipradinį mokymą.38
37
38

„Education at a Glance“, 2004 m., EBPO
Žr. www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced-1997.htm.
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337. Ypač reikia stengtis nustatyti tam tikrą lygmens / klasės ekvivalentą asmenims, kurie
įgijo išsilavinimą pagal skirtingą arba užsienio šalies sistemą, ir tais atvejais, kai švietimo
sistema galėjo keistis daugiau nei vieną kartą. Šalys gali svarstyti galimybę teirautis, kurioje
užsienio šalyje įgytas išsilavinimas.
338. Būtinus nukrypimus nuo rekomenduojamų apibrėžimų ir klasifikatorių, susijusių su
specifinėmis nacionalinės švietimo sistemos charakteristikomis, reikia paaiškinti surašymo
ataskaitoje ir (ar) su tuo susijusiuose metaduomenyse. Jeigu nacionaliniams tikslams būtina
skelbti rezultatus tik pagal šalyje taikomas mokyklų apibrėžtis, rekomenduojama stengtis
nacionaliniams vartotojams skirtas kategorijas susieti su tokiomis kategorijomis, kurias būtų
galima lyginti tarptautiniu mastu. Šalyse, kur „įgytas išsilavinimas“ koduojamas remiantis
nacionaliniu standartiniu klasifikatoriumi, gali būti nustatoma naujausios ISCED versijos atitiktis
atliekant dvigubą kodavimą arba sudarant „žemėlapius“ pagal konkrečias nacionaliniame
klasifikatoriuje nurodytas grupes palyginti su ISCED.
339. Svarbu nurodyti, kad esant tam tikroms aplinkybėms išsilavinimo lygis galėjo būti
pasiektas, net neįgijus tam tikros kvalifikacijos. Duomenis apie įgytą išsilavinimą ir duomenis
apie kvalifikacijas rekomenduojama rinkti atskirai arba taip, kad būtų galima juos atskirti. Jeigu
duomenys nerenkami atskirai arba jų negalima atskirti, tai būtina aiškiai pažymėti bet kokiuose
su surašymu susijusiuose leidiniuose.
Išsilavinimo kvalifikacijos (nepagrindinė tema)

340. Išsilavinimo kvalifikacijos – tai laipsniai, diplomai, pažymėjimai ir kt., kuriuos
asmeniui išduoda švietimo institucijos, specialios egzaminavimo institucijos arba profesinės
organizacijos asmens šalyje ar užsienyje jam sėkmingai baigus dienines, vakarines ar privačias
studijas.
341. Informaciją apie išsilavinimo kvalifikacijas siūloma rinkti bent asmenims, sėkmingai
baigusiems studijas po vidurinės mokyklos. Teikiant tokią informaciją būtina nurodyti
aukščiausio gauto laipsnio, diplomo ar pažymėjimo pavadinimą ir studijų sritį, jeigu ji neaiški iš
pavadinimo.
Studijų sritis (nepagrindinė tema)

342. Studijų sritis, kaip apibrėžta ISCED, – tai mokslų programoje dėstomų dalykų
sritis.
343. Informacija apie išsilavinusių asmenų pasiskirstymą pagal studijų sritį svarbi nustatant
kvalifikuotos darbo jėgos su tam tikra specializacija pasiūlos ir paklausos atitiktį darbo rinkoje.
Taip pat ji itin svarbi planuojant ir reglamentuojant skirtingų lygių, tipų ir sričių švietimo
institucijų ir mokymo programų pajėgumus. Be įgyto išsilavinimo, asmens studijų sritis yra
antroji pagal svarbą jo kvalifikacijos dimensija. Vardai, laipsniai, diplomai ir tolesnis mokymas
bei įgyta darbo patirtis sudaro papildomas kvalifikacijos sudedamąsias dalis.
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344. Informaciją apie studijų sritį reikia pirmiausia rinkti iš suaugusių asmenų, įgijusių
vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą. Tai reiškia, kad klausimas iš esmės turi būti užduodamas 15 ir
daugiau metų amžiaus pasiekusiems asmenims, baigusiems vidurinį arba aukštesnės pakopos
išsilavinimą ar kitas organizuotas švietimo ir mokymo programas ekvivalentiškais išsilavinimo
lygmenimis.
345. Problema gali kilti nustatant tikslią studijų sritį (sritis), kai asmuo turi tarpdalykinę arba
kelių dalykų specializaciją. Šiais atvejais šalyse turėtų būti nustatoma pagrindinė studijų sritis.
Tačiau šalys gali pageidauti nustatyti specializaciją skirtingais būdais atsižvelgiant į planuojamą
šios informacijos paskirtį ir duomenų apdorojimo pajėgumus.
346. Labiausiai paplitęs metodas – klausti asmens surašymo metu norint nustatyti tik vieną
pagrindinę studijų sritį. Dėl to galima prarasti informaciją apie kitas sritis.
Antras būdas – priimti daugelį atsakymų į klausimą. Šiuo atveju reikia turėti tinkamas duomenų
apdorojimo galimybes daugeliui atsakymų tvarkyti ir įtraukti į lenteles. Jei būtina, duomenų
rinkimo ir apdorojimo procedūras galima pakeisti taip, kad būtų atskiriamos pagrindinė ir
šalutinės studijų sritys. Dar vienas galimas spendimas – nustatyti atskirą kategoriją kiekvienai
daugelio dalykų sričiai klasifikatoriuje.
347. Šalis gali naudotis sukurta nacionaline nomenklatūrą arba siekdamos palengvinti
palyginimą tarptautiniu lygmeniu, priimti naujausios ISCED versijos klasifikatorius ir studijų
sričių kodavimą. Šalyse, kur „studijų sritis“ koduojama remiantis nacionaliniu standartiniu
klasifikatoriumi, gali būti nustatoma naujausios ISCED versijos atitiktis atliekant dvigubą
kodavimą arba sudarant „žemėlapius“ pagal konkrečias nacionaliniame klasifikatoriuje nurodytas
grupes palyginti su ISCED. Išsamūs pavyzdžiai ir gairės dėl švietimo programų klasifikacijos
pagal ISCED struktūrą pateikti Eurostato „Švietimo ir mokymo sričių vadove“39.

Mokyklos lankymas (nepagrindinė tema)

348. Mokyklos lankymas apibrėžiamas kaip reguliarus bet kokios akredituotos švietimo
valstybinės arba privačios institucijos ar programos lankymas siekiant organizuotai mokytis bet
kokiu išsilavinimo lygmeniu.
Mokymas ugdant tam tikrą įgūdį, kuris nėra šalyje pripažintos švietimo struktūros dalis
(pavyzdžiui, praktikos kursai gamyklose), surašymo tikslams nelaikomas „mokyklos lankymu“.
Duomenys apie mokyklos lankymą turi būti susiję su surašymo laikotarpiu. Jeigu surašymas
vykdomas mokyklų atostogų metu, atsižvelgiama į mokyklos lankymą prieš atostogas.
349. Mokyklos lankymo sąvoka skiriasi nuo įtraukimo į sąrašus sąvokos, kuri paprastai
įtraukiama į mokyklų statistiką, bet taip pat ją papildo. Lankymas reiškia kasdienį dalyvių
buvimą mokymo įstaigoje. Įtraukimas į sąrašus susijęs su dalyvio oficialia registracija kurso
pradžioje, pavyzdžiui, kai mokyklos moksleivis registruojamas mokslo metų pradžioje. Asmuo
39

Žr.
http://forum.europa.eu. int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/measuring_lifelong/classificatio ns/isced97 fields
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gali būti įtrauktas į sąrašus, bet nelankyti, pavyzdžiui, dėl ligos. Asmuo, lankantis
mokymo programą, gali būti formaliai neįtrauktas į mokyklos arba švietimo įstaigos
sąrašus.
350. Lankymo kaip kasdienio buvimo mokymo įstaigoje apibrėžimas labiausiai tinka
pradiniam ir viduriniam mokymui. Gali būti kitų atvejų, kai asmuo yra įtrauktas į sąrašus ir
aktyviai dalyvauja mokyme siekdamas įgyti kvalifikaciją, bet reguliariai institucijos nelanko.
Pavyzdžiai: dalyvavimas studijose internetu, korespondentiniai kursai ir tam tikros aukštojo
išsilavinimo rūšys, kai lankyti reikia tik kartais.
351. Atsižvelgiant į nacionalinę praktiką, renkami duomenys turi apsiriboti tik lankymu
pradinėje ir vidurinėje mokykloje. Platesne prasme jie gali aprėpti visus dalyvavimo būdus visais
išsilavinimo lygmenimis. Galima rinkti ir informaciją apie aktyvų dalyvavimą studijų
programoje siekiant kvalifikacijos. Bet kuriuo atveju turėtų būti įmanoma atskirti visus
dalyvavimo tipus, ir tai reikia aiškiai nurodyti tam tikroje surašymo ataskaitoje ir (ar)
metaduomenyse.
352. Informacija apie mokyklos lankymą, visų pirma susijusi su oficialiojo mokyklinio
amžiaus gyventojais, kurie paprastai gali būti nuo 5 iki 29 metų amžiaus, bet gali būti ir kitaip
skirtingose šalyse dėl konkrečios šalies švietimo struktūros. Tais atvejais, kai renkant duomenis
reikia aprėpti lankymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir (ar) kitose sisteminėse švietimo ir
mokymo programose, kurias suaugusiems organizuoja gamybos ir paslaugų įmonės,
bendruomenės organizacijos ir kitos ne švietimo institucijos, amžių grupė gali būti koreguojama
pagal poreikį. Įsidėmėkite, kad „šiuo metu neaktyvūs“, klasifikuojami kaip „studentai“ (žr. 258
punktą), apima tik visų mokyklą lankančių asmenų pogrupį, nes kai kurie mokyklų lankytojų bus
klasifikuojami kaip „dirbantieji“ arba kaip „bedarbiai“ (žr. 239–248 punktus).

Raštingumas (nepagrindinė tema)

353. Raštingumas apibrėžiamas kaip sugebėjimas skaityti ir rašyti. Jeigu ši tema įtraukiama
į surašymą, informaciją reikia rinkti taip, kad galima būtų atskirti raštingus asmenis nuo
neraštingų. Asmuo, galintis suprasdamas perskaityti ir parašyti trumpą, paprastą teiginį apie savo
kasdienį gyvenimą, yra raštingas. Asmuo, negalintis suprasdamas perskaityti ir parašyti tokio
teiginio apie savo kasdienį gyvenimą, gali būti laikomas neraštingu. Taigi asmuo, galintis
skaityti ir rašyti tik skaičius ir savo vardą, turėtų būti laikomas neraštingu, kaip ir asmuo, kuris
gali skaityti, bet nemoka rašyti, ir asmuo, mokantis perskaityti ir parašyti tik tam tikrą įprastinę
įsimintą frazę. Raštingumas – tai taikomasis įgūdis, kuris idealiuoju atveju turi būti įvertinamas
atsižvelgiant į konkrečią užduotį, tokią kaip laikraščio skaitymas arba laiško rašymas.
Potencialiai tam reikia apmokyto klausėjo, todėl šis būdas netinka surašymui, kai klausimynas
pildomas savarankiškai. Skaitymas ir rašymas gali būti vertinami atskirai, kad užduodami
klausimai būtų paprastesni ir kad padidėtų analitinės galimybės.
354. Raštingumo statistikos rinkimas ir lentelių sudarymas gyventojų surašymo metu
neturėtų būti pagrįstas prielaidomis dėl raštingumo, mokyklos lankymo ir įgyto išsilavinimo.
Būna aplinkybių, kai žmonės gali nutraukti mokyklos lankymą turėdami tik dalinius raštingumo
įgūdžius ir gali jų netekti, jeigu skaito ir rašo nereguliariai.
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355. Kalba arba kalbos, kuriomis asmuo gali skaityti ir rašyti, nėra veiksnys, į kurį reikia
atsižvelgti nustatant raštingumą, ir jo nereikia įtraukti į klausimyną. Tačiau šalyse, kur yra daug
kalbų, informacija apie sugebėjimą skaityti ir rašyti konkrečia kalba gali būti itin svarbi nustatant
švietimo politiką ir todėl apie tai būtų naudinga papildomai paklausti.
356. Šalys gali svarstyti galimybę įvesti tam tikrą raštingumo vertinimo klausimų formą
atsižvelgdamos į regioninių ekspertų ir UNESCO patarimus. Be to, gali būti užduodamas
paprastas klausimas apie sugebėjimą skaityti ir rašyti.
357. Duomenis apie raštingumą rekomenduojama rinkti apie visus asmenis, pasiekusius
dešimties ir daugiau metų amžiaus.
Tačiau norint užtikrinti duomenų apie raštingumą palyginamumą tarptautiniu lygmeniu
rekomenduojama sudaryti bet kokias raštingumo lenteles, kuriose nėra klasifikacijos pagal
amžių, bent jau suskirstant į jaunesnius nei 15 metų asmenis ir vyresnius.
Kompiuterinis raštingumas (nepagrindinė tema)

358. Kompiuterinis raštingumas apibrėžiamas kaip sugebėjimas naudotis pagrindinėmis
kompiuterinėmis taikomosiomis programomis kasdienėms užduotims atlikti. Jeigu ši tema
įtraukiama, informaciją rekomenduojama rinkti apie sugebėjimą naudotis teksto
redagavimo, skaičiuoklių, elektroninio pašto ir interneto naršymo taikomosiomis
programomis.
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VIII skyrius. TARPTAUTINĖ IR VIDINĖ MIGRACIJA
Įžanga
359. Surašymo metu galima nustatyti du su migracija susijusius skirtingus aspektus:
a) tarptautinių migrantų ir kitų su tarptautine migracija susijusių grupių skaičių
vertinimas nurodant informaciją apie tarptautinės migracijos laiką ir geografines
charakteristikas;
b) vidinių migrantų skaičių vertinimas nurodant informaciją apie vidinės
migracijos laiką ir geografines charakteristikas.
Su tarptautine migracija susijusios gyventojų grupės
360. Paprastai atliekant gyventojų surašymus nustatomos dvi su tarptautine migracija
susijusios grupės: gimusieji užsienyje ir užsieniečiai.
361. Gimusieji užsienyje: tai kitoje valstybėje gimusių asmenų grupė. Šią grupę sudaro
tarptautiniai migrantai, migravę bent kartą gyvenime ir surašymo metu gyvenantys ne savo
gimimo valstybėje. Valstybėje gimę asmenys apibrėžiami kaip gimusieji valstybėje.
362. Užsieniečiai: tai valstybės pilietybės neturinčių asmenų grupė.
Užsieniečiai gali būti gimę užsienyje arba gimę valstybėje. Valstybės pilietybę turintys asmenys
apibrėžiami kaip piliečiai.
1 schema: Gimusieji valstybėje, gimusieji užsienyje ir užsieniečiai

Gimusieji valstybėje

Gimusieji užsienyje

Užsieniečiai

363. Gyventojų grupės, nustatomos pagal gimimo vietą ir pilietybę, pristatytos 1 schemoje.
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Nors tai labai svarbu, informacija apie šias grupes daugelyje valstybių nėra pakankama
tarptautinės migracijos poveikiui stebėti ir analizuoti. Todėl surašymo metu rekomenduojama
pasistengti nustatyti dvi papildomas gyventojų grupes:
364. Gimusiųjų užsienyje palikuoniai: tai valstybėje gimusių asmenų, kurių tėvai gimė
užsienyje, grupė. Teoriškai galima nustatyti kelias palikuonių kartas, t. y. asmenis, kurių tėvai,
seneliai ir t. t. gimė užsienyje. Tačiau atliekant gyventojų surašymus paprastai dėmesys sutelkiamas
į asmenis, kurių tėvai gimė užsienyje (ši grupė dažnai vadinama „antroji karta“).
365. Kada nors migravusieji į užsienį: rekomendacijose dėl tarptautinės migracijos
statistikos40 tarptautinis migrantas apibrėžiamas kaip „bet koks asmuo, keičiantis savo nuolatinės
gyvenamosios vietos valstybę“. Pagal šį apibrėžimą kada nors migravusiųjų į užsienį skaičius
valstybėje – tai asmenys, kurie kada nors yra keitę savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę. Į
šią grupę įtraukiami visi gimusieji užsienyje ir visi gimusieji valstybėje, kurie yra kada nors gyvenę
užsienyje41.
2 schema: Gimusieji valstybėje, gimusieji užsienyje, užsieniečiai gimusiųjų užsienyje
palikuoniai ir tarptautiniai migrantai
Gimusieji valstybėje

Gimusieji užsienyje

Asmenys su
valstybėje
gimusiais tėvais

Kada nors
migravusieji
į užsienį

Užsieniečiai
Gimusiųjų
užsienyje
palikuoniai

Gimusiųjų užsienyje
palikuoniai

40

Rekomendacijos dėl tarptautinės migracijos statistikos – 1 redakcija, Jungtinės Tautos, 1998 m.,
ST/ESA/STAT/SER.M/58/1 versija, 32 punktas.
41
Daroma prielaida, kad visi gimusieji užsienyje yra tarptautiniai migrantai ir kad jie visi gyveno arba numanomai
gyveno gimimo valstybėje bent vienerius metus.
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366. Pirmiau apibrėžtos grupės viena kitos neišstumia ir daugiausia gali sutapti, kaip
parodyta 2 schemoje. Tačiau kiekviena grupė svarbi kalbant apie skirtingus migracijos aspektus
ir integracijos procesą ir yra galima įvairių programų bei politikos tikslinė grupė. Kiekvienos
grupės dydis aiškiai priklauso nuo šalies, jos teisės aktų ir migracijos istorijos.
367. Analitinius klasifikatorius galima kurti naudojant kartu gimimo vietą, pilietybę ir tėvų
gimimo vietą. Klasifikatoriai, sukurti atitinkamai naudojant gimimo vietą / pilietybę ir gimimo
vietą / tėvų gimimo vietą / pilietybę yra ypač svarbūs, nes jie leidžia nustatyti įvairias su
tarptautine migracija susijusias gyventojų grupes. Išsamus šių klasifikatorių aprašymas pateiktas
398–405 punktuose.
368. Asmenys, kurių vienas tėvų yra gimęs šalyje, o kitas – užsienyje, yra ypatingas atvejis.
Kai kuriose šalyse tokia grupė gali būti gana didelė. Šiai grupei siūloma taikyti atskirą
skaičiavimą (žr. 401 punktą).
369. Visose su tarptautinėmis sienomis susijusiose temose (gimimo valstybė, tėvų gimimo
valstybė, pilietybės valstybė, ankstesnės / dabartinės gyvenamosios vietos valstybė) reikia
atsižvelgti į surašymo metu galiojančias sienas. Tai gali būti svarbu valstybėms, atsiradusioms
iširus buvusiai valstybei, nes daugelis asmenų, migravusių buvusios valstybės ribose, gali būti
dabar laikomi tarptautiniais migrantais, jeigu nurodoma jų gimimo valstybė arba ankstesnės
gyvenamosios vietos valstybė. Todėl svarbu atidžiai aiškinti iš šių valstybių gautus duomenis,
visų pirma kalbant apie gimimo valstybę arba ankstesnės gyvenamosios vietos valstybę.
370. Kai įmanoma, reikia sudaryti papildomas lenteles apie su tarptautine migracija susijusių
gyventojų skaičius išskiriant asmenis, migravusius iki buvusios valstybės iširimo, nuo
migravusiųjų jau iširus tai valstybei. Asmenys, kurie gimė tam tikroje vietovėje, bet kurių
gimimo valstybė pasikeitė dėl sienų pakeitimo, neturėtų būti laikomi gimusiais užsienyje.
Vidiniai migrantai
371. Vidiniai migrantai plačiai apibrėžiami kaip asmenys, kurie paprastai gyvena tam tikroje
geografinėje srityje ir kurie anksčiau gyveno kitoje geografinėje srityje toje pačioje šalyje.
Operacine prasme geografinė sritis nustatoma kaip mažiausias administracinis padalinys.
Todėl vidiniai migrantai apibrėžiami kaip asmenys, kurie surašymo metu paprastai gyvena
administraciniame padalinyje ir kurie anksčiau gyveno kitame administraciniame padalinyje toje
pačioje šalyje, kur administracinis padalinys nustatomas mažiausiu administraciniu lygmeniu.
Norint surinkti svarbią informaciją apie vidinius migrantus, išsamiame klasifikatoriuje reikia
atskirti judėjimus vietoje, regiono viduje arba tarp regionų. Judėjimas mažiausių administracinių
padalinių viduje turi būti laikomas gyventojų mobilumu, o ne vidine migracija.
372. Asmenys, kurie yra tarptautiniai imigrantai – kurie, neatsižvelgiant į gimimo valstybę
arba pilietybę, tam tikru laiku savo gyvenime paprastai gyveno kitoje valstybėje – taip pat gali
būti laikomi vidiniais migrantais, jeigu, be tarptautinio judėjimo, jie taip pat judėjo viduje ir
gyveno kur nors dar šioje valstybėje iki surašymo.
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Gimimo valstybė (vieta) (pagrindinė tema)

373. Duomenis apie gimimo vietą galima rinkti pagal geografinę vietovę, kur asmuo gimė,
arba pagal motinos nuolatinę gyvenamąją vietą gimimo metu. Valstybės turėtų rinkti informaciją
remdamosi kriterijumi, kuris labiausiai tinka jų poreikiams gauti tam tikrus duomenų rezultatus.
Kai kuriose valstybėse informacija gali būti renkama pagal abu kriterijus. Kalbant apie
valstybėje gimusius asmenis, reikia rinkti informaciją apie mažiausią administracinį padalinį.
Kalbant apie už valstybės ribų gimusius asmenis, pakanka rinkti informaciją apie gimimo
valstybę. Gimimo valstybės pagrindu atskiriamos valstybėje gimusių ir užsienyje gimusių
gyventojų grupės.
374. Norint užtikrinti tarptautinį palyginamumą ir tinkamumą vidaus naudojimui, informaciją
apie gimimo valstybę reikia rinkti atsižvelgiant į surašymo metu galiojančias tarptautines sienas.
Informaciją šia tema rekomenduojama rinkti ir koduoti kiek įmanoma išsamiau. Kalbant apie
gimusiuosius užsienyje, gimimo valstybę reikia koduoti remiantis trijų lygių abėcėliniais kodais
JT Statistikos skyriaus naudojamame klasifikatoriuje42.
Pilietybės valstybė (pagrindinė tema)

375. Pilietybė apibrėžiama kaip tam tikras asmens ir jo valstybės teisinis ryšys, įgyjamas
gimimo metu arba per natūralizacijos procesą, kai pagal nacionalinius teisės aktus pilietybė
deklaruojama, pasirenkama, įgyjama susituokus arba kitais būdais. Pilietybė naudojama
nustatant užsienio gyventojų skaičių, t. y. gyventojus, kurie neturi surašymo valstybės pilietybės.

376. Informaciją apie pilietybės valstybę reikia rinkti visiems asmenims ir koduoti kiek
įmanoma išsamiau pasitelkiant trijų lygių abėcėlinius kodus, pateiktus JT Statistikos skyriaus
išleistame klasifikatoriuje („Standartiniai valstybės arba regiono kodai statistikos tikslams“,
ST/ESA/STAT/SER.M/49/4 versija/). Šis valstybių ir regionų klasifikatorius yra naudinga
priemonė sudarant pilietybių klasifikatorių, bet reikia skirti ypatingą dėmesį priklausomoms
vietovėms, kurios įtrauktos į klasifikatorių, bet neturi savo pilietybės.
377. Reikia numatyti būdą gauti atskirus duomenis apie asmenis be pilietybės, t. y. asmenis,
neturinčius pripažintos valstybės pilietybės.
378. Reikia rinkti respondentų turimą informaciją apie visas pilietybes, kad būtų
nustatyta gyventojų dalis su dviguba pilietybe ar keliomis pilietybėmis.

42

„Standartiniai valstybės arba regiono kodai statistikos tikslams“, ST/ESA/STAT/SER.M/49/4 versija/
(http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm)
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Kada nors užsienyje gyvenę asmenys ir atvykimo į valstybę metai (pagrindinė tema)

379. Ši tema aprėpia visus asmenis, kada nors gyvenusius ne dabartinėje nuolatinės
gyvenamosios vietos valstybėje neatsižvelgiant į gimimo valstybę arba pilietybę ir
neatsižvelgiant į kitus nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimus, kurie galėjo įvykti valstybės
viduje. Norint rinkti informaciją šia tema, asmenų reikia klausti, ar jie kada nors yra pastoviai
gyvenę užsienyje.
Informacija šia tema leidžia nustatyti kada nors migravusiųjų į užsienį grupę (žr. 365 punktą).
Tiems, kurie kada nors yra gyvenę užsienyje, reikia taip pat rinkti informaciją apie atvykimo į
dabartinę gyvenamosios vietos valstybę metus.
380. Atvykimo metai turi būti kalendoriniai metai, kuriais asmuo paskutinį kartą nuolat
apsigyveno valstybėje. Šios temos tikslas – įvertinti tarptautinių migrantų gyvenimo
priimančiojoje valstybėje trukmę. Trukmę pageidautina matuoti pagal atvykimo laiką, o ne metų
skaičių, praėjusį nuo atvykimo į valstybę, nes tikėtina, kad atvykimo laikas bus tikslesnė
informacija.43 Norint gauti išsamesnę informaciją apie atvykimo laiką, galima rinkti informaciją
ir apie atvykimo mėnesį.
381. Rekomenduojama teirautis paskutinio atvykimo į valstybę metų, o ne pirmo atvykimo
metų, nes tokiu atveju galima gauti nedviprasmišką informaciją. Naudojant paskutinio atvykimo
metus, pagal juos išvedama gyvenimo trukmė – tai nepertraukiamo buvimo šalyje laikotarpis,
bet jeigu naudojama informacija apie pirmo atvykimo metus, negaunama jokių duomenų apie
gyvenimo užsienyje laikotarpius. Pagal paskutinio atvykimo metus taip pat galima gauti
naudingą informaciją apie pastaruoju metu stebimus imigracijos srautus. Gairėse surašymų
surašinėtojams ir respondentams turi būti pabrėžta, kad šis klausimas susijęs tik su paskutiniu
imigracijos į valstybę atveju, nes gali įvykti nesusipratimų, jeigu asmuo apsigyveno valstybėje
daugiau nei vieną kartą.
Ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos užsienyje valstybė (nepagrindinė tema)

382. Asmenims, kurie kada nors yra gyvenę užsienyje, taip pat gali būti registruojama
ankstesnės gyvenamosios vietos valstybė. Norint užtikrinti tarptautinį palyginamumą ir
tinkamumą vidaus naudojimui, informaciją apie ankstesnės gyvenamosios vietos valstybę reikia
rinkti atsižvelgiant į surašymo metu galiojančias tarptautines sienas. Informaciją šia tema
rekomenduojama rinkti ir koduoti kiek įmanoma išsamiau pasitelkiant trijų lygių abėcėlinius
kodus, pateiktus JT Statistikos skyriaus išleistame klasifikatoriuje („Standartiniai valstybės arba
regiono kodai statistikos tikslams“, ST/ESA/STAT/SER.M/49/4 versija/).

43

Tiems, kurie atvyko pastaraisiais metais, reikia nurodyti konkrečius kalendorinius metus, o tiems, kas atvyko
ankstesniais laikotarpiais, galima naudoti ilgesnius laiko tarpus.
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Visa gyvenimo valstybėje trukmė (nepagrindinė tema)

383. Ši tema yra susijusi su visa kada nors migravusiųjų į užsienį gyvenimo valstybėje
trukme (žr. 365 punktą). Visa trukmė apibūdinama kaip bendras metų skaičius, kurį kada nors
migravęs į užsienį gyveno valstybėje, atsižvelgiant į visus gyvenimo laikotarpius kartu su
paskutiniuoju. Ši tema padeda gauti papildomos informacijos apie paskutinio atvykimo metus
(žr. 380–381 punktus) tik tiems asmenims, kurie steigė nuolatinę gyvenamąją vietą valstybėje
daugiau nei vieną kartą.
Ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta ir atvykimo į dabartinę vietą data (pagrindinė
tema)

384. Ši tema padeda gauti informacijos apie tarptautinės migracijos geografinius ir laiko
bruožus judant į dabartinę gyvenamąją vietą. Ankstesnę gyvenamąją vietą rekomenduojama
nustatyti pagal mažiausią administracinį padalinį.
385. Operaciniu požiūriu šią temą galima aprėpti dviem būdais:
a)

išplėstinis būdas: klausiama apie atvykimo į dabartinę nuolatinę gyvenamąją vietą
metus ir mėnesį bei apie ankstesnę nuolatinę gyvenamąją vietą;
b) glaustasis būdas: klausiama apie nuolatinę gyvenamąją vietą prieš metus iki
surašymo.
Atvykimo į dabartinę vietą metai ir mėnuo
386. Taikant išplėstinį būdą, atvykimo metai ir mėnuo turi būti kalendoriniai metai ir mėnuo,
kai asmuo paskutinį kartą nuolat apsigyveno dabartinėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.
Norint sumažinti naštą respondentams, apie atvykimo mėnesį reikėtų klausti tik tų, kurie atvyko
kalendoriniais metais prieš surašymą44. Ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta apibrėžiama
atsižvelgiant į mažiausią administracinį padalinį. Užduodant abu klausimus kartu galima
analizuoti vidinės migracijos būdus ir laiką. Jeigu ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta yra
kitoje valstybėje, reikia nurodyti gyvenamosios vietos valstybę.
Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienerius metus iki surašymo
387. Glaustojo būdo tikslas visų pirma yra padėti nagrinėti neseniai vykusios migracijos
būdus. Jeigu nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienerius metus iki surašymo buvo valstybėje, ją
reikia nurodyti pagal mažiausią administracinį padalinį. Jeigu nuolatinė gyvenamoji vieta prieš
metus iki surašymo buvo kitoje valstybėje, reikia nurodyti gyvenamosios vietos valstybę.
388. Taikant glaustąjį būdą gaunama informacija apie asmenis, atvykusius į dabartinę
gyvenamąją vietą ankstesniais metais, ir šią informaciją galima palyginti su tam tikra
informacija, gauta taikant išplėstinį būdą. Tačiau išplėstiniu būdu taip pat gaunama svarbi
informacija apie migraciją ankstesniais metais. Šalys turėti pasirinkti vieną ar kitą būdą
remdamosi savo informacijos poreikiais.
44

Tiems, kurie atvyko pastaraisiais metais, reikia nurodyti konkrečius kalendorinius metus, o tiems, kas atvyko
ankstesniais laikotarpiais, galima naudoti ilgesnius laiko tarpus.
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389. Tiek išplėstiniu, tiek glaustuoju būdu galima gauti tik dalinę informaciją apie tarptautinę
migraciją, ir todėl tikslesnei informacijai apie tarptautinės migracijos laiką gauti
rekomenduojama naudoti temą „Kada nors užsienyje gyvenę asmenys ir atvykimo į valstybę
metai“ (žr. 379 punktą).
Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš penkerius metus iki surašymo (nepagrindinė tema)

390. Jeigu užduodamas klausimas apie nuolatinę gyvenamąją vietą prieš vienerius metu iki
surašymo (t. y. temai „Ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta ir atvykimo į dabartinę vietą data“
pasirenkamas glaustasis būdas), galima taip pat teirautis ir apie nuolatinę gyvenamąją vietą prieš
penkerius metus iki surašymo. Naudojant tokį ilgesnį laikotarpį galima užfiksuoti didesnį
judėjimų skaičių, bet tikslus migracijos laikas bus ne toks aiškus. Jeigu nuolatinė gyvenamoji
vieta prieš penkerius metus iki surašymo buvo valstybėje, ją reikia nurodyti pagal mažiausią
administracinį padalinį. Jeigu nuolatinė gyvenamoji vieta prieš penkerius metus iki surašymo
buvo kitoje valstybėje, reikia nurodyti gyvenamosios vietos valstybę.
Migracijos priežastis (nepagrindinė tema)

391. Kai kurios valstybės galėtų pageidauti rinkti informaciją apie tarptautinės ir (ar) vidinės
migracijos priežastis. Pagal šią temą reikia nustatyti pagrindinę priežastį, dėl kurios respondentas
paskutinį kartą migravo. Rekomenduojama registruoti tik vieną svarbiausią migracijos priežastį.
Šią temą būtų geriausia įtraukti kaip papildomą klausimą prie klausimo apie gyvenimą užsienyje
(žr. 382 punktą) arba kaip papildomą klausimą prie klausimo apie ankstesnę nuolatinę
gyvenamąją vietą (žr. 384 punktą).
Tėvų gimimo valstybė (nepagrindinė tema)

392. Valstybės, kuriose yra daug imigrantų, gali pageidauti rinkti informaciją apie tėvų
gimimo valstybę. Informacijos apie tėvų (tėvo ir motinos) gimimo valstybę reikia teirautis iš
visų gyventojų remiantis tomis pačiomis gairėmis, kurios taikomos klausimui apie gimimo
valstybę. Ši tema leidžia nustatyti gimusiųjų užsienyje palikuonių grupę. Ypatingą dėmesį reikia
skirti šiai temai valstybėse, kur labai pasikeitė valstybės sienos (žr. 369 punktą).
393.Tėvų gimimo valstybę siūloma naudoti siekiant nustatyti imigrantų palikuonių grupę, nes
tai objektyvi ir patikima informacija. Ši tema rekomenduojama norint rinkti vertingą informaciją
apie integravimosi procesus ir imigrantų bei jų palikuonių likimus.
394. Įvaikintų vaikų atveju informacija visada renkama apie teisinius tėvus.
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Pilietybės įgijimas (nepagrindinė tema)

395. Valstybės, kuriose yra daug natūralizuotų asmenų, gali pageidauti rinkti informaciją
apie būdą, kuriuo buvo įgyta valstybės pilietybė – pagal gimimą, natūralizacijos būdu arba kitais
būdais pagal nacionalinius teisės aktus.
396. Kai kurios valstybės taip pat gali pageidauti natūralizuotų piliečių atveju įtraukti
klausimus apie pilietybės įsigijimo metus ir natūralizacijos tipą (susituokus, pagal gyvenamąją
vietą, pagal teisinį statusą ir kt.).
397. Valstybėse, kurios atsirado iširus buvusiosioms, galima pridėti papildomą pilietybės
tipologiją, pagal kurią būtų nustatomi asmenys, gavę pilietybė, kai buvo įkurta nauja valstybė. Į
šią tipologiją taip pat turėtų būti įtraukiami asmenys, pripažinti valstybės piliečiais, kai įsigaliojo
naujai sukurtos valstybės pilietybės įstatymai.
Užsienio / nacionalinės kilmės asmenys (išvestinė nepagrindinė tema)

398. Užsienio kilmės asmenų grupę sudaro asmenys, kurių tėvai gimė užsienyje. Šios grupės
asmenys gali patys turėti tarptautinės migracijos patirties arba jos neturėti.
399. Asmenys, kurių tėvai gimė valstybėje, sudaro nacionalinės kilmės asmenų grupę.
Asmenys, kurių vienas tėvų yra gimęs valstybėje, o kitas – užsienyje, sudaro mišrios kilmės
grupę.
400. Valstybės, kuriose neklausiama apie tėvų gimimo valstybę, bei klausia apie pilietybės
įgijimą, gali išvesti informaciją apie užsienio / nacionalinę kilmę taikydamos šias taisykles:
a)

asmenys, turintys valstybės pilietybę nuo pat gimimo, laikomi nacionalinės kilmės
asmenimis;
b) asmenys, įgiję valstybės pilietybę per natūralizacijos procesą ar kitais būdais, laikomi
užsienio kilmės asmenimis;
c) asmenys, neturintys valstybės pilietybės (t. y. visi užsienio valstybių
piliečiai) laikomi užsienio kilmės asmenimis.
401. Naudojant temą apie pilietybės įgijimą nacionalinei / užsienio kilmei nustatyti, reikia
atsižvelgti į šiuos klausimus:
a)

užsienio kilmės asmenų bus neįmanoma identifikuoti, jeigu jų gimimo metu jų
užsienyje gimę tėvai jau turėjo valstybės pilietybę;
b) neįmanoma identifikuoti mišrios kilmės asmenų.
402. Nacionalinės / užsienio kilmės asmenų bus neįmanoma identifikuoti užduodant klausimą
apie pilietybės įgijimą valstybėse, kur pilietybė suteikiama pagal gimimo valstybę (jus soli
principas).
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Su tarptautine migracija susijusios gyventojų grupės (išvestinė nepagrindinė tema)

403. Pagal šią temą sukuriamas gyventojų grupių, kurias galima identifikuoti pagal šiuos
aspektus, klasifikatorius:
a) gimimo vietos ir pilietybės naudojimas kartu;
b) gimimo vietos, pilietybės ir tėvų gimimo vietos naudojimas kartu.
404. Pagal dvi pagrindines temas, gimimo vietą ir pilietybę, galima nustatyti šias
gyventojų grupes:
(1.0) Užsienyje gimę užsieniečiai: užsienyje gimę asmenys, neturintys valstybės pilietybės.
Į šią grupę bus įtraukiami užsienyje gimę imigrantai, negavę
priimančiosios valstybės pilietybės.
(2.0) Valstybėje gimę užsieniečiai: valstybėje gimę asmenys, neturintys valstybės
pilietybės. Šią grupę daugiausia sudarys užsienyje gimusiųjų palikuoniai,
kurie negavo priimančiosios valstybės pilietybės.
(3.0) Užsienyje gimę valstybės piliečiai: užsienyje gimę asmenys ir turintys valstybės
pilietybę. Šią grupę daugiausia sudarys nacionalinės kilmės asmenys,
kurie gimė užsienyje, ir užsienio kilmės asmenys, kurie vėliau gavo
priimančiosios valstybės pilietybę.
(4.0) Valstybėje gimę valstybės piliečiai: valstybėje gimę asmenys, turintys valstybės
pilietybę. Šią grupę daugiausia sudarys nacionalinės kilmės asmenys,
gimę valstybėje. Į ją taip pat bus įtraukiami užsienio gimusiųjų palikuoniai, kurie
gavo valstybės pilietybę.
405. Pagal dvi pagrindines temas, gimimo vietą ir pilietybę, ir nepagrindinę tėvų gimimo
vietos temą galima nustatyti 1 lentelėje išvardytas gyventojų grupes:
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1 lentelė. Gyventojų klasifikatorius pagal tėvų gimimo vietą, gimimo vietą ir pilietybę
Tėvų
gimimo
vieta

Gimimo
vieta

Surašymo Surašymo
valstybė valstybė

Pilietybė

Pilietis

Gyventojų grupės aprašymas

1. Valstybėje gimę nacionalinės kilmės valstybės piliečiai: valstybės
pilietybę turintys asmenys, kurių tėvai gimė valstybėje. Į šią grupę
paprastai įtraukiama gyventojų dauguma

Užsienietis 2. Valstybėje gimę nacionalinės kilmės užsieniečiai: užsienio piliečiai,
gimę valstybėje, kurių tėvai taip pat gimė valstybėje. Iš esmės tai nedidelė
gyventojų grupė. Į ją gali būti įtraukiami vadinamosios trečiosios kartos
atstovai, dvigubą pilietybę turintys asmenys, kurie deklaruoja tik užsienio
pilietybę, arba kiti ypatingi atvejai
Užsienyje

Pilietis

3. Užsienyje gimę nacionalinės kilmės valstybės piliečiai: užsienyje gimę
valstybės piliečiai, kurių tėvai gimė valstybėje. Į šią grupę paprastai
įtraukiami į tėvų kilmės valstybę grįžę emigrantų vaikai. Ši grupė gali
būti gana didelė, ypač valstybėse, kur anksčiau buvo dideli emigracijos
srautai. Užsienyje gimę įvaikinti vaikai taip pat bus šios grupės dalis

Užsienietis 4. Užsienyje gimę nacionalinės kilmės užsieniečiai: užsienio piliečiai,
gimę užsienyje, kurių tėvai gimė valstybėje. Buvusių emigrantų vaikai
taip pat gali būti įtraukiami į šią grupę, jeigu jie negali gauti valstybės
pilietybės. Ši grupė yra labai nedidelė
Užsienyje Surašymo
valstybė

Pilietis

5. Valstybėje gimę užsienio kilmės valstybės
piliečiai: valstybėje gimę asmenys, kurių
tėvai gimė užsienyje. Į šią grupę įtraukiami
tarptautinių imigrantų vaikai, gavę
priimančiosios valstybės pilietybę pagal
gimimą arba natūralizaciją

Užsienietis 6. Valstybėje gimę užsienio kilmės
užsieniečiai: valstybėje gimę užsienio
piliečiai, kurių tėvai gimė užsienyje. Į šią
grupę įtraukiami imigrantų vaikai, kurie
negavo priimančiosios valstybės pilietybės
Užsienyje

Pilietis

7. Užsienyje gimę užsienio kilmės valstybės
piliečiai: užsienyje gimę valstybės piliečiai,
kurių tėvai irgi gimė užsienyje. Į šią grupę
įtraukiami užsienyje gimę imigrantai, kurie
natūralizavosi.
Užsienietis 8. Užsienyje gimę užsienio kilmės
užsieniečiai: užsienyje gimę užsienio kilmės
užsieniečiai. Į šią grupę įtraukiami užsienyje
gimę imigrantai, gyvenantys priimančiosiose
valstybėse ir turintys savo kilmės valstybės
pilietybę. Daugelyje valstybių tai didžiausia
užsienio kilmės gyventojų grupė

Šios dvi
grupės kartu
sudaro
užsienyje
gimusiųjų
palikuonių
grupę. Ši
grupė taip pat
apibrėžiama
kaip
valstybėje
gimusių
užsienio
kilmės
Šios dvi
grupės kartu
sudaro
užsienio
kilmės
užsienyje
gimusiųjų
grupę. Ši
grupė dažnai
vadinama
pirmąja karta

Šios grupės
kartu
sudaro
užsienio
kilmės
asmenų
grupę

8 skyrius. Tarptautinė ir vidinė migracija
91 puslapis

Pabėgėlių kilmės gyventojai (išvestinė nepagrindinė tema)

406. Pabėgėlių kilmės gyventojai – tai asmenys, kurie buvo „migrantai per prievartą“, ir
migrantų per prievartą šeimos nariai. Pabėgėlių kilmės gyventojus galima nustatyti tik tuo
atveju, jeigu į surašymą įtraukta migracijos priežasties tema.
407. Valstybėje gyvenančių pabėgėlių (asmenų, kuriems suteiktas prieglobstis pagal
nacionalinius įstatymus ir (ar) tarptautines konvencijas) skaičių dažnai sudėtinga nustatyti dėl
asmenų mobilumo ir administracinių procedūrų, tokių kaip pabėgėlio oficialaus statuso
pasikeitimas. Valstybės gali įvairiai apibrėžti pabėgėlius nurodydamos konkrečius teisinius ir
administracinius aspektus. Asmenų savęs suvokimas gali skirtis nuo teisinės padėties valstybėje.
Tarptautiniu lygmeniu siūloma naudotis bendruoju pabėgėlių kilmės gyventojų apibrėžimu: tai
asmenų, (tiesiogiai ar netiesiogiai) turinčių migracijos per prievartą patirtį, grupė. Ši grupė gali
būti naudinga atliekant skirtingų valstybių ir skirtingų laikotarpių analizę.
408. Pagal siaurą šios gyventojų grupės apibrėžimą į ją įtraukiami:
A
asmenys, kurie kaip pagrindinę migracijos priežastį nurodo „migraciją
per prievartą“.
409. Pagal platesnį šios gyventojų grupės apibrėžimą į ją taip pat įtraukiami (be pirmiau
apibrėžtos A grupės):
B
užsienyje gimę asmenys, kurie kaip pagrindinę migracijos priežastį nurodo
„šeimą“ ir kurie yra tos pačios šeimos nariai, kaip ir A grupei priklausantis asmuo;
C
valstybėje gimę vaikai, kurie yra tos pačios tėvų šeimos nariai ir kurių
abu tėvai priklauso A grupei arba vienas iš tėvų priklauso A grupei, o kitas – B grupei.
410. Papildomus svarbius duomenis, tokius kaip gimimo valstybė, pilietybė arba atvykimo į
valstybę data galima gauti sudarant pabėgėlių kilmės gyventojų lenteles pagal kitas svarbias
temas.
Šalies viduje perkeltieji asmenys (ŠVPA) (išvestinė nepagrindinė tema)

411. Valstybėse, kur buvo masiniai vidinės migracijos srautai dėl rimtų įvykių, tokių kaip
karai, socialiniai neramumai, gamtos ar ekologinės nelaimės, svarbu įvertinti ŠVPA (šalies
viduje perkeltųjų asmenų) grupės dydį. Tokius reiškinius patyrusiose valstybėse gali būti svarbu
įtraukti klausimą apie migracijos šalies viduje priežastį. Į ŠVPA grupę įtraukiami asmenys,
pareiškę, kad pagrindinė priežastis migruoti šalies viduje buvo „migracija per prievartą“, ir jų
išlaikytinius, surašymo metu gyvenančius tame pačiame namų ūkyje, įskaitant vaikus, gimusius
po migracijos per prievartą. Atvykimo data ir ankstesnė gyvenamoji vieta yra svarbios ŠVPA
charakteristikos, kurias galima sužinoti sudarant bendras lenteles su kitomis temomis.
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IX skyrius. ETNOKULTŪRINĖS CHARAKTERISTIKOS
Įžanga
412. Duomenys apie gyventojų etnokultūrines charakteristikas tampa vis svarbesni JTEEK
regiono šalyse kalbant apie migracijos, integracijos ir mažumų politiką.
413. Šalys, kuriose gyvena įvairių kultūrų žmonės, gali pageidauti rinkti informaciją apie
gyventojų etninę tapatybę (arba sudėtį), apie gimtąją kalbą, kalbų mokėjimą ir įgūdžius bei
religines bendruomenes ir grupes.
414. Jos taip pat gali pageidauti rinkti informaciją apie tėvų ir senelių (protėvių) etnokultūrines
charakteristikas, kad geriau suvoktų gyventojų kilmę ir integravimosi procesus.
415. Etnokultūrinės charakteristikos paprastai yra subjektyvus dalykas. Jos gali būti politiškai
jautrus klausimas, o gyventojų grupės dažnai nedidelės. Todėl itin svarbu, kad respondentai
pateiktų šiuos duomenis laisvai ir atvirai. Tam tikrų mažumų grupių nariai gali būti ypač
diskriminuojami etninės grupės arba religijos pagrindu. Todėl atliekant surašymo procedūras ir
teikiant rezultatus, susijusius su etnine grupe ir religija gali prireikti ypatingo atsargumo siekiant
parodyti respondentams, kad imamasi pakankamų duomenų apsaugos ir jų atskleidimo kontrolės
priemonių.
416. Registrų pagrindu rengiami duomenys tik tam tikra dalimi svarbūs šiai temai ir geriausiu
atveju gali aprėpti tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, formalią bažnyčios ar religinės
bendruomenės narystę arba oficialią bendravimo kalbą tarp vyriausybės ir namų ūkių, kai šalyje
vartojama daugelis kalbų.
417. Rengiant surašymo klausimus, apibrėžiant klasifikavimo procedūras ir atliekant
surašymus mažumose siekiant užtikrinti skaidrumą, teisingą klausimų supratimą ir visų
gyventojų dalyvavimą, rekomenduojama pasitarti su etninių, kalbų ir religinių grupių atstovais.
418. Šalys gali pageidauti įgyvendinti ypatingus stebėsenos mechanizmus, susijusius su
duomenų apie etnokultūrines charakteristikas rinkimu siekiant užtikrinti, kad respondentai
pateiktų informaciją laisvai ir kad duomenys būtų apsaugoti.
Tautybė (nepagrindinė tema)
419. Tautybės pagrindas yra bendras tautinės grupės ar bendruomenės istorijos ir
teritorinės kilmės (regioninės, nacionalinės) supratimas ir tam tikros kultūrinės
charakteristikos: kalba ir (ar) religija, ir (ar) konkretūs papročiai ir gyvenimo būdas.
420. Šalys, kuriose yra ilgai jose gyvenančių įvairių tautinių mažumų ir (ar) neseniai
atvykusių imigrantų grupių, gali pageidauti rinkti informaciją apie gyventojų arba tam tikrų
gyventojų pogrupių tautinę sudėtį. Šie duomenys yra svarbūs norint suprasti gyventojų kultūrinę
įvairovę, skirtingų tautybių gyventojų padėtį visuomenėje ir apibrėžti bei stebėti
antidiskriminacinę politiką.
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421. Ryšys su tam tikromis tautinėmis grupėmis skiriasi nuo ryšio su kalba ir (ar)
religinėmis grupėmis, nors dažnai būna dalinių sutapimų. Bendrasis duomenų apie kelias
etnokultūrines charakteristikas rinkimas ir analizė itin informatyvūs norint suprasti kultūrinę
įvairovę.
422. Kai kuriose šalyse tautybė taip pat susijusi su fizinėmis gyventojų charakteristikomis
(visų pirma odos spalva, pavyzdžiui, baltaodžiai, juodaodžiai). Duomenys apie fizines
charakteristikas naudojami nustatant „matomas mažumas“.
423. Kai kurios valstybės gali svarstyti galimybę rinkti duomenis apie protėvius bei tėvų ir
senelių tautinę kilmę.
424. Duomenų apie tautybę nereikėtų painioti su duomenimis apie pilietybės arba
gimimo valstybę. Reikėtų vengti vartoti terminą „pilietybė“ vietoj tautybės.
425. Tautybė būtinai turi subjektyvią dimensiją, ir kai kurios tautinės grupės yra labai mažos.
Todėl informacija apie tautybę turi būti visada paremta laisvais asmens pareiškimais apie save. Į
klausimynus turi būti įtraukiamas atviras klausimas, ir klausėjai turėtų susilaikyti nuo atsakymų
siūlymo respondentams.
426. Respondentai turi turėti galimybę laisvai nurodyti daugiau nei vieną tautinį ryšį arba
etninių ryšių kombinaciją, jei pageidauja.
427. Siekiant užtikrinti galimybę laisvai apibrėžti tautybę, respondentams turi būti leista
nurodyti „nėra“ arba „nenurodoma“ atsakant į klausimą dėl tautybės. Šalys surašymo
nurodymuose ir surašymo dokumentacijoje turėtų paaiškinti, kaip apibrėžiame mišrių porų vaikų
tautybė.
428. Šalys turėtų dokumentuoti pagrindinius kriterijus ir klasifikavimo procedūras tautybei
nustatyti ir supažindinti duomenų vartotojams su mokslinėmis ir socialinėmis politinėmis
sąvokomis, kuriomis remiantis tokie kriterijai ir procedūros yra rengiami.
429. Tautybių klasifikatorius turi būti išsamus ir visais lygmenimis apimti tautines, savęs
suvokimo, regionines ir vietos grupes, taip pat grupes, kurios paprastai nelaikomos tautinėmis
grupėmis (pavyzdžiui, religines grupes, tautybės grupes pilietybės prasme ir kt.). Klasifikatorių
rengimas priklauso nuo nacionalinių sąlygų ir sąvokų. Nerekomenduojama naudoti tarptautinių
klasifikatorių.
Kalba (nepagrindinė tema)
430. Daugiakalbės šalys ir daug imigravusių gyventojų turinčios šalys gali pageidauti rinkti
duomenis apie kalbas, kuriomis šiuo metu rašoma ar kalbama. Atsižvelgiant į informacijos
poreikius galima rinkti šiuos duomenis:
a) „gimtoji kalba“, apibrėžiama kaip pirmoji kalba, kuria kalbama ankstyvojoje
vaikystėje namuose;
b) pagrindinė kalba, apibrėžiama kaip kalba, kuria asmuo moka geriausiai;
c) kalba (kalbos), kuria šiuo metu kalbama namie ir (ar) darbe;
d) kalbos (kalbų) mokėjimas, apibrėžiamas kaip sugebėjimas kalbėti ir (ar) rašyti
viena ar daugiau nurodytų kalbų.
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431. Pagal a ir b punktus renkami duomenys yra svarbūs norint suprasti kalbų kaitos
procesus ir nustatyti kalbų regionus ir kalbų grupes. Klausimai paprastai susiję tik su viena
kalba. Daugelio kalbų gali reikėti teiraujantis apie gimtąją kalbą ir pagrindines mažumų grupių
kalbas.
432. Pagal c ir d punktus renkami duomenys yra svarbūs norint suprasti kalbų praktiką ir
kalbų mokėjimą, įskaitant oficialias kalbas ir mokykloje studijuojamas kalbas. Klausimai susiję
su keliomis kalbomis. Turi būti numatyti keli atsakymai.
433. Apie kalbą rekomenduojama užduoti bent du klausimus. Vienas turi būti susijęs su a, b
ir c temomis, o kitas – su d tema.
434. Daugelis kalbų grupių yra mažos. Todėl rekomenduojama bent į a ar b grupių klausimus
įtraukti tuščią langelį atsakymui pateikti.
435. Šalys turi paaiškinti pasirinktas sąvokas ir apibrėžtis bei dokumentuoti kalbų
klasifikavimo procedūras surašymo dokumentacijoje ir ataskaitose.
436. Klasifikatoriai turi būti išsamūs ir apimti visais lygmenimis kalbų grupes, atskiras
kalbas, regioninius dialektus ir dirbtinai sukurtas bei gestų kalbas.
Religija (nepagrindinė tema)

437. Religija paprastai apibrėžiama kaip tikėjimų ir praktikų rinkinys, pagal kurį paprastai
pripažįstama dieviška arba aukštesnė būtybė, galia ar principas, kuriais remdamiesi žmonės
veda savo gyvenimą tiek praktiškai, tiek moralės prasme.
438. Šalyse, kur tradiciškai yra daug grupių arba reikšmingas įvairių religijų imigrantų
skaičius, gali pageidauti rinkti informaciją apie religiją.
439. Atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes ir informacijos poreikius galima rinkti šiuos
duomenis apie religiją:
a)
b)
c)
d)
e)

oficiali bažnyčios arba religinės bendruomenės narystė;
savęs priskyrimas tam tikrai religijai, religine bendruomene arba grupe;
religinis tikėjimas;
religija, kurioje asmuo išauklėtas;
religijos įstaigų lankymas.

440. Į visus klausimus respondentams turi būti leista atsakyti „ne“. Dėl asmeniškumo kai
kuriose šalyse klausimai gali būti savanoriški.
441. Duomenys turi būti visada paremti laisvais asmens pareiškimais apie save. Į
klausimynus turi būti įtraukiamas atviras klausimas, kad galima būtų nurodyti mažas grupes,
atsiskirusias grupes ir vietos grupes. Šalys surašymo nurodymuose ir surašymo dokumentacijoje
turėtų paaiškinti, kaip nustatoma mišrių porų vaikų religija.
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442. Šalys surašymo nurodymuose ir duomenų rinkimo metu turi paaiškinti pasirinktas
sąvokas ir apibrėžtis bei dokumentuoti religinių grupių klasifikavimo procedūras.
443. Klasifikatoriai turi būti išsamūs. Į juos visais lygmenimis turi būti įtraukiamos religijų
grupės, religijos ir religijų pogrupiai, tokie kaip religinės grupės, administracinės ir
organizacinės grupės, bažnyčių grupės, bažnyčios ir atsiskyrusios grupės bei tikėjimų sistemos,
kurios paprastai gali būti nelaikomos religijomis.
444. Siekiant padidinti duomenų nuoseklumą ir palyginamumą, aukščiausiu lygmeniu
rekomenduojama taikyti šį religijų klasifikaciją:
(1.0) Krikščionybė:
(1.1) katalikybė;
(1.2) stačiatikybė;
(1.3) protestantizmas (įskaitant anglikonų, baptistų, brolių, kalvinistų, evangelikų,
liuteronų, metodistų, sekmininkų, pietistų, presbiterionų, reformatų ir kitų
protestantų grupes);
(1.4) jehovistai;
(1.5) rytų krikščionys;
(1.6) kiti krikščionys;
(2.0) islamas:
(2.1) alaviai (nusairiai);
(2.2) ismailiai (septynininkai);
(2.3) imamiai (dvylikininkai);
(2.4) šyja;
(2.5) sūfiai;
(2.6) suni;
(2.7) zaidžiai (penkininkai);
(3.0) judaizmas;
(4.0) budizmas;
(5.0) induizmas;
(6.0) sikkhizmas;
(7.0) kitos religinės grupės;
(8.0) be religijos.
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X skyrius. NEGALIA
Įžanga
445. Surašymo metu galima gauti vertingą informaciją apie negalią šalyje. Šalyse, kur
reguliariai neatliekamos specialios gyventojų apklausos apie negalią arba į atliekamas apklausas
neįtraukiami klausimai apie negalią, surašymas gali būti vienintelis informacijos apie gyventojų
negalios dažnumą ir pasiskirstymą šaltinis nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. Šalyse,
kurios yra registravimo sistema, reguliariai teikianti duomenis apie asmenis su rimčiausiais
negalios tipais, surašymas gali būti naudojamas šiems duomenims papildyti informacija,
susijusia su platesne negalios sąvoka pagal tarptautinį funkcinį negalios ir sveikatos
klasifikatorių (ICF), kaip aprašyta toliau. Surašymo duomenis galima naudoti planuojant
programas ir paslaugas (profilaktiką ir reabilitaciją), stebinti negalios tendencijas šalyje,
vertinant nacionalines programas ir paslaugas užtikrinant lygias galimybes ir tarptautinį negalios
paplitimą šalyse palyginamumą.
Negalios statusas (nepagrindinė tema)

446. Pagal negalios statusą gyventojai suskirstomi į asmenis su negalia ir be jos.
Asmenys su negalia apibrėžiami kaip asmenys, su kuriais yra susijusi didesnė rizika nei su kitais
gyventojais, kad jų sugebėjimas atlikti konkrečias užduotis arba dalyvauti funkcinėje veikloje
gali būti ribotas. Į šią grupę įtraukiami asmenys, kurių pagrindinis funkcionavimas, pavyzdžiui,
vaikščiojimas arba klausa, yra ribotas, net jeigu tokie apribojimai sumažinti panaudojant
pagalbinius prietaisus, pritaikytą aplinką arba gausius išteklius. Tokie asmenys gali neturėti
jokių apribojimų atlikdami konkrečias užduotis, tokias kaip maudymasis arba rengimasis, arba
dalyvaudami tokioje veikloje kaip darbas ar bažnyčios lankymas dėl to, kad asmens arba
aplinkos lygmeniu įgyvendintos būtinos pritaikymo priemonės. Tačiau vis dėlto šie asmenys bus
laikomi asmenimis, su kuriais susijusi didesnė rizika, kad jie patirs tam tikrus apribojimus
vykdydami veiklą ir (ar) dalyvaudami veikloje nei kiti gyventojai dėl pagrindinių funkcijų
apribojimų ir dėl to, kad nesant esamo pritaikymo lygio jų dalyvavimo lygis būtų mažesnis.
447. Nustatant negalią rekomenduojama atsižvelgti į šias 4 svarbiausias sritis:
i.
ii.
iii.
iv.

vaikščiojimas;
rega;
klausa;
supratimas.

Išsami priemonė apimtų visas šias sritis (žr. 468 punktą).
Jeigu šalys pageidautų, galima papildomai atsižvelgti ir į tokias sritis kaip sugebėjimas
rūpintis savimi ir bendrauti.
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Negalios struktūra ir terminologija
448. 2001 m. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) parengė tarptautinį funkcinės veiklos,
negalios ir sveikatos klasifikatorių (ICF)45, pakeitusį 1980 m. tarptautinį ydų, veiklų ir dalyvumo
klasifikatorių (ICIDH)46. ICF – tai klasifikavimo sistema, kurios pagrindu sukuriama sąvokų
struktūra su sąvokų apibrėžimais, terminologija ir terminų apibrėžimais bei su negalia susijusių
kontekstinių komponentų klasifikacija, įskaitant dalyvavimo ir aplinkos veiksnius.
449. ICF sudaro daugelis dydžių, kurias galima naudoti asmenų su negalia padėčiai stebėti.
Sistema suskirstyta į dvi dalis, kiekvienoje kurių yra po du komponentus:
(1.0) funkcijos ir negalia, susijusios su:
(1.1) kūno funkcijomis ir kūno struktūromis (ydomis);
(1.2) veikla (apribojimais) ir dalyvavimu (apribojimais);
(2.0) kontekstiniai veiksniai, susiję su:
(2.1) aplinkos veiksniais;
(2.2) asmeniniais veiksniais.
450. ICF pateiktos klasifikavimo schemos visiems šiems elementams, išskyrus
asmeninius veiksnius.
ICF komponentų sąveikos
451. Dalių ir komponentų sąveikos parodytos 3 schemoje.

2001 m. ICF sąvokų sąveika
Sveikatos būklė (sutrikimas / liga)

Kūno
funkcijos ir struktūra
(yda)

Aplinkos veiksniai

Aktyvumas
(apribojimai)

Dalyvavimas
(apribojimai)

Asmeniniai
veiksniai

452. Pagrindinė klasifikatoriaus struktūra aprašyta VIII priede.
45

Tarptautinis funkcinės veiklos, negalios ir sveikatos klasifikatorius (ICF), Ženeva, Pasaulio sveikatos
organizacija, 2001 m.
46
Tarptautinis ydų, veiklų ir dalyvumo klasifikatorius (ICIDH), Ženeva, Pasaulio sveikatos organizacija, 1980
m.
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Surašymo naudojimas negaliai įvertinti bendruoju lygmeniu
453. Surašymas siūlo tik ribotą vietą ir laiką klausimams viena tema, tokia kaip negalia.
Kadangi ICF siūlo kelis dydžius, kuriais galima naudotis kuriant surašymo priemonę, geriausia
sutelkti dėmesį į kelis šiuos dydžius, o kitus palikti naudojimui išsamesnėse namų ūkių
apklausose. Rengiami ir išbandomi trumpi klausimų apie negalią rinkiniai, kuriuos galima
įtraukti į surašymą, ir išsamesni rinkiniai, kuriuos rekomenduojama įtraukti į gyventojų
apklausas47. Rekomenduojamų rinkinių tikslas – pagerinti duomenų apie negalią palyginamumą
tarp šalių.
454. Pasaulio veiksmų programoje, susijusioje su neįgaliaisiais (PVP),48 pateiktos vertingos
gairės dėl duomenų apie negalią naudojimo konceptualizacijos. Trys pagrindiniai Pasaulio
veiksmų programos tikslai – galimybių sulyginimas, reabilitacija ir prevencija.
455. Trys didžiausios negalios vertinimo surašymo metu tikslų klasės yra šios:
a) teikti paslaugas, įskaitant paslaugų teikimo programų ir politikos rengimą bei šių
programų ir paslaugų vertinimą. Paslaugų teikimas gyventojų lygmeniu apima būstų,
transporto, pagalbinių technologijų, profesinės ar mokymosi reabilitacijos ir
ilgalaikės slaugos poreikių tenkinimą, bet tuo neapsiriboja;
b) stebėti gyventojų funkcinės veiklos lygį. Funkcinės veiklos lygių stebėsena vykdoma
vertinant rodiklius ir analizuojant tendencijas. Gyventojų funkcinės veiklos lygis
laikomas pirminiu sveikatos ir socialiniu rodikliu, kuriuo aprašoma gyventojų būklė
visuomenėje;
c) vertinti galimybių sulyginimą. Galimybių sulyginimas vertinamas stebint ir vertinant
antidiskriminacinių įstatymų ir politikos rezultatus bei paslaugų ir reabilitacijos
programas, kurių tikslas – gerinti ir sulyginti asmenų su ydomis dalyvavimą visais
gyvenimo aspektais.
456. Tokių vertinimų tikslas atitinka PVP paskirtį, pagal kurią apibrėžiami svarbiausi
politikos formavimo ir programų planavimo tikslas tarptautiniu lygmeniu. Bendras tikslas –
skatinti asmenų su negalia dalyvavimą visuose gyvenimo aspektuose užkertant kelią negalios
pradžiai ir pasekmėms, skatinant optimalius funkcinės veiklos lygius ir sulyginant dalyvavimo
galimybes.
457. Lygių galimybių suteikimo vertinimas – tai tikslas, kurio geriausia galima pasiekti
atliekant surašymą. Būtent šio tikslo siekiama pagal temą „Negalios statusas“.
458. Pagal pateiktą negalios statuso apibrėžimą (žr. 446 punktą) reikalaujama, kad negalia
būtų apibrėžiama kaip sugebėjimo atlikti pagrindines veiklos funkcijas apribojimas, o ne kaip
apribojimas vykdant organizuotą veiklą (tokią kaip švietimo įstaigos lankymas arba darbas) ar
dalyvaujant joje.
47

Šiuos klausimus rengia Vašingtono negalios statistikos grupė (VG), JT miesto grupė, siūlanti tarptautines
priemones negaliai vertinti. Dėl naujesnės informacijos dėl klausimų žr.
www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm.
48

Pasaulio veiksmų programa, susijusi su neįgaliaisiais, Jungtinės Tautos, Niujorkas, 1983 m.
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Nors gali atrodyti, kad vertinant lygių galimybių suteikimą reikia vertinti veiklą ir dalyvavimą,
toks požiūris nepadeda nustatyti gyventojų dalyvavimo lygio pokyčių keičiantis galimybėms.
Jame tik atsispindi aplinkybės, kuriomis egzistuoja tie, kas dėl nepalankios aplinkos arba
pagalbinių prietaisų nebuvimo, yra apriboti dalyvaudami veikloje. Kai lygių galimybių
suteikimas vertinamas pripažįstant ryšį tarp bazinio veiklos lygio ir paskesnio dalyvavimo,
galima išvengti tam tikrų metodinių problemų.
459. Atskiriant ydos sukeltų bazinės veiklos apribojimų konceptualinius dydžius nuo
sudėtingesnės su dalyvavimu susijusios veiklos galima nustatyti įsiterpiančius mechanizmus,
kurie palengvina užduočių atlikimą ir organizuotos veiklos vykdymą arba į ją kišasi. Analizės
etapu asmenys, nustatyti su negalia ir be jos atsižvelgiant į jų sugebėjimą atlikti bazinę veiklą,
gali būti lyginami su duomenimis, nustatytais atsižvelgiant į jų dalyvavimą organizuotoje
veikloje (pvz., mokykloje ir darbe). Toks palyginimas leidžia įvertinti lygių galimybių suteikimą.
Atskiriant veiklą nuo vykdymo taikomi skirtingi požiūriai, kurių tikslas yra stebėti gyventojų
funkcinę veiklą ir įvertinti galimybių sulyginimą. Vertinant galimybių sulyginimą,
konceptualiniai elementai sujungiami analizės metu, o stebint funkcinę veiklą – sujungimas
vyksta renkant duomenis.
460. Pagal ICF modelį ir jo keturis pagrindinius dydžius (kūno struktūra ir funkcinė veikla,
veikla, dalyvavimas ir aplinka), baziniams veiklos elementams, kurių reikia, kad būtų gerai
įvertinta dalyvavimo apribojimų rizika, nustatyti reikėtų naudoti į veiklą orientuotų klausimų
rinkinį paprasčiausiu ir elementariausiu lygmeniu.
461. Į veiklą orientuoto požiūrio laikomasi ir Eurostato sukurtame Europos sveikatos būklės
modulyje. Modulis sukurtas Europos statistikos sistemoje, ir nors jo tikslas – vykdyti platesnę
duomenų rinkimo veiklą, tokią kaip apklausos sveikatos tema, jis vis dėlto gali būti naudojamas
norint nustatyti surašymo klausimus veiklos apribojimams vertinti. Šis modulis taip pat apima
minimalųjį Europos sveikatos modulį (MEHM)49.
462. Atsižvelgiant į negalios temos jautrumą ir sudėtingumą, rekomenduojama nustatyti
kelias veiklos sritis, kuriose galima žmonių klausti apie jų sugebėjimą atlikti užduotis tose srityse
užuot klausę apie bendrą negalios statusą.
Svarbiausios sritys:
463. Srityse turi atsispindėti vartojamas negalios apibrėžimas. Į trumpą klausimų rinkinį, kurį
rekomenduojama naudoti surašymams, siūloma įtraukti tik sritis, atitinkančias atrankos
kriterijus.
Įtraukimo kriterijai: įvairių gyventojų grupių arba kultūrų palyginamumas, tinkamumas
savarankiškam atsakymui ir vieta surašymo formoje. Kiti siūlomi kriterijai: srities svarba
visuomenės sveikatos problemų požiūriu. Remiantis šiais kriterijais keturios pagrindinės sritys
49

Toliau pateikta nuoroda į Europos sveikatos būklės modulį yra nuoroda ir į minimalųjį Europos sveikatos modulį
(MEHM).
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/health/library?l=/reports/healthsinterviewssurvey/questionnaire
translatio&vm=detailed&sb=Title
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laikomos svarbiausiomis. Tai yra vaikščiojimas, rega, klausa ir supratimas. Be to, jei yra vietos,
galima įtraukti dar dvi sritis – sugebėjimas rūpintis savimi ir bendravimas. Vaikščiojimo, regos ir
klausos sritys taip pat įtrauktos į Europos sveikatos būklės modulį.
464. Vaikščiojimas atitinka pritaikymo skirtingoms kultūroms kriterijus ir vietos
reikalavimus, kad duomenys būtų lygintini, nes vaikščiojimas – tai geras esminės fizinės
funkcijos rodiklis ir labiausiai apriboja dalyvavimą. Tai taip pat esminė funkcinės veiklos sritis,
apie kurią asmuo gali pats atsakyti.
465. Nors rega taip pat kelia visuomenės sveikatos problemą, savarankiškas informavimas
apie regos apribojimus kelia daugiau problemų, visų pirma, kai asmenys nešioja akinius regos
ydoms taisyti.
Panašūs sunkumai yra susiję su teiravimusi apie klausos funkciją. Paprasčiausias būdas gauti
informaciją apie pagalbinius prietaisus, tokius kaip akiniai ir klausos aparatai, neįnešant
sumaišties į atsakymus į tokius klausimus, – užduoti klausimus apie klausos ar matymo
sunkumus be jokių prietaisų ar pagalbos.
466. Tačiau prietaisai, tokie kaip akiniai, beveik visiškai išsprendžia problemą didžiajai
daliai asmenų, kurių funkcinė veikla apribota, ir ydą turinčių asmenų skaičiai gali būti labai
dideli. Dažnai diskutuojama, kad teiraujantis apie matymą nenaudojant akinių padidėja asmenų
su negalia skaičius, o jų grupė pasidaro pernelyg nevienalytė, t. y. į grupę įtraukiami asmenys,
kuriems egzistuoja labai nedidelė rizika, kad jie turės dalyvavimo problemų, kartu su tais,
kuriems rizika didelė.
Taip pat galima užduoti klausimus apie matymo sunkumus net ir naudojant akinius, jei jie
paprastai nešiojami, ir klausos sunkumus naudojant klausos aparatus, jei jais naudojamasi.
467. Iš keturių svarbiausių sričių sudėtingiausia nustatyti supratimą. Supratimas apima
daugelį funkcijų, tokių kaip atminimas, koncentracija, sprendimų priėmimas, šnekamosios ir
rašytinės kalbos supratimas, orientavimasis vietoje arba naudojimasis žemėlapiu, matematinių
skaičiavimų atlikimas, skaitymas ir mąstymas. Nuspręsti, kokia funkcija būtų skirtingose
kultūrose panaši, kad atstovautų net ir vienam supratimo aspektui, sudėtinga. Tačiau atminimas
ir koncentracija arba sprendimų priėmimas tikriausiai būtų geriausi įvairiose kultūrose suderinami
aspektai. Skaitymas ir matematinių skaičiavimų atlikimas arba kiti išmokti gebėjimai labai
priklauso nuo tam tikros kultūros švietimo sistemų.
Papildomos sritys:
468. Yra papildomų fizinių funkcijų sričių, kurias galima įtraukti į surašymo klausimus
atsižvelgiant į turimą vietą. Kitos sritys, kurias galima įtraukti, yra susijusios su rankų ir pirštų
funkcionavimu bei psichologine funkcija.
Nors nustatyti psichologinės gyventojų funkcijos problemas yra labai svarbu vertinant negalią
tam tikram nustatytam tikslui, su psichine / psichologine funkcija susiję klausimai susidurtų su
sunkumais dėl tokių problemų stigmatizacijos kultūroje lygių. Dėl to galėtų būti nesėkmingas
visas klausimų rinkinys.
Surašymo klausimai
469. Ypatingą dėmesį rekomenduojama skirti rengiant surašymo klausimus negaliai
įvertinti. Klausimų formuluotės ir struktūra daro didelį poveikį tikslumui nustatant
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asmenis su negalia. Apie kiekvieną sritį reikia klausti užduodant atskirą klausimą50. Vartojama
kalba turi būti aiški, nedviprasmiška ir paprasta. Visais atvejais reikia vengti neigiamų terminų.
Klausimus apie negalią reikia užduoti kiekvienam namų ūkio nariui, o bendrų klausimų apie
asmenų su negalia buvimą namų ūkyje reikėtų vengti. Jei būtina, informaciją apie neveiksnų
šeimos narį gali suteikti jo atstovas. Svarbu pasiteirauti apie kiekvieną šeimos narį atskirai, o ne
užduoti bendrą klausimą. Suskirstytos atsakymų kategorijos taip pat gali pagerinti gaunamą
informaciją apie negalią.
470. Europos sveikatos būklės modulį (žr. 461 punktą) sudaro standartinių klausimų rinkinys
įvairiose srityse. Jis gali būti naudojamas kaip šaltinis surašymo klausimams rengti trijose iš
keturių pagrindinių sričių (rega, klausa ir vaikščiojimas). Taip pat yra klausimų rinkinys
nacionaliniams surašymams informacijai keturiose pagrindinėse srityse rinkti51. Klausimai
parengti siekiant gauti tarp šalių palygintinus duomenis apie gyventojus, kurių labai skirtingos
kultūros ir skirtingi ekonominiai ištekliai. Tikslas yra identifikuoti asmenis, turinčius panašiuos
funkcinės veiklos apribojimų tipus ir lygius neatsižvelgiant į tautybę arba kultūrą.
Šių klausimų tikslas nėra nustatyti kiekvieno asmens su negalia tapatybę kiekvienoje
bendruomenėje. Klausimai gali nepatenkinti visų negalios statistikos poreikių. Joje gali ir
neatsispindėti gyventojų vertinimas daugelyje sričių, nors tai būtų įmanoma pasitelkiant kitas
duomenų rinkimo formas arba administracinius duomenis.
471. Manoma, kad informacija, gaunama atliekant negalios statuso vertinimą (žr. 446
punktą) turi:
a) atstovauti kurios nors šalies daugumai, bet ne visiems asmenims, kurių
bazinė funkcinė veikla apribota;
b) atspindėti dažniausiai pasitaikančius bazinės veiklos apribojimus kurioje nors
šalyje;
c) registruoti asmenis su panašiomis problemomis skirtingose šalyse.
472. Klausimais nustatomi gyventojai su funkcinės veiklos apribojimais, dėl kurių gali būti
ribojamas jų nepriklausomas dalyvavimas visuomenės gyvenime. Šie duomenys turėtų būti
naudojami lyginant asmenų su negalia ir asmenų be negalios dalyvavimo darbo rinkoje, švietimo
sistemoje arba šeimos gyvenime lygius siekiant nustatyti, ar asmenys su negalia yra socialiai
įtraukti. Be to, duomenis galima naudoti stebinti asmenų su apribojimais paplitimo tendencijas
tam tikroje bazinės veiklos srityje. Jais nebūtų aprėpti visi gyventojai su apribojimais ir nebūtinai
būtų atspindėtas „tikras“ gyventojų su negalia skaičius, kuriam reikėtų įvertinti apribojimus
visose srityse.
Surašymo naudojimas negaliai tikrinti ir tolesni veiksmai atliekant kitas apklausas
473. Šalys, planuojančios specializuotas apklausas apie negalią, gali pageidauti naudoti
surašymą šių apklausų atrankos struktūrai kurti ir naudoti tikrinimo priemonę asmenims, su
kuriais vėliau būtų kalbamasi, nustatyti. Šiam tikslui naudojami apibrėžimai ir priemonės
50

Kai sritys apjungiamos užduodant klausimą apie regą ARBA klausą, respondentai dažnai susipainioja ir mano,
kad tam, kad atsakytų „taip“, jie turėtų turėti sunkumų abiejose srityse. Be to, jeigu gauti konkretūs apribojimų
skaičiai, tai naudinga ir vidaus planavimui, ir tarptautiniams palyginimams.
51
Dėl išsamesnės informacijos žr. Vašingtono grupės tinklalapį: www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm.
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labai skiriasi nuo naudojamų lygioms galimybėms vertinti. Pagrindinis tikrinimo tikslas –
aprėpti kiek įmanoma daugiau siekiant nustatyti didžiausią asmenų grupę, kurią galima būtų
nagrinėti toliau. Patikrinimo klausimą reikia parengti taip, kad būtų sumažinta galimybė pateikti
netikrą neigiamą atsakymą52, o dėl netikrų teigiamų atsakymų53 nereikėtų labai nerimauti.
474. ICF struktūroje surašymo patikrinimas gali apimti visas tris svarbiausius dydžius – kūno
struktūrą ir funkcinę veiklą, veiklą ir dalyvavimą. Tai leis laikytis plataus požiūrio į tolesnes
apklausas, kurias atliekant galima geriau išstudijuoti skirtingus negalios aspektus.
475. Į 469–472 punktuose pateiktas rekomendacijas taip pat reikėtų atsižvelgti rengiant
patikrinimo modulį.
476. Prieš priimant sprendimą naudoti surašymą kaip pagrindą tolesnių apklausų struktūrai
parengti, svarbu visiškai atsižvelgti į teisinius surašymo duomenų naudojimo šiam tikslui
aspektus. Respondentai turi būti informuoti, kad duomenys gali būti naudojami tolesnėms
studijoms. Gali prireikti kreiptis į valstybės įstaigas, atsakingas už asmens duomenų apsaugą, jų
leidimui gauti.

52

Asmenys, kurie turi negalią, bet surašyme nenurodyti kaip turintieji negalią.
Asmenys, kurie surašyme nurodyti kaip turintieji negalią, bet iš tikrųjų jos neturintys
(kaip vertinama taikant didžiausią tolesnės apklausos metu naudojamą priemonę).
53

11 skyrius. Namų ūkio ir šeimos charakteristikos
103 puslapis
XI skyrius. NAMŲ ŪKIO IR ŠEIMOS CHARAKTERISTIKOS
Įžanga
477. Namų ūkio ir šeimos sudėtį galima studijuoti skirtingais požiūriais. Nagrinėjant su namų
ūkiais susijusias temas svarbu suvokti skirtingas sąvokas, susijusias su namų ūkiais ir su
šeimomis. Šie klausimai išsamiai išnagrinėti šiame skyriuje.
Daugelis klausimų (pavyzdžiui, būstų problemos) susiję su duomenimis namų ūkio ir šeimos
lygmeniu, o ne asmens lygmeniu. Daugelyje šalių šeimos ir namų ūkio formavimosi modelis
keičiasi, ir svarbu ištirti esamus struktūrinius pokyčius.
Apibrėžtys
478. Šalims rekomenduojama naudoti nuolatinę gyvenamąją vietą kaip namų ūkio narių
skaičiaus pagrindą. Žr. 158–166 punktus apie pagrindinę temą „Nuolatinė gyvenamoji vieta“,
kur be kitų dalykų svarstomi tokie klausimai kaip laikinas nebuvimas. Jeigu turima tik de jure
(teisinė) informacija (pavyzdžiui, iš registrų) apie oficialią gyvenamąją vietą, t. y. nėra
informacijos apie nuolatinę gyvenamąją vietą, ta informacija galima naudotis (vien tik ja ar
kartu su kita informacija iš kitų šaltinių), jeigu manoma, kad ji gana tiksliai atspindės nuolatinę
gyvenamąją vietą.
Namų ūkio sąvoka
479. Asmeninis namų ūkis – tai:
a) vieno asmens namų ūkis, t. y. asmuo, gyvenantis vienas individualiame
gyvenamajame būste arba kaip nuomininkas užimantis atskirą gyvenamojo būsto
kambarį (ar kambarius), bet nesusijungia su jokiais kitais gyvenamojo būsto
gyventojais, kad sudarytų daugelio asmenų namų ūkio, kaip apibrėžta toliau, dalį,
arba
b) daugelio asmenų namų ūkis, t. y. dviejų ar daugiau asmenų grupė, kartu užimanti
visą gyvenamąjį būstą arba jo dalį ir aprūpinanti save maistu ir galbūt kitais
gyvenimui būtinais dalykais. Grupės nariai didesne ar mažesne dalimi gali apjungti
savo pajamas.
480. Ši asmeninio namų ūkio sąvoka žinoma kaip daugiaūkio namų ūkio sąvoka. Dėl to
nedaroma prielaidos, kad asmeninių namų ūkių skaičius lygus gyvenamųjų būstų skaičiui. Pagal
šią sąvoką reikėtų atskirti „visą išlaikymą gaunančius nuomininkus“ ir „nuomininkus“. Visą
išlaikymą gaunantys nuomininkai maitinasi namų ūkyje, ir jiems paprastai leidžiama naudotis
visa namų ūkio įranga. Todėl jie yra namų ūkio nariai, kaip apibrėžta 479 punkte. Nuomininkai
naudojasi išsinuomota būsto dalimi tik patys. Jie priklauso kitam namų ūkiui.
481. Kai kuriose šalyse gali nepavykti surinkti duomenų apie bendrą daugiaūkio namų ūkio
narių ūkvedybą, pavyzdžiui, kai surašymas atliekamas remiantis registrais. Daugelyje šių šalių
naudojama kita asmeninio namų ūkio sąvoka – namų ūkio būsto sąvoka. Pagal namų ūkio būsto
sąvoką visi gyvenamajame būste gyvenantys asmenys laikomi vieno namų ūkio nariais, taigi
vienas namų ūkis yra vienas užimtas gyvenamasis būstas. Taigi pagal namų ūkio būsto sąvoką
užimtų gyvenamųjų būstų skaičius ir juos užimančių namų ūkių skaičius yra vienodas, kaip ir
būstų bei namų ūkių vieta.
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482. Ar šalyje naudojama „daugiaūkio namų ūkio vieneto“ arba „namų ūkio būsto“ sąvoka,
neturi didelės reikšmės bendram asmeninių namų ūkių skaičiui. Tačiau kalbant apie tam tikrus
namų ūkių tipus, pavyzdžiui, vieno asmens namų ūkius, skirtumai gali būti dideli. Todėl siekiant
užtikrinti tarptautinį palyginamumą šalims, kuriose taikoma „daugiaūkio namų ūkio vieneto“
sąvoka, rekomenduojama, jei įmanoma, apskaičiuoti asmeninių namų ūkių skaičių remiantis
„namų ūkio būsto“ sąvoka ir suskirstyti šį skaičių pagal namų ūkių dydžius.
483. Šalys turi nurodyti savo surašymų ataskaitose ir (ar) tam tikruose metaduomenyse, ar
jose naudota „daugiaūkio namų ūkio vieneto“ arba „namų ūkio būsto“ asmeninio namų ūkio
sąvoka.
484. Institucinis namų ūkis apima asmenis, kuriems prieglobstį ir maistą suteikia kokia nors
institucija. Institucija suprantama kaip juridinis asmuo, įsteigtas ilgalaikio apgyvendinimo ir
paslaugų teikimo asmenų grupei tikslams. Institucijos paprastai turi bendrą įrangą, kuria dalijasi
gyventojai (vonios, gyvenamojo kambario, valgymo įranga, miegamieji ir pan.). Didžioji
institucinių namų ūkių dauguma patenka į šias kategorijas:
(1.0) būstas studentams;
(2.0) ligoninės, sanatorijos, įstaigos neįgaliesiems, psichiatrijos įstaigos, senelių globos
namai ir slaugos namai;
(3.0) gyvenamosios patalpos su pagalbiniais įrenginiai ir labdaringos institucijos, įskaitant
ir institucijas benamiams;
(4.0) kareivinės;
(5.0) pataisos institucijos;
(6.0) religinės institucijos ir
(7.0) darbininkų bendrabučiai.
485. Institucinio namų ūkio nariai nuolatinę gyvenamąją vietą turi institucijoje.
Asmenys, kurie paprastai yra asmeninių namų ūkių nariai, bet gyvena institucijose, laikomi
institucinių namų ūkių nariais, jeigu jų tikras arba numanomas nebuvimas asmeniniame
namų ūkyje viršija vienerius metus.
486. Šalys turėti stengtis atskirti institucijose gyvenančius gyventojus nuo asmenų, kurie
yra asmeninių namų ūkių dalis kolektyvinėse gyvenamosiose patalpose. Pavyzdžiui,
institucijos darbuotojai, kurie gyvena institucijoje vieni ar su savo šeima, turi būti laikomi
asmeninių namų ūkių nariais.
487. Prieš surašymą šalys turėtu apsvarstyti galimybę naudoti gyvenamųjų patalpų patikros
priemonę. Naudojant trumpo klausimyno priemonę, be kitų dalykų, galima nustatyti
kolektyvinių gyvenamųjų patalpų pobūdį ir funkcijas, galimą asmeninių namų ūkių buvimą ir ar
siūlomos paslaugos benamiais laikomiems asmenims. Be to, vienas svarbus pranašumas
naudojant gyvenamųjų patalpų patikros priemonę yra tai, kad ji leidžia dirbti su daugiatiksliais
instituciniais namų ūkiais. Taigi institucinio namų ūkio dalis galima klasifikuoti skirtingai.
488. Gali būti skirtumų tarp šalių atsižvelgiant į tai, kaip nustatomos ribos tarp asmeniniuose
namų ūkiuose gyvenančių gyventojų ir instituciniuose arba kituose namų ūkiuose gyvenančių
gyventojų. Todėl leidiniuose apie surašymą reikia aiškiai nurodyti naudotas apibrėžtis ir pabrėžti
bet kokius nacionalinės praktikos ir šių rekomendacijų skirtumus.
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489. Yra kai kurių asmenų, kurie sudaro namų ūkius, bet negyvena asmeniniuose ar
instituciniuose namų ūkiuose.
Nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys benamiai
490. Benamių apibrėžimas gali skirtis skirtingose šalyse, nes benamystė – tai iš esmės
kultūrinis apibrėžimas, pagrįstas tokiomis sąvokomis kaip „pakankamos būsto sąlygos“,
„minimalus bendruomenės būstų standartas“ arba „apsaugos nuo neteisėto iškeldinimo
garantija“, kurios skirtingose bendruomenėse gali būti suprantamos skirtingai. Tam tikriems
politikos tikslams kai kurie institucijose gyvenantys asmenys gali būti laikomi benamiais.
491. Kalbant apie asmenis, negyvenančius asmeniniuose ar instituciniuose namų ūkiuose, gali
būti taikomos šios dvi kategorijos ar benamystės laipsniai:
(1.0) pirminė benamystė (arba pastogės neturėjimas). Į šią kategoriją įtraukiami asmenys,
gyvenantys gatvėse be prieglobsčio, kuris galėtų būti laikomas gyvenamosiomis
patalpomis (žr. 592–594 punktus);
(2.0) antrinė benamystė. Į šią kategoriją gali būti įtraukiami asmenys, neturintys nuolatinės
gyvenamosios vietos, kurie dažnai keliasi iš vieno būstų tipo į kitą (įskaitant būstus,
prieglobsčius, institucijas benamiams arba kitas gyvenamąsias patalpas). Į šią
kategoriją įtraukiami asmenys, gyvenantys asmeniniuose būstuose, bet savo
surašymo formoje pareiškiantys, kad neturi „nuolatinio adreso“.
492. Šios apibrėžtys pagrįstos rinkimu ir kitomis strategijomis, kuriomis užtikrinama,
pavyzdžiui, kad tam tikri būstai būtų tinkamai nustatytos kaip prieglobsčiai, o ne asmeniniai
būstai (žr. XIII skyrių apie būstų charakteristikas).
Šeimos sąvoka
493. Šeimos branduolys apibrėžiamas siaurąja prasme kaip du ar daugiau asmenų, kurie
gyvena viename namų ūkyje ir susiję tarpusavyje kaip vyras ir žmona, kaip kartu gyvenantys
partneriai, kaip susituokusi (įregistruota) vienos lyties partnerių pora arba kaip vienas iš tėvų ir
vaikas. Taigi šeimą sudaro pora be vaikų arba pora su vienu ar daugiau vaikų, arba vienišas tėvas
su vienu ar daugiau vaikų.
494. Šeimos sąvoka, kaip apibrėžta pirmiau, apriboja vaikų ir suaugusiųjų santykius tik
tiesioginiais (pirmo laipsnio) santykiais, t. y. tėvų ir vaikų santykiais. Kai kuriose šalyse yra
gana didelis „namų ūkių su praleista karta“, t. y. namų ūkių, kuriuos sudaro senelis (seneliai) ir
vienas ar daugiau anūkų, bet nėra tų vaikų tėvų, skaičius. Todėl šios šalys gali pageidauti įtraukti
tokius namų ūkius su praleista karta į savo šeimos apibrėžimą. Tam tikroje surašymo ataskaitoje
ir (ar) metaduomenyse turi būti aiškiai nurodyta, ar namų ūkiai su praleista karta įtraukti į šeimos
branduolio apibrėžtį ar ne.
495. „Vaikas“ – tai tikras vaikas, posūnis arba podukra, arba įvaikintas sūnus ar duktė
(neatsižvelgiant į amžių ar šeiminę padėtį), kuris paprastai gyvena bent vieno iš tėvų namų ūkyje
ir kuris šame namų ūkyj neturi partnerio arba savo vaiko (vaikų). Taip pat gali būti įtraukiami
anūkai ir anūkės, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą bent vieno iš senelių namų ūkyje, kai jų
tėvų ten nėra. Globotiniai neįtraukiami. Sūnus (anūkas) arba duktė (anūkė), gyvenantys
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su sutuoktiniu, su registruotu partneriu, su gyvenančiu kartu abipusiu susitarimu partneriu arba
su vienu ar daugiau savų vaikų, nelaikomi vaikais. Vaikas, kuris pakaitomis gyvena dviejuose
namų ūkiuose (pavyzdžiui, jo tėvams išsiskyrus) savo nuolatine gyvenamąja vieta turi laikyti
namų ūkį, kur jis praleidžia daugiausia laiko. Jeigu su abiem tėvais praleidžiama vienodai laiko,
nuolatinė gyvenamoji vieta bus vieta, kurioje vaikas yra surašymo metu.
496. Terminas „pora“ apima susituokusias poras, įregistruotas poras ir poras, gyvenančias
kartu abipusiu susitarimu. Du asmenys laikomi partneriais, gyvenančiais kartu abipusiu
susitarimu, jeigu jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra viename namų ūkyje, jie nėra susituokę ir
vienas su kitu turi santuoką primenančius santykius.
497. Trijų kartų namų ūkis susideda iš dviejų ar daugiau atskirtų šeimų branduolių arba
vieno šeimos branduolio ir kito šeimos nario (narių), kuriuose atstovaujamos bent trys kartos.
Dvi jauniausios kartos visada sudaro vieną šeimos branduolį. Pavyzdžiui, moteris, gyvenanti
namų ūkyje su savo vaiku (vaikais) ir tėvu (tėvais), turėtų būti laikoma to paties šeimos
branduolio dalis, kaip ir jos vaikas (vaikai), net jeigu ji niekada nebuvo ištekėjusi.
498. Atkurta šeima – tai šeima, kurią sudaro susituokusi ar kartu gyvenanti pora arba
susituokusi (įregistruota) vienos lyties partnerių pora, su vienu ar daugiau vaikų, kai bent vienas
vaikas nėra bendras, t. y. tik vieno poros nario vaikas. Jeigu kitas partneris vėliau įsivaikina
pirmo partnerio vaiką, naujai susidariusi šeima nebėra atkurta šeima.
499. Kai kurie šeimos branduoliai gyvena instituciniuose namų ūkiuose, pavyzdžiui,
vyresnio amžiaus poros, gyvenančios senelių globos namuose. Tačiau jų skaičius daugelyje EEK
regiono šalių labai mažas, ir juos dažnai sunku nustatyti. Todėl pagrindiniai apie šeimos
branduolį renkami duomenys turi būti susiję su šeimos branduoliais, gyvenančiais asmeniniuose
namų ūkiuose. Jeigu įtraukiami gyvenantieji instituciniuose namų ūkiuose, jei įmanoma, jie turi
būti nurodomi atskirai.
500. Šeimos branduoliai paprastai identifikuojami apdorojimo etapu atsižvelgiant į šeiminę
padėtį, lytį, amžių ir ryšius su pagrindiniu namų ūkio nariu. Tačiau daugelio šeimų namų ūkių
atveju šių duomenų dažnai nepakanka, kad jie sudarytų patikimą pagrindą asmenims priskirti prie
tam tikro šeimos branduolio. Šalys pačios sprendžia, ar šeimos branduolius šiuose namų ūkiuose
reikia nustatyti teiraujantis respondento surašyti kiekvieno šeimos branduolio narius iš eilės arba
kitu būdu.
501. Kai kurios šalys gali pageidauti išvesti informaciją ir apie „išplėstas šeimas“. Išplėstą
šeimą surašymo tikslams siūloma apibrėžti kaip dviejų ar daugiau asmenų grupę, kuri gyvena
kartu viename namų ūkyje ir kuri nesudaro šeimos branduolio, bet tie asmenys susiję vieni su
kitais (iki tam tikro laipsnio) kraujo, santuokos ar įvaikinimo ryšiais. Duomenys apie išplėstas
šeimas gali turėti tam tikrų pranašumų nagrinėjant ekonominius šeimų ar giminių kaip išlaidas
turinčių vienetų ryšius, bet jie taip pat turi tam tikrų pranašumų nagrinėjant ir klasifikuojant
šeimas demografiniu požiūriu. Šalys, kurios išveda informaciją apie šį šeimos tipą, raginamos
naudoti siūlomas klasifikacijas pagal nepagrindinę temą „Išplėstos šeimos statusas“ (žr. 530–532
punktus) ir „Išplėstos šeimos tipas“ (žr. 543–544 punktus).
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Vienos lyties asmenų partnerystės (išvestinė nepagrindinė tema)
502. Kai kurios šalys galėtų pageidauti rinkti ir skleisti duomenis apie vienos lyties asmenų
partnerystes. Kai kuriose šalyse vienos lyties partnerių poros gali būti įregistruotos. Kitose
šalyse du vienos lyties asmenys gali oficialiai susituokti. Dėl didėjančio tokių sąjungų teisinio
pripažinimo arba kartu gyvenančių vienos lyties asmenų, kurie nėra susituokę / įregistruoti,
svarbos gali atsirasti poreikis rinkti tokius duomenis. Tokiais atvejais informaciją apie vienos
lyties partnerių poras galima išvesti įtraukiant konkrečias vienos lyties partnerių kategorijas
(kurios skiriasi nuo skirtingų lyčių partnerių kategorijų) į klausimą apie santykį su pagrindiniu
asmeniu (žr. 506 punktą) arba į namų ūkių ryšių matricą (žr. 507 punktą).
503. Informacijai apie susituokusius arba nesusituokusius partnerius rinkti galima naudoti
šias atsakymų kategorijas:
(1.0)
(2.0)
(3.0)
(4.0)

vyras arba žmona;
vienos lyties įregistruota (susituokusi) pora;
skirtingų lyčių kartu gyvenantys partneriai;
vienos lyties kartu gyvenantys partneriai.

504. Kai renkami duomenys apie vienos lyties asmenų poras, vienos lyties partneriai turi būti
įtraukiami į šeimų kategorijas surašymo lentelėse. Jie turi sudaryti poras ir šeimas (su vaikais ar
be jų), bet juos reikia atskirti nuo skirtingų lyčių porų ir šeimų. Juos taip pat reikia skirti
pristatant duomenis apie asmenų šeimos statusą.
Asmenų namų ūkio ir šeimos charakteristikos
Namų ūkio narių ryšiai (pagrindinė tema)

505. Apie visus asmeniniuose namų ūkiuose gyvenančius asmenis reikia rinkti informaciją
apie jų ryšius su kitais namų ūkio nariais. Duomenis šia tema turi būti naudojami i) nustatant
šeimos branduolį ir įvairių tipų asmeninius namų ūkius; ii) išvedant namų ūkio narių šeimos
statusą ir namų ūkio statusą.
506. Atliekant ankstesnius surašymus namų ūkio struktūroms apibrėžti buvo
rekomenduojama išrinkti vieną pagrindinį asmenį namų ūkyje, su kuriuo visi kiti namų ūkio
nariai nurodo savo ryšį. Jeigu toks pagrindinis asmuo namų ūkyje atrinktas kruopščiai, šiuo
metodu gaunama tiksli informacija apie daugumą namų ūkio ir šeimos tipų. Tačiau tam tikrais
atvejais, pavyzdžiui, kalbant apie daugelio šeimų namų ūkį, šiuo metodu ne visada galima gauti
reikiamą informaciją. Taigi buvo sukurtas išsamesnis metodas – būtent namų ūkio ryšių
matricos metodas. Namų ūkio ryšių matrica leidžia rinkti duomenis apie visų namų ūkio narių
ryšius.
507. Kai kurios šalys turi gerą patirtį naudodami namų ūkio ryšių matricos metodą savo
surašymuose. Kitos šalys nurodė problemas, susijusias su šiuo požiūriu dėl jo sudėtingumo.
Todėl šalims rekomenduojama svarstyti galimybę naudotis ryšių matrica tik kaip vienu galimu
namų ūkio struktūros nustatymo metodu. Rekomenduojama atlikti ryšių matricos bandymus
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prieš surašymą siekiant patikrinti metodo galimybes. Jei ryšių matricos metodas įgyvendinamas,
rekomenduojama taikyti jį. Kitais atvejais šalims rekomenduojama naudoti vieną pagrindinį
asmenį namų ūkyje. Reikia pažymėti, kad namų ūkio ryšių matricą, jei būtina, galima apriboti
tam tikrais namų ūkio nariais, pavyzdžiui, tik suaugusiaisiais arba tik vaikais.
508. Ryšių tipų klasifikacija pagal vieną (jeigu naudojamas pagrindinio asmens metodas) ar
daugiau (kai naudojama namų ūkio ryšių matrica) kitų narių pateikta 515 ir 509 punktuose
atitinkamai.
509. Jeigu naudojamas namų ūkio ryšių matricos metodas, rekomenduojama naudoti šią
asmenų, gyvenančių asmeniniame namų ūkyje, klasifikaciją pagal ryšius su kitais namų ūkio
nariais. Rekomenduojama naudoti vieno lygio klasifikaciją, o neprivalomai – dviejų lygių.
(1.0) kito asmens vyras ar žmona;
(2.0) kito asmens partneris, gyvenantis kartu abipusiu susitarimu (kartu gyvenantis
partneris):
(2.1) kito asmens kitos lyties kartu gyvenantis partneris;
(2.2) kito asmens tos pačios lyties kartu gyvenantis
partneris;
(3.0) kito asmens vaikas;
(4.0) kito asmens tėvas ar motina;
(5.0) kitas kito asmens giminaitis;
(6.0) kito asmens ne giminaitis:
(6.1) globojamas vaikas;
(6.2) visą išlaikymą gaunantis nuomininkas;
(6.3) namų tarnas;
(6.4) kita.
510. Neprivalomas suskirstymas į papildomas kategorijas (2.1) „Kito asmens kitos lyties
kartu gyvenantis partneris“ ir (2.2) „Kito asmens tos pačios lyties kartu gyvenantis partneris“ turi
būti svarstomas kaip galimybė tose šalyse, kuriose norima rinkti duomenis apie vienos lyties
partnerystes. Įtraukiant konkrečią kategoriją dėl vienos lyties partnerių, kuri skiriasi nuo
skirtingų lyčių partnerių kategorijos, galima rinkti duomenis apie vienos lyties partnerystes, ir
skirtingų lyčių bei vienos lyties partneriams atskirti nereikia remtis klausimu apie lytį.
Atsižvelgiant į duomenų poreikius ir nacionalinius teisės aktus, informaciją galima rinkti apie
susituokusius (įregistruotus) ir (ar) nesusituokusius (de facto) vienos lyties partnerius. Siūloma
įgyvendinti kruopščių bandymų programą (vertinant tiek pažintinius, tiek kiekybinius aspektus)
prieš įvedant tokią jautrią temą į surašymo klausimyną.
511. Šalys galėtų pageidauti papildomai suskirstyti (3.0) kategoriją į skirtingų amžiaus
grupių vaikus. Toliau siūloma užtikrinti, kad į (6.4) kategoriją būtų įtraukiami darbuotojai,
išskyrus namų tarnus, kurie yra namų ūkio nariai (pavyzdžiui, slaugės, ūkių darbininkai).
Šalims, kuriose naudojama namų ūkio būsto sąvoka, taip pat gali prireikti atskirtų straipsnių
subnuomininkams ir subnuomininkų namų ūkio nariams.
512. Šalims, kuriose nustatomos šeimos su praleista karta, rekomenduojama naudoti dvi
papildomas kategorijas: vieną seneliui, kita – anūkui.
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513. Pagrindinio asmens, su kuriuo visi kiti namų ūkio nariai nurodo savo ryšius,
pasirinkimą reikia kruopščiai apsvarstyti. Anksčiau kaip pagrindinis asmuo buvo namų ūkio
„galva“ laikomas asmuo, bet ši koncepcija daugelyje regiono šalių nebelaikoma tinkama. Taip
pat kartais siūlyta, kad pagrindiniu namų ūkio asmeniu turėtų būti vyriausias asmuo namų ūkyje
arba asmuo, kuris turi didžiausias pajamas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pirminis klausimo
tikslas yra nustatyti šeimos statusą ir priskirti asmenis šeimoms, abu šie požiūriai turi silpnųjų
pusių. Automatiškas vyriausio asmens pasirinkimas gali būti nepageidautinas, nes daugelio
kartų namų ūkiuose daugiausia aiškių giminystės ryšių galima nustatyti tuo atveju, jeigu
pagrindinis asmuo išrenkamas iš vidurinės kartos.
Panašiai atrenkant didžiausias pajamas turintį asmenį gali būti taip, kad tai nebus asmuo, pagal
kurį galima nustatyti aiškius giminystės ryšius išsamiausiai. Tačiau yra tam tikros patirties, kad
geriausiai aiškius giminystės ryšius padės nustatyti šie pagrindinio asmens atrankos kriterijai:
a)
b)
c)
d)

vyras arba žmona iš namų ūkyje gyvenančios susituokusios poros (daugelio
kartų namų ūkyje pageidautina iš vidurinės kartos);
bet kuris partneris iš poros, gyvenančios kartu abipusiu susitarimu namų ūkyje,
kuriame nėra susituokusios poros;
vienas iš tėvų, kai vienas tėvas gyvena su savo bet kokios amžiaus sūnumis ar
dukterimis;
jeigu netaikoma nė viena pirmiau nurodytų sąlygų, gali būti pasirinktas bet kuris
suaugęs namų ūkio narys.

514. Šie kriterijai pateikiami čia kaip pavyzdys, kaip reikia rinkti suaugusį namų ūkio narį
siekiant palengvinti šeimos ryšių nustatymą. Čia pateikti svarstymai taip pat gali būti svarbūs
šalims, pageidaujančioms naudoti namų ūkio galvos sąvoką.
515. Siekiant palengvinti šeimos branduolių ir namų ūkių nustatymą, rekomenduojama
naudoti šią asmenų, gyvenančių asmeniniame namų ūkyje, klasifikaciją pagal ryšius su namų
ūkio pagrindiniu asmeniu. Rekomenduojama naudoti vieno lygio klasifikaciją, o neprivalomai –
dviejų lygių.
(1.0)

pagrindinis asmuo;

(2.0)

pagrindinio asmens sutuoktinis:
(2.1) vyras arba žmona;
(2.2) tos pačios lyties kartu gyvenantis asmuo;

(3.0) pagrindinio asmens partneris, gyvenantis kartu abipusiu susitarimu (kartu
gyvenantis partneris):
(3.1) kitos lyties kartu gyvenantis partneris;
(3.2) tos pačios lyties kartu gyvenantis partneris;
(4.0) pagrindinio asmens ir (ar) vyro / žmonos / kartu gyvenančio partnerio vaikas:
(4.1) tik pagrindinio asmens vaikas;
(4.2) pagrindinio asmens vyro / žmonos / kartu gyvenančio partnerio vaikas;
(4.3) bendras vaikas;
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(5.0) pagrindinio asmens vaiko vyras / žmona arba kartu gyvenantis partneris;
(6.0) pagrindinio asmens, jo sutuoktinio arba kartu gyvenančio partnerio tėvas arba
motina;
(7.0) kitas pagrindinio asmens, jo sutuoktinio arba kartu gyvenančio partnerio
giminaitis;
(8.0) su pagrindiniu namų ūkio asmeniu giminystės ryšių neturintys asmuo:
(8.1) globojamas vaikas;
(8.2) visą išlaikymą gaunantis nuomininkas;
(8.3) namų tarnas;
(8.4) kita.
516. Šalims, kuriose kaip šeimos branduolys nustatomos šeimos su praleista karta,
rekomenduojama naudoti dvi papildomas kategorijas: vieną seneliui, kita – anūkui.
517. Neprivalomas suskirstymas į papildomas kategorijas (3.1) „Kitos lyties kartu
gyvenantis partneris“ ir (3.2) „Tos pačios lyties kartu gyvenantis partneris“ turi būti svarstomas
kaip galimybė tose šalyse, kuriose norima rinkti duomenis apie vienos lyties partnerystes (žr. 510
punktą).
518. Neprivalomas suskirstymas į papildomas kategorijas (4.1), (4.2) ir (4.3) leidžia nustatyti
atkurtas šeimas asmeniniuose namų ūkiuose, jeigu pagrindinis asmuo yra atkurtos šeimos tėvas
(žr. 498 punktą).
519. Šalys galėtų pageidauti papildomai suskirstyti (4.1)–(4.3) kategorijas į skirtingų
amžiaus grupių vaikus. Toliau siūloma užtikrinti, kad į (8.4) kategoriją būtų įtraukiami samdomi
darbuotojai, išskyrus namų tarnus, kurie yra namų ūkio nariai (pavyzdžiui, slaugės, ūkių
darbininkai).
Šalims, kuriose naudojama namų ūkio būsto sąvoka, taip pat gali prireikti atskirtų straipsnių
subnuomininkams ir subnuomininkų namų ūkio nariams.
Namų ūkio statusas (išvestinė pagrindinė tema)
520. Informaciją apie asmenų statusą arba padėtį namų ūkyje reikia gauti visiems
asmenims, o asmenims asmeniniuose namų ūkiuose – informaciją apie tai, ar jie gyvena vieni, ar
šeimos branduolį turinčiame namų ūkyje arba su kitais.
521. Rekomenduojama ši gyventojų klasifikacija pagal namų ūkio statusą:
(1.0) asmuo asmeniniame namų ūkyje:
(1.1) asmuo šeimos branduolį turinčiame namų ūkyje:
(1.1.1) vyras;
(1.1.2) žmona;
(1.1.3) vyriškosios lyties partneris abipusiu susitarimu kartu gyvenančioje
poroje;
(1.1.4) moteriškosios lyties partneris abipusiu susitarimu kartu
gyvenančioje poroje;
(1.1.5) vienas tėvas;
(1.1.6) viena motina;
(1.1.7) vaikas iki 25 metų amžiaus;
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(1.1.8) 25 ar daugiau metų amžiaus sūnus / duktė;
(1.1.9) kiti asmenys, kurie nėra šeimos branduolio nariai, bet gyvena
šeimos branduolį turinčiame namų ūkyje;
(1.2) asmuo kituose asmeniniuose namų ūkiuose:
(1.2.1) gyvenantis vienas;
(1.2.2) gyvenantis su giminėmis;
(1.2.3) gyvenantis su giminystės ryšių su juo neturinčiais asmenimis;
(2.0) asmuo neasmeniniame namų ūkyje:
(2.1) asmuo instituciniame namų ūkyje;
(2.2) pirminis benamis;
(2.3) kita.
522. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti trijų lygių. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės aktus ir duomenų poreikius šalys gali įtraukti vyriausią registruotos (susituokusios) vienos
lyties poros partnerį į (1.1.1) kategoriją, o jauniausią partnerį – į (1.1.2) kategoriją.
523. Šalims, kuriose nustatomos šeimos su praleista karta, rekomenduojama naudoti dvi
papildomas kategorijas pagal (1.1) kategoriją: vieną seneliui, kita – anūkui.
524. Reikėtų pažymėti, kad informaciją apie namų ūkio statusą galima naudoti išvedant de
facto šeiminę padėtį (kaip ji dažnai vadinama), pavyzdžiui, ar oficialiai nesusituokęs asmuo
gyvena kartu su partneriu abipusiu susitarimu arba ar oficialiai susituokęs asmuo gyvena be
partnerio.
Šeimos statusas (išvestinė pagrindinė tema)
525. Informaciją apie šeimos statusą reikia gauti visiems asmenims. Šeimos statusas
įvertinamas atsižvelgiant į partnerį, vieną tėvą ar vaiką.

526. Rekomenduojama ši šeimose gyvenančių gyventojų klasifikacija:
(1.0) partneris:
(1.1) vyras susituokusioje poroje;
(1.2) žmona susituokusioje poroje;
(1.3) vyriškosios lyties partneris abipusiu susitarimu gyvenančioje poroje;
(1.4) moteriškosios lyties partneris abipusiu susitarimu gyvenančioje poroje;
(2.0) vienas tėvas:
(2.1) vienas tėvas;
(2.2) viena motina;
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(3.0) vaikas:
(3.1) vaikas iki 25 metų:
(3.1.1) abiejų partnerių vaikas;
(3.1.2) tik vyriškosios lyties partnerio vaikas;
(3.1.3) tik moteriškosios lyties partnerio vaikas;
(3.1.4) vienišo tėvo vaikas;
(3.1.5) vienišos motinos vaikas;
(3.2) 25 ar daugiau metų sūnus / duktė:
(3.2.1) abiejų partnerių sūnus / duktė;
(3.2.2) tik vyriškosios lyties partnerio sūnus / duktė;
(3.2.3) tik moteriškosios lyties partnerio sūnus / duktė;
(3.2.4) vienišo tėvo sūnus / duktė;
(3.2.5) vienišos motinos sūnus / duktė.

527. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti dviejų lygių. Galima įtraukti papildomą
informaciją apie jauniausio vaiko amžių, pavyzdžiui, iki 18, 18–24, 25–29 ir 30 ar daugiau metų.
Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus ir duomenų poreikius šalys gali įtraukti vyriausią
registruotos (susituokusios) vienos lyties poros partnerį į (1.1) kategoriją, o jauniausią partnerį –
į (1.2) kategoriją.
528. Šalims, kuriose nustatomos šeimos su praleista karta, rekomenduojama naudoti tris
papildomas kategorijas: (3.3) anūkas iki 25 metų amžiaus, (3.4) 25 ar daugiau metų amžiaus
anūkas / anūkė ir (4.0) senelis.
529. Vaikų klasifikacijai atkurtose šeimose reikia skirti ypatingą dėmesį. Šie vaikai turi būti
klasifikuojami pagal jų ryšius su abiem tėvais. Jeigu vaiką įsivaikino naujas partneris, jis turi būti
priskiriamas (3.1.1) ar (3.2.1) kategorijai, o šeima neturėtų būti laikoma atkurta šeima (jeigu nėra
taip, kad naujas partneris neįsivaikino visų vaikų), žr. 498 punktą. Jei ne, jis priskirtinas (3.1.2) ar
(3.1.3) kategorijai arba (3.2.2) ar (3.2.3) kategorijai.
Išplėstos šeimos statusas (išvestinė nepagrindinė tema)
530. Šalims, kurios pageidauja gauti duomenų apie išplėstas šeimas, siūloma klasifikuoti
asmenis asmeniniuose namų ūkiuose pagal išplėstos šeimos statusą.
531. Rekomenduojama naudoti šią klasifikaciją remiantis jų ryšiu su pagrindiniu namų ūkio
asmeniu:
(1.0) išplėstos šeimos pagrindinis asmuo;
(2.0) pagrindinio asmens vyras / žmona, registruotos (susituokusios) vienos lyties poros
partneris arba kartu gyvenantis partneris;
(3.0) pagrindinio asmens vaikas;
(4.0) pagrindinio asmens kitas giminaitis;
(5.0) išplėstos šeimos nariu nesantis asmuo.
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532. Kai kurios šalys taip pat gali pageidauti papildomai suskirstyti (4.0) kategoriją pagal ryšių
tipą konkretiems reikalavimams patenkinti.
Šeimos branduolių charakteristikos
Šeimos branduolio tipas (išvestinė pagrindinė tema)

533. Šeimos branduolys apibrėžtas 493 punkte. Šeimos branduolius reikia klasifikuoti pagal
tipą.
534. Rekomenduojama šį šeimos branduolių klasifikacija pagal tipą:
(1.0) vyro ir žmonos šeima, neatkurta šeima:
(1.1) be kartu gyvenančių vaikų;
(1.2) su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų;
(1.3) jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25 ar vyresni;
(2.0) kartu gyvenanti pora, neatkurta šeima:
(2.1) be kartu gyvenančių vaikų;
(2.2) su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų;
(2.3) jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25 ar vyresni;
(3.0) vienas tėvas:
(3.1) su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų;
(3.2) jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25 ar vyresni;
(4.0) viena motina:
(4.1) su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų;
(4.2) jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25 ar vyresni;
(5.0) atkurta šeima:
(5.1) su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų;
(5.2) jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25 ar vyresni.
535. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti dviejų lygių, išskyrus (5.0) kategoriją bei
(5.1) ir (5.2) papildomas kategorijas dėl atkurtų šeimų. Šalys, kurios nenori išskirti atkurtų šeimų
kaip atskiro šeimos branduolio tipo, turėtų svarstyti galimybę pasinaudoti pakeista
klasifikatoriaus versija, kur (1.0) į kategoriją „Vyro ir žmonos šeima, neatkurta šeima“ ir (2.0)
kategoriją „Kartu gyvenanti pora, neatkurta šeima“ taip pat būtų įtrauktos atkurtos šeimos ir kur
paskutinė kategorija turėtų būti (5.0) „Kitas šeimos branduolių tipas“ be papildomo padalinimo.
Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus ir duomenų poreikius šalys gali įtraukti registruotas
(susituokusias) vienos lyties poras į (1.0) kategoriją.
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536. Šalims, kuriose nustatomos šeimos su praleista karta, rekomenduojama naudoti
papildomą kategoriją – (6.0) „Šeima su praleista karta“.
537. Šalims, kurios nori papildomai suskirstyti klasifikaciją įtraukiant moteriškosios lyties
partnerio amžių (šeimoms, kurias sudaro pora) ir (ar) tėvo amžių (šeimoms, kurias sudaro
vieniši tėvai), siūloma tai daryti naudojant bent šias amžiaus grupes: iki 35 metų; 35–54 metų;
55 ir vyresni. Siūlomos būtent šios amžiaus grupės, nes jos atstovauja didelėms grupėms,
sudarančioms šeimos gyvavimo ciklą. Skatinamas ir papildomas suskirstymas pagal vaikų amžių.
Atkurtos šeimos tipas (išvestinė nepagrindinė tema)

538. Atkurta šeima apibrėžta 498 punkte. Atkurtos šeimos gali turėti vieną ar daugiau
bendrų abiejų partnerių vaikų ir bent vieną vaiką, kuris nėra bendras, arba jų neturėti.
Informaciją reikia rinkti apie atkurtos šeimos tipą atsižvelgiant į nebendrų ir bendrų vaikų
skaičių.
539. Rekomenduojama ši atkurtų šeimų klasifikacija:
(1.0) atkurta šeima, vienas nebendras vaikas:
(1.1) ir bendrų vaikų nėra;
(1.2) ir vienas bendras vaikas;
(1.3) ir du ar daugiau bendrų vaikų;
(2.0) atkurta šeima, du nebendri vaikai:
(2.1) ir bendrų vaikų nėra;
(2.2) ir vienas bendras vaikas;
(2.3) ir du ar daugiau bendrų vaikų;
(3.0) atkurta šeima, trys nebendri vaikai:
(3.1) ir bendrų vaikų nėra;
(3.2) ir vienas bendras vaikas;
(3.3) ir du ar daugiau bendrų vaikų;
(4.0) atkurta šeima, keturi ar daugiau nebendrų vaikų:
(4.1) ir bendrų vaikų nėra;
(4.2) ir vienas bendras vaikas;
(4.3) ir du ar daugiau bendrų vaikų.
540. Kai kurios šalys galėtų pageidauti įtraukti papildomą informaciją apie poros šeimos
statusą (susituokę ar gyvena kartu), vaikų amžių ir (ar) apie tai, ar vaikai yra tik moters vaikai,
tik vyro vaikai arba tiek vyro, tiek moters ankstesnių ryšių vaikai.
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Kaip nustatyti atkurtas šeimas
541. Atkurtoms šeimoms nustatyti reikia skirti ypatingą dėmesį. Atliekant ankstesnius
surašymus taikyti keli toliau aprašyti būdai:
a)

namų ūkio ryšių matrica:
atkurta šeima gali būti nustatyta, jeigu kiekvienas vaikas namų ūkyje gali nurodyti jo
ryšius su kiekvienu suaugusiuoju, kad jį galima būtų priskirti vienai iš šių trijų aiškių
kategorijų:
(1.0) bendras suaugusiojo asmens ir jo sutuoktinio / partnerio vaikas;
(2.0) tik suaugusiojo asmens vaikas;
(3.0) ne suaugusiojo asmens vaikas.
(1.0) kategorijoje daroma prielaida, kad suaugusiojo asmens sutuoktinis /
partneris yra to paties asmeninio namų ūkio narys;

b)

dalinė namų ūkio ryšių matrica:
namų ūkio ryšių matrica, kaip aprašyta a punkte, apima visų namų ūkio narių ryšius.
Norint nustatyti atkurtą šeimą pakanka naudoti tik dalį matricos, būtent tą dalį,
kurioje visų vaikų klausiama informacijos apie jų ryšius su visais suaugusiaisiais
namų ūkyje pagal pirmiau nurodytas (1.0)–(3.0) kategorijas;

c)

ryšiai su pagrindiniu asmeniu namų ūkyje:
tais atvejais, kai pagrindinis asmuo yra vienas iš tėvų atkurtoje šeimoje, ta šeima gali
būti nustatyta, jeigu ryšiai su pagrindiniu asmeniu priskirtini šioms trims
kategorijoms:
(1.0) bendras pagrindinio asmens ir jo sutuoktinio / partnerio vaikas;
(2.0) tik pagrindinio asmens vaikas;
(3.0) tik pagrindinio asmens sutuoktinio / partnerio vaikas.
Tačiau šiuo požiūriu neaprėpiamos atkurtos šeimos tuo atveju, jei pagrindinis asmuo
nėra vienas iš tėvų atkurtoje šeimoje;

d)

gimimo datos:
šalims, kuriose surašymas atliekamas registrų pagrindu, atkurtas šeimas
rekomenduojama nustatyti remiantis vaikų gimimo datomis. Konkrečiau kalbant,
sulyginant visų tikrų vaikų, kurie kada nors gimė kiekvienam suaugusiam namų ūkio
nariui, gimimo datas su visų namų ūkyje esančių vaikų gimimo datomis, galima
lengviau nustatyti atkurtas šeimas.

542. Šalims, kuriose surašymas atliekamas registrų pagrindu, atkurtas šeimas
rekomenduojama nustatyti taikant ketvirtąjį būdą. Kitoms šalims rekomenduojama naudoti pirmą
ar antrą būdą, jeigu namų ūkio ryšių matricos metodas tinka.
Priešingu atveju galima naudoti trečiąjį metodą, jeigu kruopščiai atrenkamas pagrindinis asmuo.
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Išplėstos šeimos tipas (išvestinė nepagrindinė tema)
543. Išplėstos šeimos apibrėžtos 501 punkte. Kai kurios šalys gali taip pat pageidauti gauti
duomenis pagal išplėstos šeimos tipą.
544. Rekomenduojama ši klasifikacija:
(1.0) vienos poros išplėstos šeimos:
(1.1) viena pora tik su kitais giminaičiais;
(1.2) viena pora su vaikais ir kitais giminaičiais;
(2.0) dviejų porų išplėstos šeimos:
(2.1) tik dvi poros;
(2.2) dvi poros su vaikais, bet be kitų giminaičių:
(2.2.1) dvi poros, abi su vaikais;
(2.2.2) viena pora su vaikais, kita – be;
(2.3) dvi poros tik su kitais giminaičiais;
(2.4) dvi poros su vaikais ir kitais giminaičiais:
(2.4.1) abi poros su vaikais ir kitais giminaičiais;
(2.4.2) viena pora su vaikais, kita – be, ir su kitais giminaičiais;
(3.0) visos kitos išplėstos šeimos.
Šeimos branduolio dydis (išvestinė pagrindinė tema)
545. Šeimos branduoliai (kaip apibrėžta 493 punkte) turi būti klasifikuojami pagal dydį
atsižvelgiant į bendrą šeimoje gyvenančių asmenų skaičių.
546. Šeimos branduoliai taip pat turi būti klasifikuojami pagal bendrą šeimoje gyvenančių
vaikų skaičių.
Asmeninio namų ūkio charakteristikos
Asmeninio namų ūkio tipas (išvestinė pagrindinė tema)

547. Asmeniniai namų ūkiai apibrėžti 479 punkte. Reikia rinkti informaciją apie
skirtingus asmeninių namų ūkių tipus.
548. Rekomenduojama ši trijų lygių asmeninių namų ūkių klasifikacija pagal tipą:
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(1.0) namų ūkiai, kuriuos sudaro ne šeima:
(1.1) vieno asmens namų ūkiai;
(1.2) daugelio asmenų namų ūkiai;
(2.0) vienos šeimos namų ūkiai:
(2.1) vyro ir žmonos poros be kartu gyvenančių vaikų:
(2.1.1) be kitų asmenų;
(2.1.2) su kitais asmenimis;
(2.2) vyro ir žmonos poros su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų:
(2.2.1) be kitų asmenų;
(2.2.2) su kitais asmenimis;
(2.3) vyro ir žmonos poros, jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25
ar daugiau metų amžiaus:
(2.3.1) be kitų asmenų;
(2.3.2) su kitais asmenimis;
(2.4) kartu gyvenančios poros be kartu gyvenančių vaikų:
(2.4.1) be kitų asmenų;
(2.4.2) su kitais asmenimis;
(2.5) kartu gyvenančios poros su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25
metų:
(2.5.1) be kitų asmenų;
(2.5.2) su kitais asmenimis;
(2.6) kartu gyvenančios poros, jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra
25 ar daugiau metų amžiaus:
(2.6.1) be kitų asmenų;
(2.6.2) su kitais asmenimis;
(2.7) vieno tėvo su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų:
(2.7.1) be kitų asmenų;
(2.7.2) su kitais asmenimis;
(2.8) vieno tėvo, jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25 ar daugiau
metų amžiaus:
(2.8.1) be kitų asmenų;
(2.8.2) su kitais asmenimis;
(2.9) vienos motinos su bent vienu kartu gyvenančiu vaiku iki 25 metų:
(2.9.1) be kitų asmenų;
(2.9.2) su kitais asmenimis;
(2.10) vienos motinos, jauniausias kartu gyvenantis sūnus / duktė yra 25 ar
daugiau metų amžiaus:
(2.10.1) be kitų asmenų;
(2.10.2) su kitais asmenimis;
(3.0) dviejų ar daugiau šeimų namų ūkiai.
549. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus ir duomenų poreikius, šalys gali įtraukti
registruotas (susituokusias) vienos lyties poras į (2.1)–(2.3) kategorijas.
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550. Šalims, kuriose nustatomos šeimos su praleista karta, klasifikuojant šį šeimos tipą
rekomenduojama naudoti vieną ar daugiau papildomų kategorijų pagal (2.0) kategoriją.
551. Šalims rekomenduojama klasifikuoti vieno asmens namų ūkius pagal šio asmens lytį ir
penkerių metų amžiaus grupes. Rekomenduojama tokia klasifikacija. Tolesnis suskirstymas pagal
šeiminę padėtį neprivalomas.
Kitos namų ūkio klasifikacijos
552. Naudojant pirmiau rekomenduotas klasifikacijas šeimos pagrindu, reikia atlikti brangiai
kainuojantį ir daug laiko atimantį apdorojimo procesą. Todėl šie duomenys gaunami tik tam
tikrai namų ūkio imčiai kai kuriose šalyse, ir dėl to jų naudojimas ribotas. Ankstesniuose
surašymuose kai kuriose šalyse buvo naudojama papildoma asmeninių namų ūkių klasifikacija
pagal tipą remiantis namų ūkio amžiaus ir lyties struktūra, kurią galima paprastai ir greitai gauti
iki 100 procentų ankstyvuoju surašymo duomenų apdorojimo etapu ir kurią dėl to galima naudoti
nedidelių teritorijų lygmeniu. Šios šalys nustatė, kad šie klasifikacijų tipai papildė vienas kitą ir
kad asmeninių namų ūkių klasifikacija pagal tipą remiantis namų ūkio amžiaus struktūra ir dydžiu
davė naudingų ir įdomių rezultatų. Atsižvelgiant į tai, siūloma pasirinkti šią klasifikaciją kaip
neprivalomą, papildančią pirmiau 548 punkte pateiktą klasifikaciją:
(1.0)
(2.0)
(3.0)
(4.0)
(5.0)
(6.0)
(7.0)
(8.0)
(9.0)
(10.0)
(11.0)

vienas suaugęs asmuo, jaunesnis nei pensinio amžiaus, be vaikų;
vienas suaugęs asmuo, pensinio amžiaus, be vaikų;
du suaugusieji, abu jaunesni nei pensinio amžiaus, be vaikų;
du suaugusieji, vienas ar abu kurių yra pensinio amžiaus, be vaikų;
vienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikų:
(5.1) suaugusi moteris su vienu ar daugiau vaikų:
(5.2) suaugęs vyras su vienu ar daugiau vaikų;
du suaugusieji su vienu vaiku;
du suaugusieji su dviem vaikais;
du suaugusieji su trim vaikais;
du suaugusieji su keturiais ar daugiau vaikų:
trys ar daugiau suaugusiųjų su vienu ar daugiau vaikų:
trys ar daugiau suaugusiųjų be vaikų.

553. Šalys, kurios asmenys turi įstatymuose numatytą teisę išeiti į pensiją per tam tikrą
amžiaus laikotarpį (pavyzdžiui, būdami tarp 63 ir 68 metų amžiaus), gali naudoti didžiausią
išėjimo į pensiją amžių (pirmiau pateiktame pavyzdyje tai būtų 68 metai) (1.0)–(4.0)
kategorijose.
Asmeninio namų ūkio sudėtis pagal kartas (išvestinė nepagrindinė tema)

554. Be duomenų apie asmeninio namų ūkio tipą gavimo, kai kurios šalys gali pageidauti gauti
informaciją apie asmeninio namų ūkio sudėtį pagal kartą, visų pirma tais atvejais, kai gana
paplitusi ar svarbi yra praktika gyventi kartu daugelio kartų namų ūkyje.
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Asmeninio namų ūkio dydis (išvestinė pagrindinė tema)
555. Asmeninius namų ūkius reikia klasifikuoti pagal dydį atsižvelgiant į bendrą namų ūkyje
gyvenančių asmenų skaičių.
Namų ūkio valdos statusas (pagrindinė tema)
556. Ši tema susijusi su klasifikavimu, pagal kurį asmeninis namų ūkis užima visą ar dalį
gyvenamojo būsto.
557. Asmeninius namų ūkius reikia klasifikuoti pagal valdos statusą šiuo būdu:
(1.0) namų ūkiai, kurių narys yra gyvenamojo būsto savininkas;
(2.0) namų ūkiai, kurių narys yra viso gyvenamojo būsto arba jo dalies nuomininkas:
(2.1) namų ūkiai, kurių narys yra viso gyvenamojo būsto arba jo dalies
pagrindinis nuomininkas;
(2.2) namų ūkiai, kurių narys yra savininko arba pagrindinio nuomininko
subnuomininkas;
(3.0) namų ūkiai, užimantys visą gyvenamąjį būstą ar jo dalį pagal kokią nors kitą
valdos formą.
558. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti vieno lygio, o neprivalomai – dviejų lygių.
559. Atsižvelgdamos į teisinių nuostatų skirtumus skirtingose šalyse, šalys turi išsamiai
aprašyti savo surašymo ataskaitoje arba tam tikruose metaduomenyse kiekvienos pirmiau
pateiktos klasifikacijos kategorijos aprėptį. Šiuose aprašymuose tam tikrais atvejais reikia
nurodyti, kaip klasifikuojami namų ūkiai, kurie (a) gyvena gyvenamuosiuose būstuose kaip
skirtingų būstų kooperatyvų tipų nariai, (b) gyvena gyvenamuosiuose būstuose, kurie nuomojami
iš darbdavio pagal vieno iš namų ūkio narių darbo sutarties sąlygas, ir (c) gyvena
gyvenamuosiuose būstuose, kuriuos nemokamai suteikė vieno iš namų ūkio narių darbdavys
arba kitas asmuo ar įstaiga. Kai kurios šalys gali pageidauti praplėsti rekomenduojamą
klasifikaciją, kad joje išsiskirtų šios ar kitos namų ūkių grupės, kurių duomenų reikia
nacionaliniams tikslams. Namų ūkiai, išmokantys paskolą už gyvenamąjį būstą, kuriame jie
gyvena, arba perkantys savo gyvenamąjį būstą tam tikrą laiką pagal kitas finansines salygas,
turėtų būti priskiriami (1.0) kategorijai.
Apsigyvenimas atskirai arba kartu su kitais (nepagrindinė tema)
560. Šalys, kuriose daugiaūkiai namų ūkiai apibrėžiami remiantis daugiaūkio namų ūkio
sąvoka, gali pageidauti rinkti informaciją šia tema tiesiogiai iš surašymo klausimynų, o kitos gali
pageidauti gauti informaciją nepagrindine tema apie apsigyvenimą atsižvelgdamos į asmeninių
namų ūkių skaičių (žr. 642–643 punktus).
561. Šalims, kuriose naudojama daugiaūkio namų ūkio sąvoka, siūloma ši asmeninių namų
ūkių, gyvenančių tradiciniuose būstuose atskirai arba su kitais, klasifikacija:
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(1.0) namų ūkiai, gyvenantys būste vieni;
(2.0) namų ūkiai, pasidalijantys būstą su vienu ar daugiau kitų namų ūkių.
562. (2.0) kategoriją galima suskirstyti papildomai, kad išryškėtų namų ūkiai, pasidalijantys
būstą su vienu, dviem, trim ar daugiau kitų namų ūkių. Šią kategoriją dar galima suskirstyti, jei
įmanoma, į papildomas kategorijas, pagal kurias namų ūkiai būtų suskirstyti į namų ūkius, kurie
savo noru pasidalija būstą su kitais, ir namų ūkius, kurie daro tai ne savo noru. Ši klasifikacija
nebūtų taikoma šalyse, kur naudojama namų ūkio būsto sąvoka, nes jie visi būtų priskirtini
klasifikacijos (1.0) kategorijai.
563. Vis daugiau būstų skiriama pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir kitoms
ypatingoms grupėms, priskirtinoms instituciniams ir asmeniniams namų ūkiams, kuriuose
maitinamasi bendrai arba kiekvienas namų ūkis turi savo virtuvės įrangą. Jeigu bent pusė
tokiame būste gyvenančių gyventojų turi savo virtuvės įrangą, juos siūloma traktuoti kaip
asmeninius namų ūkius ir, jei įmanoma, rezultatuose nurodyti atskirai.
Nuompinigiai (nepagrindinė tema)
564. Nuompinigiai – tai suma, mokama už tam tikrą laikotarpį už namų ūkio užimamą erdvę,
tam tikrais atvejais įskaitant vietos mokesčius ir žemės nuomos mokestį. Mokesčių už baldų
naudojimą, šildymą, elektrą, dujas ir vandenį bei už specialių paslaugų, tokių kaip valymas,
maisto gaminimas ir kt., teikimą įtraukti nereikia.
565. Kalbant apie šildymą ir karštą vandenį, skirtingose šalyse naudojama skirtinga praktika.
Kai kuriose šalyse šildymas ir (ar) karštas vanduo paprastai įtraukiami į nuompinigius, o kitose
šalyse – ne. Dar kai kuriose kitose šalyse kartu taikomos abi praktikos. Šalims, kurios į savo
surašymus įtraukia „nuompinigius“, būtų svarbu aiškiai aprašyti, ar į nuompinigius įtraukiamas
šildymas ir (ar) karštas vanduo arba ne. Rekomenduotina išlaidų šildymui ir karštam vandeniui į
nuompinigius neįtraukti. Idealus sprendimas būtų rengti informaciją apie nuompinigius atskirai
neįtraukiant išlaidų šildymui ir karštam vandeniui ir nurodyti išlaidas šildymui, karštam
vandeniui ir elektrai atskirai.
566. Nominalūs mokami nuompinigiai gali neteisingai atspindėti tikruosius tarifus.
Pavyzdžiui, tam tikra pašalpa būstui, nustatoma remiantis pajamų patikrinimų ir mokama už
būstą atsakingų įstaigų tiesiogiai nuomotojui, turi būti įtraukiama į nuompinigius; ir jeigu viešojo
sektoriaus nuomotojas remdamasis pajamų patikrinimu ima nuompinigius su nuolaida, reikia
nurodyti visą nuompinigių sumą. Taip pat galima užduoti klausimus, ar nuomininkas yra
nuomotojo giminaitis ar darbuotojas, ar jis atlieka kokią nors funkciją ar tarnybą už nuompinigių
dalį ir pan., siekiant nustatyti tikrą mokamą nuompinigių sumą.
567. Jeigu ši tema įtraukiama į surašymą, gali būti pageidautina gauti informaciją apie verčių
apimtį, kuriai priskirtini nuompinigiai, o ne tikslią mokamą sumą.
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Namų ūkio turimi ilgalaikio naudojimo prietaisai (nepagrindinė tema)
568. Norint gauti tam tikrus kokybinius rodiklius apie namų ūkio gyvenimo lygius galima
įtraukti klausimą apie namų ūkio turimus ilgalaikio naudojimo prietaisus. Ilgalaikio naudojimo
prietaisai, į kuriuos galima būtų atsižvelgti, pavyzdžiai galėtų būti: skalbimo mašinos,
šaldytuvai, šaldikliai, orkaitės, televizoriai, fakso aparatai ir personaliniai kompiuteriai. Taip pat
galima atsižvelgti į namų ūkio galimybę įsigyti ilgalaikio naudojimo prietaisus, o ne į namų ūkio
turimus prietaisus.
Namų ūkio galimų naudoti automobilių skaičius (nepagrindinė tema)
569. Šia tema siūloma aprėpti automobilių ir furgonų, kuriais gali naudotis namų ūkio nariai,
skaičių, įskaitant bet kokius darbdavio suteiktus automobilius ir furgonus, jei jais gali naudotis
namų ūkis, bet neįskaitant tik prekėms pervežti skirtų furgonų.
570. Rekomenduojama ši klasifikacija:
(1.0) automobilio nėra;
(2.0) vienas automobilis;
(3.0) du ar daugiau automobilių.
Turimos automobilių stovėjimo vietos (nepagrindinė tema)

571. Šia tema rekomenduojama aprėpti namų ūkio narių galimos naudoti automobilių
stovėjimo vietos buvimą. Tokia vieta surašymo tikslams ribojama tik fizine išskirtinai namų ūkio
naudojama erdve, kuri priklauso vienam ar daugiau namų ūkio narių arba dėl kurios yra
sudarytas susitarimas raštu ar žodžiu tarp fizinės erdvės savininko ir namų ūkio nario (narių).
572. Rekomenduojama ši klasifikacija:
(1.0)
(2.0)
(3.0)
(4.0)

automobilio stovėjimo vietos nėra;
yra vieta vienam automobiliui;
yra vieta dviem ar daugiau automobilių;
netaikoma.

Telefono ir interneto ryšys (nepagrindinė tema)
573. Telefono ir interneto ryšys atspindi namų ūkio sugebėjimą bendrauti su likusia
visuomenės dalimi naudojantis technologijomis.
574. Rekomenduojama ši klasifikacija:
(1.0) būste turimas fiksuotasis telefono ryšys;
(2.0) mobilusis telefonas (telefonai);
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(3.0) yra ir (1.0), ir (2.0);
(4.0) gyvenamajame būste nėra telefono.
575. Taip pat rekomenduojama rinkti informaciją apie interneto ryšio buvimą
gyvenamuosiuose būstuose.
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XII skyrius. ŽEMĖS ŪKIS
Įžanga
576. Šiame skyriuje pristatytos dvi nepagrindinės su žemės ūkiu susijusios temos. Tai dvi
galimos temos, kurias gali nagrinėti šalys, gyventojų ir būstų surašymo metu norinčios rinkti
informaciją, kuri palengvintų žemės ūkio valdų struktūros parengimą namų ūkio sektoriuje ir
kuria būtų galima remtis vėliau atliekant žemės ūkio surašymą (žr. taip pat 45 punktą).
577. Pirmąja tema namų ūkio lygmeniu renkama informacija apie tai, ar kuris nors namų ūkio
narys savo jėgomis vykdo žemės ūkio gamybos veiklą savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ar
kur nors kitur. Pagal antrą temą asmens lygmeniu renkama informacija siekiant nustatyti
asmenis, vykdančius žemės ūkio veiklą ilgesnį laiką, pavyzdžiui, metus.
Savo jėgomis vykdoma žemės ūkio gamybos veikla (nepagrindinė tema)
578. Kai kurios šalys gali pageidauti panaudoti gyventojų surašymą, kad nustatytų namų
ūkius, savo jėgomis vykdančius žemės ūkio gamybos veiklą, siekdamos gauti papildomų
duomenų gyventojų surašymo rezultatams analizuoti žemės ūkio srityje ir naudoti šiuos
duomenis vėliau atliekant žemės ūkio surašymą ar kitas apklausas. Šiuo atveju reikia rinkti
informaciją apie visus namų ūkius, ar kuris nors namų ūkio narys savo jėgomis vykdo žemės
ūkio gamybos veiklą.
579. Jei įmanoma, reikia atskirai rinkti informaciją apie veiklos tipą pagal plačiai apibrėžtas
grūdų ir galvijų gamybos temas. Šalyse, kur namų ūkio lygmens žemės ūkis ypač svarbus,
atliekant gyventojų surašymą galima taip pat rinkti papildomą informaciją apie žemės ūkio valdų
dydį (plotą) ir galvijų skaičius pagal rūšis.
580. Jeigu namų ūkio lygmeniu svarbus žuvų auginimas, taip pat galima rinkti informaciją
apie tai, ar kuris nors namų ūkio narys savo jėgomis vykdo žuvų auginimo veiklą.
581. Žemės ūkio gamybos veikla susijusi su ISIC (3.1 versija) 011, 012 ir 013 grupėmis:
011 grupė: žemės ūkio augalų auginimas; prekinė daržininkystė; sodininkystė;
012 grupė: gyvulininkystė;
013 grupė: žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis).
582. Žuvų auginimo veikla susijusi su ISIC (3.1 versija) 0502 klasė:
0502 klasė: žuvų auginimas.
583. Savo jėgomis dirbantis darbuotojas žemės ūkio sektoriuje (žemės ūkio savininkas) – tai
asmuo, dirbantis pats (savarankiškai dirbantis) arba su vienu ar keliais partneriais ir atsakingas
už visą žemės ūkio gamybos vieneto valdymą.
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Visų žemės ūkio darbų aprašymas per pastaruosius metus (nepagrindinė tema)

584. Gyventojų surašymo metu paprastai renkami duomenys apie užimtumą asmens
pagrindinės veiklos srityje trumpu ataskaitiniu laikotarpiu, kurie gali aprėpti ne visus asmenis,
dirbančius žemės ūkio srityje dėl daugelio žemės ūkio darbų sezoniškumo. Šiai problemai
išspręsti reikia rinkti informaciją apie visus ekonomiškai aktyvius asmenis ir jų žemės ūkio
darbus, atliktus per metus iki gyventojų surašymo dienos. Rinktina informacija paprastai
apribojama profesija ir užimtumo statusu, bet ją galima praplėsti norint nustatyti pagrindinę ar
antrą profesiją ir dirbtą laiką.
585. Informaciją apie profesiją ir užimtumo statusą dirbant visus žemės ūkio darbus galima
naudoti kaip kitokį būdą nustatyti namų ūkius, savo jėgomis vykdančius žemės ūkio gamybos
veiklą (temos žymą), kad vėliau ji būtų panaudota kaip žemės ūkio surašymo pagrindas. Tokiu
būdu taip pat galima gauti papildomų duomenų gyventojų surašymo duomenims analizuoti
žemės ūkio srityje.
586. Jeigu šalyje svarbus žuvų auginimas, siekiant nustatyti pagrindinę ar antrą profesiją
ir dirbtą laiką pagal poreikį galima įtraukti ir praplėsti ir papildomą temą apie profesiją ir
užimtumo statusą visiems darbams žuvų auginimo srityje, atliktiems per metus iki
gyventojų surašymo dienos.
587. Žemės ūkio darbas apibrėžiamas kaip darbas žemės ūkio srityje, kaip apibrėžta ISIC
(3.1 versija) 011, 012 ir 013 grupėse:
011 grupė: žemės ūkio augalų auginimas; prekinė daržininkystė; sodininkystė;
012 grupė: gyvulininkystė;
013 grupė: žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis).
588. Žuvų auginimo darbas apibrėžiamas kaip darbas žuvų auginimo srityje, kaip apibrėžta
ISIC (3.1 versija) 0502 klasėje: žuvų auginimas.
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TREČIOJI DALIS. BŪSTŲ TEMOS
XIII skyrius. GYVENAMOSIOS PATALPOS, BŪSTAI IR BŪSTŲ SĄLYGOS
Įžanga
589. Šiame skyriuje kalbama apie būstų temas bei gyventojų ir gyvenamųjų patalpų ryšius.
Būstų temos gali būti apibrėžtos kaip gyvenamųjų būstų ir pastatų charakteristikos, apie kurias
renkama informacija būstų surašymo metu. Reikėtų pažymėti, kad tam tikros būstų temos
(pavyzdžiui, pagrindinė tema „Namų ūkio valdos statusas“ pirmiau 556–559 punktuose ir
nepagrindinės temos „Apsigyvenimas atskirai ar kartu su kitais“ ir „Nuompinigiai“) buvo įtrauktos
į asmeninio namų ūkio charakteristikos, nes paprastai šiomis temomis duomenys surašomi apie
namų ūkius. Pagal šiame skyriuje pristatytas būstų temas informacija paprastai surašoma apie du
vienetų tipus: tradicinius būstus ir kitus gyvenamuosius būstus. Išimtis yra tema „Būstų sąlygos“,
pagal kurią aprašomas gyventojų ir gyvenamųjų patalpų ryšys ir kurios objektas gali būti asmenys
arba namų ūkiai. Dar viena išimtis yra tema „Namų ūkių disponavimas negyvenamais būstais“.
4 schemoje pateikti visi būstų tipai visiems gyventojams.
4 schema. Skirtingi būstų tipai
Būstų tipai

Tradiciniai būstai

Apgyvendinti
tradiciniai
būstai 1,2

Kiti gyvenamieji
būstai 1,2

Sezoniniai
ir antriniai
būstai

Kolektyvinės
gyvenamosios
patalpos 1

Nuolatinės
gyvenamosios
vietos neturintys
benamiai

Kiti
neapgyvendinti
būstai3

1

Apgyvendinti tradiciniai būstai, kiti gyvenamieji būstai ir kolektyvinės gyvenamosios patalpos kartu
sudaro „gyvenamąsias patalpas“, ir kad jos būtų laikomos „gyvenamųjų patalpų“ dalimi, būtina, kad
jos būtų bent vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta.
2
Apgyvendintų tradicinių būstų ir kitų gyvenamųjų būstų suma sudaro „gyvenamuosius būstus“.
3
Į šią grupę taip pat gali būti įtraukiami būstai su gyventojais, kurie neįtraukiami į surašymą
(pavyzdžiui, užsienio valstybių piliečiai, laikinai gyvenantys valstybėje).

590. Skirtingiems būstų tipams svarbios ne visos temos. Toliau esančioje 5 schemoje
kiekvienam būstų tipui nurodyta, ar tema pagrindinė, nepagrindinė arba į surašymą neįtraukiama.
Priežastys, dėl kurių tam tikra tema neįtraukiama į surašymą, gali skirtis. Kai kuriems būstų
tipams ši tema nesvarbi. Pavyzdys yra benamiai, kuriems daugelis temų tiesiog netaikomos. Kitais
atvejais temą sudėtinga įvertinti surašymo metu tam tikro būstų tipo požiūriu. Tai ypač teisinga
kalbant apie būstus, kurie surašymo metu yra neapgyvendinti. Pagaliau tema gali būti netinkama
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arba nereikalinga tam tikriems būstų sąlygų tipams. Pavyzdys yra su patogumais susiję
klausimai dėl kolektyvinėse gyvenamosiose patalpose.
591. Šiame skyriuje temos aprašytos kaip pagrindinės ir nepagrindinės atsižvelgiant į tai,
kaip klasifikuojami apgyvendinti tradiciniai būstai. Kitiems būstų tipams būtina peržiūrėti toliau
pateiktą schemą norint nustatyti, ar tema yra pagrindinė, nepagrindinė arba išvis neįtraukiama.

13 skyrius. Būstas
127 puslapis

5 schema – Būstų temų lentelė
Tema
Suraš.

Būstų ir būstų sąlygų tipas

2

vnt.

Benamiai1

Kolektyvinės
gyvenamosios

Kiti
gyvenamieji
būstai

Apgyven- Sezoniniai
Neapgydinti
ir antriniai
vendinti
tradiciniai
būstai
būstai
būstai
(TRADICINIAI BŪSTAI)

(GYVENAMIEJI BŪSTAI)

Būstų sąlygos
Gyvenamųjų patalpų tipas
Gyvenamųjų patalpų vietovė
Tradicinių būstų
apgyvendinimo statusas
Antrinių, sezoninių ir
neapgyvendintų būstų
buvimas
Nuosavybės tipas
Apgyvendinimas pagal
asmeninių namų ūkių
skaičius
Gyventojų skaičius
Naudingasis plotas ir (arba)
kambarių skaičius
Tankumo lygis
Kambarių tipas
Vandentiekis
Tualeto įrenginiai
Vonios įrenginiai
Karštas vanduo
Kanalizacija
Virtuvė
Virtuvės įranga
Šildymo tipas
Šildymo energija
Elektros tiekimas
Vamzdžiais tiekiamos dujos
Oro kondicionavimas
Būsto vieta pastate
Prieiga prie būsto
Liftas
Pastato tipas
Statybų laikotarpis
Aukštų skaičius pastate
Pastato medžiagos
Pastato būklė

A, NŪ pagrindinė
GP
●
GP
●

(GYVENAMOSIOS PATALPOS)
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė

B

●

●

●

pagrindinė

NŪ, B

●

●

●

●

B

●

●

◙

pagrindinė

GB

●

●

GP

●

pagrindinė

pagrindinė

GB

●

◙

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

◙

GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
B
GB
B
B
B
B
B
B

●

◙
◙
◙
◙
◙
◙
●

◙
◙
◙
◙
◙
●
●

◙
●

◙
◙
◙
◙

●
●

●
●

O

O

pagrindinė

pagrindinė

nepagrindinepagrindinė
nė
O
O

●

●

pagrindinė

●

●

pagrindinė

pagrindinė

O

O

pagrindinė
nepagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
nepagrindinė
nepagrindinė
nepagrindinė
nepagrindinė
pagrindinė

pagrindinė
nepagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
pagrindinė
nepagrindinė
nepagrindinė
nepagrindinė
nepagrindinė
pagrindinė

nepagrindinė nepagrindinė

●

●

nepagrindinė nepagrindinė

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

nepagrindinė nepagrindinė
nepagrindinė nepagrindinė
nepagrindinė nepagrindinė
nepagrindinė
◙
nepagrindinė nepagrindinė
nepagrindinė
◙
pagrindinė
◙
pagrindinė
◙
nepagrindinė
◙
nepagrindinė
◙
nepagrindinė
◙

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

● Nevertinama arba netaikoma surašymo metu.
O Gali būti sudėtinga įvertinti surašymo metu. Kai kuriose šalyse ši informacija gali būti renkama arba turima. Informaciją apie
sezoninius ir antrinius būstus bei informaciją apie neapgyvendintus būstus ir visas jų charakteristikas reikia parodyti atskirai.
◙ Nors duomenis šia tema gali būti palyginti paprasta gauti, tik kai kurios šalys būtų suinteresuotos gauti šią informaciją dėl šio
būstų tipo. Jeigu informacija renkama, ji turi būti rodoma atskirai skirtingiems būstų tipams ir kolektyvinėms gyvenamosioms
patalpoms.
1
Įskaitant visus asmenis, kurie nėra nuolatiniai gyventojai jokioje gyvenamosios patalpos kategorijoje (žr. 593 punktą).
2
Surašymo vienetai: A = asmenys; NŪ = namų ūkiai; GP = gyvenamosios patalpos; GB = gyvenamieji būstai; B = būstai.
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Apibrėžtys
Gyvenamosios patalpos
592. Gyvenamosios patalpos – tai būstų tipai, kurie paprastai yra vieno ar daugiau asmenų
nuolatinė gyvenamoji vieta. Gyvenamųjų patalpų sąvoka apibrėžiama pagrindinėmis
kategorijomis, į kurias suskirstomos gyvenamosios patalpos.
593. Gyvenamųjų patalpų tipas kartu su pagrindinėmis jų kategorijomis:
(1.0) apgyvendinti tradiciniai būstai;
(2.0) kiti gyvenamieji būstai – namelis, trobelė, būdelė, furgonas, gyventi pritaikyta
valtis, daržinė, malūnas, urvas arba kitas prieglobstis žmonėms gyventi surašymo
metu;
(3.0) kolektyvinės gyvenamosios patalpos – viešbutis, institucija, stovykla ir kt.
594. Šis gyvenamųjų patalpų apibrėžimas skiriasi nuo apibrėžimo, pateikto rekomendacijose
dėl gyventojų ir būstų 2000 m. surašymo EEK regione54, kur neapgyvendinti tradiciniai būstai taip
pat buvo laikomi gyvenamųjų patalpų dalimi.
Gyvenamieji būstai
595. Gyvenamasis būstas – tai atskiras ir nepriklausomas būstas, skirtas gyventi vienam namų
ūkiui arba neskirtas gyventi, bet naudojamas kaip namų ūkio nuolatinė gyvenamoji vieta
surašymo metu. Čia įtraukiami apgyvendinti tradiciniai būstai ir kiti gyvenamieji būstai.
Siekiant užtikrinti tarptautinį palyginamumą rekomenduojama rinkti ir pateikti informaciją apie
apgyvendintus tradicinius būstus atskirai. Šalys taip pat raginamos rinkti informaciją apie „kitus
gyvenamuosius būstus“, jei įmanoma, bet ši informacija turi būti pateikta atskirai nuo tokios pat
informacijos, renkamos apie apgyvendintus tradicinius būstus.
Tradiciniai būstai
596. Tradiciniai būstai – tai struktūriškai atskiros ir nepriklausomos patalpos, skirtos nuolat
gyventi žmonėms fiksuotoje vietoje ir neturi būti naudojami tik negyvenamiesiems tikslams
surašymo metu.
597. Būstas arba patalpa yra atskiri, jeigu jie apsupti sienų ir uždengti stogu, kad asmuo arba
asmenų grupė galėtų atsiskirti nuo kitų asmenų norėdami miegoti, gaminti maistą ir valgyti jį
arba apsisaugoti nuo klimato ir aplinkos pavojų. Toks būstas nepriklausomas, jeigu prie jo galima
tiesiogiai prieiti iš gatvės arba iš viešojo naudojimo arba komunalinės laiptinės, koridoriaus,
galerijos ar aikštelės. Tai reiškia, kad gyventojai gali įeiti ir išeiti nepraeidami per kito namų ūkio
būstą.
598. Tradicinis būstas apibrėžiamas kaip kambarys arba kelių kambarių visuma su priedais
(pavyzdžiui, prieangiu, koridoriais) ilgalaikiame pastate arba struktūriškai atskirtoje jo dalyje,
kuri pagal jos pastatymo, perstatymo arba rekonstravimo būdą skirta vienam namų ūkiui gyventi
54

Rekomendacijos dėl gyventojų ir būstų 2000 m. surašymo EEK regione, Jungtinės Tautos, Niujorkas, Ženeva, 1998
m., IBSN 92-1-116685-3
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ištisus metus, pavyzdžiui, namas arba butas. Jame nebūtinai turi būti vonios kambarys arba
tualetas, kuriuo išskirtinai naudotųsi tik jo gyventojai. Čia „ilgalaikis pastatas“ – tai pastatas,
pastatytas kaip struktūriškai stabili konstrukcija, stovėsianti bent dešimtį metų. Kai kurios šalys
gali pageidauti apibrėžti ilgalaikiškumą pagal statybų metodą arba statyboms naudotas medžiagas.
Turi būti įtraukiami atskiri gyvenamieji kambariai, aiškiai skirti būti būsto dalimi, pavyzdžiui,
kambarys ar kambariai virš atskirai pastatyto garažo.
599. Tradiciniai būstai gali būti klasifikuojami kaip užimti, antriniai, sezoniniai ir kiti
neapgyvendinti būstai. Tradicinis būstas apibrėžiamas kaip apgyvendintas tradicinis būstas, jeigu
tai yra vieno ar kelių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta. Tradicinio būsto gyventojas – tai asmuo,
kuris būste turi nuolatinę gyvenamąją vietą.
600. Surašymo tikslams skaičiuojami visi tradiciniai būstai neatsižvelgiant į tai, ar jie
apgyvendinti, ar ne (t. y. ar juose yra bent vienas nuolatinis gyventojas), nors daugelis temų
taikoma tik apgyvendintiems tradiciniams būstams.
601. Dėl jų svarbos tradiciniai būstai suskirstomi toliau pagal apgyvendinimą ir pastato tipą.
Tačiau šalys taip pat gali papildomai suskirstyti apgyvendintus tradicinius būstus, naudojančius
pagrindinę būsto infrastruktūrą (virtuvę, vandentiekį, tualetą, vonią ir šildymo įrangą), kad
nustatytų, kiek būstas yra pagrindinis.
Kiti gyvenamieji būstai
602. Kai kurie gyvenamieji būstai ne visiškai įtrauktini į tradicinio būsto kategoriją, nes jie yra
mobilūs, pusiau nuolatiniai arba improvizuoti ar neskirti žmonėms gyventi, bet kurie vis dėlto
naudojami surašymo metu kaip vieno ar daugiau asmenų, kurie yra vieno ar daugiau asmeninių
namų ūkių nariai, nuolatinė gyvenamoji vieta. Juos visus jungia terminas „kiti gyvenamieji
būstai“. Tam tikros surašymo temos jiems netaikomos. Rekomendacijose dėl gyventojų ir būstų
2000 m. surašymo EEK regione55 šie gyvenamieji būstai nurodyti kaip „netradiciniai būstai“.
603. Kitiems gyvenamiesiems būstams taikomi apibrėžimai:
a)

b)

55

Mobilus gyvenamasis būstas – tai gyvenamųjų patalpų tipas, kuris skirtas jį perkelti
(pavyzdžiui, palapinė) arba yra judantis daiktas (toks kaip laivas, jachta, valtis, barža ar
furgonas) ir skirtas žmonėms gyventi bei surašymo metu apgyvendintas, t. y. tai kažkieno
nuolatinė gyvenamoji vieta. Į šią kategoriją turi būti įtraukiamos klajojančių asmenų
stovyklos. Transporto rūšių, tokių kaip keleivių laivai, geležinkelio vagonai ir lėktuvai,
keleivių patalpos neturėtų būti laikomos kitais gyvenamaisiais būstais, o asmenys, kurie
tuo transportu vyksta surašymo metu, neturėtų būti registruojami kaip gyvenantys šiose
transporto priemonėse, laivuose ar lėktuvuose;
pusiau ilgalaikis gyvenamasis būstas – tai nepriklausoma konstrukcija, tokia kaip namelis
arba trobelė, pastatyta iš vietoje turimų žaliavinių medžiagų, tokių kaip medienos lentos,
saulėje džiovintos plytos, šiaudai arba kitos panašios augalinės kilmės medžiagos, skirta
vienam asmeniniam namų ūkiui gyventi ir naudojama kaip bent vieno asmens nuolatinė

Rekomendacijos dėl gyventojų ir būstų 2000 m. surašymo EEK regione, Jungtinės Tautos, Niujorkas, Ženeva, 1998
m., IBSN 92-1-116685-3
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c)
d)

gyvenamoji vieta surašymo metu. Tokie būstai gali išlikti tik ribotą laiką, nors kartais jie
gali išlikti ir ilgesnius laikotarpius;
kiti gyvenamieji būstai, skirti gyventi – tai nepriklausomi laikini prieglobsčiai ar statiniai,
tokios kaip trobelės ir lūšnos, pastatytos iš atliekų ir naudojamos kaip bent vieno asmens
nuolatinė gyvenamoji vieta surašymo metu;
kiti gyvenamieji būstai, neskirti gyventi – tai patalpos ilgalaikiuose arba pusiau
ilgalaikiuose pastatuose, tokiuose kaip arklidės, daržinės, malūnai, garažai, sandėliai,
biurai ir kt., kurios nebuvo pastatytos, perstatytos, rekonstruotos ar pritaikytos žmonėms
gyventi, bet kurias vis dėlto naudoja vienas ar daugiau asmeninių namų ūkių kaip
nuolatinę gyvenamąją vietą surašymo metu. Į šią kategoriją taip pat įtraukiami gamtos
prieglobsčiai, tokie kaip urvai, kuriuos vienas ar daugiau namų ūkių naudoja kaip
nuolatinę gyvenamąją vietą surašymo metu.

604. Patalpos, kurios iš pradžių neskirtos ar nepastatytos žmonėms gyventi, bet kurias tam
tikslui rekonstravo asmeninis namų ūkis ir kurios atitinka tradiciniam būstui keliamus
reikalavimus, į šią kategoriją neturėtų būti įtraukiamos. Jos turi būti klasifikuojamos kaip tradicinis
būstas.
Kolektyvinės gyvenamosios patalpos
605. Kategorija „kolektyvinės gyvenamosios patalpos“ – tai patalpos, kurios yra skirtos gyventi
didelėms asmenų grupėms arba keliems namų ūkiams ir kurios yra naudojamos kaip bent vieno
asmens nuolatinė gyvenamoji vieta surašymo metu. Į šią kategoriją įtraukiami a) viešbučiai, namai,
kuriuose nuomojami kambariai, ir kitos apgyvendinimo įstaigos; b) institucijos; c) stovyklos. Dar
kartą, „kolektyvinių gyvenamųjų patalpų“ kategorija skiriasi nuo kitų kategorijų pagal temas,
kurios jai taikomos.
606. Kolektyvinėms gyvenamosioms patalpoms taikomi apibrėžimai:
a) Viešbutis – tai atskira ir nepriklausoma patalpų visuma, sudaranti visą ilgalaikį pastatą ar
pastatų grupę arba jų dalį, kuri pagal pastatymo, perstatymo ar rekonstrukcijos būdą skirta
apgyvendinti asmenis už mokestį ir kuri naudojama kaip bent vieno asmens nuolatinė
gyvenamoji vieta surašymo metu. Į šią kategoriją įtraukiami moteliai, smuklės, pensionai,
namai, kuriuose nuomojami kambariai, ir kitos apgyvendinimo įstaigos. Jeigu asmeninio
namų ūkio, gyvenančio viešbutyje arba panašioje įstaigoje, užimtas būstas atitinka
tradicinio būsto reikalavimus, jis turi būti taip ir klasifikuojamas. Priešingu atveju jis
priskiriamas kolektyvinių gyvenamųjų patalpų kategorijai.
Kai kurios šalyse gali pageidauti svarstyti galimybę išskirti viešbučius ir panašias įstaigas
kaip atskirą klasifikacijos kategoriją.
b) Institucija – tai atskira ir nepriklausoma patalpų visuma, sudaranti visą ilgalaikį pastatą ar
pastatų grupę arba jų dalį, kuri pagal pastatymo, perstatymo ar rekonstrukcijos būdą skirta
gyventi didelėms asmenų grupėms, kai šiems asmenims vadovauja viena valdžia arba jie
turi laikytis vieno režimo ar turi bendrą tikslą ar asmeninius interesus, ir kuri naudojama
kaip bent vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta surašymo metu.
Tokios kolektyvinės gyvenamosios patalpos paprastai turi tam tikras bendro naudojimo
patalpas, tokias kaip virtuvės ir tualeto patalpos, vonios, gyvenamieji kambariai arba
miegamieji. Į šią kategoriją įtraukiamos tokios patalpos kaip slaugių bendrabučiai, studentų
bendrabučiai, ligoninės, sanatorijos, labdaringos įstaigos, vienuolynai, kareivinės ir
policijos barakai, kalėjimai ir pataisos namai.
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c) Stovykla – tai atskira ir nepriklausoma patalpų visuma, kuri sudaro visą pusiau ilgalaikį
statinį ar laikiną statinį arba statinių grupę ar jų dalį, kuri pagal pastatymo, perstatymo ar
rekonstrukcijos būdą skirti laikinai gyventi bendrą veiklą ar interesus turinčių asmenų
grupei ir kurie naudojami kaip bent vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta surašymo
metu. Tokios kolektyvinės gyvenamosios patalpos paprastai turi tam tikras bendro
naudojimo patalpas, tokias kaip virtuvės ir tualeto patalpos, vonios, gyvenamieji kambariai
arba miegamieji. Į šią kategoriją įtraukiamos karinės stovyklos, pabėgėlių stovyklos ir
stovyklos darbuotojams, dirbantiems žemės ūkio, miško ruošos, kasybos, statybų ar kitose
įmonėse.
607. Gyvenamieji būstai, esantys ant žemės arba pastate, kuriame yra viešbutis, institucija ar
stovykla, turi būti nustatomi atskirai ir laikomi būstais, jeigu jie atitinka tradiciniam būstui
keliamus reikalavimus.
Benamystė
608. Benamis asmuo gali būti plačiai apibrėžtas kaip asmuo, kuris dėl būsto neturėjimo neturi
kitos išeities ir miega:
a) lauke arba pastatuose, kurie nėra skirti žmonėms gyventi;
b) krizinės pagalbos centruose arba nakvynės namuose;
c) krizinės pagalbos patalpose viešbučiuose, svečių namuose arba namuose, suteikiančiuose
nakvynę ir pusryčius;
d) ligoninėse dėl tinkamo prieglobsčio nebuvimo arba
e) būste, kurį laikinai suteikė draugai ar giminės dėl nuolatinės gyvenamosios vietos
nebuvimo.
609. Praktiškai sunku nustatyti ir po to rinkti informaciją apie benamius asmenis.
Šią grupę gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais, tokiais kaip
krizinės pagalbos prieglobsčių vietų skaičius ir informacija, nurodoma paraiškose dėl socialinio
būstų.
610. Benamystė išsamiau aprašyta rekomendacijose dėl namų ūkio ir šeimos charakteristikų
490–492 punktuose, kur išskirtos šios grupės:
(1.0) pirminė benamystė (arba pastogės neturėjimas). Į šią kategoriją įtraukiami asmenys,
gyvenantys gatvėse be prieglobsčio, kuris galėtų būti laikomas gyvenamosiomis
patalpomis (žr. 592–593 punktus);
(2.0) antrinė benamystė. Į šią kategoriją gali būti įtraukiami asmenys, neturintys nuolatinės
gyvenamosios vietos, kurie dažnai keliasi iš vieno būstų tipo į kitą (įskaitant būstus,
prieglobsčius, institucijas benamiams arba kitas gyvenamąsias patalpas). Į šią
kategoriją įtraukiami asmenys, gyvenantys asmeniniuose būstuose, bet savo surašymo
formoje pareiškiantys, kad neturi „nuolatinio adreso“.
611. Kalbant apie gyventojų ir būstų surašymus, abi šios kategorijos (pastogės neturintys
benamiai ir antriniai benamiai) turėtų apimti tik asmenis, kurie nėra nuolatiniai gyventojai kokiose
nors gyvenamosiose patalpose. Tai reiškia, kad asmenys nėra tradicinių būstų, kitų gyvenamųjų
būstų arba kolektyvinių gyvenamųjų patalpų gyventojai, kad šios gyvenamosios patalpos nėra jų
nuolatinė gyvenamoji vieta. Dauguma šių asmenų gali būtų laikomi benamiais.
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612. Svarbu pažymėti, kad pirmiau aprašyto požiūrio tikslas nėra išsamiai apibrėžti
„benamius“. Jų apibrėžimą žr. pirmiau 490 ir 491 punktuose.
Būstų temos
613. Dauguma temų šiame skyriuje yra susijusios su gyvenamųjų būstų, įskaitant
apgyvendintus tradicinius būstus ir kitus gyvenamuosius būstus, charakteristikomis ir patogumais.
Kelios temos susijusios su gyvenamųjų patalpų, įskaitant gyvenamuosius būstus ir kolektyvines
gyvenamąsias patalpas, charakteristikomis, o pagal vieną temą kalbama apie asmenų ir namų ūkio
būstų sąlygas.
614. Pagal kai kurias temas, be apgyvendintų tradicinių būstų, šalys galėtų pageidauti rinkti
informaciją ir apie neapgyvendintus tradicinius būstus (įskaitant sezoninius ir antrinius būstus bei
neapgyvendintus būstus) (žr. 632–637 punktus). Gali būti sudėtinga gauti informaciją apie
neapgyvendintus būstus, nes daugeliu atvejų jie gali būti neįtraukti į tradicinių būstų pašto sąrašus
arba, kadangi šie būstai ne nuolat apgyvendinti, surašymo metu juose gali nieko nebūti. Kai
renkama informacija apie neapgyvendintus tradicinius būstus, rekomenduojama taikyti šiame
skyriuje aprašytas klasifikacijas arba jų supaprastintus variantus.
615. Renkant duomenis apie tam tikras gyvenamųjų būstų charakteristikas galima taip pat
gauti informacijos apie kolektyvines gyvenamąsias patalpas. Tačiau atsižvelgiant į kolektyvinių
gyvenamųjų patalpų pobūdį, tam tikrais atvejais informacijos gali būti neįmanoma surinkti ir
pristatyti tokiu pat būdu, kaip informaciją apie gyvenamuosius būstus. Pavyzdžiui, kalbant apie
tualeto ar vonios įrenginius, svarbi informacija yra kiek žmonių vidutiniškai naudojasi tokiais
patogumais.
616. Prioritetą visuomet reikia suteikti informacijai apie apgyvendintus tradicinius būstus.
Tokią informaciją reikia teikti atskirai. Kaip renkama informacija ir apie kitus būstų tipus
(įskaitant kitus gyvenamuosius būstus, sezoninius ir antrinius būstus, neapgyvendintus būstus ir
kolektyvines gyvenamąsias patalpas), ją reikia laikyti atskirai nuo informacijos apie
apgyvendintus tradicinius būstus ir teikti atskirai kiekvienam būstų tipui. Tokiu būdu būtų galima
įvertinti gyvenimo kokybę, susijusią su skirtingais būstų tipais. Jeigu renkama informacija apie
kolektyvines gyvenamąsias patalpas, jei įmanoma, ji turi būti pateikiama atskirai skirtingoms
kolektyvinių gyvenamųjų patalpų kategorijoms.
Būstų sąlygos (pagrindinė tema)

617. Būstų sąlygos svarbios visiems gyventojams ir apibrėžiamos kaip būstų tipas, kuriame
asmuo gyvena kaip nuolatinis gyventojas surašymo metu. Tai aprėpia visus asmenis, kurie yra
nuolatiniai gyventojai skirtinguose gyvenamųjų patalpų tipuose arba kurie neturi nuolatinės
gyvenamosios vietos ir laikinai apsigyvena gyvenamosiose patalpose, arba pastogės neturinčius
asmenis, kai atliekamas surašymas, miegančius lauke arba krizinės pagalbos įstaigose.
618. „Būstų sąlygų“ sąvoka įvedama kaip pagrindinė tema norint užtikrinti, kad visi
gyventojai suskirstyti pagal vienetus, skaičiuojamus būstų surašymo metu, įskaitant pastogės
neturinčius asmenis.
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619. Rekomenduojama ši būstų sąlygų klasifikacija:
(1.0) gyventojai (t. y. asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą), gyvenantys
tradiciniame būste;
(2.0) gyventojai (t. y. asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą), gyvenantys kitame
gyvenamajame būste – namelyje, trobelėje, būdelėje, furgone, gyventi pritaikytoje
valtyje, daržinėje, malūne, urve arba kitame prieglobstyje, skirtame žmonėms
gyventi surašymo metu;
(3.0) gyventojai (t. y. asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą), gyvenantys
kolektyvinėse gyvenamosiose patalpose – viešbutyje, institucijoje, stovykloje ir kt.;
(4.0) asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos jokioje gyvenamųjų patalpų
kategorijoje, tokie kaip benamiai ar kiti asmenys, nuolat keičiantys laikinus būstus.
620. Ši klasifikacija gali būti taikoma asmenų arba namų ūkių lygmeniu.
621. Gyventojų skaičius pirmosiose trijose kategorijose – tai asmenų, kurie nuolat gyvena
šiomis būstų sąlygomis, skaičius, įskaitant asmenis, kurie gali būti laikinai išvykę surašymo metu,
bet neįtraukiant asmenų, laikinai esančių surašymo metu, kurie nuolat gyvena kitur („nuolatinės
gyvenamosios vietos“ apibrėžimą žr. pirmiau 158–159 punktuose). Kadangi gyvenimo sąlygos,
priskirtinos 2.0 ir 3.0 kategorijoms gali būti skirtingo pobūdžio, šalys gali papildomai suskirstyti
šias kategorijas (žr. 622–625 punktus).
Gyvenamųjų patalpų tipas (pagrindinė tema)

622. Gyvenamosios patalpos apibrėžtos 592 punkte. Gyvenamųjų patalpų tipas gali būti
apgyvendinti tradiciniai būstai, kiti gyvenamieji būstai ir kolektyvinės gyvenamosios patalpos.
623. Gyvenamąsias patalpas rekomenduojama klasifikuoti pagal tipus šiuo būdu:
(1.0) apgyvendinti tradiciniai būstai;
(2.0) kiti gyvenamieji būstai:
(2.1) mobilūs būstai;
(2.2) pusiau ilgalaikiai būstai;
(2.3) kiti gyventi skirti būstai;
(2.4) kiti gyventi neskirti būstai;
(3.0) kolektyvinės gyvenamosios patalpos:
(3.1) viešbučiai, namai, kuriuose nuomojami kambariai, ir kitos apgyvendinimo
įstaigos;
(3.2) institucijos;
(3.3) stovyklos.
Rekomenduojama naudoti vieno lygio klasifikaciją, o neprivalomai – dviejų lygių.
624.Visus apgyvendintus tradicinius būstus ir kitus gyvenamuosius būstus turi naudoti bent
vienas asmuo kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą surašymo metu, kad šios patalpos būtų
surašytos kaip gyvenamųjų patalpų dalis.
625. Kadangi institucijos gali būti skirtingo pobūdžio, šalys gali papildomai suskirstyti pirmiau
pateiktos klasifikacijos (3.2) kategoriją, kad būtų renkami išsamūs duomenys apie skirtingas
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institucijų kategorijas. Šiame kontekste reikia atsižvelgti į institucinių namų ūkių kategorijas,
pateiktas 484 punkte, ir 606 punkto b dalyje išvardytas institucijas.
Gyvenamųjų patalpų vietovė (pagrindinė tema)

626. Kadangi gyvenamosios patalpos, išskyrus mobilius gyvenamuosius būstus, nuolat yra
vietose, kuriose jos surašytos, jas galima klasifikuoti labai išsamiai pagal geografines vietoves,
bet kiek išsamiai tai bus daroma, priklausys nuo kiekvienos šalies poreikių rinkti vietovių
statistiką ir nuo svarbių mažiausių administracinių padalinių. 181–188 punktuose pateikti
apibrėžimai ir klasifikacijos taip pat taikomi šiai temai, kaip ir nuolatinės gyvenamosios vietos
pagrindinei temai.
Tradicinių būstų apgyvendinimo statusas (pagrindinė tema)

627. Apgyvendinimo statusas reiškia, ar tradiciniame būste surašymo metu gyvena nuolatinis
gyventojas. Jeigu būstas neapgyvendintas (t. y. tuščias arba naudojamas kaip antrinis), nurodoma
priežastis, dėl kurios jis neapgyvendintas.
628. Tradicinius būstus rekomenduojama klasifikuoti remiantis tuo, ar juose yra nuolatinių
gyventojų ir ar jie naudojami. Todėl rekomenduojama ši klasifikacija:
(1.0) apgyvendinti tradiciniai būstai su vienu ar daugiau nuolatinių gyventojų;
(2.0) tradicinis būstas be nuolatinių gyventojų surašymo metu:
(2.1) sezoniniam ar antriniam naudojimui rezervuoti būstai;
(2.2) neapgyvendinti būstai:
(2.2.1) parduodami;
(2.2.2) išnuomojami;
(2.2.3) nugriautini;
(2.2.4) neapgyvendinti dėl kitos priežasties arba nežinoma;
(3.0) tradiciniai būstai su gyventojais, kurie neįtraukiami į surašymą (užsienio šalių
piliečiai ir pan.).
629. Klasifikaciją rekomenduojama naudoti vieno ir dviejų lygių, o neprivalomai – trijų lygių.
(2.2.1) ir (2.2.2) kategorijas galima suskirstyti papildomai norint parodyti laiko tarpą, kurį būstas
yra neapgyvendintas, kad atsispindėtų padėtis būstų rinkoje tam tikroje teritorijoje.
630. Būstai, kuriuos darbo savaitės metu naudoja tik kitame būste su savo šeima gyvenantys
asmenys, turi būti laikomi (2.0) kategorijos „Tradicinis būstas be nuolatinių gyventojų surašymo
metu“ dalimi, nes būstą naudojantys asmenys nėra jo nuolatiniai gyventojai.
631. Gauti informacijos apie būstus, kurie yra neapgyvendinti arba suteikti antrinio ar
sezoninio naudojimo, gali būti sudėtinga. Galimas būdas gauti tokią informaciją yra rinkti
informaciją iš namų ūkių, kurie turi nuosavus arba kasmet nuomojasi būstus, naudojamus
antriniams ar sezoniniams tikslams, ar kitus neapgyvendintus būstus.
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Antrinių, sezoninių ir neapgyvendintų būstų buvimas ir charakteristikos (nepagrindinė
tema)
632. Ši tema susijusi su namų ūkių disponuojamais antriniais, sezoniniais ir neapgyvendintais
būstais (neapgyvendinti tradiciniai būstai). Ji leidžia aprašyti kai kurias neapgyvendintų tradicinių
būstų ypatybes. Vertinamų ypatybių skaičius ir tipai priklausys nuo individualių šalių reikalavimų.

633. Dauguma temų šiame skyriuje susijusios su apgyvendintais tradiciniais būstais. Tačiau
gali būti naudinga rinkti informaciją bent jau apie kai kurias pagrindines visų tradicinių būstų
charakteristikas. Pagrindinėje temoje „Tradicinių būstų apgyvendinimo statusas“ visų tradicinių
būstų skaičius nurodomas įtraukiant sezoninius, antrinius ir neapgyvendintus būstus. Be šio
skaičiaus, kai kurios šalys taip pat gali pageidauti rinkti informaciją apie neapgyvendintus
tradicinius būstus, kad galima būtų gauti daugiau informacijos nei tiesiog visų būstų skaičius.
634. Pagal šią temą šalys gali rinkti informaciją apie namų ūkių disponavimą ir antrinių,
sezoninių ir neapgyvendintų būstų charakteristikas. Galima aprašyti skirtingas neapgyvendintų
tradicinių būstų ypatybes: pavyzdžiui, kambarių skaičių ir naudingąjį plotą, patogumus (t. y.
vandenį, tualetą, vonią, karštą vandenį, kanalizacijos sistemą, šildymą, elektrą) ir pastato tipą.
Rekomenduojama naudoti 659–719 punktuose aprašytas klasifikacijas arba jų supaprastintas
versijas. Šią informaciją reikia laikyti atskirai nuo informacijos apie apgyvendintus tradicinius
būstus ir kitus gyvenamuosius būstus.
635. Kai kurios šalys gali pageidauti susieti informaciją apie antrinius ir sezoninius būstus su
nuolatinės gyvenamosios vietos charakteristikomis, kad galima būtų gauti bendrą namų ūkių
gyvenimo sąlygų vaizdą. Šiame kontekste taip pat galima nustatyti atstumą ir vykimo laiką nuo
nuolatinės gyvenamosios vietos.
636. Be ištisus metus gyventi tinkamų būstų, šalys taip pat gali pageidauti rinkti panašią
informaciją apie patalpas, kurios neskirtos gyventi ištisus metus (pvz., nameliai kalnuose,
primityvios trobelės). Jeigu šalys renka šią informaciją, būtina užtikrinti, kad informacija apie
šias patalpas nebūtų įtraukta į duomenis apie tradicinius būstus ir vėliau – į būstų skaičių.
637. Remiantis metaduomenimis duomenų rinkimas turi būti aiškus. Pagrindinis požiūris
turėtų būti šis: informacija apie antrinius ir sezoninius būstus turėtų apimti būstus, kuriais namų
ūkis disponuoja per metus. Esant kitoms aplinkybėms, reikia vengti dvigubo apskaičiavimo; taip
gali įvykti, pavyzdžiui, jeigu vienas antrinis būstas priklauso dviem ar daugiau namų ūkiams.
Nuosavybės tipas (pagrindinė tema)

638. Ši tema susijusi su būstų nuosavybės tipais, bet ne su žeme, kurioje yra būstas. Jeigu
būste gyvena jo savininkas, nuosavybės tipas bus tas pats, kaip valdos statusas.
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639. Rekomenduojama ši būstų klasifikacija pagal nuosavybės tipą:
(1.0) savininko apgyvendinti būstai;
(2.0) kooperatyviniai būstai;
(3.0) nuomojami būstai:
(3.1) asmeninė nuosavybė;
(3.2) priklauso vietos arba centrinei valdžiai ir (ar) ne pelno organizacijoms;
(3.3) mišri nuosavybė;
(4.0) kiti nuosavybės tipai.
640. Šią klasifikaciją apgyvendintų tradicinių būstų atžvilgiu rekomenduojama naudoti vieno
lygio, o neprivalomai – dviejų lygių.
641. Jeigu nacionaliniams tikslams (1.0) ar (2.0) kategorija suskirstoma papildomai, surašymo
atskaitose būtina aiškiai aprašyti į kiekvieną papildomą kategoriją įtrauktus nuosavybės tipus.
Apgyvendinimas pagal asmeninių namų ūkių skaičių (nepagrindinė tema)

642. Šioje temoje vertinamas gyvenamųjų būstų apgyvendinimas namų ūkiais. Tai svarbu
tik šalims, kuriose gyvenamieji būstai apibrėžiami struktūriškai ir kuriose taikoma asmeninio
daugiaūkio namų ūkio ūkvedybos sąvoka (žr. 480 punktą).
643. Rekomenduojama ši gyvenamųjų būstų klasifikacija pagal apsigyvenimą
atskirai ar kartu su kitais:
(1.0) vieno namų ūkio apgyvendinti gyvenamieji būstai;
(2.0) dviejų namų ūkių apgyvendinti gyvenamieji būstai;
(3.0) trijų ar daugiau namų ūkių apgyvendinti gyvenamieji būstai.
Būste gyvenančių asmenų skaičius (pagrindinė tema)

644. Gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų skaičius – tai žmonių skaičius, kuriam
gyvenamoji patalpa yra nuolatinė gyvenamoji vieta. Reikia įtraukti bendro gyvenamųjų patalpų
skaičiaus klasifikaciją pagal tipą (apgyvendinti tradiciniai būstai, kiti gyvenamieji būstai ir
kolektyvinės gyvenamosios patalpos) ir gyvenančių asmenų skaičių (t. y. būstai su vienu
asmeniu, dviem asmenimis ir t. t.). Taip pat turi būti apskaičiuotas vidutinis gyvenančių asmenų
skaičius pagal kiekvieną gyvenamųjų patalpų tipą.
Gyvenamųjų būstų naudingasis plotas ir (arba) kambarių skaičius (pagrindinė tema)

645. Surašymo tikslams naudojamas naudingojo ploto apibrėžimas turėtų būti pageidautinai
toks pat, koks rekomenduojamas JTEEK regiono šalių turimų būstų ir pastatų statistikos
programoje (Statistikos standartai ir studijos Nr. 43).
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Naudingasis plotas tame dokumente apibrėžtas kaip plotas, matuojamas išorinių sienų viduje,
išskyrus negyvenamus rūsius ir pastoges daugiabučiame pastate bei visą bendrojo naudojimo
plotą. Pirmiau minėtame dokumente taip pat vartojama kita gyvenamojo ploto sąvoka, kai jis
apibrėžiamas kaip bendras kambarių plotas, kur „kambarys“ apibrėžiamas kaip 648 punkte toliau.
Jeigu vartojama ši sąvoka, tai turi būti aiškiai nurodyta ir apibrėžta siekiant išvengti painiavos
atliekant palyginimus tarptautiniu lygmeniu. Jei įmanoma, geriau naudoti plotą nei kambarių
skaičių.
646. Kartu su informacija apie naudingąjį plotą šalys turi pranešti bendrą gyvenamųjų būstų
naudingąjį plotą ir vidutinį naudingąjį plotą kiekvienam gyvenamajam būstui.
Informaciją apie naudingąjį plotą rekomenduojama rinkti gyvenamiesiems būstams, kad taikant šį
rodiklį būtų galima apskaičiuoti tankumo lygį.
647. Rekomenduojama ši gyvenamųjų būstų klasifikacija pagal plotą:
(1.0)
(2.0)
(3.0)
(4.0)
(5.0)
(6.0)
(7.0)
(8.0)
(9.0)

iki 30 kvadratinių metrų;
30 ir mažiau nei 40 kvadratinių metrų;
40 ir mažiau nei 50 kvadratinių metrų;
50 ir mažiau nei 60 kvadratinių metrų;
60 ir mažiau nei 80 kvadratinių metrų;
80 ir mažiau nei 100 kvadratinių metrų;
100 ir mažiau nei 120 kvadratinių metrų;
120 ir mažiau nei 150 kvadratinių metrų;
150 ir daugiau kvadratinių metrų.

648. „Kambarys“ apibrėžiamas kaip erdvė gyvenamajame būste, apribota sienomis nuo
grindų iki lubų arba stogo dangos, siekiančiomis mažiausiai 2 metrų aukščio nuo grindų, kurios
dydis yra pakankamas, kad tilptų suaugusiojo lova (mažiausiai 4 kvadratiniai metrai), ir kurios
aukštis yra mažiausiai 2 metrai didesnėje lubų ploto dalyje. Taigi normalūs miegamieji,
valgomieji, gyvenamieji kambariai, gyvenamieji rūsiai ir pastogės, tarnų kambariai, virtuvės ir
kitos atskirtos erdvės, naudojamos arba skirtos gyventi, visos laikomos kambariais, jeigu atitinka
pirmiau pateiktą apibrėžimą. Virtuvėlė (t. y. mažesnė nei 4 kvadratiniai metrai virtuvė), verandos,
komunalinių paslaugų patalpos (pvz., katilo patalpa, skalbyklos) ir prieangiai kambariais
nelaikomi, kaip ir vonios kambariai ir tualetai (net jeigu jų plotas yra didesnis nei 4 kvadratiniai
metrai).
Kambariai be langų, pavyzdžiui, po žeme esantys rūsiai – neatsižvelgiant į jų plotą – paprastai
neturėtų būti įtraukiami, jeigu jie nėra naudojami funkciniams buities tikslams. Pavyzdžiui, tai
gali būti dideli prieangiai su rašomaisiais stalais arba vidaus vonios kambariai be langų.
649. Šalys turi pranešti bendrą vieno gyvenamojo būsto kambarių skaičių ir vidutinį
kambarių skaičių. Jeigu naudojama klasifikacija pagal kambarių skaičių, likutinė grupė turi būti
mažiausiai vienas – tai sudaro mažiau nei 10 procentų atvejų, o daugiausia – 10 ar daugiau
kambarių. Klasifikacija pagal kambarių skaičių rekomenduojama nagrinėjant apgyvendintus
tradicinius būstus, kad galima būtų apskaičiuoti tankumo lygį. Kitiems gyvenamiesiems būstams
ji neprivaloma.
650. Kambarius, naudojamus tik verslui ir profesiniams tikslams, pageidautina skaičiuoti
atskirai, nes juos reikėtų įtraukti apskaičiuojant būsto kambarių skaičių, bet neįtraukti –
apskaičiuojant, pavyzdžiui, viename kambaryje gyvenančių asmenų skaičių. Kiekviena šalis savo
surašymo ataskaitoje ir (ar) tam tikruose metaduomenyse turi nurodyti, kaip klasifikuojami tokie
kambariai. Kalbant apie prastesnės kokybės būstus, kurie sudaro „kitus gyvenamuosius būstus“,
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gali būti sudėtinga nustatyti kambarius ir naudingąjį plotą. Taigi šalys turėtų pažymėti „kitų
gyvenamųjų būstų“ skaičių, apie kurį informacijos surinkti nepavyko. Šie gyvenamieji būstai
neturi būti įtraukiami į būstų tankumo lygius. Informaciją apie tradicinių būstų naudingąjį plotą ir
kambarių skaičių visada reikia teikti atskirai.
Tankumo lygis (išvestinė pagrindinė tema)

651. Naudingasis plotas kvadratiniais metrais, padalytas iš gyvenamojo būsto gyventojų
skaičiaus, paprastai laikomas geresne tankumo lygio vertinimo priemone negu kambarių skaičius,
padalytas iš gyvenamojo būsto gyventojų skaičiaus, nes kambarių dydžiai yra skirtingi. Tačiau
kai kuriose šalyse gyventojai gali tiksliai nežinoti naudingojo ploto. Palyginamumui užtikrinti
šalims patartina rinkti duomenis tiek apie kambarių skaičių vienam gyventojui, tiek apie
naudingąjį plotą kvadratiniais metrais vienam gyventojui, jei įmanoma.
652. Gyventojų perteklių galima apskaičiuoti naudojant gyvenamųjų būstų gyventojų skaičiaus
(t. y. gyvenamųjų būstų su vienu asmeniu, dviem asmenimis ir t. t.) ir pagal kambarių skaičių (t.
y. vieno kambario gyvenamieji būstai, dviejų kambarių gyvenamieji būstai ir t. t.) ar miegamųjų
skaičių klasifikuojamų gyvenamųjų būstų kryžmines lenteles. Be to, atskirai gyvenamiesiems
būstams su vienu asmeniu, gyvenamiesiems būstams su dviem asmenimis ir t. t. galima
apskaičiuoti vidutinį naudingąjį plotą vienam gyventojui.
653. Rekomenduojama ši naudingojo ploto vienam gyventojui klasifikacija:
(1.0) iki 10 kvadratinių metrų vienam gyventojui;
(2.0) 10 ir mažiau nei 15 kvadratinių metrų vienam gyventojui;
(3.0) 15 ir mažiau nei 20 kvadratinių metrų vienam gyventojui;
(4.0) 20 ir mažiau nei 30 kvadratinių metrų vienam gyventojui;
(5.0) 30 ir mažiau nei 40 kvadratinių metrų vienam gyventojui;
(6.0) 40 ir mažiau nei 60 kvadratinių metrų vienam gyventojui;
(7.0) 60 ir mažiau nei 80 kvadratinių metrų vienam gyventojui;
(8.0) 80 ir daugiau kvadratinių metrų vienam gyventojui.
654.

Rekomenduojama ši kambarių skaičiaus vienam gyventojui klasifikacija:

(1.0)
(2.0)
(3.0)
(4.0)
(5.0)
(6.0)
(7.0)
(8.0)

mažiau nei 0,5 kambario vienam gyventojui;
0,5 ir mažiau nei 1,0 kambarys vienam gyventojui;
1,0 ir mažiau nei 1,25 kambario vienam gyventojui;
1,25 ir mažiau nei 1,5 kambario vienam gyventojui;
1,5 ir mažiau nei 2 kambariai vienam gyventojui;
2 ir mažiau nei 2,5 kambario vienam gyventojui;
2,5 ir mažiau nei 3 kambariai vienam gyventojui;
3 ar daugiau kambarių vienam gyventojui.

655. Jeigu renkama informacija apie kitus gyvenamuosius būstus ar kolektyvines
gyvenamąsias patalpas, ji turi būti rodoma atskirai tradiciniams būstams, kitiems gyvenamiesiems
būstams ir kolektyvinėms gyvenamosioms patalpoms.
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Kambarių tipas (nepagrindinė tema)
656. Kai kurios šalys gali pageidauti teikti konkretesnę informaciją apie gyvenamųjų būstų
gyventojų perteklių teikdamos informaciją apie tam tikrų kambarių tipų skaičių būstuose.
657. Kai kuriose šalyse manoma, kad miegamųjų skaičius tiksliau parodo gyventojų perteklių,
ypač jeigu gyventojų perteklius apibrėžiamas pagal miegamųjų skaičių ir amžių, lytį ir namų ūkio
narių ryšius. Kambariai, naudojami kaip namų ūkio gyvenamoji erdvė, neturėtų būti įtraukiami į
sąrašus kaip miegamieji.
658. Siūloma naudoti šias gyvenamųjų būstų kambarių kategorijas:
(1.0) priėmimų ir gyvenamieji kambariai;
(2.0) miegamieji.
Vandentiekis (pagrindinė tema)

659. Visos šalys turi atskirai pranešti apie vandentiekio sistemas apgyvendintuose
tradiciniuose būstuose, bet reikia rinkti tokią informaciją ir apie visus kitus gyvenamuosius
būstus.
660. Rekomenduojama ši apgyvendintų tradicinių gyvenamųjų būstų ir kitų būstų klasifikacija
pagal vandentiekio sistemą:
(1.0) vamzdžiais tiekiamas vanduo gyvenamajame būste:
(1.1) iš bendrosios sistemos;
(1.2) iš asmeninio šaltinio;
(2.0) vamzdžiais netiekiamas vanduo gyvenamajame būste:
(2.1) vamzdžiais tiekiamas vanduo yra pastate, bet ne gyvenamajame būste:
(2.1.1) iš bendrosios sistemos;
(2.1.2) iš asmeninio šaltinio;
(2.2) vamzdžiais tiekiamas vanduo yra ne pastate:
(2.2.1) iš bendrosios sistemos;
(2.2.2) iš asmeninio šaltinio;
(2.3) vamzdžiais tiekiamo vandens nėra.
661. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti vieno lygio, o neprivalomai – dviejų ir trijų
lygių.
662. Bendroji sistema – tai sistema, kuria tikrina ir kontroliuoja viešosios valdžios įstaigos.
Viešoji įstaiga paprastai valdo tokias sistemas, bet tam tikrais atvejais jas valdo kooperatyvas arba
privati įmonė.
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Tualeto įrenginiai (pagrindinė tema)

663. Visos šalys turi atskirai pranešti apie tualeto įrenginius apgyvendintuose
tradiciniuose būstuose, bet reikia rinkti tokią informaciją ir apie visus kitus gyvenamuosius
būstus.
664. Rekomenduojama ši apgyvendintų tradicinių būstų ir kitų gyvenamųjų būstų klasifikacija
pagal tualeto įrenginius:
(1.0) tualetas su vandens nuleidimu gyvenamajame būste;
(2.0) būste nėra tualeto su vandens nuleidimu:
(2.1) gyvenamajame būste kito tipo tualetas;
(2.2) tualetas su vandens nuleidimu yra pastate, bet ne gyvenamajame būste:
(2.2.1) asmeninis (t. y. jį išskirtinai naudoja gyvenamojo būsto gyventojai);
(2.2.2) bendras (t. y. juo dalijamasi su kito gyvenamojo būsto gyventojais);
(2.3) tualetas su vandens nuleidimu yra ne pastate:
(2.3.1) asmeninis;
(2.3.2) bendras;
(2.4) kito tipo tualetas yra pastate, bet ne gyvenamajame būste:
(2.4.1) asmeninis;
(2.4.2) bendras;
(2.5) kito tipo tualetas yra ne pastate:
(2.5.1) asmeninis;
(2.5.2) bendras.
665. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti vieno lygio, o neprivalomai – dviejų ir trijų
lygių.
Vonios įrenginiai (pagrindinė tema)

666. Visos šalys turi atskirai teikti informaciją apie vonios įrenginius apgyvendintuose
tradiciniuose būstuose, bet reikia taip pat teikti informaciją apie vonios įrenginius ir kituose
gyvenamuosiuose būstuose.
667. Rekomenduojama ši vonios įrenginių klasifikacija:
(1.0) stacionari vonia arba dušas gyvenamajame būste;
(2.0) gyvenamajame būste nėra stacionarios vonios ar dušo:
(2.1) stacionari vonia arba dušas yra pastate, bet ne gyvenamajame būste:
(2.1.1) asmeninis;
(2.1.2) bendras;
(2.2) stacionari vonia arba dušas yra ne pastate:
(2.2.1) asmeninis;
(2.2.2) bendras;
(2.3) nėra stacionarios vonios arba dušo.
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668. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti vieno lygio, o neprivalomai – dviejų ir trijų
lygių. Stacionari vonia arba dušas – tai vonia arba dušas, sujungti su vandentiekio ir kanalizacijos
vamzdžiais, įrengtais už pastato ribų.
Karštas vanduo (nepagrindinė tema)

669. Atskirai reikia teikti informaciją apie karšto vandens tiekimą apgyvendintiems
tradiciniams būstams ir atsižvelgiant į informacijos buvimą – kitiems gyvenamiesiems būstams.
Kiekviena šalis turi apibrėžti „karšto vandens“ sąvoką.
670. Būtų tinkama klasifikacija, panaši į vonios įrenginių buvimo klasifikaciją:
(1.0) karšto vandens čiaupas gyvenamajame būste;
(2.0) gyvenamajame būste nėra karšto vandens čiaupo:
(2.1) karšto vandens čiaupas yra pastate, bet ne gyvenamajame būste;
(2.2) karšto vandens čiaupas yra ne pastate;
(2.3) karšto vandens čiaupo nėra.
Kanalizacijos sistemos tipas (nepagrindinė tema)

671. Pageidautina, kad visos šalys rinktų informaciją apie kanalizacijos sistemos tipus
apgyvendintuose tradiciniuose būstuose ir atskirai ją praneštų. Šalims, kuriose kaip surašymo arba
duomenų surašymo vienetas naudojamas pastatas, rekomenduojama rinkti informaciją apie
kanalizacijos sistemos, prie kurios prijungtas pastatas, kuriame yra gyvenamasis būstas, tipą ir
klasifikuoti gyvenamuosius būstus pagal tualeto įrenginių tipą vienu lygiu ir pagal kanalizacijos
sistemos tipą.
672. Rekomenduojama ši apgyvendintų tradicinių būstų ir kitų gyvenamųjų būstų klasifikacija
pagal kanalizacijos sistemos tipą:
(1.0) nuotekos išvedamos į vamzdyną, sujungtą su viešaisiais nuotekų valymo
įrenginiais;
(2.0) nuotekos išvedamos į vamzdyną, sujungtą su privačiaisiais nuotekų valymo
įrenginiais (pavyzdžiui, kanalizacijos nusodintuvu vienam gyvenamajam būstui
arba nedidelei būstų grupei);
(3.0) visi kiti įrenginiai (pavyzdžiui, nuotekos išvedamos į atvirą griovį, duobę
uždengtą cisterną, upę, jūrą ir kt.;
(4.0) nėra kanalizacijos sistemos.
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Virtuvė (nepagrindinė tema)

673. Apgyvendintus tradicinius būstus, kurie klasifikuojami pagal kambarių skaičių, siūloma
klasifikuoti ir pagal virtuvės buvimą. Virtuvė apibrėžiama kaip bent 4 kvadratinių metrų ar dviejų
metrų pločio kambarys (arba kambario dalis), skirtas ir įrengtas pagrindiniams patiekalams
gaminti ir naudojamas šiam tikslui, neatsižvelgiant į tai, ar jis taip pat naudojamas kaip
valgomasis, miegamasis ar gyvenamasis kambarys.
674. Šiose rekomendacijose virtuvė laikoma kambariu (žr. 648 ir 675 punktus).
Kadangi tam tikrose šalyse šiuo atžvilgiu taikoma skirtinga praktika, svarbu sugebėti apskaičiuoti
kambarių skaičių su virtuve ir be virtuvės. Tokiu būdu galima užtikrinti palyginamumą
tarptautiniu lygmeniu.
675. Surašymui atlikti priimtas virtuvės apibrėžimas turi būti išsamiai paaiškintas surašymo
ataskaitoje ir (ar) metaduomenyse. Reikia pabrėžti visus nukrypimus nuo pirmiau pateikto
bendrojo apibrėžimo. Visų pirma, šalys turėtų nurodyti, kaip jos klasifikavo būstus, kuriuose
kambaryje, taip pat naudojamame kitai veiklai, gaminamas maistas.
676. Rekomenduojama ši būstų klasifikacija pagal virtuvės buvimą:
(1.0) su virtuve;
(2.0) su virtuvėle (t. y. atskira mažesnė nei 4 kvadratiniai metrai arba du metrai pločio
erdvė);
(3.0) be virtuvės ar virtuvėlės;
(4.0) virtuvės įranga yra kito tipo kambaryje.
Virtuvės įranga (nepagrindinė tema)

677. Tema „virtuvė“ kalbama tik apie virtuvės arba virtuvėlės buvimą būste. Be to, kai kurios
šalys gali pageidauti žinoti, kokia įranga naudojama maistui gaminti (pavyzdžiui, krosnis,
elektrinė viryklė, židinys ir kt.), kokia dar įranga yra (pavyzdžiui, kriauklė ir t. t.) ir ar maistui
gaminti naudojama elektra, dujos, nafta, anglis, mediena arba koks nors kitas kuras. Kai kurie šių
dalykų yra susiję su būstais, o kiti – su namų ūkiais.
Šildymo tipas (pagrindinė tema)

678. Visos šalys turėtų atskirai pranešti apie šildymo tipą apgyvendintuose tradiciniuose
būstuose.
679. Rekomenduojama ši apgyvendintų tradicinių būstų ir kitų gyvenamųjų būstų klasifikacija
pagal šildymo tipą:
(1.0) centrinis šildymas:
(1.1) centrinis šildymas iš įrenginių pastate arba gyvenamajame būste;
(1.2) centrinis šildymas iš bendrojo šildymo centro;
(2.0) centrinio šildymo nėra:
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(2.1) šildymo įrenginiai arba įranga yra apgyvendintame tradiciniame būste /
kitame gyvenamajame būste:
(2.1.1) krosnis;
(2.1.2) židinys;
(2.1.3) nešiojamasis elektrinis šildytuvas;
(2.1.4) kita;
(2.2) šildymo visai nėra.
Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti vieno lygio, o neprivalomai – dviejų lygių.
680. Gyvenamasis būstas laikomas centralizuotai šildomu, jeigu šildymas tiekiamas iš
bendrojo šildymo centro arba įrenginys, esantis pastate ar gyvenamajame būste ir pastatytas
šildymo tikslams, neatsižvelgiant į energijos šaltinį. Kai kurios šalys gali pageidauti įtraukti
papildomas kategorijas į šią klasifikaciją, kad gautų informaciją, kurią būtų galima naudoti
energijai planuoti (taip pat žr. nepagrindinę temą „Pagrindinis šildymui naudojamos energijos
tipas“).
Pagrindinis šildymui naudojamas energijos tipas (nepagrindinė tema)

681. Be pagrindinės temos „Šildymo tipas“, kai kurios šalys gali taip pat pageidauti rinkti
informaciją apie pagrindinį šildymui naudojamos energijos tipą. Jeigu ši informacija yra, ją reikia
teikti atskirai apie apgyvendintus tradicinius būstus ir kitus gyvenamuosius būstus.
682. Rekomenduojama ši apgyvendintų tradicinių būstų ir kitų gyvenamųjų būstų klasifikacija
pagal pagrindinį šildymui naudojamą energijos tipą:
(1.0) kietas kuras:
(1.1) anglis, rausvoji anglis bei anglies ir rausvosios anglies produktai;
(1.2) mediena ir kiti atsinaujinantys medienos produktai;
(1.3) kita;
(2.0) nafta;
(3.0) dujos:
(3.1) gamtinės dujos;
(3.2) kita (įskaitant suskystintąsias dujas);
(4.0) elektra;
(5.0) kiti naudojami energijos tipai:
(5.1) saulės energija;
(5.2) vėjo energija;
(5.3) geoterminė energija;
(5.4) kita.
683. Šalys turi nurodyti savo surašymų ataskaitose ir (ar) tam tikruose metaduomenyse, kaip
gyvenamuosiuose būstuose, kur šildymui vienodai naudojami du energijos tipai, išsirinktas
pagrindinis energijos tipas.
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Elektra (nepagrindinė tema)

684. Apie elektros buvimą informaciją renkančios šalys turėti teikti ją atskirai apie
apgyvendintus tradicinius būstus ir kitus gyvenamuosius būstus.
685. Rekomenduojama ši apgyvendintų tradicinių būstų ir kitų gyvenamųjų būstų klasifikacija
pagal elektros buvimą:
(1.0) elektra yra gyvenamajame būste;
(2.0) gyvenamajame būste elektros nėra.
Vamzdžiais tiekiamos dujos (nepagrindinė tema)

686. Vamzdžiais tiekiamos dujos turėtų būti apibrėžtos kaip gamtinės ar pramoninės dujos,
paskirstomos vamzdynu, kurių suvartojimas registruojamas dujų skaitikliais. Informaciją apie
vamzdžiais teikiamas dujas renkančios šalys turėti teikti ją atskirai apie apgyvendintus tradicinius
būstus ir kitus gyvenamuosius būstus.
687. Tiktų klasifikacija, pateikta apie elektros buvimą.
(1.0) vamzdžiais tiekiamos dujos yra gyvenamajame būste:
(1.1) šildymo tikslams;
(1.2) maisto gaminimo tikslams;
(2.0) gyvenamajame būste nėra vamzdžiais tiekiamų dujų.
Oro kondicionavimas (nepagrindinė tema)

688. Kai kurios šalys gali pageidauti rinkti informaciją apie oro kondicionavimą kaip būstų
kokybės rodiklį, bet šios temos kaip būstų rodiklio naudojimas ir svarba skirtingose šalyse gali
skirtis. Jeigu ši informacija renkama, ji turi būti teikiama atskirai apie apgyvendintus tradicinius
būstus ir kitus gyvenamuosius būstus.
689. Rekomenduojama ši oro kondicionavimo klasifikacija:
(1.0) oro kondicionavimas yra gyvenamajame būste:
(1.1) centrinis oro kondicionavimas iš įrenginio pastate arba gyvenamajame būste;
(1.2) autonominis oro kondicionavimo įrenginys (-iai) gyvenamajame būste;
(2.0) gyvenamajame būste oro kondicionavimo nėra.
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Būsto vieta pastate (nepagrindinė tema)

690. Kai kurios šalys gali pageidauti rinkti informaciją apie būsto vietą pastate. Šią
informaciją galima naudoti kaip prieigos prie būsto rodiklį, galbūt kartu su nepagrindine tema
„Prieiga prie būsto“. Šią informaciją renkančios šalys turėtų teikti ją atskirai apie apgyvendintus
tradicinius būstus.
691. Rekomenduojama ši būstų klasifikacija pagal vietą pastate:
(1.0) būstai tik viename aukšte:
(1.1) pastato pirmame aukšte ar žemiau (žemiau žemės lygio) esantis būstas;
(1.2) pastato 2 arba 3 aukšte esantis būstas;
(1.3) pastato 4 arba 5 aukšte esantis būstas;
(1.4) pastato 6 arba aukštesniame aukšte esantis būstas;
(2.0) būstai dviejuose ar daugiau aukštų:
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)

pastato pirmame aukšte ar žemiau (žemiau žemės lygio) esantis būstas;
pastato 2 arba 3 aukšte esantis būstas;
pastato 3 arba 4 aukšte esantis būstas;
pastato 6 arba aukštesniame aukšte esantis būstas.

692. Jeigu būstas yra dviejuose ar daugiau aukštų, informaciją reikia teikti apie žemiausią
būsto aukštą.
Prieiga prie būsto (nepagrindinė tema)

693. Kai kurios šalys gali pageidauti rinkti informaciją apie prieigą prie būsto, visų pirma
atsižvelgdamos į jų prieigą asmenims su negalia. Šią informaciją renkančios šalys turėtų teikti ją
atskirai apie apgyvendinus tradicinius būstus ir kitus gyvenamuosius būstus.
694. Rekomenduojama ši prieigos prie būsto lauko durų klasifikacija, kurioje atsižvelgiama,
ar yra nuožulnos, laiptai ir liftai:
(1.0) prieiga be laiptų arba nuožulnos;
(2.0) prieiga su nuožulna;
(3.0) prieiga su laiptinės liftu neįgaliesiems;
(4.0) prieiga tik su liftu (nors pastate gali būti ir laiptinė);
(5.0) prieiga tik naudojantis laiptine;
(6.0) prieiga tik naudojantis liftu ir laiptais.
Pastaba: šios kategorijos viena kitos nepaneigia.
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Liftas (nepagrindinė tema)

695. Siūloma rinkti informaciją apie veikiančio lifto buvimą daugiaaukščiuose pastatuose.
Šią informaciją renkančios šalys turėtų teikti ją atskirai apie apgyvendintus tradicinius būstus. Ši
informacija neturi būti ribojama tik duomenimis apie lifto buvimą. Turi būti nurodyta, ar liftas
veikia didžiąją laiko dalį ir ar yra reguliariai prižiūrimas. Taip pat gali būti naudinga rinkti
informaciją apie lifto dydį (neįgaliesiems ir greitosios pagalbos transportui) ir ar liftas sustoja
pirmame aukšte.
696. Kai kurios šalys taip pat gali pageidauti rinkti informaciją apie veikiančio lifto buvimą tam
tikrų individualių būstų pastate atžvilgiu. Šiuo atveju reikia rinkti informaciją, ar liftas sustoja
tame aukšte, kur yra būstas.
Pastatų, kuriuose yra būstai, charakteristikos
697. Pastatas – svarbus vienetas, nes informacijos apie pastato tipą ir statybų laikotarpį reikia
pastate esantiems būstams surašyti ir būstų programoms parengti. Šioje dalyje esančiose temose
kaip surašymo vienetas naudojami apgyvendinti tradiciniai būstai. Svarbiausia – pateikti
duomenis apie apgyvendintų tradicinių būstų ir kitų gyvenamųjų būstų charakteristikas. Svarbu
yra ne aprašyti pastatų charakteristikas kaip tokias (per se), bet apskaičiuoti būstų skaičių
skirtingų charakteristikų pastatuose.
698. Šiose rekomendacijose aprėpiami pastatai, kuriuose yra apgyvendintų tradicinių būstų.
Pastatas šiame kontekste apibrėžiamas kaip bet koks nepriklausomas statinys, kuriame yra vienas
ar daugiau būstų, kambarių arba kitų erdvių, padengtų stogu ir apsuptų išorės sienomis arba
pertvaromis nuo grindų iki stogo ir skirtų gyventi arba žemės ūkio, komerciniams, pramonės arba
kultūros tikslams ar paslaugoms teikti. Taigi pastatas gali būti individualus namas, daugiabutis
pastatas, gamykla, parduotuvė, sandėlis, garažas, daržinė ir kt.
Būstai pagal pastato tipą (pagrindinė tema)

699. Būstai gali būti klasifikuojami pagal pastato, kuriame jie yra, tipą. Šią informaciją
renkančios šalys turėtų teikti ją atskirai apie apgyvendintus tradicinius būstus.
700.

Rekomenduojama ši klasifikacija.

701.

Tradicinių būstų skaičius:

(1.0) gyvenamuosiuose pastatuose:
(1.1) individualus namas (namas, nesujungtas su jokiais kitais pastatais):
(1.1.1) individualūs namai su vienu būstu;
(1.1.2) individualūs namai su dviem būstais (vienas virš kito);
(1.2) individualaus namo dalis (du sujungti būstai);
(1.3) sublokuoti namai (bent trys sujungti būstai, prie kiekvieno iš kurių galima
individualiai prieiti iš lauko);
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(1.4) daugiabučiai pastatai:
(1.4.1) daugiabučiai pastatai, kuriuose yra nuo trijų iki devynių būstų;
(1.4.2) daugiabučiai pastatai, kuriuose yra 10 ir daugiau būstų;
(1.5) kiti gyvenamieji pastatai;
(2.0) negyvenamieji pastatai.
702. Kai kuriems tikslams gali būti naudinga klasifikuoti pastatus pagal juose esančių būstų
skaičių. 701 punkte pateiktos klasifikacijos ir pastatų klasifikacijos pagal juose esančių būstų
skaičių santykis yra šis:
a) būstai vieno būsto pastatuose: 1.1.1;
b) būstai dviejų būstų pastatuose: 1.1.2 ir 1.2 suma;
c) būstai trijų ar daugiau būstų pastatuose: 1.3 ir 1.4 suma.
703. Jeigu pagal 701 punkte pateiktą klasifikaciją informacijos nėra, pastatus pagal juose
esančių būstų skaičių galima suskirstyti tiesiogiai juos surašant.
Būstai pagal statybų laikotarpį (pagrindinė tema)

704. Statybų laikotarpis įvertinamas atsižvelgiant į datą, kada pastato statybos buvo baigtos.
Šalys turėtų teikti informaciją atskirai apie apgyvendintus tradicinius būstus.
705. Rekomenduojama ši apgyvendintų tradicinių būstų klasifikacija pagal laikotarpį, kuriuo
buvo baigtos pastato, kuriame yra būstai, statybos:
(1.0) iki 1919 m.;
(2.0) 1919–1945 m.;
(3.0) 1946–1960 m.;
(4.0) 1961–1970 m.;
(5.0) 1971–1980 m.;
(6.0) 1981–1990 m.;
(7.0) 1991–2000 m.;
(8.0) 2001–2005 m.;
(9.0) 2006 m. ar vėliau:
(9.1) 2006 m.;
(9.2) 2007 m.;
(9.3) 2008 m.;
(9.4) 2009 m.;
(9.5) 2010 m.;
(9.6) 2011 m.
706. Šią klasifikaciją rekomenduojama naudoti vieno lygio, o neprivalomai – dviejų lygių.
707. Reikia apsvarstyti galimybę rinkti šią informaciją užduodant atvirą klausimą. Jeigu
tikslaus atsakymo negaunama, namų ūkio reikia prašyti nurodyti apytikslius metus
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skliaustuose po klasifikacijos, kuriuos galima po to įtraukti į pirmiau pateiktą klasifikaciją.
Būstai pastatuose, kurie buvo visiškai rekonstruoti po pastatymo, gali būti klasifikuojami
įtraukiant juos į laikotarpį, kuriuo pastatas buvo pirmą kartą pastatytas, arba į laikotarpį, kuriuo jis
paskutinį kartą buvo rekonstruotas pagal nacionalinius reikalavimus. Kiekviena šalis savo
surašymo ataskaitoje ir (ar) metaduomenyse turi nurodyti, kaip klasifikuoti tokie būstai.
Būstai pagal aukštų skaičių pastate (nepagrindinė tema)

708. Aukštų skaičius skaičiuojamas nuo pirmo aukšto iki viršaus. Šalys turėtų teikti
informaciją apie aukštų skaičius atskirai apie apgyvendintus tradicinius būstus.
709. Siūloma ši būstų klasifikacija pagal aukštų skaičių nuo pirmo aukšto iki viršaus.
710. Būstų skaičius, esantis pastatuose, kuriuose yra šis aukštų skaičius:
(1.0)
(2.0)
(3.0)
(4.0)
(5.0)
(6.0)
(7.0)

1 aukštas;
2 aukštai;
3 aukštai;
4 aukštai;
5–9 aukštai;
10–19 aukštų;
20 ar daugiau aukštų.

Būstai pagal medžiagas, iš kurių pastatytos tam tikros pastato dalys (nepagrindinė tema)

711. Informaciją apie medžiagas, iš kurių pastatytos tam tikros pastatų su būstais dalys, būstų
kokybei vertinti galima naudoti kartu su kitų temų duomenimis. Kai kurios šalys šiam ir kitiems
tikslams gali pageidauti rinkti duomenis apie medžiagas, iš kurių pastatytos išorinės sienos,
stogas, grindys ir kt. Šalys turėtų teikti informaciją atskirai apie apgyvendintus tradicinius būstus,
bet reikia rinkti informaciją ir apie kitus gyvenamuosius būstus.
712. Siūloma ši būstų klasifikacija pagal pagrindinę struktūrinę medžiagą, iš kurios
pastatytos pastato, kuriame yra būstai, išorinės sienos:
(1.0) mediena;
(2.0) nedegintas molis (šalys, kuriose tai neaktualu, gali praleisti);
(3.0) degintas molis (plytos, blokai, plokštės ir kt.), akmuo, betonas (vietoje
liejamas betonas, blokai, plokštės ir kt.) arba plieno karkasas;
(4.0) surenkamosios dalys – paprastai surenkamos gamykloje ir atvežamos į vietą,
kur jos montuojamos;
(5.0) kitos medžiagos (reikia nurodyti);
(6.0) mišrios medžiagos (t. y. statybų medžiagų derinys).
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713. Sujungus šią klasifikaciją su klasifikacija pagal statybų laikotarpį gaunama
klasifikacija, iš kurios galima gauti duomenis apie būstų kokybę. Kai kurios šalys gali
pageidauti, kad į šios temos klausimus atsakytų tik nuosavuose būstuose gyvenantys
asmenys, visų pirma todėl, kad daugelis nuomininkų ir kitų respondentų gali nesugebėti
atsakyti tiksliai.
Būstai pagal pastato būklę (nepagrindinė tema)

714. Šioje temoje nustatoma, ar pastatui reikia remonto ir kokio reikia. Šalys turėtų teikti
informaciją atskirai apie apgyvendintus tradicinius būstus ir kitus gyvenamuosius būstus.
715. Rekomenduojama ši būstų klasifikacija pagal pastatų būklę:
(1.0) remontuoti nereikia;
(2.0) reikia remontuoti:
(2.1) smulkus remontas;
(2.2) vidutinis remontas;
(2.3) rimtas remontas;
(3.0) neremontuotinas.

716. Smulkus remontas daugiausia susijęs su reguliaria pastato ir jo dalių technine
priežiūra, pavyzdžiui, įtrūkęs stiklas arba neveikianti spyna arba piešinių nuo išorės sienų
šalinimas ir pan.
717. Vidutinis remontas susijęs su vidutinių defektų, tokių kaip nutekamieji vamzdžiai,
kurių trūksta ant stogo (jeigu jie paprastai naudojami), didelės sugadinto tinko zonos ir
laiptinės be saugių turėklų, šalinimu.
718. Rimtas remontas reikalingas rimtų pastato struktūrinių defektų, tokių kaip dangos
(pavyzdžiui, malksnų, čerpių) nebuvimas, išorinių sienų įtrūkimai ir skylės bei laiptinių
nebuvimas, atveju.
719. „Neremontuotinus“ pastatus neįmanoma suremontuoti, t. y. jie turi tiek daug rimtų
struktūrinių defektų, kad juos geriau nugriauti negu bandyti taisyti. Ši būklė paprastai
priskirtina pastatams, kurių likęs tik karkasas be išorinių sienų ir (ar) stogo, langų, durų ir pan.
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KETVIRTOJI DALIS. PRIEDAI
1 priedas. Siūlomų pagrindinių ir nepagrindinių gyventojų ir būstų 2010 m.
surašymų temų sąrašas, Europos statistikų konferencijos šalys
PAGRINDINĖS TEMOS

NEPAGRINDINĖS TEMOS

Surašytini gyventojai
Nuolatinė gyvenamoji vieta (158 p.)
Bendras gyventojų skaičius (išvestinė)
(171 p.)

Geografinės charakteristikos
Vietovė (išvestinė) (181 p.)

Miesto ir kaimo vietovės (189 p.)

Darbovietės vieta (196 p.)

Mokyklos, kolegijos arba universiteto vieta
(198 p.)
Transporto rūšis važiuojant į darbą (199 p.)
Transporto rūšis važiuojant į mokyklą, kolegiją
ar universitetą (201 p.)
Vykimo į darbą atstumas ir trukmė (202 p.)
Vykimo į mokyklą, kolegiją arba
universitetą atstumas ir trukmė (203p.)
Demografinės charakteristikos

Lytis (205 p.)
Amžius (207 p.)
Teisinė santuokinė padėtis (209 p.)

De facto santuokinė padėtis (216 p.)
Bendras gimusių gyvų vaikų skaičius
(222 p.)
Kada nors ištekėjusių moterų santuokos (-ų)
data (-os): i) pirmoji santuoka ir ii) dabartinė
santuoka (224 p.)
Kada nors gyvenusių kartu abipusiu
susitarimu moterų: i) pirmojo ir ii) dabartinio
gyvenimo kartu abipusiu susitarimu data
(225 p.)
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PAGRINDINĖS TEMOS

NEPAGRINDINĖS TEMOS

Ekonominės charakteristikos
Dabartinio aktyvumo statusas (237 p.)
Profesija (270 p.)
Veikla (ekonominės veiklos rūšis) (274
p.)
Užimtumo statusas (279 p.)

Įprastinio aktyvumo statusas (251 p.)
Nemokamų paslaugų teikėjai, savanoriai
(262 p.)
Sektoriaus tipas (institucinis vienetas) (290 p.)
Neoficialus užimtumas (294 p.)
Darbo vietos tipas (300 p.)
Įprastai dirbtas laikas (303 p.)
Su darbu ne visu pajėgumu susijęs laikas (307
p.)
Nedarbo trukmė (312 p.)
Įstaigos vietos padalinyje dirbančių asmenų
skaičius (314 p.)
Pagrindinis pragyvenimo šaltinis (316 p.)
Pajamos (323 p.)
Socialinės ir ekonominės grupės (išvestinė) (327
p.)

Išsilavinimo charakteristikos
Įgytas išsilavinimas (331 p.)

Išsilavinimo kvalifikacijos (340 p.)
Studijų sritis (342 p.)
Mokyklos lankymas (348 p.)
Raštingumas (353 p.)
Kompiuterinis raštingumas (358 p.)
Tarptautinė ir vidinė migracija

Gimimo valstybė (vieta) (373 p.)
Pilietybės valstybė (375 p.)
Kada nors užsienyje gyvenę asmenys ir
atvykimo į valstybę metai (379 p.)
Ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta ir
atvykimo į dabartinę vietą data (384 p.)

Ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos
užsienyje valstybė (382 p.)
Visa gyvenimo valstybėje trukmė (383 p.)
Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš penkerius
metus iki surašymo (390 p.)
Migracijos priežastis (391 p.)
Tėvų gimimo valstybė (392 p.)
Pilietybės įgijimas (395 p.)
Užsienio / nacionalinės kilmės asmenys
(išvestinė) (398 p.)
Su tarptautine migracija susijusios gyventojų
grupės (išvestinė) (403 p.)
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PAGRINDINĖS TEMOS

NEPAGRINDINĖS TEMOS
Pabėgėlių kilmės gyventojai (išvestinė)
(406 p.)
Šalies viduje perkeltieji asmenys
(ŠVPA) (išvestinė) (411 p.)

Etnokultūrinės charakteristikos
Tautybė (419 p.)
Kalba (430 p.)
Religija (437 p.)
Negalia
Negalios statusas (446 p.)
Namų ūkio ir šeimos charakteristikos
Namų ūkio narių ryšiai
(505 p.)
Namų ūkio statusas (išvestinė) (520 p.)
Šeimos statusas (išvestinė) (525 p.)
Šeimos branduolio tipas (išvestinė)
(533 p.)
Šeimos branduolio dydis (išvestinė)
(545 p.)
Asmeninio namų ūkio tipas
(išvestinė) (547 p.)
Asmeninio namų ūkio dydis (išvestinė)
(555 p.)
Namų ūkio valdos statusas (556 p.)

Vienos lyties asmenų partnerystės (išvestinė)
(502 p.)
Išplėstos šeimos statusas (išvestinė) (530 p.)
Atkurtos šeimos tipas (išvestinė) (538 p.)
Išplėstos šeimos tipas (išvestinė) (543 p.)
Asmeninių namų ūkio sudėtis pagal
kartas (išvestinė) (554 p.)
Apsigyvenimas atskirai arba kartu su kitais
(560 p.)
Nuompinigiai (564 p.)
Namų ūkio turimi ilgalaikio naudojimo
prietaisai (568 p.)
Namų ūkio galimų naudoti automobilių
skaičius (569 p.)
Turimos automobilių stovėjimo vietos (571 p.)
Telefono ir interneto ryšys (573 p.)
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PAGRINDINĖS TEMOS

NEPAGRINDINĖS TEMOS

Žemės ūkis
Savo jėgomis vykdoma žemės ūkio gamybos
veikla (namų ūkio lygmuo) (578 p.)
Visų žemės ūkio darbų aprašymas per
pastaruosius metus (asmens lygmuo) (584 p.)
Gyvenamosios patalpos, būstai ir būstų sąlygos56
Būstų sąlygos (617 p.)
Gyvenamųjų patalpų tipas (622 p.)
Gyvenamųjų patalpų vietovė (626 p.)
Tradicinių būstų apgyvendinimo
statusas (627 p.)
Nuosavybės tipas (638 p.)
Būste gyvenančių asmenų skaičius (644 p.)
Gyvenamųjų būstų naudingasis plotas
ir (arba) kambarių skaičius (645 p.)
Tankumo lygis (išvestinė) (651 p.)
Vandentiekis (659 p.)
Tualeto įrenginiai (663 p.)
Vonios įrenginiai (666 p.)
Šildymo tipas (678 p.)
Būstai pagal pastato tipą (699 p.)
Būstai pagal statybų laikotarpį
(704 p.)

Antrinių, sezoninių ir neapgyvendintų būstų
buvimas ir charakteristikos (632 p.)
Apgyvendinimas pagal asmeninių namų ūkių
skaičių (642 p.)
Kambarių tipas (656 p.)
Karštas vanduo (669 p.)
Kanalizacijos sistemos tipas (671 p.)
Virtuvė (673 p.)
Virtuvės įranga (677 p.)
Pagrindinis šildymui naudojamas energijos
tipas (681 p.)
Elektra (684 p.)
Vamzdžiais tiekiamos dujos (686 p.)
Oro kondicionavimas (688 p.)
Būsto vieta pastate (690 p.)
Prieiga prie būsto (693 p.)
Liftas (695 p.)
Būstai pagal aukštų skaičių pastate (708 p.)
Būstai pagal medžiagas, iš kurių pastatytos
tam tikros pastato dalys (711 p.)
Būstai pagal pastato būklę (714 p.)
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Norėdami nustatyti, ar tema pagrindinė, nepagrindinė arba nerekomenduojama skirtingiems būstų tipams žr. 591
p. ir toliau esančią schemą.
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2 priedas. Galimi surašymo atlikimo būdai
Tradicinis surašymas
Aprašymas
1. Tradicinis surašymas – tai visas visų šalies arba aiškiai nurodytos šalies dalies gyventojų
demografinių, ekonominių ir socialinių duomenų tam tikru laiku rinkimo, apdorojimo,
vertinimo, sklaidos ir analizės procesas. Jis atliekamas per tam tikrą ribotą laikotarpį iš karto po
tam tikros ataskaitinės datos (surašymo dienos). Duomenys paprastai renkami naudojantis
surašymo klausimynais.57 Yra du pagrindiniai surašymo būdai: surašinėtojo (arba surašymą
atliekančio darbuotojo) metodas ir namų ūkio atstovo savarankiško klausimyno pildymo
metodas.
2. Pasitelkiant surašinėtoją, informaciją apie kiekvieną asmenį (gyventojų surašymo
metu) ir visas gyvenamąsias patalpas bei jų gyventojus (būstų surašymo atveju) renka ir į
klausimyną įrašo surašinėtojas, skirtas šiai veiklai vykdyti tam tikroje vietovėje per
nustatytą paprastai trumpą laikotarpį laikantis visuotinumo ir vienalaikiškumo reikalavimų.
3. Taikant metodą, kai klausimyną savarankiškai pildo namų ūkio atstovas, daugiausia už
informacijos įvedimą atsakingas pats asmuo surašomame būste (paprastai namų ūkio galva arba
pagrindinis suaugęs asmuo), nors klausimyną paprastai platina, surenka ir tikrina surašinėtojas.
4. Kai kuriose šalyse kartu su savarankiško pildymo metodu klausimynas išsiuntinėjamas
paštu su voku užpildytam klausimynui grąžinti arba be jo. Tokią išsiuntimo ir grąžinimo paštu
procedūrą galima taikyti vieną arba kartu su patikra vietoje, kurią atlieka surašinėtojas.
Būtinos sąlygos
5. Tradicinių surašymų kontekste gali būti naudojamos tiek trumpos, tiek ilgos formos, arba
gali būti surinkti išsamūs duomenys apie visas charakteristikas. Jeigu taikomas pirmas būdas, į
trumpą formą įtraukiami tik visuotinės aprėpties klausimai, o ilga forma naudojama renkant
informaciją tik iš tam tikrų rinktinių namų ūkių ir gyventojų. Šioje formoje paprastai pateikti
išsamūs klausimai tam tikra tema ir aprėpiamos tokios sudėtingos temos kaip gimstamumas.
Abu metodai naudojami remiantis tais pačiais surašymo terminais, ir jiems pasibaigus duomenys
apie turinį neberenkami.
6. Šis surašymo atlikimo metodas naudojamas daugumoje šalių. Jo taikymo tradicijos
labai senos, ir jis išsamiai aprašytas Jungtinių Tautų Gyventojų ir būstų surašymų
principuose ir rekomendacijose.
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Buvo pastangų duomenims rinkti naudoti delninius kompiuterius: bandomajame surašyme, kuris buvo atliktas
Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje 1999 m. spalio mėn. ir 2003 m. Omano surašyme Muskato
regione (didžiausiame sultonato regione). Rezultatai buvo labai geri, ir kai kurių veiksmų (tokių kaip tikrinimas,
kodavimas ir duomenų įvedimas), būtini naudojant popierinius klausimynus, buvo atsisakyta. Tačiau šių prietaisų
naudojimas priklauso nuo finansinės padėties, darbo kompiuteriu įgūdžius turinčių surašinėtojų dalyvavimo ir
duomenų perdavimo įrangos buvimo surašymo teritorijų centruose.
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Pranašumai ir trūkumai
7. Pagrindiniai šio metodo pranašumai yra tai, kad tokiu būdu gaunamas bendras
visų gyventojų vaizdas tam tikru laikotarpiu ir galima rinkti duomenis apie palyginti
mažas teritorijas.
8. Tradiciniai surašymai išsiskiria kaip sudėtingiausia ir brangiausiai kainuojanti duomenų
rinkimo veikla, kurios imasi nacionalinės statistikos institucijos. Be sąnaudų, šiai sudėtingai
užduočiai atlikti reikia, kad šioje veikloje dalyvautų visiškai informuota ir bendradarbiaujanti
visuomenė. Dėl sudėtingumo ir sąnaudų tokie surašymai paprastai atliekami tik kas penkerius
metus arba kas dešimtmetį, taigi naujausi turimi surašymo duomenys dažnai yra jau keleriais
metais pasenę.
9. Kiekvienas surašymo atlikimo būdas (kai dirba surašinėtojas arba kai pildoma
savarankiškai) taip pat turi savo pranašumų ir trūkumų. Metodas pasitelkiant surašinėtoją – tai
vienintelis metodas, kurį galima naudoti šalyse, kur daug neraštingų asmenų, arba gyventojų
grupėse, kurios gali nenorėti pildyti surašymo formų patys arba jiems sunku tai padaryti, tačiau
šiam metodui reikia itin daug darbuotojų duomenų surašymo vietoje.
10. Kita vertus, šalyse, kur raštingumas praktiškai visuotinis ir išsilavinimo įsigijimo
rodikliai palyginti aukšti, namų ūkio metodas gali dažnai atnešti patikimesnių rezultatų esant
daug mažesnėms sąnaudoms, visų pirma, jeigu galima naudoti išsiuntimo ir grąžinimo paštu
procedūrą. Tačiau pašto paslaugomis surašymo formoms platinti reikėtų naudotis tik tuo atveju,
jeigu yra išsamus aktualus ir nacionaliniu lygmeniu suderintas adresų sąrašas arba jį galima
sudaryti.
11. Kartais gali būti pageidautina pasikliauti vienu metodu atliekant didesnės gyventojų
dalies surašymą, o kitai daliai – tam tikrose teritorijose arba dirbant su ypatingomis gyventojų
grupėmis58 – naudoti kitą metodą.
Tačiau reikia vengti pernelyg sudėtingų projektų.
Įvairių surašymo atlikimo etapų reikšmė
12. Sprendimą dėl taikytino surašymo metodo reikia priimti ankstyvuoju etapu remiantis
kruopščiais įvairių alternatyvų bandymais atsižvelgiant į jų sąnaudas, gaunamų duomenų
kokybę ir tinkamumą. Net jeigu metodas taikomas tradiciškai, reikia reguliariai iš naujo vertinti
jo lygintinus pranašumus atsižvelgiant į einamuosius surašymo poreikius ir besikeičiančias
technikas. Sprendimą reikia priimti anksti todėl, kad naudojamas surašymo metodas turi įtakos,
biudžetui, organizacinei struktūrai, viešinimo planui, mokymo programai, klausimyno projektui
ir tam tikra prasme surinktinų duomenų tipui.
13. Labai svarbus surašymo laikotarpio laikas ir trukmė. Kruopščiausiai reikia apsvarstyti,
kurį laikotarpį pasirinkti, kad surašymas būtų sėkmingiausias ir kad jo metu būtų surinkti
naudingiausi duomenys. Tai gali priklausyti nuo kelių veiksnių. Pirmiausia, būtina vengti atlikti
surašymą metų laiku, kai bus sudėtinga pasiekti tam tikrų apgyvendintų teritorijų arba jeigu
darbas šiuo metų laiku būtų itin sunkus dėl rūsčių arba nepaprastų oro sąlygų. Antra, reikia rinkti
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Žr. daugiau Pasaulio rekomendacijose: Gyventojų ir būstų surašymų principai ir rekomendacijos, Statistikos
dokumentai, serija M, Nr. 67/1 versija, Jungtinės Tautos, II dalis. Gyventojų ir būstų surašymų planavimas,
organizavimas ir administravimas
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laiką, kai dauguma žmonių yra savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje; toks pasirinkimas
supaprastins surašymą atliekant tiek de jure, tiek de facto surašymą, ir šiuo atveju de facto
surašymo metu gauti duomenys gali būti prasmingesni. Reikia vengti intensyviausios žemės ūkio
veiklos sezono dėl to, kad bus sudėtinga susisiekti su asmenimis, kurie kasdien dirba iki vėlyvo
vakaro ir gali netgi pasilikti savo žemėje naktį, jeigu žemės sklypas yra toli nuo namų.
Didžiosios tradicinės šventės, kelionės į šventąsias vietas ir pasninko laikotarpiai irgi nėra
tinkamas laikas surašymui atlikti.
14. Taip pat labai svarbu, kad surašymo laikas nesutaptų su kitais svarbiais politiniais
renginiais, tokiais kaip valstybės arba vietos rinkimų kampanijos, nes gyventojai gali supainioti
du įvykius ir nelabai noriai atsakyti surašinėtojui namuose. Taip pat yra labai svarbu, kad
surašymas būtų atliekamas politiškai stabilioje ir socialiai saugioje aplinkoje šalyje.
Politinio arba karinio nestabilumo laikotarpiais su visuomene sunkiau susitarti ir negalima
garantuoti surašinėtojų saugumo. Saugumo lygis turėtų būti toks, kad surašinėtojai galėtų saugiai
pasiekti visas šalies sritis.
15. Vieną kartą sėkmingai atlikus surašymą ir nustačius iš esmės patenkinamą surašymo
datą, kitą surašymą reikėtų atlikti tuo pačiu metų laiku, jeigu nėra rimtų priežasčių, dėl kurių šią
datą reikia pakeisti. Jeigu surašymo data reguliari, tai padeda palyginti duomenis ir palengvina jų
analizę bei administracinę drausmę, nes visi dalyvaujantieji surašyme skatinami pasiruošti jam
laiku.
16. Pageidautina užtikrinti, kad surašymo laikotarpis būtų trumpas, siekiant išvengti dvigubo
skaičiavimo ir praleistų duomenų, nes tokių atvejų gali pasitaikyti net ir esant vienodai
ataskaitinei datai. Kita vertus, kuo trumpesnis surašymo laikotarpis, tuo daugiau reikia
darbuotojų vietoje. Dėl to padidėja sąnaudos ir gali pablogėti duomenų kokybė. Kaip bus
išspręsti šie klausimai priklauso nuo šalies dydžio ir pobūdžio bei nuo jos turimų išteklių.
17. Paskutinių surašymų metu daugelyje šalių buvo skirta nuo vieno iki 10 dienų
surašinėtojams mokyti, o pats surašymo laikotarpis truko nuo kelių dienų iki dviejų ar trijų
savaičių. Trumpi laikotarpiai dažnai pateisinami mažose šalyse, o ilgesnis laikotarpiai gali būti
reikalingi didelėse šalyse, kuriose prastai išvystytos komunikacijos.
Pasekmės turiniui
18. Taikant tradicinį surašymo atlikimo būdą yra mažiau apribojimų turinio požiūriu nei tuo
atveju, jeigu surašymo metu naudojamasi registrais. Tačiau bendras turinys šiuo atveju turi būti
pagrįstas kruopščiai parinkta vartotojų statistinių reikalavimų ir noru sumažinti naštą
respondentams pusiausvyra.
Tradicinis surašymas kasmet atnaujinant charakteristikas
Aprašymas
19. Toks būdas – tai tradicinio surašymo projekto variantas, kurio pagrindinis tikslas yra
suskaičiuoti gyventojus ir surinkti tik pagrindinius demografinius duomenis surašymo metais.
Atliekant didelę namų ūkių apklausą renkami ir į lenteles įtraukiami išsamūs demografiniai,
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socialiniai, ekonominiai ir būstų duomenys kiekvienais metais (arba kiekvienais metais, kai
neatliekamas surašymas) visą dešimtmetį, ir dėl to nebereikia naudoti ilgos surašymo formos
šiems išsamiems duomenims rinkti iš gyventojų tyrimo.
20. Apklausos metu sudaroma tam tikro adresų skaičiaus imtis kiekvienais metais, kad per
tam tikrą surašymo ciklo laikotarpį, pavyzdžiui, ketverius arba penkerius metus, būtų sudaryta
beveik visa ilgos formos imtis. Siekiant pagerinti mažų valstybinių vienetų apskaičiavimų
patikimumą, imama didesnė adresų imtis. Jungtinėse Valstijose, pavyzdžiui, kur įgyvendintas šis
metodas, metinis tyrimo dydis skirtingais geografiniais lygmenimis yra nuo 1,7 procento iki 10
procentų. Per penkerių metų laikotarpį tyrimo dydis yra nuo 8,5 procentų iki 50 procentų.
Peru naudojama metinė vidutinė 5 procentų imtis, po ketverių metų sudaranti 20 procentų imtį
užtikrinant apskaičiavimų patikimumą mažiausiuose administraciniuose padaliniuose.
21. Imtis kaupiama tam tikrą laiką, kad būtų gauti žemiausi geografinių duomenų lygiai,
panašūs į ilgos formos imtį atliekant tradicinį surašymą. Vėl gi Jungtinėse Valstijose regionuose,
kur gyvena mažiau nei 20 000 žmonių, reikalaujami duomenys už penkerius metus. Trejų metų
apskaičiavimai sudaromi regionams, kur gyventojų skaičius yra 20 000 ar daugiau. Tam tikrų
atskirų metų apskaičiavimai sudaromi regionams, kur gyventojų skaičius siekia 65 000 ar
daugiau. Peru duomenys apskaičiuojami kas ketvirtį 25 administraciniuose padaliniuose, o
metiniai rezultatai rengiami 195 administraciniuose padaliniuose.
22. Apklausos duomenis reikia sverti, kad apskaičiavimai būtų patikimi ir kad juos galima
būtų panaudoti. Apklausos duomenys sveriami, kad juose atsispindėtų tyrimo struktūra, būtų
kompensuotas atsakymo nebuvimo poveikis ir būtų pataisyta padėtis, susijusi su nepakankama
arba pernelyg didele aprėptimi. Ši galutinė svertinės reikšmės pataisa padeda užtikrinti, kad
charakteristikų apskaičiavimai būtų palygintini su standartu, kuris yra reguliarus surašymas.
Pritaikius galutinius svorius, generuojami statistikos duomenys, įskaitant gyventojų skaičiaus
apskaičiavimus, dalis, priemones, medianas ir ryšius.
Būtinos sąlygos
23. Tarp visų kitų būtinų sąlygų šis požiūris reikalauja surašyme suinteresuotųjų šalių ir
vyriausybės politikos kūrėjų sutikimo įtraukti tokią reikšmingą pataisą į surašymo modelį.
Tradicinio surašymo duomenų vartotojai turėtų noriai priimti perėjimą nuo dešimtmečio
produktų prie naujo kasmet atnaujinamų daugelio metų produktų rinkinio. Šiam požiūriui
įgyvendinti finansavimo reikia kasmet, o ne vienerių ar dvejų metų laikotarpiu tiekiamo
finansavimo kartą per dešimtmetį.
24. Veiklos požiūriu taikant šį metodą reikalinga adresų struktūra, pagal kurią renkama imtis.
Itin svarbu išsaugoti šią struktūrą visą dešimtmetį. Taip pat itin svarbu atnaujinti šią struktūrą
kasmet, ypač kaimo vietovėse.
25. Atliekant tradicinį surašymą su kasmetiniais charakteristikų atnaujinimais reikia nuolat
aukšto lygio profesionalių darbuotojų, kurie per dešimtmetį prižiūrėtų, kaip įgyvendinamas
surašymas. Be to, reikia, kad darbuotojai prižiūrėtų ankstyvo išsamaus planavimo, plėtros ir
bandymų programą, skirtą nuolat siekti veiksmingo valdymo vykdant vienintelį trumpos formos
surašymo komponentą.
Pranašumai ir trūkumai
26. Svarbiausia šio metodo varomoji jėga dvilypė – dažniau teikti aktualesnius duomenis
apie gyventojus nei tie, kurie gaunami atliekant surašymą tik vieną kartą per dešimtmetį, ir
sumažinti veiklos riziką, susijusią su surašymu. Tokią programą brangu ir techniškai
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sudėtinga įgyvendinti. Tam reikia daugelio metų išsamaus planavimo, plėtros ir bandymų
programos. Visų pirma, šalyse, kur teisiškai reikalaujama visiškai apskaičiuoti gyventojus tam
tikrais tarpais, surašymo projekto visiško apskaičiavimo komponentas yra itin svarbus.
27. Tradicinio surašymo projekto atveju, net ir tuomet kai surašymo duomenys skelbiami
kiek įmanoma greičiau po surašymo metų, duomenų vartotojai turi dirbti su rezultatais, kurie
vidutiniškai surinkti prieš septynerius metus. Duomenų rinkimas tinkamu metu, kad jų pagrindu
būtų galima daryti sprendimus visais valdžios lygiais, – pagrindinė priežastis, dėl kurios reikėtų
taikyti šį būdą. Šie tinkamu metu surinkti ir todėl aktualesni duomenys gali labai padidinti šiuo
metu iš kartą per dešimtmetį pildomos ilgos formos gautos informacijos vertę vyriausybės
pareigūnams, politikos kūrėjams ir verslo atstovams.
28. Jeigu nebeliktų pareigos rinkti išsamius duomenis sudarant gyventojų imtį surašymo
metu, būtų galima atlikti tik trumpos formos surašymą tiksliau sutelkiant dėmesį į pagrindinius
surašymo tikslus.
Įvairių surašymo atlikimo etapų reikšmė
29. Šis metodas einamajai apklausai perleidžia atsakomybę teikti išsamių demografinių,
socialinių ekonominių ir būstų duomenų apskaičiavimus per dešimtmetį. Dėl tokio perleidimo
nebereikia šių surašymo duomenų rinkti, apdoroti ir sudaryti lentelių. Panaikindami poreikį
naudoti ilgą formą surašymo metais (pagal kurią reikia rinkti informaciją daug daugiau klausimų
iš namų ūkio tyrimo), surašymo planuotojai gali susitelkti ties aprėptiems gerinimu pačiais
surašymo metais. Inovacijas, įskaitant tam tikrų technologijų panaudojimą, gali būti įmanoma
taikyti, jeigu surašymo užduotis apribojama duomenų rinkimu pagal trumpą formą. Jeigu
surašymo metu nebereikia registruoti, apdoroti ir sudaryti lenteles išsamių duomenų, apdorojimo
darbo krūvis sumažėja, ir tokiu būdu surašymui galima sukurti apdorojimo metodus, konkrečiai
susijusius su trumpos formos reikalavimais. Lentelių sudarymo ir surašymo duomenų skelbimo
veiklos taip pat labai sumažės.
30. Daugelį surašymo dalių dabar reikia koordinuoti surašant (metais iki ir po surašymo) ir
apklausos būdu (per dešimtmetį). Tai apima darbo vietos, skatinimo ir partnerystės programas,
skirtas didinti visuomenės bendradarbiavimą ir informuotumą. Taip pat tvarkomas pagrindinis
adresų registras, kurį reikia reguliariai atnaujinti, o ne sudaryti vieną kartą per dešimtmetį.
31. Tai, kad surašymas vyksta visą dešimtmetį, suteikia galimybę sukurti tvirtą pagrindą
duomenų rinkimui palaikyti surašymo metais. Pačios apklausos metu gauta informacija
(pavyzdžiui, kalba, kuria kalbama) gali būti labai naudinga planuojant duomenų rinkimą kitais
metais. Apklausos atlikimo patirtis gali būti naudojama siekiant geriau paskirstyti išteklius
surašymo metu.
Pasekmės turiniui
32. Kaip ir surašymo ilgos formos atveju, einamosios apklausos metu galima gauti duomenis
apie įvairius dalykus, įskaitant: šeimą, vaikus ir pagyvenusiuosius; pajamas ir skurdą;
išsilavinimo įgijimą ir mokyklos lankymą; darbą ir nedarbą; negalią; imigraciją ir kalbų
mokėjimą; būstą ir daug daugiau. Taikant labiausiai akivaizdų būdą apklausos turinys
apibrėžiamas kaip ilgos surašymo formos turinys. Turi būti aiškiai nustatyti reikalavimai,
kuriais remiantis turinys papildomas arba peržiūrimas. Apklausa, kuri atliekama remiantis
daugeliu metų tyrimo duomenimis apskaičiavimams paremti, negali paprastai aprėpti turinio
pokyčių.
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Daugiau informacijos
http://192.91.247.58/stats/documents/2004/11/censussem/wp.1.e.pdf
http://www.census.gov/acs/www/

Registrų pagrindu atliekamas surašymas
Aprašymas
33. Registrų pagrindu atliekamo surašymo sistemos kūrimas – paprastai ilgai trunkantis
procesas, kuris gali trukti daugelį metų arba netgi dešimtmečių. Daugelis šalių pasirinktų ir toliau
naudoti tradicinį surašymą tam tikra prasme, net jeigu jose pradedama judėti registrų pagrindu
atliekamo surašymo būdo link.
Pirmieji iš registrų imami duomenys gali būti adresai, pagrindiniai demografiniai duomenų
vienetai, civilinės registracijos informacija ir duomenys apie pajamas. Paprastai administracinių
duomenų dalis didėja laipsniškai. Itin svarbu, kad šalyse būtų įvestas bendras identifikacinis
numeris prieš joms galint derinti duomenis iš skirtingų administracinių šaltinių.
34. Registrų pagrindu atliekamo gyventojų surašymo sistema paremta keliais pagrindiniais
registrais, kuriuose yra išsamūs duomenys apie vienetus, aprašytinus gyventojų ir būstų
surašymo metu. Šiuose registruose gali būti duomenų, kurie laikomi gyventojų registre ir pastatų
bei būstų registre, taip pat duomenų iš verslo registro. Tokie registrai aprėpia visus šalyje
gyvenančius asmenis, šalyje esančius pastatus ir būstus ir visas verslo bendroves (įskaitant visas
viešojo sektoriaus įstaigas) ir jų buveines. Visus statistikos vienetus galima sujungti vieną su
kitu naudojant identifikacines sistemas: asmenis galima sujungti su namų ūkių / būstais ir su
būstais bei pastatais, kuriuose jie gyvena, o dirbančiuosius galima sujungti su jų darbdaviais.
Panašiai visus vienetus galima surašyti žemėlapiuose naudojant vietos regiono kodus arba
žemėlapių koordinates.
35. Gyventojų surašymo duomenys gaunami naudojant registrų vertinimo metodą, pagal kurį
vienu metu naudojamasi keliais registrų šaltiniais svarbaus rodiklio reikšmei apibrėžti
kiekvienam statistikos vienetui. Sprendimo taisykles reikia apibrėžti taip, kad pagal jas gaunami
duomenys būtų kiek įmanoma artimesni klausimynų būdu renkamiems duomenims. Rengiant
šias taisykles atsižvelgiama į ankstesnių gyventojų surašymų duomenis ir į to paties laiko
registrų duomenis. Čia taip pat įtraukiamos taisyklės dėl prioritetų nustatymo tarp skirtingų
šaltinių neatitinkant duomenims.
Būtinos sąlygos
36. Teisės aktuose pateiktas administracinių duomenų šaltinių naudojimo statistikos tikslams
pagrindas. Nacionaliniai teisės aktai turi leisti naudoti turimus administracinius duomenų
šaltinius statistikos tikslams nei iš naujo rinkti duomenis, kai tik įmanoma. Tokiuose teisės
aktuose taip pat turi būti suteikiamos galios statistikos pareigūnams prieiti prie administracinių
duomenų vieneto lygmeniu su identifikaciniais duomenimis ir susieti juos statistikos tikslams.
Be to, tam tikruose teisės aktuose turi būti pateiktas išsamus duomenų apsaugos apibrėžimas.
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37. Taip pat itin svarbu, kad plačioji visuomenė vertintų ir suvoktų registrų šaltinių
naudojimo statistikos tikslams pranašumus ir kad visuomenė plačiai priimtų šių administracinių
duomenų naudojimą statistikos tikslams. Atviros diskusijos ir debatai aiškinant registrų
naudojimo loginį pagrindimą ir pranašumus turi visuomet būti laikomi pagrindiniu principu.
Taip pat svarbu, kad nacionaliniai registrus reglamentuojantys teisės aktai būtų aktualūs, o
registrų tvarkytojų veikla – atvira ir skaidri.
38. Vienas svarbus veiksnys, palengvinantis administracinių duomenų įrašų naudojimą
statistikos tikslams, – tai suvienodintų identifikavimo sistemų taikymas skirtinguose šaltiniuose.
Duomenys turi būti jungiami individualiu lygmeniu. Nesant tokių suvienodintų sistemų itin
sudėtinga, jei nėra neįmanoma, susieti skirtingus registrus, o tai būtina norint kurti statistikos
duomenis registrų pagrindu.
Pranašumai ir trūkumai
39. Sumažintos sąnaudos neabejotinai yra didžiausias administracinių registrų šaltinių
naudojimo pranašumas palyginti su labiau tradiciniu surašymo būdu. Įvedus registrų sistemą,
tam tikrą surašymo statistiką (pavyzdžiui, apie apgyvendinimą, pastatus, būstus ir būstų sąlygas)
galima rinkti kasmet. Dar vienas svarbus administracinių šaltinių pranašumas yra tai, kad
apdoroti reikia tuos duomenų vienetus, kurie pasikeitė. Pigiau yra rinkti informaciją tik vieną
kartą ir apdoroti tą informaciją, tik jeigu ir kai ji keičiasi, pavyzdžiui, kai keičiasi adresas.
Tautybė, religija ir santuokinė padėtis, gautas išsilavinimas ir laipsniai keičiasi gana retai.
Daugelio būstų plotas ir kambarių skaičius beveik niekada nesikeičia.
40. Registro statistika gaunama iš visų geografinių regionų, kadangi registrų tikslas – aprėpti
visą tikslinę gyventojų grupę ir kadangi išsamią geografinę informaciją galima gauti iš visų
geografinių vienetų, savivaldybių, laisvai nustatytų teritorijų ir įvairių dydžių žemėlapių
padalinių.
41. Registrų pagrindu gaunama statistika prieinama paprastai kasmet. Didėjantys
informacijos poreikiai priverčia rinkti daugiau regioninės statistikos, bet regioniniai duomenys iš
kas dešimtmetį atliekamų gyventojų surašymų gali būti nepakankamai aktuali, kad patenkintų
tuos poreikius. Taigi tai yra pagrindinis registrų šaltinių naudojimo pranašumas, nes galima
dažniau gauti statistikos duomenis. Kai tik buvo pradėta naudotis registrais šiems tikslams, taip
pat buvo aišku, kad daugelį svarbiausių statistikos duomenų (įskaitant statistiką apie gyventojus
ir jų tendencijas, šeimos statistiką, ekonominę veiklą ir užimtumo statistiką, pastatų ir būstų
statistiką bei išsilavinimo struktūros statistiką) būtų galima gauti kasmet.
42. Tačiau naudojant administracinius duomenų šaltinius pasitaiko tam tikrų trūkumų, į
kuriuos reikia atsižvelgti. Vienas toks trūkumas yra tas, kad registrais pagrįsti aprašymai turi būti
rengiami remiantis išimtinai informacijos turiniu, kurį galima gauti iš esamų registrų.
Dėl to atsiranda tam tikrų apribojimų, susijusių su analizei turimais rodikliais, ir gali nukentėti
vidaus ir tarptautinis palyginamumas.
43. Naudojant registrus, statistikos institucija taip pat tampa labiau priklausoma nuo registrų
tvarkytojų ir nuo bet kokių teisės aktų ir administracinės praktikos pakeitimų. Todėl
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itin svarbu glaudžiai bendradarbiauti su tam tikromis valdžios įstaigomis, kad tokia informacija
apie bet kokius pakeitimus kiek įmanoma greičiau pasiektų institucijas.
Įvairių surašymo atlikimo etapų reikšmė
44. Registrais pagrįstos sistemos gali sukelti problemų, susijusių su ataskaitiniais
laikotarpiais ir nuoseklumu. Dėl statistikos patikimumo svarbu, kad pakeitimai būtų tiksliai
registruojami pagal jų tikrąją datą. Informacija apie mirties ir gimimo datas paprastai yra tiksli,
nes ji registruojama remiantis valdžios įstaigų išduotais liudijimais, ir todėl daugeliu atvejų
ataskaitinis laikotarpis yra teisingas. Tiksli informacija paprastai gaunama ir apie įdarbinimo
datas, nedarbo ir pensijų laikotarpius. Tuo tarpu duomenys apie studijų laikotarpių datas yra
mažiau tikslūs. Keičiantis adresui persikraustantis asmuo gali iš viso nepranešti apie tai arba
pranešti vėlai.
45. Sujungiant asmens duomenis su tokiais rodikliais kaip darbo vieta, profesija ir pajamos iš
skirtingų registrų šaltinių kartais gali kilti nuoseklumo problemų, t. y. ne visada yra aišku, kad
informacija apie profesiją ir ekonominę veiklą, pavyzdžiui, yra susijusi su tuo pačiu darbo
laikotarpiu.
46. Registrų sistemoje gali būti atvejų, kai duomenų sujungimas sukėlė ypatingų sunkumų.
Duomenims apie darbo pensiją, pavyzdžiui, gali būti suteikiamas kitoks verslo kodas nei
mokesčių ir verslo registruose, ir todėl reikia atlikti papildomą darbą, kad būtų galima susieti
asmenis su bendrove, kurioje jie dirba. Kitas pavyzdys: verslo įmonių ryšys su pastatu, kuriame
jos yra, ne visada tiesioginis, nes bendrovės adreso duomenys nebūtinai visiškai tikslūs arba jie
gali skirtis nuo pastatų registre esančios informacijos.
Pasekmės turiniui
47. Yra kai kurių duomenų, kurių nereikėtų įtraukti į registro pagrindu atliekamo gyventojų
surašymo sistemą, nes tiesiog nėra aktualios informacijos nė viename registre: tai gali būti namų
ūkio sudėtis ir šeimos ryšiai, transporto rūšis važiuojant į darbą, darbas ne visą darbo dieną ir
mobilus darbas.
48. Be to, be tradicinio surašymo, nėra jokios kitos duomenų rinkimo priemonėms
specialiems (ad hoc) poreikiams. Daugelyje šalių gyventojų surašymo sistema yra svarbi
priemonė rinkti duomenis, t. y. ji naudojama didėjantiems informacijos poreikiams tenkinti.
Tokio lankstumo nebelieka, jeigu duomenys neberenkami naudojant klausimynus.

Registrų pagrindu surinktų duomenų ir tyrimų duomenų derinys
Aprašymas
49. Kai kuriose šalyse surašymo tipo statistika renkama naudojant registrus ir kitus
administracinius šaltinius kartu su tam tikros atrankinių tyrimų informacija. Šis variantas, kaip
jis naudojamas Nyderlanduose, gali būti naudojamas yse, kuriose nėra visos surašymo
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informacijos registruose. Jeigu pasirenkamas šis variantas, kai kurias surašymo lenteles galima
sudaryti tiesiog skaičiuojant registrų informaciją, o kitoms surašymo lentelėms sudaryti tyrimų
informaciją reikia įvertinti lyginant ją su visų gyventojų skaičiumi. Tačiau tai vienintelis būdas
sujungti registrų ir tyrimų duomenis surašymo tipo rezultatams gauti. Izraelyje, pavyzdžiui,
gyventojų registras naudojamas kaip pagrindas visam surašymui atlikti, o tam tikro atrankinio
tyrimo – kaip būdas įvertinti registro adresų tikslumą ir surinkti tradicinio ilgos formos surašymo
duomenis.
Būtinos sąlygos
50. Šalis gali pasirinkti registrų pagrindu atliekamo surašymo su tam tikru atrankiniu tyrimu
variantą tik tuo atveju, jeigu visą surašymo informaciją galima gauti iš skirtingų šaltinių. Be to,
tai būtina sąlyga, kad informaciją iš skirtingų šaltinių būtų galima sujungti įrašymo lygmeniu.
Prieš galint pradėti sudaryti lenteles taikant registrų pagrindu atliekamo surašymo su tam tikru
atrankiniu tyrimu variantą, svarbu atlikti skirtingų šaltinių mikrointegraciją. Mikrointegracijos
proceso metu duomenys tikrinami, ir neteisingi duomenys taisomi.
Pranašumai ir trūkumai
51. Registrų pagrindu atliekamo surašymo su tam tikru atrankiniu tyrimu pranašumai yra tai,
kad jis daug pigesnis už surašymą, kai apklausiami visi gyventojai ir kad šalies gyventojams
uždedama nedidelė papildoma našta. Atliekant tradicinį surašymą galima susidurti su daugeliu su
privatumu susijusių prieštaravimų dėl visos informacijos apie šalyje gyvenančius asmenis
rinkimo. Tokiu atveju didėja atsisakymo pateikti atsakymą problema. Registrų pagrindu
atliekamam surašymui beveik neprieštaraujama, ir problema, kai atsisakoma pateikti atsakymą,
turi reikšmę tik atliekant tyrimus, kurių duomenys naudojami. Jeigu tyrimų metu galima atitaisyti
atsisakymo pateikti atsakymą situaciją, galima bus atitaisyti ir to tyrimo selektyvumą surašyme,
kuriame ji naudojama. Taip pat gali būti taip, kad iš mikrointegruotų duomenų galima gauti itin
patikimus rezultatus, nes jie pagrįsti didžiausiu informacijos kiekiu. Be to, bus patikima
gyventojų pogrupių aprėptis, nes jeigu duomenų nėra viename šaltinyje, galima panaudoti kitą.
Dar vienas mikrointegracijos pranašumas yra tai, kad gali būti mažiau priežasčių statistikos
informacijos vartotojams susipainioti, nes bus, pavyzdžiui, viena kiekvieno socialinio
ekonominio reiškinio vertė vietoj kelių skaičių priklausomai nuo to, kokie šaltiniai panaudoti.
52. Trūkumas yra tai, kad mikroduomenų lentelėms sudaryti reikia įdėti daugiau darbo, nes
gali atsirasti svorių suteikimo problemų. Be to, gali būti sudėtingiau informuoti visuomenę ir
naudoti surašymo rezultatus, jeigu nebebūtų vieno surašymo įvykio, į kurį visuomenė galėtų
sutelkti savo dėmesį. Kiti trūkumai gali būti skaidrumo trūkumas (nė vienas nedalyvaujantis
procese negalėtų atkurti informacijos), duomenų kokybė ir rezultatų sklaida.
Įvairių surašymo atlikimo etapų reikšmė
53. Tikėtina, kad pradėti registrų pagrindu atliekamą surašymą užtruktų ilgiau nei tradicinį
surašymą, nes neturi prasmės pradėti surašymo projektą, kol nėra visų šaltinių.
Vis dėlto jau pradėjus registrų pagrindu atliekamas surašymas atneša rezultatų greičiau, nes jis
tokį pranašumą, kad nereikia tikrinti ir taisyti atsiunčiamų surašymo formų.
Tačiau reikia suprasti, kad kai kuriems rodikliams galima gauti tik tam tikro tyrimo informaciją,
o tai reiškia, kad kartais neįmanoma atitikti kai kuriose lentelėse reikalaujamo statistinio ir
geografinio išsamumo lygio.
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Pasekmės turiniui
54. Kai kuriuos būtinus rodiklius reikia rinkti iš skirtingų šaltinių, o informacija registruose
gali gana daug skirtis nuo gauto rezultato, jeigu būtų apklausti visi šalyje gyvenantys asmenys.
Dėl to gali nukentėti rezultatų palyginamumas skirtingose šalyse ir skirtingais laikotarpiais. Kita
vertus, registrai turi tokį pranašumą, kad juose yra visa informacija. Itin svarbu, kad statistikos
institucijos naudotųsi registrais visais atvejais, kai tai aktualu surašymui.

Registrų pagrindu surinktų duomenų ir surašymo duomenų derinys
Aprašymas
55. Tuo tarpu kai daugelyje šalių, kur naudojamas tradicinis būdas, pradedama nuo
administracinių sąrašų, tokių kaip adresų sąrašai, šio surašymo tipo esmė yra išnaudoti
surašymui svarbius išsamesnius registrus (kad sumažėtų sąnaudos ir našta respondentams), kurie
tačiau yra papildyti išsamia statistine operacija su dvigubu tikslu: pagerinti gyventojų surašymo
tikslumą ir gauti surašymo rodiklius, kurių negalima gauti iš registrų. Šį būdą taikančios šalys
turi atsižvelgti į tai, kad, kaip aprašyta I skyriuje (17 punktas), jeigu duomenų rinkimo rezultatai
naudojami gyventojų registrams atnaujinti, tai gali prieštarauti Pagrindiniams oficialiosios
statistikos principams, kuriuose nustatyta, kad „statistikos institucijų renkami individualūs
duomenys...turi būti naudojami tik statistikos tikslams“. Teisiniai reikalavimai taikant šį metodą
aptarti toliau 58 punkte.
56. Yra du didžiausi skirtumai nuo labiausiai panašaus surašymo tipo (administracinių
registrų su tam tikru atrankiniu tyrimu derinio):
a)
b)

rodikliai, kurių negalima gauti iš administracinių registrų, gaunami ne tam tikro
atrankinio tyrimo būdu, o atliekant išsamią operaciją vietoje, kaip klasikinio
surašymo metu;
gyventojų registro pagrindu atliekamas gyventojų apskaičiavimas nėra tuoj pat
priimamas kaip geriausias įmanomas, bet yra tikrinamas ir taisomas remiantis
tikrove atliekant visišką surašymą. Todėl surašymas – tai išsamus gyventojų registro
aprėpties vertinimas, kuris leidžia sumažinti tiek nepakankamos aprėpties (tipiška
klasikinių surašymų atveju), tiek pernelyg didelės aprėpties (tipiška kai kuriems
gyventojų registrams) problemas.

Būtinos sąlygos
57. Pagrindinės techninės ir teisinės šiam surašymo tipui tinkančios sąlygos yra šios:
a)
b)

gyventojų registro buvimas. Registras neprivalo būti visiškai patikimu
demografiniams tikslams, bet jis turi būti gana patikimas kaip pradinis sprendimas,
kiek žmonių bus paskaičiuota ir kur;
kiti administraciniai registrai, kuriuos galima naudoti surašymo tikslams. Tai gali
būti mokesčių duomenys, socialinės apsaugos duomenys, viešieji bedarbių registrai,
išsilavinimo kvalifikacijų įrašai ir kt.
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58. Šis surašymo tipas jo santykių su gyventojų registru požiūriu turi du variantus
atsižvelgiant į tai, ar surašymas tiesiog atliekamas remiantis gyventojų registru ar tai naudinga
abiem šalims, t. y. gyventojų registras naudoja surašymo veiklą savo informaciją atnaujinti ir
pagerinti. Pastaruoju atveju reikalaujamos dvi papildomos sąlygos:
a) konkrečiuose gyventojų registrą reglamentuojančiuose teisės aktuose turi būti aiškiai
numatytas toks surašymo veiklos panaudojimas gyventojų registrui atnaujinti, kartu
išsaugant statistikos konfidencialumą griežtai su surašymu susijusioje informacijoje;
b) reikia taikyti technines priemones siekiant užtikrinti, kad tikrintina gyventojų
registro informacija, kai ji bus naudojama abiem tikslams (administraciniam ir
statistikos), būtų naudojama tinkamai ir skirtingai visos veiklos metu nuo likusios
surašymo informacijos, kuri gali būti naudojama tik statistikos tikslams. Pavyzdžiui,
klausimyne to galima pasiekti išskiriant gyventojų rodiklius į tam tikrus puslapius, o
apdorojimo etapu asmens tapatybę nustatančius duomenis turinčiose bylose neturėtų
būti statistinės informacijos ir pan.
Pranašumai ir trūkumai
59. Gyventojų skaičiavimas taikant šį būdą gali būti tikslesnis nei tradicinio surašymo atveju
(dėl ankstesnės informacijos, laikomos gyventojų registre, kuri naudojama kaip numatytasis
sprendimas ir dėl kurios išvengiama daugelio nepakankamos aprėpties atvejų) ir taip pat
tikslesnis nei išskirtinai registrų pagrįsto surašymo atveju (dėl to, kad tikrinama pagal tikrus
duomenis, kuriais papildoma surašymo informacija, ir taip neleidžiama kauptis gyventojų
registro klaidoms).
60. Registruose nesanti informacija gaunama išsamiuoju klasikiniu būdu nustatant kiek
įmanoma daugiau geografinių ir konceptualių detalių.
61. Šiame surašymo variante taip pat galima longitudinė registrų perspektyva, pavyzdžiui,
naudojant gyventojų registrą kaip pagrindą.
62. Trūkumai yra susiję su šio metodo vidurinio taško sąlyga. Pavyzdžiui, jis yra platesnis
nei išskirtinai registrais pagrįstas surašymas dėl išsamaus rinkimo veiklos dalies. Tačiau jis
turėtų būti pigesnis už tradicinį surašymą, nes vietos, kurioje įregistruotas kiekvienas asmuo,
žinojimas leidžia taikyti veiksmingesnius rinkimo metodus.
63. Atsakymo našta, kai visi kiti veiksniai yra vienodi, taip pat yra kažkur tarp mažiausios
reikšmės surašymuose be jokios konkrečios rinkimo veiklos ir didžiausios reikšmės
visuotiniuose surašymuose be ankstesnės informacijos.
Įvairių surašymo atlikimo etapų reikšmė
64. Iš anksto pildomi klausimynai su gyventojų registro informacija yra sudėtinga techninė
užduotis (visų pirma jai reikia specialių spausdinimo įrenginių), ypač jeigu ji yra susijusi su
didelėmis surašymo apimtimis ir ribojama turimų technologijų.
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65. Ankstesnių surašymų informacija ir su ja susiję administraciniai duomenys labai
palengvina taisymą, kuris atliekamas labiau informuotai, ir nenuoseklumo ir trūkstamų reikšmių
nustatymą.
66. Skleidžiant rezultatus dėl longitudinės perspektyvos taip pat naudojamasi ankstesnių
surašymų informacija.
Pasekmės turiniui
67. Derinant registrus ir išsamią rinkimo veiklą galima užtikrinti didžiausią turinio
lankstumą, kartu sumažinant naštą respondentams palyginti su klasikiniu surašymu renkant tą
pačią informaciją.
68. Palyginti su registrų ir tam tikro atrankinio tyrimo derinimo metodu, pagrindinis šio
metodo pranašumas yra išsamūs visų rodiklių (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra registruose ar ne)
geografiniai ir konceptualiniai duomenys.
„Slenkamasis“ surašymas
Aprašymas
69. „Slenkamasis“ surašymas – tai dar vienas galimas tradicinio surašymo modelio metodas
kai kaupiamojo nuolatinio tyrimo būdu visa šalis aprėpiama per tam tikrą laikotarpį, o ne per
konkrečią dieną. Yra du pagrindiniai „slenkamojo“ surašymo parametrai:
a) laikotarpio trukmė, susijusi su reikiamu atnaujinimo dažnumu;
b) tyrimo dydis: priklauso nuo biudžeto ir sklaidai reikalingų geografinių lygių (šalis,
regionai, miestai, vietos teritorijos ir pan.).
70. Pavyzdžiui, galima sukurti tyrimo struktūrą nacionaliniams rezultatams gauti su metiniu
tyrimu, regioniniams rezultatams – kaupiant trejų metų tyrimų duomenis, o mažoms vietovėms –
kaupiant penkerių metų duomenis. Metinį tyrimą galima atlikti po metų arba tam tikrą mėnesį.
Būtinos sąlygos
71. Būtinos sąlygos priklauso nuo tyrimo struktūros sudėtingumo. Jeigu tyrimo vienetai yra
adresai, pagrindinėje adresų byloje sukuriama preliminari struktūra. Tačiau jeigu tyrimo vienetas
yra didesnis, pavyzdžiui, savivaldybė, reikia tik turėti pakankamai informacijos paskleisti
savivaldybėms skirtingais metais, kai kiekviena iš jų bus reprezentatyvi. Tačiau reikės paaiškinti
surašymo duomenų vartotojams, kokios bus pasekmės ir kaip jie naudos šiuos duomenis, nes
žmonės daugiau pripratę prie tam tikro momento duomenų, o ne laikotarpio duomenų.
Pranašumai ir trūkumai
72. Pagrindinis „slenkamojo“ surašymo pranašumas yra didesnis duomenų atnaujinimo
dažnis: tradicinio surašymo metu pateikiami dešimties metų arba penkiamečiai lyginamieji
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duomenys, o „slenkamojo“ surašymo metu atnaujinimai gaunami kasmet. Dar vienas
pranašumas yra naštos visuomenei mažinimas. Be to, taikant šį metodą siūloma galimybė
tobulinti surašymo procesą kiekvienais metais ir išbandyti naujas technologijas joms atsirandant.
Trūkumas yra tai, kad toks surašymas nebesuteikia visų gyventojų padėties vaizdo, ir dėl
skirtingo surašymo laiko sudėtinga atlikti skirtingų teritorijų palyginimus.
Įvairių surašymo atlikimo etapų reikšmė
73. Geriau pradėti „slenkamąjį“ surašymą iš karto po pilno tradicinio surašymo pabaigos, kad
būtų galima pasinaudoti neseniai surinkta informacija, kurios pagrindu būtų galima sukurti tyrimo
struktūrą. Kadangi ši veikla yra kasmetinė, procesas turi būti labai kruopščiai ruošiamas, nes bet
koks delsimas gali sukelti problemų kitiems etapams.
Pasekmės turiniui
74. „Slenkamasis“ surašymas gali apimti visas nuolatines surašymo temas, ir galima keisti
klausimus dažniau nei dešimtmečiu ciklu. Taip surašymu galima geriau reaguoti į vartotojų
poreikių pokyčius, net jeigu reikia išlaikyti skirtingų laikotarpių palyginamumą. Organizuojant
surašymą, galima jį papildyti tyrimais kai kuriomis temomis.
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III priedas. Pagrindiniai oficialiosios statistikos principai gyventojų ir būstų surašymo
kontekste
1. Gyventojų ir būstų surašymai yra neatsiejama kiekvienos šalies oficialiosios statistikos
sistemos dalis. Todėl tikėtina, kad jie aprėptų pagrindinius oficialiosios statistikos principus.
Šiuos principus EEK regionui priėmė Europos ekonomikos komisija 1992 m.59 ir Jungtinių Tautų
statistikos komisija savo specialiosios sesijos metu 1994 m. balandžio 11–15 d.
2. Principai:
1)

oficialioji statistika yra būtina demokratinės visuomenės informacijos sistemos
dalis, suteikiant vyriausybei, ekonomikai ir visuomenei duomenis apie ekonominę,
demografinę, socialinę ir aplinkos padėtį. Tam tikslui praktinės reikšmės turinti
oficialioji statistika turi būti rengiama ir pateikiama nešališkai oficialių statistikos
institucijų gerbiant piliečių teisę gauti viešąją informaciją;

2)

kad išsaugotų pasitikėjimą oficialiąja statistika, statistikos institucijos turi nuspręsti
remdamosi griežtais profesiniais sumetimais, įskaitant mokslinius principus ir
profesinę etiką, dėl statistikos duomenų rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir
pateikimo metodų ir sąlygų;

3)

siekdamos užtikrinti teisingą duomenų aiškinimą statistikos institucijos remdamosi
moksliniais standartais turi teikti informaciją apie statistikos šaltinius, metodus ir
sąlygas;

4)

statistikos institucijos turi teisę teikti pastabas dėl neteisingo statistikos aiškinimo ir
naudojimo;

5)

duomenis statistikos tikslams galima gauti iš visų šaltinių tipų, neatsižvelgiant į tai,
ar jie yra statistikos tyrimai ar administraciniai įrašai. Statistikos institucijos turi
pasirinkti šaltinį atsižvelgdamos į kokybę, pateikimą laiku, sąnaudas ir naštą
respondentams;

6)

statistikos institucijų statistikos lentelėms sudaryti surinkti individualūs duomenys,
susiję su fiziniais arba juridiniais asmenimis, turi būti griežtai konfidencialūs ir
naudojami tik statistikos tikslams;

7)

įstatymai, reglamentai ir priemonės, pagal kurias veikia statistikos sistemos, turi būti
viešai prieinamos;

8)

koordinavimas tarp skirtingų šalių statistikos institucijų itin svarbus norint pasiekti
statistikos sistemos nuoseklumo ir veiksmingumo;

9)

kiekvienos šalies statistikos institucijų tarptautinių sąvokų, klasifikacijų ir metodų
naudojimas skatina statistikos sistemų nuoseklumą ir veiksmingumą visais
oficialiais lygmenimis;

10) dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas statistikos srityje padeda tobulinti
oficialiosios statistikos sistemas visose šalyse.
59

Europos ekonomikos komisija, 8 susirinkimo ataskaita, 1992 m. balandžio 15 d.
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3. Šie pagrindiniai principai įtraukti į du Tarptautinio pinigų fondo (TPF) oficialiosios
statistikos veiklos standartus: Specialusis duomenų sklaidos standartą (SDSS)60 ir Bendrąją
duomenų sklaidos sistemą (BDSS)61. Abu standartai turi skirsnį dėl vientisumo, kuris buvo toliau
praplėstas TPF duomenų kokybės vertinimo struktūroje (DKVS, bendroji struktūra, 2003 m.
liepa)62. Šioje DKVS išvardijami šie vientisumo komponentai:
1. Vientisumo
užtikrinimas

1.1 Profesionalumas
Statistikos politika ir
praktika pagrįsta
profesiniais principais

1.1.1 Statistika rengiama nešališkai.

1.1.2 Renkantis šaltinius ir statistikos
techniką bei priimant sprendimus apie
sklaidą remiamasi tik
statistiniais sumetimais
1.1.3 Tinkamas statistikos subjektas
gali teikti pastabas dėl neteisingo
statistikos aiškinimo ir naudojimo
1.2.1 Sąlygos, kuriomis
1.2 Skaidrumas
Skaidri statistikos politika ir renkama, apdorojama ir skleidžiama
praktika
statistika žinomos
visuomenei
1.2.2 Vidaus valdžios prieiga
prie statistikos iki jos skelbimo
nustatoma viešai
1.2.3 Statistikos institucijų / padalinių
produktai aiškiai apibrėžiami kaip
tokie
1.2.4 Skelbiamas išankstinis pranešimas
apie metodikos, duomenų šaltinio ir
statistikos technikos pakeitimus
1.3.1 Gairės darbuotojams yra parengtos
1.3 Etikos standartai
Politika ir praktika
ir jiems gerai žinomos
paremtos etikos
standartais
Šaltinis: TPF Bendroji duomenų sklaidos sistema (BDSS)

Objektyvumo
principo renkant,
apdorojant,
ir skleidžiant
statistiką tvirtai
laikomasi

4. Šie komponentai apima nešališkumo principus (1-ojo JT pagrindinio principo dalis),
profesinį nepriklausomumą (2-asis JT principas), teisę komentuoti neteisingą aiškinimą ir
naudojimą (4-asis principas), skaidrumą šaltinių ir metodų požiūriu (3-asis JT principas) ir
taisykles, pagal kurias veikia statistikos rengėjai (6-asis JT principas), skaidrumą ir nešališkumą
skleidžiant duomenis (1-ojo JT principo dalis) ir gaires darbuotojams dėl etikos standartų. Tačiau
vientisumo sąvoka – tai paprastai sąvoka, kuri gali, jei ji taikoma visoms statistikos sistemoms, o
ne tik konkretiems statistikos išvesties duomenims, padengti visus dešimt pagrindinių principų ir
ypač 6-ąjį konfidencialumo principą.
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Žr. http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddshome/
Žr. http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome/
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Žr. http://www.imf.org/external/np/sta/dsbb/2003/eng/dqaf.htm
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5. Paskutinis TPF struktūros komponentas rodo, kad principų įteisinimas yra labai
naudingas, bet vien tik to nepakanka. Šiuos principus reikia, viena vertus, atspindėti institucinėse
apsaugos priemonėse, o kita vertus – gairėse darbuotojams ir procesuose, kuriais priimami
sprendimai, ypač kraštutiniais atvejais, kad susiformuotų nuosekli teisinė praktika statistikos
sistemoje arba bent NSI. Šias gaires dėl etikos ir profesinės elgsenos darbuotojai turėtų aiškinti
mokydamiesi ir įgyvendindami jas kaip dalį savo kasdienio duomenų rinkimo, apdorojimo ir
sklaidos darbo.
NSI vyresnieji statistikai turėtų rodyti elgesio pavyzdį visiems kitiems darbuotojams šiuo
atžvilgiu ir padėti skatinti etikos pagrindų įsitvirtinimą oficialiojoje statistikoje su visomis
suinteresuotosiomis šalimis, žiniasklaida ir visuomene.
6. Šiais principais apibrėžiami profesiniai ir etikos standartai, būtini norint užtikrinti
oficialiosios statistikos rezultatų patikimumą žiūrint visų vartotojų akimis ir užtikrinti
nacionalinių institucijų, kurios kuria oficialiąją statistiką, vientisumą. Jas numatoma taikyti
visose oficialiosios statistikos srityse, visiems nacionaliniams oficialiosios statistikos kūrėjams ir
visiems procesams, susijusiems su oficialiosios statistikos kūrimu ir sklaida. Jos turi būti kaip
matas nacionaliniams teisės aktams, kuriuose apibrėžiama oficialiosios statistikos institucinė
struktūra, ir visų šiuose procesuose dalyvaujančių darbuotojų elgsenai.
Daugelyje šalių parengtas bendrasis statistikos įstatymas, atitinkantis šiuos kriterijus.
7. Čia vartojama nacionalinės statistikos sistemos sąvoka apima visas viešąsias įstaigas,
kurios yra oficialiosios statistikos kūrėjos, kaip apibrėžta taikytinuose nacionaliniuose teisės
aktuose. Pagal 8-ąjį principą reikalaujama, kad visi šie kūrėjai veiktų ne pavieniui, bet
koordinuotai. Be to, į statistikos sistemą turėtų būti įtraukiamos bet kokios koordinuojančiosios
arba patariamosios įstaigos, dirbančios su pagal statistikos įstatymus reikalaujama oficialiąja
statistika arba įsteigtos remiantis tokiais teisės aktais.
8. Jeigu yra kitos viešosios įstaigos, ne NSI (arba statistikos institucijos regioniniu ar vietos
lygmeniu), kuriančios statistikos teisės aktus, pagrindiniai oficialiosios statistikos principai
reiškia, kad statistikos užduotims taikoma statistikos teisė ir kad jos aiškiai atskiriamos
organizacinėje struktūroje nuo kitų departamentui, ministerijai arba institucijai priskirtų
užduočių. Oficialiosios statistikos (ir statistikos sistemos) kūrėjo sąvoka nebūtinai apima visą
ministeriją, departamentą arba instituciją, bet tik tuos organizacijos padalinius, kurie reguliariai
vykdo užduotis kaip oficialiosios statistikos kūrėjai, kaip apibrėžta pirmiau. Visi vyriausybės
padaliniai, kurie nėra kūrėjai pagal šį apibrėžimą, laikomi potencialiais oficialiosios statistikos
kūrėjais. Šis patikslinimas svarbus todėl, kad profesinio nepriklausomumo sąvoka susijusi su
tokiu suskirstymu dėl statistikos sistemoje priimamų sprendimų. Taip pat keičiantis
konfidencialiais statistikos duomenimis jų negalima perduoti vyriausybės padaliniams, kurie
nėra statistikos kūrėjai, kaip apibrėžta pirmiau, arba tyrimų institucijos.
9. Gyventojų ir būstų surašymai yra viena iš visuomenei labiausiai matomų veiklų
nacionalinės oficialiosios statistikos srityje, ir todėl itin svarbu laikytis šių principų.
NSI turi užtikrinti, kad gyventojų surašymai tiek tikrovėje, tiek vartotojų ir respondentų mintyse
atitiktų šiuos principus, kad nebūtų pakenkta ne tik surašymo, bet ir viso NSI bei visos statistikos
sistemos patikimumui. Todėl rekomenduojama, kad bet kokiame konkrečiame teisės akte dėl
gyventojų surašymų šalyje, kuriose galioja bendras statistikos įstatymas su jam įtvirtintais
pagrindiniais principais, būtų aiškiai numatytas šių principų laikymasis surašymo metu.
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Konfidencialumas
10. Gyventojų surašymo kontekste svarbiausias principas gyventojams kaip informacijos
teikėjams yra konfidencialus asmens informacijos naudojimas. Pagal 6-ąjį principą numatyta,
kad individualūs duomenys, susiję su fiziniais arba juridiniais asmenimis63, turi būti griežtai
konfidencialūs ir naudojami tik statistikos tikslams.
Rinkdami asmens duomenis ir respondentų apklausų arba surašymų metu statistikos kūrėjai turi
labai aiškiai nurodyti šį principą, kuris daugelyje šalių įtvirtintas nacionaliniuose teisės aktuose,
kad įtikintų respondentus dalyvauti ir teikti teisingą informaciją. Terminas „statistikos
tikslams“64 šiame kontekste reiškia, kad ši informacija negali būti naudojama bet kokiems
vyriausybės arba viešojo sektoriaus įstaigos (įskaitant teismus) sprendimams dėl tam tikro
vieneto priimti. Taigi tokiu būdu paneigiama galima respondentų nuomonė, kad jiems
sąžiningai pateikus asmens informaciją ji galėtų būti panaudota prieš juos.
Antra, šiuo principu užtikrinama, kad statistikos kūrėjai rimtai žiūri į respondentų nerimą dėl jų
teikiamos informacijos privatumo.
11. Akivaizdžiausias būdas statistikos kūrėjams atitikti šį principą yra vadinamasis
„vienpusio komunikavimo“ principas, susijęs su saugomų vienetų individualiais duomenimis.
Statistikos kūrėjai gali gauti tokius duomenis, bet, išskyrus dvi toliau išdėstytas galimas išimtis,
niekada neturi atskleisti tokių duomenų arba suteikti prieigos prie jų. Vienpusio komunikavimo
principas turėtų būti taikomas visiems individualiems duomenims neatsižvelgiant į jų šaltinį
(surašymas, apklausa arba administracinis šaltinis). Apklausos ir administraciniams duomenims
turi būti taikomos tos pačios statistikos konfidencialumo nuostatos visais rinkimo, apdorojimo ir
sklaidos etapais nuo to momento, kai jie pateikiami statistikos kūrėjui.
12. Statistikos teisės aktuose gali būti numatytos dvi draudimo statistikos įstaigoms iš dalies
atskleisti saugomą individualią informaciją išimtys: kai individualia informacija keičiasi
statistikos kūrėjai tos pačios nacionalinės statistikos sistemos viduje ir kai prieiga prie
individualius duomenis turinčių mikroduomenų bylų tam tikromis sąlygomis suteikiama
tikriems (bona fide) tyrinėtojams. Pastarasis atvejis išsamiai aprašytas skyriuje dėl metodikos.
Pirmoji išimtis turi būti griežtai taikoma tik oficialiosios statistikos tikslams, o antroji –
sudarant lenteles / atliekant analizę, kai visą atsakomybę už duomenų konfidencialumą prisiima
tyrinėtojai.65 Dėl draudimo naudoti mikroduomenis ne statistikos tikslams pirmąją išimtį reikia
taikyti itin atsargiai, jeigu duomenis gaunantis statistikos kūrėjas yra didesnio vyriausybės
skyriaus padalinys, kurio pagrindinė užduotis yra duomenų naudojimas ne statistikos tikslams;
tokiam statistikos kūrėjui turi būti bent jau taikomi visi nacionaliniai statistikos teisės aktai, kad
jis įgytų teisę gauti konfidencialius surašymo mikroduomenis iš NSI.
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Statistikos vieneto „fizinis asmuo“ apsauga nėra efektyvi, jeigu neapsaugotas ir „namų ūkis“. Būstas arba
pastatas neapsaugomi, jeigu nėra tiesioginės atskleidimo rizikos asmeniui.
64
Terminas „statistikos tikslai“ neturėtų būti aiškinamas kaip leidžiantis naudoti individualią informaciją
lentelėms. Statistikos tikslai taip pat apima individualios informacijos sulyginimą su kitais oficialiosios statistikos
šaltiniais.
65
Abi išimtys gali būti taikomos tik nacionaliniams partneriams arba gali aprėpti ir supranacionalinių ar
tarptautinių organizacijų statistikos departamentus pirmuoju atveju arba užsienio šalių ar tarptautiniam tyrimų
tinklui atstovaujančius tyrinėtojus antruoju atveju. Šiuo atžvilgiu nacionaliniai teisės aktai ir praktika skiriasi.
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13. Itin svarbu, kad NSI būtų laikomas visiškai patikimu konfidencialumo požiūriu. Todėl
visada reikia atmesti prašymus pateikti individualius duomenis ne statistikos tikslams. Jeigu
remiantis įstatymais ne oficialiosios statistikos srityse tokia prieiga prie duomenų ne statistikos
tikslams yra teisėta (pvz., jeigu duomenys yra iš administracinio šaltinio arba jeigu surašymas
vykdomas dviem tikslais), tokią prieigą turėtų suteikti kompetentingos viešosios įstaigos, o ne
NSI.
14. 6-asis principas reiškia, kad negalima atskleisti duomenų tiesiogiai surašant vienetus
(nurodant vardus, adresus arba viešai prieinamus identifikacinius numerius), bet kad to negalima
daryti ir netiesiogiai juos nurodant (surašant tam tikras charakteristikas arba pristatant kaip
siaurai apibrėžtos nedidelės grupės dalį). Pagal jį taip pat numatomos griežtos saugumo taisyklės
tvarkant klausimynus ir laikant individualius duomenis. Išsamesnės su gyventojų surašymu
susijusios rekomendacijos pateiktos II skyriuje.
Profesinis nepriklausomumas
15. Svarbu nustatyti statistikos įstaigos profesinio nepriklausomumo ribas. Tai ypač svarbu
vykdant tokią veiklą kaip gyventojų surašymas, kai NSI priklauso nuo finansavimo vyriausybės
biudžeto lėšomis (nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu bei tam tikrais atvejais tarptautinių
rėmėjų lėšomis). Taigi „profesinio“ nepriklausomumo principas gali būti apibendrintas taip: jis
susijęs su tuo, „kaip“ kuriama ir skleidžiama oficialioji statistika. Tačiau šiuo principu
neaprėpiama „kas“ renkama ir skleidžiama (t. y. sprendimai dėl to, kurios visuomenės
charakteristikos gana aktualios, kad būtų vertinamos atliekant valstybės finansuojamą
oficialiosios statistikos veiklą, ir tokių vertinimų dažnumas bei charakteristikų pasiskirstymas
pagal svarbiausius rodiklius, jeigu tai turi reikšmingos įtakos ištekliams).
16. Kalbant apie procesus, profesinis nepriklausomumas reiškia, kad nors profesiniais
klausimais bus konsultuojamasi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma
pagrindiniais vartotojais, sprendimai dėl to, „kaip“ bus vykdoma veikla, bus priimami tik
oficialiosios statistikos sistemos viduje, o ne vyriausybės arba kitos politinės įstaigos.
„Statistikos sistemos viduje“ gali reikšti, kad sprendimą priims NSI vadovas, o ypač svarbiais
klausimais – dalyvaujant ir patariamajai institucijai, tokiam kaip statistikos taryba, įsteigiama
remiantis oficialiosios statistikos teisės aktais, arba institucijai, kurią sudaro visi ar kai kurie
nacionalinės statistikos sistemos dalyviai. Gyventojų surašymo atveju surašymo įstatyme gali
būti numatytas specialusis surašymo komitetas, kuris atliks svarbų vaidmenį priimant tokius
sprendimus. Kad ir kokia būtų sprendimų priėmimo mechanizmo forma šalies statistikos
sistemoje, itin svarbu, kad tam tikrame įstatyme būtų labai aiškiai įtvirtinta, kad visos
dalyvaujančios institucijos laikytųsi pagrindinių principų (kuriuos taip pat pageidautina įtvirtinti
bendrojoje statistikos teisėje). Oficialiosios statistikos dalyje „kas“, kaip aprašyta pirmiau
(įskaitant sprendimus dėl išteklių ir prioritetų), kuri nepatenka į profesinio nepriklausomumo
sritį, vaidmenų pasiskirstymas yra visiškai priešingas; tuo tarpu kai tokių sprendimų pasiūlymus
rengs įvairūs statistikos sistemos dalyviai koordinuotai, sprendimas bus priimamas politikos
lygmeniu – jį priims ministras, vyriausybė arba parlamentas.
17. Riba tarp „kas“ ir „kaip“ aspektų skirtingose šalyse gali būti nubrėžiama skirtingai. NSI
vientisumo suvokimas kai kuriose šalyse yra tokio aukšto lygio, kad šios organizacijos vadovas
netgi gali priimti sprendimus dėl visų oficialiosios statistikos turimų išteklių paskirstymo

III priedas
172 puslapis

tarp įvairių sričių (tik dėl bendro biudžeto sprendimas priimamas politikos lygmeniu kaip
biudžeto sudarymo proceso dalis). Tačiau yra tam tikrų klausimų, susijusių su profesinio
nepriklausomumo principu, dėl kurių niekada sprendimą neturi priimti politinė įstaiga.
18. Tokie klausimai yra šie:
a) oficialiosios statistikos duomenų rinkimo priemonių struktūra atsižvelgiant į aprėptį,
klausimynus ir juose vartojamą terminologiją, respondentų vienetų pasirinkimą (kai
aprėpiama ne visa aibė). Tai susiję ir su bandomaisiais tyrimais ir posurašyminiu
tyrimu;
b) administracinių išteklių, kurie naudojami rengiant surašymą arba (registrų pagrindu
atliekamo surašymo atveju) įgyvendinant veiklą, pasirinkimas;
c) pirminio duomenų rinkimo atveju tolesnė veikla, jeigu negauta atsakymo, arba
tam tikrų asmenų atliekamos administracinių duomenų patikros procesas ir tam
tikra tolesnė veikla, jeigu nepateikta atsakymo taikant šį metodą;
d) neapdorotų duomenų (iš pirminio duomenų rinkimo ir iš administracinių šaltinių)
redagavimo, trūkstamos informacijos išvedimo arba klaidingos informacijos taisymo,
atvirų klausimų klasifikavimo ir įvairių šaltinių derinimo geriausiais būdais (vieneto
arba bendruoju lygmeniu) metodų ir strategijų pasirinkimas;
e) apibendrintų surašymo metu surinktų duomenų pasirinkimas norint juos skleisti kaip
oficialiosios statistikos rezultatus, įskaitant tuose rinkiniuose vartojamą terminologiją
ir jų sudarymo būdus;
f) šių rezultatų sklaidos būdai visiškai atsižvelgiant į pagrindinius principus,
įskaitant paskelbimo laiką;
g) įvairių veiklos etapų kokybės kontrolės standartai, metodai ir procesai bei sprendimai,
ar tam tikrų rinkinių negalima skelbti dėl nepakankamos kokybės;
h) būdai, kuriais surašymo duomenys naudojami siekiant pagerinti kitus oficialiosios
statistikos rezultatus arba veiklą (laiko sekos etapų žymėjimas, naudojimas kaip
tyrimo struktūrą);
i) būdas, kuriuo organizuojami, dokumentuojami ir saugomi suredaguoti vieneto
lygmens surašymo duomenys siekiant palengvinti papildomą lentelių sudarymo
veiklą esant individualių vartotojų (statistikos institucijų) prašymams patikslinti
duomenis arba vėlesniam naudojimui oficialiojoje statistikoje (analitiniuose
tyrimuose).
19. Verta padaryti dvi bendras išlygas dėl profesinio nepriklausomumo priimant sprendimus
dėl „kaip“ dalies. Pavyzdžiui, galutinis sprendimas gali būti teisėtai priimamas politikos
lygmeniu, ir tai neprieštaraus pagrindiniams principams. Pirmasis klausimas susijęs su kitu
pagrindiniu principu: atsakymo naštos klausimas atliekant pirminį duomenų rinkimą (5-asis
principas). Tai apima atsakymo pareigas, svarstymą, ar į tam tikrus klausimus, ypač surašymo
kontekste, gali būti žiūrima kaip į pernelyg didelį kišimąsi į privatumą, ir baudų skyrimo
respondentams, kurie atsisako vykdyti atsakymo pareigą, klausimą. Antrasis klausimas susijęs
su darbų paskirstymu ir pareigų pasidalijimu tarp įvairių šalies statistikos sistemos dalyvių ir
įstaigų skirtingoms statistikos programos dalims šalyje, darant prielaidą, kad jiems visiems
taikomi statistikos teisės aktai. Atliekant pagrindinę veiklą, tokią kaip surašymas, t. y. išimtinai
statistikos tikslams, visą atsakomybę paprastai prisiima NSI kaip pagrindinis oficialiosios
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statistikos kūrėjas ir statistikos sistemos koordinatorius, net jeigu tam tikri elementai gali būti
priskirti kitiems statistikos sistemos dalyviams.
20. Tradicinio gyventojų surašymo kontekste įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose
įtvirtinti aspektai dažnai yra išsamesnio pobūdžio nei atliekant kitą pirminio oficialiosios
statistikos duomenų rinkimo veiklą, tokią kaip bandomuosius tyrimus. Todėl egzistuoja tam tikra
rizika, kad politinės įstaigos dalyvaus priimant pirmiau išvardytus sprendimus, glaudžiai
susijusius su profesiniu nepriklausomumu. Tokiuose teisiniuose tekstuose neturėtų būti nieko
kito, išskyrus bendrai surašymo metu aprėptinų charakteristikų sąrašą, bet tikslias klausimyno
klausimų formuluotes turėtų kurti statistikos sistemos atstovai. Su surašymu susijusiuose
tekstuose neturėtų būti pateikiamas baigtinis lentelių kaip rezultatų sąrašas, bet jeigu manoma,
kad rezultatų nurodymas teisiniu lygmeniu yra neišvengiamas, jis turi būti labai bendras, o
tikslius apibrėžimus ir rinkinių sudarymo metodus turi nustatyti tik statistikos sistemos dalyviai.
Svarbiausi rezultatų specifikacijų aspektai teisės kontekste yra susiję su nešališkumu ir galbūt
tinkamo laiko aspektu.
21. Darant su profesiniu nepriklausomumu susijusį pasirinkimą, statistikos sistemos
atsakingieji dalyviai „turi priimti sprendimus remdamiesi griežtai profesiniais sumetimais,
įskaitant mokslinius principus ir profesinę etiką“ (2-asis principas), kad oficialiosios statistikos
rezultatuose atsispindėtų kiek įmanoma patikimesnis visuomenės charakteristikų vaizdas.
Daugeliu atveju tokie sprendimai nepriimami tuščiai; yra pripažinti tarptautiniai ir nacionaliniai
profesiniai standartai ir oficialiosios statistikos geroji profesinė praktika dėl daugelio pirmiau
išvardytų sprendimų; jie gali ir daugeliu atvejų turi būti laikomi tinkamais nacionaliniu lygmeniu
ne tik todėl, kad palengvina palyginamumą tarptautiniu lygmeniu, bet daugiausia todėl, kad jie
siūlo nešališką ir profesiniu požiūriu protingą sprendimą metodologiniais klausimais.
22. Konkreti profesinio nepriklausomumo problema surašymo kontekste gali iškilti dėl tam
tikrų ministerijų ir išorės suinteresuotųjų grupių daromo spaudimo, kad būtų įtrauktos tam tikros
charakteristikos, tuo tarpu kai dėl profesinių sumetimų remiantis ankstesne šios šalies arba kitų
šalių patirtimi gali būti manoma, kad patikimesniems arba mažiau kainuojantiems rezultatams
gauti labiau tiktų kitos pirminio duomenų rinkimo formos, tokios kaip bandomieji tyrimai,
nesusijusios su visuotiniu surašymu taikant atsakymo pareigas. Atrodo, kad tokiems vartotojams
jų norimo klausimo įtraukimas į surašymą reiškia tam tikrą didelės svarbos pripažinimą palyginti
su jo įtraukimu tik į oficialiosios statistikos bandomąjį tyrimą. Tai tipiškas pavyzdys, kai
neprofesinių aspektų reikėtų neįleisti į sprendimų priėmimo procesą. Jeigu politikos lygmeniu
nusprendžiama, kad tokios charakteristikos turi būti įtrauktos nepaisant NSI metodinių patarimų,
rezultatai dėl šios charakteristikos vis dėlto bus skleidžiami atsižvelgiant į minimalų kokybės
lygį, kurį nustato statistikos sistema.
Nešališkumas
23. Nešališkumas – tai svarbus aspektas visais statistikos kūrimo ir sklaidos proceso etapais.
Be kitų dalykų, tai reiškia, kad rezultatams skleisti vartojama faktinė ir stabili terminologija,
klausimynuose vartojama suprantama, neįžeidžianti terminologija ir vengiama bet kokių
šališkumo veiksnių renkant, apdorojant ir pristatant rezultatus, tokių kaip visiškas tam tikrų
gyventojų grupių neįtraukimas. Tačiau svarbiausias aspektas yra nešališkumas teikiant
oficialiosios statistikos rezultatus visiems vartotojams.
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24. Nešališkumas skleidžiant rezultatus susijęs su keliais aspektais; visi rezultatai, skelbiami
kaip oficialieji, turi būti viešai prieinami, ir šie rezultatai turi būti skleidžiami visiems
vartotojams, įskaitant viešojo sektoriaus vartotojus, vienu metu statistikos sistemos, o ne
vyriausybės nustatytą dieną. Taigi, gerąja praktika laikoma, jeigu NSI turi iš anksto sudarytą
paskelbimo grafiką.
Iš anksto sudarytas paskelbimo grafikas gali būti keičiamas, kai paskelbimo datos laipsniškai
nustatomos tiksliau artėjant paskelbimo laikui. Rezultatai gali būti skleidžiami kaip laikini ir
galutiniai, kad būtų pateikti laiku, bet visais atvejais reikia laikytis nešališkumo principo juos
skleidžiant.
25. Kaip ir kitais su profesiniu nešališkumu susijusių klausimų atveju rezultatai ir
paskelbimo datos turi būti pasirenkamos remiantis profesiniais sumetimais. Kokybės ir
nuoseklumo požiūriu patikrintus rezultatus reikia skelbti kiek įmanoma greičiau. Į nerimą, kad
tam tikri rezultatai gali būti nepageidautini arba ne laiku vyriausybės arba kitų svarbių
suinteresuotųjų šalių nuomone, niekada nereikia atsižvelgti, neatsižvelgiant į tai, ar jis
išreiškiamas aiškiai, ar dėl jo statistikai tik spėja. Tuo būtų pažeisti pagrindiniai principai.
Sklaida yra oficialiosios statistikos dalis, kai labiausiai tikėtina, jog bus bandymų pakenkti
griežtam vientisumo principų laikymuisi. Taigi labai svarbu, kad NSI įgytų reputaciją, kad ji yra
labai griežta šiuo atžvilgiu visose oficialiosios statistikos srityse ir kad nuo nustatytų standartų
tam tikru atveju gyventojų surašymo metu nebus nukrypstama. Jeigu šiuo atžvilgiu ryškių
pavyzdžių iš praeities nėra, gyventojų surašymas dėl jo didelės svarbos visuomenei yra puiki
proga sukurti ir skatinti naują vientisumo standartą, taikytiną visoje oficialiojoje statistikoje
surašymo metu ir po jo.
26. TPF vientisumo apibrėžime nurodyta, kad kai kuriems vyriausybės departamentams gali
būti suteikiama išankstinė informacija tam tikromis griežtomis sąlygomis, bet tokią praktiką
reikia paviešinti.
Šios išankstinės informacijos tikslas yra tai, kad svarbiausi vartotojai vyriausybėje galėtų
pasirengti atsakyti į žiniasklaidos klausimus apie šių rezultatų pasekmes politikai. Tokiu būdu
nesiekiama jų kviesti pateikti kokių nors komentarų dėl to, kaip NSI skleidžia rezultatus.
Taigi, ši išankstinė informacija, jei ji iš viso naudojama, turi būti ribota laike (neviršyti vienos
dienos), nes kuo ilgesnis laikas, tuo didesnė rizika, kad bus pažeistas draudimas arba kad bus
bandymų įsikišti į NSI vykdomą sklaidos procesą.
27. Dažnai neigiama, bet itin svarbi profesinio nepriklausomumo ir nešališkumo dalis yra
skleistinų rezultatų terminologijos pasirinkimas. Sprendimai dėl šios terminologijos turi būti
priimami tik statistikos sistemos viduje (t. y. jų neturi teikti niekas iš išorės), ir jais turi būti
iliustruojamas nešališkumas. Taigi oficialių statistikų rengiamose ataskaitose turėtų būti
ribojamas šūkių arba tam tikrą politiką palaikančios kalbos vartojimas.
28. Šalyse gali būti skirtinga praktika aiškinant, ką reiškia nešališkumas teikiant
aiškinamąsias pastabas kartu skleidžiant naujus rezultatus. Mažiausia reikia pridėti apibrėžimus
ir kitus techninius paaiškinimus apie rezultatų aprėptį ir tikslumą, kad mažiausiai išmanantys
vartotojai galėtų gauti gaires dėl teisingo naudojimosi duomenimis. Kalbant apie sklaidą
žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, to gali nepakakti, ypač kai skleidžiami tokie svarbūs
lyginamieji rezultatai kaip surašymo duomenys. Reikia pridėti paaiškinimus, kurie padeda
žiniasklaidai, o per ją ir visuomenei suprasti svarbiausius šios naujos informacijos elementus ir
transformuoti kiekybinę informaciją į kasdienę kalbą, kurią galima lengvai suprasti ir susieti su
kita, nestatistine informacija, nepažeidžiant nešališkumo principo. NSI pareiga mažiausiai yra
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kiekybiniu požiūriu skirti tas vystymosi / skirtumų dalis, kurios yra susijusios su metodikos
pokyčiais, kai jie įvyksta, ir tas, kurios yra susijusios su „realiais“ pokyčiais arba skirtumais.
29. Pasirinkti svarbiausius elementus iš daugelio naujų surašymo rezultatų aspektų
vadinamajam „istorijos atpasakojimui“66 ne visada lengva, bet, be abejo, pirmasis
rekomenduotinas būdas būtų pažymėti didelius skirtumus tarp įvairių laikotarpių, geografinių
regionų (tiek šalies viduje, tiek tarp šalių) ir tarp gyventojų grupių. Pranešimą žiniasklaidai ir
visuomenei, žinoma, praturtina pastabos, leidžiančios nurodyti priežastinius plėtros arba grupių
ir regionų skirtumų, kuriuos matyti rezultatuose, veiksnius; tačiau norint išvengti nešališkumo
principo pažeidimo, tokio pobūdžio oficialių statistikų pastabas reikia remti faktais ir niekada jų
nenaudoti kokiai nors politikai skatinti. TPF DKVS tvirtinama (žr. 750 punktą), kad „statistikos
institucijų / padalinių produktai aiškiai apibrėžiami kaip tokie“ arba, kitaip tariant, kad kitų
padalinių, ne NSI, pastabos, jeigu jose yra tam tikrą politiką skatinančių komentarų arba jeigu jų
nėra, aiškiai atskiriamos nuo NSI produktų ir skelbiamos medžiagos. Meno pridėti svarbias
pastabas prie statistikos duomenų skelbimų išmokstama įgyjant patirties ir atsiliepimų iš vartotojų
bei remiantis bendrąja NSI politika, taikytina visoms sritims. Pagal nešališkumo principą reikia
vengti bet kokio šališkumo arba šališkų išsireiškimų. Informacijos šališkumo rizika ypač
egzistuoja naudojant grafikus arba žemėlapius, kai pirmas įspūdis yra svarbiausias daugeliui
vartotojų, kurie nėra ekspertai.
30. Tuo tarpu kai griežtas duomenų sklaidos visiems vartotojams vienu metu principo
taikymas yra būdingas ekonomikos statistikai, kartais jis ne taip griežtai taikomas demografinėje
ir socialinėje statistikoje. Nėra profesinės priežasties, kodėl yra toks sričių skirtumas. Vienas
argumentas yra tai, kad dėl reto tam tikrų demografinės ir socialinės statistikos rezultatų
pristatymo šiuos rezultatus reikia aptarti ir tikrinti padedant išorės ekspertams prieš juos
skelbiant. Tačiau kokybės valdymas yra neatsiejama statistikos procesų dalis neatsižvelgiant į
dalyką ir periodiškumą, ir jeigu kokybės valdymas apima išorės ekspertų pasitelkimą, statistikos
kūrėjai turi užtikrinti, kad kokybės užtikrinimo proceso metu jokia informacija nenutekės į
ministerijas arba suinteresuotąsias grupes. Ši rizika sumažinama, kai reikiamų žinių kokybės
kontrolės srityje turima ir statistikos institucijoje arba bent jau nacionalinės statistikos sistemos
viduje.
31. Ypatinga problema nešališkumo kontekste iškyla dėl surašymo rezultatų rinkinių
naudojimo „paskirstymo tikslams“. Ši sąvoka apima tokį naudojimą kaip vietų parlamente arba
kitose įstaigose paskirstymas pagal lyginamąjį gyventojų skaičių, arba vietos valdžios
finansavimas iš valstybės biudžeto remiantis statistikos parametrais, tokiais kaip lyginamasis
gyventojų skaičius. Ji taip pat apima schemas, kai finansavimas yra susijęs su vietos arba
regioninių subjektų tinkamumo kriterijais ir kai vienas tokių kriterijų yra gyventojų skaičiaus
vertės riba (arba gyventojų skaičiaus santykis). Kai naujo surašymo metu lyginamasis rodiklis
atnaujinamas, NSI gali būti teikiami nuogąstavimai, kad rezultatas bus nepalankus vienai arba
kitai įstaigai arba kad jis bus šališkas, siekiant paveikti jos metodų pasirinkimą. Bet dėl to gali
atsirasti šališkumo ir gali būti nukrypstama nuo gerosios profesinės praktikos ir standartų bei
būtų pažeistas oficialiosios statistikos nešališkumo principas, nes renkantis metodus neturi būti
atsižvelgiama į tokius argumentus (kaip ir į argumentus dėl poveikio šalies reitingui
tarptautiniuose sąrašuose).
32. Atsakas į šiuos nuogąstavimus, kuris visiškai atitiktų vientisumo reikalavimus, būtų
išaiškinti oficialių statistikų ir už paskirstymo procesus atsakingų asmenų pareigas
66
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pabrėžiant pagrindinius principus. Būtent pastarieji, o ne oficialūs statistikai, priima sprendimą
dėl statistikos parametrų (ir tam tikrų subjektyvių svorių sudarant jų rinkinius) kaip pagrindo
sprendimams dėl paskirstymo arba tinkamumo. Tačiau jų pasirinkimo nevaržo NSI paskelbtos
oficialiosios statistikos rezultatai; kiti variantai gali būti oficialiųjų bendrų rezultatų pogrupis (t.
y. neįskaitant tam tikrų komponentų) arba „papildymas“ tam tikrais kitais elementais, kurie
matuojami atskirai (jeigu šiems elementams yra gana patikima statistika). NSI tikriausiai galėtų
sukurti bet kokį rinkinį pagal vartotojo specifikacijas. Tačiau jis neturėtų pakeisti oficialiai
skelbiamo statistikų nustatyto lyginamojo rezultato, bet gali būti daugiau papildomas produktas
su savo statusu. Skirtumas tarp šių dviejų yra tai, kad NSI visiškai atsako už oficialiuosius
rezultatus, o už vartotojo nustatytą koncepciją NSI atsako tik už informacijos tikslumą.
Atsakomybė už koncepciją ir terminologiją tenka vartotojui už statistikos sistemos ribų.
Institucinės apsaugos priemonės NSI, susijusios su profesiniu nepriklausomumu ir
nešališkumu
33. Konfidencialumas, profesinis nepriklausomumas ir nešališkumas yra pagrindinės NSI ir
visos statistikos sistemos vientisumo sudedamosios dalys vartotojų ir respondentų požiūriu.
Nepakanka vien tik paminėti šiuos principus įstatymuose. Jie turi būti susieti su NSI ir jo vadovo
institucinėmis ir organizacinėmis apsaugos priemonėmis. Kuriant ir išlaikant žiniasklaidos,
visuomenės visų vartotojų ir respondentų pasitikėjimą, itin svarbu tiek sukurti šias apsaugos
priemones (ir jų laikytis), tiek aiškiai įgyvendinti visus pagrindinius principus kasdienėje NSI
praktikoje.
34. Pirmiausia NSI neturi turėti jokių su statistika nesusijusių užduočių, dėl kurių gali
atsirasti interesų konfliktas, o turėti tik pagrindinę užduotį kurti nešališkus statistikos duomenis
apie aktualius reiškinius visuomenėje arba pareigą naudoti individualius duomenis tik statistikos
tikslams.
Bet kokios tokios užduotys lemtų, kad NSI nebūtų laikomas nešališku, ir galėtų tapti vyriausybės
politikos rėmimo įrankiu.
35. Antra, itin svarbu, kad nebūtų oficialaus arba neoficialaus valymo proceso, kuriame
dalyvautų viešosios įstaigos už statistikos sistemos ribų skelbiant rezultatus bet kokioje
oficialiosios statistikos srityje, įskaitant surašymą. NSI turi turėti teisę bendrauti tiesiogiai su
žiniasklaida, kad atliktų savo sklaidos funkciją ir nebūtų priverstas teikti savo pranešimus per
tarpininkaujančiąsias viešąsias įstaigas.
36. Trečia, dėl profesinio nepriklausomumo NSI vadovas visiškai atako už rezultatų
profesinę kokybę, už visų šiems rezultatams gauti naudojamų procesų grandinės vientisumą ir už
griežtą individualių duomenų konfidencialumo taisyklių taikymą. Oficialiosios statistikos
vientisumui ir jos vientisumo suvokimui itin svarbus NSI vadovo ir kitų vadovaujančiųjų
darbuotojų bei teisinių rinkimo ir skyrimo procesas ir kitos vadovo apsaugos nuo bet kokio
vyriausybės kišimosi į su profesiniu nepriklausomumu, nešališkumu ar konfidencialumu
susijusius klausimus arba kitų suinteresuotųjų grupių spaudimo šioje srityje priemonės.
37. Surašymo kontekste vyriausybės institucijoms, ypač vietos ir regioninio lygmens
institucijoms, kurie nėra statistikos sistemos dalis, dalyvaujant tradicinių surašymų duomenų
rinkimo procese gali kilti ypatingas organizacinis klausimas, susijęs su vientisumu. Tokios
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institucijos gali turėti kitų pareigų, nesusijusių su oficialiąja statistika, kurios gali sukelti interesų
konfliktus. Taigi svarbu, kad be to, kad būtų numatyta įstatyme, jog jiems taikomi visi
pagrindiniai principai, ypač susiję su konfidencialumu, vykdant bet kokią veiklą surašymo
kontekste, kaip kokybės kontrolės procesų dalis turi būti nustatyti ir įgyvendinti jų atitikties
tikrinimo metodus. Atsižvelgdamos į tinkamumo (arba netinkamumo) kriterijus vietos
administracijos taip pat gali norėti paveikti bendruosius jų srities rezultatus siekdamos padidinti
(arba sumažinti) galimybes patekti į tam tikrą vyriausybės schemą (pavyzdžiui, suburti dvikalbę
administraciją, jeigu kalbinė mažuma pasieks tam tikro procento nuo viso gyventojų skaičiaus).
Tokiais atvejais gali prireikti sukurti ypatingas būtinas organizacines priemones patikroms ir
pusiausvyrai vietos lygmeniu užtikrinti, kurios būtų numatytos surašymo teisės aktuose, be NSI
kokybės kontrolės priemones.
38. Tuo atveju, jeigu tam tikros oficialiosios statistikos veiklos dalys perkamos iš privačių
operatorių (tai gali būti rentabilus sprendimas atliekant tokią didelę ir retą veiklą kaip
surašymas), tam tikrose sutartyse rangovų pareigos turi būti numatytos taip, kaip ir tuo atveju,
jeigu šią veiklą vykdytų NSI. Bet kokius tokių rangovų apdorojamus duomenis privatus rangovas
turi naudoti remdamasis sutarties sąlygomis, išskyrus bet kokius kitus tikslus neatsižvelgiant į
tai, ar jie statistiniai ar ne. Surašymo įstatymuose turi būti numatyta, kad baudų nuostatos būtų
taikomos ir surašyme dalyvaujantiems tokių rangovų darbuotojams pažeidimų atveju,
pavyzdžiui, jei pažeidžiamos konfidencialumo nuostatos. Privatūs rangovai yra suinteresuoti
laikytis šių sutarties sąlygų, nes jei jie to nepadarytų, jie negautų kitų užsakymų ir NSI.
39. Bet kokia forma perduodant surašymo veiklos dalis viešosioms arba privačiosioms
organizacijoms, NSI atsakomybė už viso proceso nuo pradžios iki galo vientisumą ir už
oficialiuosius rezultatus jokiu būdu nesumažėja.
Skaidrumas
40. Skaidrumo principas (3-asis pagrindinis principas) yra būtina profesinio
nepriklausomumo dalis. Jis užtikrina, kad oficialieji statistikai būtų visiškai atskaitingi vartotojų
bendruomenei, respondentams ir mokesčių mokėtojams už savo sprendimus profesinio
nepriklausomumo kontekste. Visi metodai, naudojami kūrimo ir sklaidos procese, turėtų būti
skaidrūs, kad svarbiausi vartotojai galėtų užduoti klausimus dėl padarytų pasirinkimų ir
pasiteirauti apie priežastis. TPF DKVS reikalaujama, kad esant dideliems pokyčiams metodikoje
reikia apie tai iš anksto pranešti prieš skleidžiant rezultatus. Viso rezultatų sklaidos proceso metu
reikia teikti išsamią informaciją apie šaltinius ir metodus, kuri turi būti prieinama visiems. Jeigu
rezultatai nesiekia iš anksto nustatytų kokybės lygių, jie turi būti pažymėti atitinkamai arba iš
viso neskelbiami viešai paaiškinant priežastis ir pateikiant bendrąją informaciją apie tokį
sprendimą, kad ją galima būtų nagrinėti. Bet koks surašymo veiklos kokybės vertinimas arba jo
dalys taip pat turi būti viešai prieinamos.
41. Jeigu atrodo, kad skaidrumo principas yra papildoma našta NSI, reikia užkirsti kelią ir
priešintis bet kokiems kaltinimams dėl „juodosios dėžės“ pobūdžio elgesio, nes toks dažnai būna
pirmas žingsnis apkaltinant statistikus tuo, kad jie pasiduoda kišimuisi arba spaudimui, kurių
tikslas – nukreipti rezultatus tam tikra linkme. Skaidrumas būtinas šių dienų statistikoje, nes
netgi tokios išsamios veiklos kaip surašymas atveju rezultatai neberengiami tik kaip dažnumo
apskaičiavimai, sumos arba vidurkiai. Tai yra sudėtinga ir besikartojanti algoritmų seka,
apimanti redagavimo, numatymo, ekstrapoliavimo ir kelių šaltinių derinimo veikla pagrįsto
„vertinimo“ komponentus. Skaidrumas taip pat sudaro prielaidą naudoti 4-ąjį principą, pagal kurį
visiems statistikos kūrėjams suteikiama teisė teikti pastabas dėl klaidingo trečiosios šalies
(įskaitant viešajam sektoriui atstovaujančius statistikos vartotojus) statistikos aiškinimo
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ir naudojimo. Sprendimai dėl to, kada naudotis šia teise, yra susiję su profesiniu
nepriklausomumu, ir juos priima statistikai. Nereikalaujama, kad kas nors už statistikos sistemos
ribų patvirtintų tokį sprendimą.
42. Dar vienas skaidrumo elementas yra 7-asis principas, pagal kurį „įstatymai, reglamentai ir
priemonės, pagal kurias veikia statistikos sistemos, turi būti viešai prieinamos“. Surašymams
taikoma ypač daug reglamentų, instrukcijų ir vadovų atsižvelgiant į didelį darbuotojų skaičių,
būtina daugeliui surašymų rūšių, ypač tradiciniams surašymams atlikti. Tokia medžiaga turi būti
prieinama visiems jų prašymu arba skelbiama viešai internetu.
Santykiai su respondentais
43. Pagal 5-ąjį principą našta respondentams yra aspektas, į kurį būtina atsižvelgti priimant
bet kokius sprendimus, kai renkamasi tarp pirminio ir antrinio duomenų rinkimo ir pirminio
duomenų rinkimo modelio. Šio principo taikymas praktiškai kartu su konfidencialumo principu
yra iš esmės susijęs su NSI ir respondentų santykių vientisumo aspektu. Tai ypač svarbu
atliekant pirminį duomenų rinkimą tradicinio surašymo forma, kai visiems asmenims šalyje
taikoma pareiga atsakyti.
44. Santykių su respondentais vientisumo elementai:
a)
b)

c)
d)

e)

f)

klausimai renkami griežtai atsižvelgiant į jų aktualumą ir įrodytą ne tokią didelę
naštą sudarančių duomenų rinkimo formų, tokių kaip bandomieji tyrimai,
nepakankamumą;
rimtos pastangos išbandyti klausimynus įvairiose vietos aplinkose atliekant
bandomuosius tyrimus ir padaryti būtinas išvadas išbraukiant problemų keliančius
punktus iš surašymo ir įtikinant vartotojuos panaudoti kitas duomenų rinkimo
formas;
gerai suplanuota viešinimo kampanija, prasidedanti daug anksčiau už surašymą;
aiškios informacijos sklaida visiems namų ūkiams vėliausiai tuomet, kai renkami
duomenys, pristatant jiems surašymo tikslus, teisinį pagrindą, duomenų naudojimą ir
viešąsias įstaigas, turinčias prieigą prie asmens duomenų, konfidencialumo
užtikrinimo priemones, respondentų pareigas ir galimas jų nevykdymo pasekmes
kartu pateikiant informaciją apie tai, kur ir kaip galima gauti papildomos
informacijos apie surašymą;
būdas susisiekti su namų ūkiais ir asmenimis duomenų rinkimo metu turi būti
saikingas, neįkyrus ir turi būti atsižvelgiama į ypatingų gyventojų grupių jautrumą.
Tai reiškia, kad vietoje dirbantys darbuotojai turėtų būti gerai apmokyti ir atrenkami
taip, kad nesukeltų didesnio respondentų pasipriešinimo;
kruopščiai parengta laipsniška priminimų / pakartotinių kreipimųsi politika ir aiškiai
apibrėžta politika, kada reikia pasitelkti baudžiamąsias nuostatas pareigos
nevykdymo atveju ir pradėti procedūrą dėl pažeidimo.
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IV priedas. Kokybės užtikrinimo sistema ir įgyvendinimas
1. Šiame priede pristatyta kokybės užtikrinimo valdymo struktūra kartu su pastabomis apie
kiekvieną kokybės dimensiją. Galiausiai pateiktas tam tikros konkrečios veiklos atliekant
surašymą technikos ir įgyvendinimo aptarimas.
Valdymo sistema
2. Kokybę būtina valdyti integruotu būdu platesniame kontekste atliekant visą surašymo
programą. Surašymo valdymas reikalauja visų funkcinių sričių pastangų ir paramos ir būtent
šiame kontekste reikia ieškoti kompromisų, kad būtų užtikrinta kokybės ir sąnaudų, atsakymų
naštos bei kitų veiksnių pusiausvyra. Reikia pakankamai darbuotojų, kurie gali kalbėti
demonstruodami žinias ir autoritetą, bet kartu suprastų būtinybę lyginti ir derinti kokybės
dimensijas su kitais veiksniais siekiant sutarti su respondentais. Už kiekvieną surašymo darbo
aspektą atsakingi asmenys turi turėti tam tikros srities žinių. Kiekvienas jų parengs ir įgyvendins
strategijas, apimančias daugelį kokybės aspektų. Atlikdami šią veiklą jie privalo atsižvelgti ne
tik į vietos kokybės klausimus, bet ir į jų sąveiką su kitų regionų kokybės aspektais. Itin svarbios
strategijos, kaip palengvinti pasidalijimą būtina informacija ir bendrą visiems rūpimų kokybės
klausimų aptarimą.
3. Kokybės aspektams reikia skirti pakankamo dėmesio projektavimo, įgyvendinimo ir
vertinimo etapais. Tam tikrų dalykų ekspertai teikia žinias apie turinį, klientų poreikius,
aktualumą ir nuoseklumą. Statistikos metodikų kūrėjai teikia savo žinias apie statistikos metodus
ir duomenų kokybės kompromisus, ypač atsižvelgdami į tikslumą, tinkamą laiką ir sąnaudas.
Veiklos ekspertai reikia savo žinias apie veiklos metodus ir praktiškumo, veiksmingumo,
darbuotojų vietoje, respondentų ir veiklos kokybės užtikrinimo bei kontrolės klausimus. Sistemų
ekspertai teikia žinias apie technologijų standartus ir priemones, kurios padėtų lengviau pasiekti
reikiamų kokybės lygių, visų pirma tinkamo laiko ir tikslumo požiūriu. Bendradarbiaudami su
tam tikrų dalykų ekspertais, sklaidos ekspertai padės geriau atsižvelgti į prieinamumą ir
aiškinamumą.
Aktualumo valdymas
4. Nacionalinio statistikos institucijos programos ir rezultatai turi atspindėti šalies
svarbiausius informacijos poreikius. Taigi aktualumas surašymui turi būti valdomas šiame
platesniame kontekste. Tai daroma vertinant ankstesnio surašymo turinio aktualumą ir nustatant
naujas arba būsimas informacijos spragas, kurias galima užpildyti surašymo metu. Svarbiausi
procesai tam pasiekti gali būti aprašyti taip: klientų ir suinteresuotųjų šalių atsiliepimų teikimo
mechanizmai; programų peržiūra ir duomenų analizė. Šių procesų metu gaunama informacija
gali būti naudojama surašymo turinio ir rezultatų aktualumui užtikrinti.
5. Svarbūs atsiliepimų teikimo mechanizmai gali apimti konsultacijas su pagrindiniais
vyriausybės departamentais ir institucijomis, profesinių patariamųjų komitetų patarimus
svarbiausiais klausimais, vartotojų atsiliepimus ir rinkos tyrimus, specialias (ad hoc)
konsultacijas su suinteresuotosiomis grupėmis ir ryšius su statistikos institucijomis iš kitų šalių.
6. Nors pirminis duomenų analizės tikslas yra paskatinti reiškinio suvokimą, šiuo atveju
taip pat teikiami atsiliepimai dėl analizėje panaudotų duomenų pakankamumo ir išsamumo.
Surandant klausimus, į kuriuos negalima atsakyti panaudojant surašymo duomenis, galima
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nustatyti spragas ir trūkumus. Į tai būtina atsižvelgti kitų statistikos institucijų turimų
duomenų analitinio potencialo kontekste.
Tikslumo valdymas
7. Valdant tikslumą reikia sutelkti dėmesį į tris pagrindinius surašymo proceso etapus:
projektavimą, diegimą ir vertinimą.
8. Projektavimo parametrai ir sprendimai turės tiesioginį poveikį tikslumui. Pasiektas
tikslumo lygis – kaip ir tinkamo laiko ir nuoseklumo laipsnis – priklausys nuo aiškiai naudojamų
metodų ir kokybės užtikrinimo procesų, kuriais siekiama nustatyti ir kontroliuoti galimas klaidas
įvairiais surašymo etapais. Norint užtikrinti, kad į tikslumą būtų pakankamai atsižvelgta,
kiekvieno surašymo metu būtina skirti dėmesį tam tikriems pagrindiniams projektavimo
aspektams:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

aiškiai apsvarstyti bendruosius tikslumo, sąnaudų, tinkamo laiko ir naštos
respondentams derinimo kompromisus vykdant projektavimo etapą;
pakankamas pagrindimas kiekvienam užduodamam klausimui ir tinkamas išankstinis
klausimų ir klausimynų išbandymas taikant kiekvieną rinkimo būdą kartu užtikrinant,
kad klausimų rinkinys atitiktų reikalavimus;
tikslinės gyventojų grupės aprėptiems vertinimas. Tai susiję su geografinės
infrastruktūros, kurios pagrindu bus renkami ir skleidžiami duomenys, pakankamumu.
Taip pat gali būti kalbama apie adresų sąrašų regionuose, kur surašymo klausimynai
išsiuntinėjami paštu, pakankamumą;
tinkamas atsižvelgimas į tyrimo ir vertinimo galimybes. Pavyzdžiui, imtis gali būti
naudojama renkant duomenis, kai naudojami trumpos ir ilgos formos klausimynai
siekiant sumažinti naštą respondentams ir rinkimo sąnaudas. Be to, imtį galima
naudoti jau surinkus duomenis, kai apdorojama tik tam tikra užrašų imtis atsižvelgiant
bent į charakteristikų pogrupį siekiant gauti aktualesnius rezultatus arba kontroliuoti
apdorojimo sąnaudas. Bet kuriuo atveju būtina atidžiai atsižvelgti į tyrimo dydį ir
struktūrą bei būtinų svorių nustatymo ir kitų vertinimo procedūrų taikymą;
įgyvendintos pakankamos priemonės norint palengvinti ir paskatinti tikslius
atsakymus, vykdyti tolesnę veiklą atsisakymo atsakyti atveju ir susitvarkyti,
jei trūksta duomenų;
tinkamas atsižvelgimas į būtinybę įgyvendinti kokybės kontrolės ir kitas
kokybės užtikrinimo procesus visais rinkimo ir apdorojimo etapais;
tinkamas vidaus ir išorės duomenų tikrinimo nuoseklumas.

9. Tuo tarpu kai individualių programų vadovai turi didelį lankstumą įgyvendinant
konkrečią praktiką ir metodus, tai būtina daryti kartu su bendruoju surašymo duomenų
kokybės valdymu.
10. Geras modelis visuomet užtikrins apsaugą nuo įgyvendinimo klaidų, pavyzdžiui,
užtikrindamas pakankamą darbuotojų atranką ir mokymą, tinkamas priežiūros struktūras,
kruopščiai parengtas ir išbandytas procedūras ir sistemas bei kokybės užtikrinimo ir kokybės
kontrolės procedūras.
Įgyvendinimo stebėsenos mechanizmus reikėtų įdiegti į visus procesus kaip modelio dalį.
Informacija reikalinga įgyvendinimo metu iškylančioms problemoms stebėti ir taisyti.
Tam reikalinga sistema, tinkamu laiku teikianti vadovams jiems reikalingą informaciją, kuria
remdamiesi jie taiso daro metu kylančias problemas. Informacija taip pat reikalinga vertinant, ar
projektas sukurtas, kaip planuota, nustatant problemines sritis ir atsižvelgiant į praeities
pamokas, kad ateityje būtų lengviau kurti surašymų modelius. Kai kurie veiklos pavyzdžiai,
kuriais galima remtis valdant ir stebint tikslumą įgyvendinimo ir veiklos metu:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

reguliarių ataskaitų teikimas ir teikiamų atsakymų kiekių bei pildymo laipsnių
analizė rinkimo metu;
tolesnės veiklos vykdymo atsisakymo pateikti atsakymus atveju stebėsena;
klausėjų atsiliepimų stebėsena;
aprėpties patikrinimų ir kontrolės stebėsena;
nepavykusio redagavimo atvejų ir korekcinių veiksmų pažangos stebėsena;
kokybės kontrolės procedūrų rezultatų stebėsena rinkimo ir apdorojimo etapais;
išlaidų stebėsena lyginant su pažanga;
veiksmų ypatingais atvejais planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena.

11. Tam tikrais atvejais 10 punkte išvardyti veiksmai turi būti įgyvendinami skirtingais
geografiniais lygiais arba rinkiniais, kurie būtų naudingi kiekvienam vadovybės lygiui, įskaitant
duomenų rinkinius, tinkančius prižiūrint ir koreguojant procese dalyvaujančių grupių arba
asmenų.
12. Į tikslumo poreikių vertinimą reikia atsižvelgti projektavimo etapu, nes tikslumui
įvertinti dažnai reikia informacijos, kuri užrašoma atliekant surašymo duomenų rinkimą ir
apdorojimą.
13. Tikslumas turi daugelį dimensijų. Rodikliais gali būti apimami įvairūs surašymo
duomenų rinkimo, apdorojimo ir vertinimo aspektai. Pirminės vertinimo sritys:
a)

b)
c)
d)
e)

aprėpties klaidos vertinimas, kai aprėptis yra nepakankama arba pernelyg didelė.
Daugelyje šalių tai daroma atliekant aprėpties apklausą po surašymo ir taikant
dvejopus sistemos vertinimo metodus. Palyginimas su oficialiaisiais gyventojų
skaičiaus vertinimais, paprastai ankstesniais surašymais paremta prognoze, taip pat
dažnai taikomas kaip vertinimo priemonė;
kiek yra atsisakymų atsakyti ir kiek yra numanoma;
duomenų registravimo klaidų dydžiai, kodavimo klaidų dydžiai;
tyrimo klaidų vertinimas tam tikrais atvejais;
bet kokios kitos rimtos tikslumo arba nuoseklumo problemos su rezultatais. Tai
glaudžiai susiję su nuoseklumu ir rodo, kad galėjo būti taip, kad problemos įvyko
dėl tam tikro surašymo aspekto esant poreikiui atsargiai naudoti rezultatus.

Tinkamo laiko valdymas
14. Planuojamas tinkamas laikas – tai su projektavimo etapu susijęs sprendimas, dažnai
priimamas siekiant kompromiso tarp tikslumo ir aktualumo. Jeigu informacija yra pateikiama
tinkamu laiku, ji gali būti ne tokia tiksli. Taigi, nors tinkamas laikas yra svarbus, jis nėra
pagrindinis tikslas. Čia taikomas daugelis veiksnių, kurie aprašyti skirsnyje dėl tikslumo.
Tinkamam laikui taip pat tiesioginės įtakos turi pagrindiniai laiko reikalavimai dėl surašymo
duomenų rinkimo ir apdorojimo užtikrinant pakankamą kokybės lygį kitose dimensijose.
15. Kai skelbiama svarbi informacija, apie jos paskelbimo datas pranešama daug anksčiau.
Tai padeda vartotojams planuoti ir užtikrina vidinę drausmę dirbant iki šių svarbių datų.
16. Teikiant klientų užsakomos informacijos rinkimo paslaugas tinkamas laiko rodiklis yra
laikas tarp aiškaus prašymo priėmimo ir informacijos produkto pateikimo klientui. Tokioms
paslaugoms turi būti numatytas standartas.
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Prieinamumo valdymas
17. Surašymo informacija turi būti lengvai prieinama vartotojams. Statistikos informacija,
apie kurią vartotojai nežino, kurios negali rasti, prie kurios negali prieiti arba negali įpirkti,
neturi jiems visiškai jokios vertės. Daugelyje statistikos institucijų prieinamumo aspektai
numatyti korporatyvinėje sklaidos politikoje ir pristatymo sistemose.
18. Nustatydami informacijos produkto apibrėžimą ir projektą vadovai turi atidžiai
atsižvelgti į kliento poreikius. Tą gali padėti padaryti rinkos tyrimai ir ryšys su klientu.
19. Šiais laikais internetas atlieka pirminio sklaidos būdo vaidmenį. Tai turi būti ne tik
skelbiami duomenys, bet ir informacija apie duomenis (metaduomenis), tokius kaip duomenų
kokybės ataskaitos ir panaudotų sąvokų bei metodų aprašymai.
Reikia tinkamai išnaudoti statistikos institucijos turimus sklaidos mechanizmus.
20. Galiausiai reikia stebėti klientų atsiliepimus apie informacijos produktų turinį ir apie
sklaidos būdus planuojant ateityje juos patobulinti.
21. Analitinės bendruomenės informacijos poreikiai kelia tam tikrus specifinius reikalavimus.
Analitikams dažnai reikia prieigos prie mikroduomenų, kurie padėtų jiems atlikti analizę. Tai
sukuria papildomų sunkumų norint ir toliau laikytis surašymo duomenų konfidencialumo
reikalavimų. Šiems poreikiams patenkinti galima pasitelkti kelis būdus. Analitikams gali būti
labai vertingi viešojo naudojimo mikroduomenų rinkiniai, paprastai surašymo duomenų imtys,
kurios buvo iš anksto peržiūrėtos konfidencialumui apsaugoti. Pagal užsakymą teikiamos
duomenų rinkimo paslaugos, kai tam tikrą išorės analitikų sukurtą analizę gali atlikti statistikos
institucijos darbuotojai, gali atitikti kai kurių analitikų poreikius.
Aiškinamumo valdymas
22. Aiškinamumo valdymas pirmiausia susijęs su metaduomenų teikimu. Vartotojams
reikalinga informacija surašymo duomenims suprasti suskirstoma į tris plačias kategorijas:
sąvokos ir klasifikacijos, kuriomis paremti duomenys, duomenims rinkti ir apdoroti naudojami
metodai ir duomenų kokybės vertinimo priemonės. Pirma kategorija susijusi ir su nuoseklumu.
23. Vartotojams taip pat galima padėti paaiškinus surašymo informaciją, po to kai ji
paskelbta.
Pastabos dėl pirminių duomenų naujoje informacijoje gali padėti vartotojams iš pradžių
suprasti informaciją.
Nuoseklumo valdymas
24. Nuoseklumas turi kelias dimensijas. Surašymo duomenų nuoseklumo tikslai:
pačių surašymo duomenų nuoseklumas, nuoseklumas su ankstesnių surašymų duomenimis ir
informacija, nuoseklumas su kita statistikos informacija, gaunama iš statistikos institucijos apie
tuos pačius arba susijusius reiškinius, nuoseklumas su kitų šalių surašymų informacija.
25. Pirmasis elementas – standartinių struktūrų, sąvokų, rodiklių, klasifikacijų ir
nomenklatūros kūrimas ir naudojimas visiems vertinamiems dalykams. Tikslas yra užtikrinti,
kad vertinimas standartinis ir nesiskiria įvairiose programose, o tarptautinių standartų atveju –
skirtingose šalyse.
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26. Antra, surašymo metu būtina užtikrinti, kad vertinimo procesas nesukeltų nenuoseklumo
tarp šio surašymo ir kitų šaltinių duomenų. Kitų statistikos programų vadovai, aišku, turi tokią
pat atsakomybę nuoseklumo požiūriu.
27. Trečia, surašymo duomenų patvirtinimas, vertinimas ir analizė, kai susitelkiama ties šio
surašymo ir kitų šaltinių informacijos palyginimu ir integravimu, parodys, kiek kokybiškas yra
nuoseklumas. Surašymo duomenis reikia analizuoti pagal sritis ir rinkinius, tiek didelius, tiek
mažus, kurie laikomi svarbiais. Tokios analizės metu reikia atsižvelgti į bendruosius duomenis,
sklaidą, rodiklių arba rodiklių rinkinių santykius, sričių santykius, augimo dydžius ir pan. pagal
situaciją. Reikia lyginti su ankstesnių surašymų duomenimis ir lygintinų apklausų duomenimis.
Analizės metu reikia daryti nuorodas į sukurtas lenteles.
Kokybės kontrolės technika
28. Be abejo, surašymo kokybės užtikrinimo režimas apima daugelį mechanizmų ir procesų
įvairiais lygmenimis visoje surašymo programoje. Svarbi technika, taikoma vykdant įvairią
surašymo veiklą, yra statistikos kokybės kontrolė. Pirmiausia žiūrima į tikslumą, nors
atsižvelgiant į veiklos rūšį gali būti žiūrima ir į kitus kokybės elementus.
Toliau pateiktas labai trumpas kokybės kontrolės pagrindų aprašymas. Išsamaus šių metodų
paaiškinimo reikia ieškoti standartinėje literatūroje, pavyzdžiui, Duncan (1986 m.), Hald
(1981 m.) ar Schilling (1982 m.)67.
29. Bet kokios kokybės kontrolės ir gerinimo programos sėkmė priklauso nuo šių aspektų:
kokybės standartų arba reikalavimų nustatymas, tinkamos patikros technikos nustatymas,
kokybės vertinimas, tinkamu laiku teikiamos pastabos dėl programos rezultatų, kad būtų galima
efektyviai imtis korekcinių veiksmų.
30. Tyrimo patikra, visiška (arba 100 procentų) patikra ar patikra vietoje yra nuolatinės
kokybės kontrolės technikos atliekant surašymą.
31. Patikra gali būti priklausoma arba nepriklausoma. Priklausomos patikros atveju
tikrintojas vertina surašinėtojo darbą tyrinėdamas tą darbą. Tačiau tikrintojui gali turėti įtakos
pradinės veiklos metu gauti rezultatai. Nepriklausomos patikros atveju darbą nepriklausomai
tikrina tikrintojas neatsižvelgdamas į originalų darbą. Palyginami pradiniai rezultatai ir tikrintojo
rezultatai. Jeigu rezultatai vienodi, darbas laikomas teisingu. Jeigu ne, ginčą gali išspręsti trečias
tikrintojas, dažnai ekspertas.
32. Visiška patikra teoriškai užtikrina visišką tam tikro darbo patikrinimą.
Tačiau visų punktų tikrinimas gali ilgai užtrukti ir brangiai kainuoti. Daugelio veiklos rūšių
atveju visiška patikra naudojama tik tuomet, kai veikla tik prasideda. Kai įrodyta, kad kokybė
atitinka reikiamą standartą, gali būti įgyvendinamos tyrimo patikros procedūros.
Paprastai toks perėjimas vyksta kiekvieno darbuotojo atžvilgiu individualiai.
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33. Tyrimo patikros atveju mažinamos sąnaudos, o gauti rezultatai gali būti beveik tokie pat
patikimi kaip ir 100 procentų patikros atveju. Patikrą dažnai atlieka labiau patyrę ir įgudę
darbuotojai. Kad patikra būtų efektyvi, imtį reikia išsirinkti moksliniu pagrindu taikant tikimybės
tyrimo atrankos metodą. Tokia imtis renkama remiantis tikėtinomis arba pastebėtais darbuotojų
klaidų dydžiais, siekiama kokybe, veiklos sąnaudomis ir kokybės kontrolės plano įgyvendinimo
sąnaudomis. Ją galima koreguoti keičiantis darbo kokybei. Pavyzdžiui, rezultatų kokybei
gerėjant, galima naudoti mažesnę kokybės kontrolės imtį. Paprastai naudojami du tyrimo
procedūrų tipai: priimamoji imtis ir tęstinė imtis.
34. Priimamoji imtis – tai kokybės kontrolės technika, kai sukuriamas tyrimo modelis ir
sprendimo taisyklės, kurių pagrindu nustatoma, kokie rinkiniai yra priimtini arba nepriimtini. Ji
paprastai taikoma tokiems darbams kaip redagavimas, kodavimas ir duomenų įvedimas iš
klaviatūros, kai darbas susideda iš daugelio partijų arba rinkinių. Kiekvienas rinkinys priimamas
arba atmetamas remiantis rinkinio tyrimo (taikant tikimybės metodus) patikros rezultatais.
Rengiamas tyrimo planas, pagal kurį nustatomas rezultatų klaidų dydis, neviršijantis tam tikros
vertės, vadinama vidutine rezultatų kokybės riba.
35. Kai darbas nuoseklus, ir rezultatų neįmanoma sugrupuoti į rinkinius patikrai atlikti,
galima naudoti tęstinį tyrimo planą arba proceso kontrolės būdą. Šis metodas taikomas
procesams, kuriuos gana lengva prognozuoti jų rezultatų požiūriu ir kurie nuolat kuria rezultatus,
atitinkančius kokybės standartą – procesas yra „kontroliuojamas“.
Statistikos proceso kontrolė – tai metodika, kuria užtikrinama, kad tokie procesai būtų
kontroliuojami, ir pagal kurią numatomi korekciniai veiksmai, kai kontrolės trūksta. Surašymo
veikla, kai galima taikyti šį metodą: formų spausdinimas, automatizuotas duomenų registravimas
naudojantis intelektualiuoju ženklų atpažinimo (ICR) mechanizmu arba optinio ženklų
atpažinimo (OMR) funkcija ir formų skenavimas ICR / OMR funkcijoms atlikti.
Kokybės užtikrinimo ir gerinimo programos įgyvendinimas
36. Kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa turi būti įgyvendinama integruotai surašymo
proceso projektavimo, rengimo ir vykdymo etapais. Pavyzdžiui, šiame skyriuje pateiktos
konkrečios pastabos apie kokybės užtikrinimo būdus, taikomus šiais etapais.
37. Rengiant surašymo klausimyną (-us) atsižvelgiama į duomenų vartotojų statistikos
reikalavimus, surašymo administracinius reikalavimus, duomenų apdorojimo reikalavimus ir
gyventojų charakteristikas. Kadangi surašymo metu dažnai naudojami keli rinkimo metodai,
galima atlikti bandymą norint užtikrinti, kad klausimynai veiks sklandžiai taikant visus metodus.
Į klausimyną turi būti įtraukti elementai, užtikrinantys, kad būtų tiksliai aprėpti visi reikiami
gyventojai (pavyzdžiui, ką įtraukti, ko neįtraukti, kur atlikti surašymą). Kokybės bandymas
reikalingas norint patikrinti šiuos klausimus. Jis turi apimti gana įvairias situacijas,
pasitaikančias visuomenėje. Turinio požiūriu surašymo kokybės užtikrinimo budai panašūs į
tuos, kurie taikomi tyrimo pagrindu atliekamos apklausos atveju. Turi būti planuojami kokybės
bandymai ir pažintiniai pokalbiai siekiant užtikrinti, kad klausimai būtų aiškūs ir tinkamai
suprasti ne tik plačiosios visuomenės, bet ir ypatingų grupių, kuriems tam tikri klausimai skirti
arba dėl kurių yra ypatingų nuogąstavimų (pavyzdžiui, pagyvenę asmenys, vieniši asmenys,
kalbos problemos).
38. Atėjus naujoms technologijoms internete pildomi klausimynai gali suteikti galimybių,
kurių nesuteikia popieriniai. Šios galimybės gali užtikrinti geresnę kokybę atsakant į klausimus
ir aprėpties požiūriu. Tokios patikros suteikia galimybes nustatyti
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neatitikimus ir pristatyti jas respondentams pataisyti arba patvirtinti. Internetu pildomo
klausimyno struktūra ir jo pristatymas respondentui skirsis nuo popierinės versijos. Tai reiškia,
kad reikia ypač stengtis minimizuoti bet kokius galimus šio būdo poveikius, kylančius dėl
klausimyno popierinės ir elektroninės versijos skirtumų. Taigi ši tema yra labai svarbi, ir į ją
reikia atsižvelgti rengiant klausimyno bandymų programą.
39. Ypatingas iššūkis rengiant klausimyną yra sukurti klausimyną, kuris būtų patogus
naudoti respondentams, bet kartu atitiktų paskesnių apdorojimų etapų, ypač duomenų
registravimo ir kodavimo operacijų reikalavimus. Bandymų programa taip pat turi būti
užtikrinama, kad šios charakteristikos būtų kruopščiai išbandytos prieš parengiant galutinę
klausimyno versiją.
40. Visi šie veiksniai turi būti išbandyti mažu mastu (kokybinis bandymas), o vėliau –
dideliu įtraukiant didelį respondentų skaičių. Didelio masto bandymo metu atsiskleidžia daugelis
galimų problemų, kurių neatskleidžia kokybinis bandymas. Tokie bandymai taip pat leidžia
palyginti skirtingas projektavimo ir formato galimybes parengiant skirtingus tyrimo modelius.
Didelio masto bandymas taip pat padeda įvertinti, ar klausimynas gerai tinka kitoms surašymo
veiklos rūšims (pavyzdžiui, duomenų rinkimui, įvedimui, kodavimui).
41. Aprėptis yra itin svarbus tikslumo elementas. Ji turi tiesioginės įtakos gyventojų
skaičiavimo kokybei ir netiesioginės – kitų surašymo metu renkamų duomenų kokybei.
Taigi projektuojant ir įgyvendinant daugelį surašymo veiksmų ir jų kokybės užtikrinimo
programų reikia atsižvelgti į aprėpties aspektus. Surašymo srities ribas būtina tiksliai nustatyti ir
pažymėti siekiant užtikrinti, kad nebūtų praleistų arba du kartus apskaičiuotų regionų.
Instrukcijos ir būstų surašymą ir surašymą atliekančių darbuotojų mokymas būstų aprėpties
srityje turi būti aiškus ir suprantamas. Tikslinė gyventojų grupė turi būti gerai apibrėžta, o su ja
susijusios instrukcijos ir klausimai klausėjams ir respondentams turi būti kruopščiai parengti ir
išbandyti. Instrukcijų dėl bustų surašymo aiškumas ir paprastumas yra itin svarbūs, nes tai
padeda užtikrinti, kad žmonės bus įtraukti į būsto sąrašus tik vieną kartą ir teisingoje vietoje. Tai
ypač svarbu siekiant sumažinti pernelyg plačios aprėpties galimybę. Klausimynuose turi būti
pateiktos gairės arba klausimai, padėsiantys situacijose, kai gali būti neaišku, ar tam tikrus
asmenis reikia įtraukti ar ne. Reikia parengti specialias procedūras gyventojų grupėms, kurias
sudėtinga surašyti (pavyzdžiui, atokesnių vietų gyventojams, kolektyvinėms arba grupinėms
patalpoms, asmenims, turintiems raštingumo arba kalbos problemų). Apdorojimo procedūras
reikia rengti taip, kad būtų sumažinta neteisingo namų ūkių išbraukimo, praradimo arba dirbtinio
jų sukūrimo rizika. Gerai parengta viešinimo kampanija gali atlikti svarbų vaidmenį didinant
informuotumo apie surašymą lygį ir skatinant dalyvavimą bei tokiu būdu sumažinant aprėpties
klaidas.
42. Visi šie etapai kartu su tinkamu mokymo, priežiūros patikromis ir kokybės užtikrinimo
metodais veiklos metu padės sumažinti aprėpties klaidas. Vis dėlto kai kurių aprėpties klaidų
negalima išvengti. Taigi svarbu jas įvertinti, išanalizuoti ir apie jas pranešti. Geriausias būdas tai
padaryti – nepriklausoma apklausa po surašymo apimant kai kurias rinktines surašymo sritis arba
taikant atvirkštinės įrašų patikros metodiką. Aprėptis studijų rezultatai atspindi svarbų atliekamo
surašymo vertinimą ir gali būti vertingos gairės kitam surašymui. Rezultatai kartu su pačiais
surašymo paskaičiavimais yra itin svarbus indėlis į gyventojų skaičiaus vertinimo programas.
Surašymo rezultatų analizė ir demografinės prognozės dėl ankstesnio surašymo metu surašytų
gyventojų taip pat gali būti labai informatyvūs.
43. Antroji daugeliui rūpima tema, kuri gali turėti didelės įtakos kokybei, yra sistemų
kūrimas. Visų pirma su kokybe susijusios dimensijos yra tikslumas, tinkamas laikas ir

IV priedas
186 puslapis

prieinamumas. Atliekant šiuolaikinį surašymą naudojamasi automatizuotos kompiuterinėmis
sistemomis, kurios padeda daryti, valdyti ir kontroliuoti viską nuo algalapių iki duomenų
registravimo, redagavimo ir apskaičiavimo, kodavimo, sklaidos ir kitų veiksmų. Dėl tokios
didelės įtakos labai svarbu, kad į visos architektūros kūrimą bei individualių sistemų kūrimą ir
diegimą būtų žiūrima integruotai.
44. Reikia įgyvendinti standartinę metodiką kuriant sistemas, ir ji turi apimti šiuos etapus:
bendrosios sistemos architektūros kūrimas, individualių sistemų kūrimas ir analizė, sistemų
programavimas arba konstravimas, komponentų, o vėliau sistemų funkcinis bandymas, sistemų
sąsajų bandymas, apimties bandymas ir vartotojų atliekamas priėmimo bandymas, sistemos
pristatymas, diegimas ir vertinimas. Tai reikia daryti taikant konfigūracijos valdymo metodą, kad
būtų galima: valdyti pokyčius, pakartotinai naudoti standartus ir gerąsias praktikas, užtikrinti,
kad visi reikalavimai išliktų aiškūs ir galiojantys, perduoti juos visus kūrėjams ir vartotojams
greitai ir tiksliai bei užtikrinti, kad rezultatai atitiktų reikalavimus.
45. Funkcinių reikalavimų rengimo specifikacijos turi būti aiškiai parašytos ir kruopščiai
išanalizuotos. Reikia taikyti standartizuotą pokyčių valdymo metodą. Itin svarbu užtikrinti, kad
viena su kita turinčios bendrauti skirtingos sistemos galėtų sąveikauti. Kiekvienu etapu reikia
vertinti veiksmingumą (savalaikiškumą) ir tikrinti, ar rezultatai atitinka reikalavimus. Daugelį
surašymui sukurtų sistemų naudos daug duomenų įvedimo iš klaviatūros, kodavimo, redagavimo
ir kitus kanceliarinius darbus atliekančių darbuotojų. Taigi labai svarbu, kad vartotojų sąsajos
būtų sukurtos kruopščiai ir gerai išbandytos. Platesne prasme reikia integruotai viso proceso
metu taikyti standartizuotą bandymo strategiją.
46. Be to, yra tam tikrų surašymo procesų, susijusių su masinėmis operacijomis, kurios gali
būti atliekamos rankiniu būdu arba automatiškai. Tokių operacijų pavyzdžiai: būstų sąrašų
operacijos, žemėlapių rengimas, surašymo medžiagos spausdinimas, surašymo procedūros,
duomenų registravimas, redagavimas ir kodavimas (tiek rankiniu būdu, tiek automatizuotas).
Kiekvienam iš šių veiksmų ypač aktualios ir svarbios kokybės kontrolės procedūros.
47. Su būstų sąrašais susijusius veiksmus paprastai atlieka surašinėtojai prieš pristatant
klausimynus į namus arba tuo metu. Šiuo etapu ypač svarbu sumažinti nepakankamos ir pernelyg
didelės būstų aprėpties tikimybę. Tam į surašinėtojų procedūras būtina įtraukti kokybės patikras
jų darbo kokybei užtikrinti. Be to, prižiūrėtojai turi planuoti patikras vietoje, kai prasideda
surašymo darbas, ir kokybės kontrolės procedūras, kurios bus taikomos darbams pasibaigus.
48. Surašymo klausimynai paprastai išsiunčiami remiantis iš adresų registro gautu adresų
sąrašu. Pati adresų registro priežiūra apims kelis kokybės kontrolės etapus. Vis dėlto prieš
naudojantis juo adresų sąrašą reikia patikrinti siekiant įsitikinti, kad kiekvienas būstas įtrauktas
teisingu adresu ir su teisinga geografinio kodavimo informacija bei kad neįtraukta negyvenamųjų
bustų. Reikia atsižvelgti ir į statomus būstus, kurie iki surašymo pradžios gali būti baigti. Toks
patikrinimas yra stambi veikla vietoje, ir joje gali būti klaidų. Kadangi šis darbas perduodamas
individualiems darbuotojams rinkiniais, galima taikyti priimamosios tyrimo kokybės kontrolės
procedūras. Be to, svarbūs kokybės užtikrinimo etapai bus patikros vietoje ir glaudus
bendravimas su prižiūrėtojais.
49. Surašymo atveju, nesvarbu, ar jis atliekamas interviu būdu ar surenkant užpildytus
klausimynus iš sąraše esančių būstų, situacija panaši. Paprastai vienas surašinėtojas atsako už
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visą darbą tam tikroje surašymo srityje ir turi atlikti tam tikrą savo darbo kokybės patikrų skaičių.
Be to, įvairių surašinėtojų darbo aspektų kokybę užtikrins prižiūrėtojų atliekamos priimamosios
tyrimo procedūros.
50. Duomenų apdorojimas yra vienas itin svarbių etapų, kurio metu neapdoroti surašymo
duomenys konvertuojami į užbaigtą suredaguotą ir užkoduotą pagrindinį duomenų rinkinį, kuris
gali būti naudojamas lentelėms sudaryti. Kai kuriuose procesuose duomenys transformuojami
(pavyzdžiui, duomenų registravimas, kodavimas), o kituose – taisomi (pavyzdžiui, redagavimas
ir nuspėjimas). Naujų klaidų gali įsivelti į bet kurią tokią veiklą, ir gali būti naudingi visi trys
kokybės kontrolės technikos tipai.
51. Pirmasis etapas, kuriame gali įvykti klaidų, yra duomenų registravimas. Kai duomenys
registruojami tradiciškai įvedant jų klaviatūra darbuotojams skaitant klausimynus ir įvedant
duomenis, duomenų įvedimo programinėje įrangoje galima įdiegti diapazono patikrą ir tam
tikras nuoseklumo patikras, kad nustačius galimą klaidą duomenis įvedančiam darbuotojui
galėtų būti nurodyta dar kartą įvesti duomenis į tam tikrą lauką. Duomenų įvedimą reikia tikrinti
nepriklausomai. Šiuo etapu galima taikyti priklausomą arba nepriklausomą patikrą 100 procentų
arba priimamąsias tyrimo procedūras. Duomenys apie klaidų dydžius ir su tuo susijusi
informacija turi būti pateikiama apie kiekvieną operatorių, apie kiekvieną paketą ir kiekvieną
sritį.
52. Atliekant duomenų registravimo veiksmus, kai klausimynai skenuojami ir duomenys
registruojami ICR / OMR būdu, taip pat būtina įgyvendinti kokybės kontrolės procedūras.
Pirma, dirbant su skenavimo įranga kokybės kontrolės procedūros bus įgyvendintos siekiant
užtikrinti, kad įranga ir toliau veiktų gerai. Tai galėtų būti vykdoma proceso kontrolės pavidalu.
Tokiai veiklai paprastai reikia ir duomenų įvedimo klaviatūra etapo – su kokybės kontrolės
etapais, kaip nurodyta pirmiau – klausimynų duomenims, kurių buvo neįmanoma nuskenuoti
arba kai ICR / OMR programinė įranga negalėjo apdoroti vaizdo, registruoti.
53. Redagavimą ir kodavimą rankiniu būdu, įskaitant kompiuterinius metodus, būtina
kruopščiai tikrinti, ir tokią patikrą atlieka kiti darbuotojai. Ši patikra gali būti priklausoma arba
nepriklausoma.
Atsižvelgiant į turimus išteklius patikrą galima atlikti imčiai arba 100 procentų duomenų ar
taikant adaptyviąją metodiką – naudoti abu būdus kartu. Be to, galima naudoti kelias technikas,
o gautą informaciją teikti apie kiekvieną operatorių, apie kiekvieną paketą ir kiekvieną sritį, kad
būtų lengviau įgyvendinti korekcinius veiksmus ir atlikti post hoc analizę.
54. Kompiuterinis redagavimas atlieka svarbų vaidmenį nustatant ir taisant klaidas. Išsamias
nuoseklumo ir kitas patikras galima atlikti konsultuojantis su šios srities ekspertais. Tam
tikromis aplinkybėmis klaidoms pataisyti reikia vėl kreiptis į respondentus. Dažniausiai klaidos
taisomos rankiniu būdu remiantis klausimynų originalais (arba klausimyno atvaizdais) arba
automatiškai. Įeinančių duomenų kokybę reikia atidžiai kontroliuoti.
Iš rinkinių statistikos nurodant pataisų skaičių ir procentinę išraišką tam tikroje srityje galima
sužinoti, kokių klaidų daugiausia pasitaiko dokumentuose. Bet kokią konkrečią problemą reikia
išsamiai tirti.
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V priedas. Surašymų vertinimo metodai
1. Naudotinų vertinimo metodų pasirinkimas priklauso nuo vertinimo tikslų.
Kuriant bendrą vertinimo planą reikia atsižvelgti į bendrąją ir grynąją paklaidą.
Bendroji surašymo aprėpties paklaida apibrėžiama kaip bendras visų praleistų, du kartus
surašytų arba klaidingai surašytų asmenų skaičius. Grynosios aprėpties paklaidos atveju
atsižvelgiama į nepakankamą įvertinimą dėl praleistų duomenų ir pernelyg platų įvertinimą dėl
dubliavimosi ir klaidingai įtrauktų duomenų. Kai praleidimų daugiau nei dubliavimųsi ir
klaidingų įtraukimų kartu, sakoma, kad grynasis nepakankamas skaičiavimas; priešingu atveju –
grynasis per didelis skaičiavimas. Panašiai planuojant vertinimą reikia atsižvelgti ir į bendrąją ir
grynąją turinio paklaidą.
2. Surašymų aprėpties ir turinio paklaidai įvertinti yra keli metodai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.

kokybės kontrolės technika, tokia kaip vidaus nuoseklumo patikros;
rezultatų palyginimas su kitais duomenų šaltiniais, įskaitant ankstesnius surašymus,
šiuo metu atliekamas namų ūkių apklausas ir (ar) administracinius duomenis;
įrašų tikrinimas, kai individualūs surašymo įrašai lyginami su kitais šaltiniais ir
tikrinamas konkrečių duomenų punktų tikslumas;
kai kuriais vertinimais analizuojamas, aiškinamas ir sintetinamas surašymo
sudedamųjų dalių efektyvumas bei jų poveikis duomenų kokybei ir aprėpčiai;
posurašyminiai įvykiai naudojami surašymo aprėpties paklaidai įvertinti;
turinio paklaidai įvertinti skirtos po surašymo atliekamos apklausos paprastai
žinomos kaip pakartotinio interviu apklausos;
etnografinio ir socialinio tinklo metodai suteikia būdą tirti mobilumo poveikius
surašymo aprėpčiai arba įvertinti konkrečių gyventojų grupių aprėptį surašymo
metu.

Naudojami ir kiti vertinimo metodai:
a) apklausos, kurių tikslas – nustatyti klientų pasitenkinimo lygį duomenų rinkimo
priemonėmis arba klausimynu;
b) interviu grupėse siekiant sužinoti, kaip arba kodėl respondentai elgiasi tam tikru
būdu.

Vertinimo programos kūrimas
4. Bet kokiai vertinimo programai galima taikyti šias pagrindines rekomendacijas:
a) pradėti planuoti vertinimo programą ankstyvuoju surašymo ciklo etapu. Ankstyvas
struktūrizuotos vertinimo programos planavimas ir kūrimas leidžia tinkamai
atsižvelgti ir aprėpti vertinimo ir bandymų poreikius surašymo planavimo metu;
b) nustatyti aukšto lygio taikymo sritį ir tyrimo programų tikslus prieš rengiant tyrimo
pasiūlymus. Apibrėžti bendrąsias atrankos gaires arba kriterijus, pasirinkti tyrimo
temas ir nustatyti aukšto lygio tyrimo klausimus prieš kuriant vertinimus ir
bandymus. Nustatyti sritis, kad būtų patenkinti išorės duomenų vartotojų ir vidaus
surašymo planuotojų poreikiai bei nustatyti prioritetus;
c) parengti kiekvieno vertinimo ir bandymo studijų planus. Šie projekto lygmens
planai tampa pagrindine dokumentacija programos tyrimo tikslams pasiekti;
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d) parengti standartizuotą pokyčių kontrolės planą, kuriuo aprašomas pokyčių proceso
pradžios protokolas. Rekomendacijos dėl pokyčių (įskaitant pokyčių priežastis ir
svarbiausius padarinius) pateikiamos pokyčių kontrolės valdybai. Pokyčių kontrolės
valdyba vertina pokyčio pasekmes ir patvirtina arba atmeta jį;
e) parengti pagrindinių etapų – tyrimų programos planavimo, kūrimo ir įgyvendinimo –
vykdymo grafiką. Į pagrindinių etapų grafiką įtraukti veiklos vertinimo ir bandymų
rezultatų skelbimo datas. Grafiko pakeitimams taip pat taikomas pokyčių kontrolės
procesas;
f) numatyti delsimus arba būtinybę atšaukti kai kurias suplanuotus vertinimus.
Surašymo metu darbuotojams gali būti uždėta pernelyg didelė našta esant pernelyg
dideliam vertinimo darbų krūviui arba kai reikia derinti vertinimo ir kūrimo darbus.
Projektų vadovų skaičiaus sumažėjimas beveik neišvengiamas ir taip pat gali būti
priežastis atidėti arba atšaukti vertinimus;
g) surašymo metu ištirti būdus, kaip įtraukti realiuoju laiku vykdomus vertinimus;
h) parengti rizikos valdymo planą, kuriame numatytos galimos rizikos atvejai ir jų
atsiradimo tikimybė, galimos poveikio priemonės, siūlomos rizikos valdymo
strategijos, jei tokia rizika kiltų, ir nustatyta kiekvieno rizikos atvejo tvarkymo (-os)
sritis (-ys). Rizikos valdymo planas turi būti „gyvas“ dokumentas, kuriame rizika
gali būti pagal poreikį keičiama.
5. Registrų pagrindu atliekamus surašymus taip pat reikia vertinti. Yra keli vertinimo būdai,
kurie gali būti taikomi.
6. Vienas būdas būtų palyginti ankstesnio tradicinio surašymo duomenis su to paties
laikotarpio registrų duomenimis. Jeigu šalyse surašymo metu naudojami identifikaciniai
numeriai, palyginimą galima atlikti asmenų lygmeniu, ir taip galima įvertinti nepakankamą ir
pernelyg didelę aprėptį.
Longitudinės duomenų bazės leistų atidėti vertinimus vėlesniam laikui.
7. Darbo jėgos apklausos yra dar vienas šaltinis registrų pagrindu atliekamų surašymų
pagrįstumui tikrinti. Vėl patikras galima atlikti asmens lygmeniu, jeigu naudojami identifikaciniai
numeriai. Viena problema yra ta, kad ne visada įmanoma tiksliai nustatyti, kuris duomenų
šaltinis yra teisingas.
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VI priedas. Konsultacijų programų taikymo sritis ir struktūra
1. Konsultacijos įvairiausiose srityse yra neišvengiamas etapas rengiantis surašymui ir turi
būti pradedamas ankstyvuoju planavimo ciklo etapu. Konsultacijos turi aprėpti šias sritis (jei
būtina):
a) surašymo metodika;
b) surašymo temos ir klausimai;
c) apibrėžtys;
d) klasifikatoriai;
e) imtis;
f) planuojamos sudaryti lentelės;
g) geografinės ribos;
h) apdorojimas;
i) redagavimas ir priskaičiavimas;
j) konfidencialumas ir paskelbimo kontrolė;
k) aprėptis ir duomenų kokybė;
l) duomenų sklaida ir naudojimo sąlygos.
2. Tokios konsultacijos turėtų padėti surašymą atliekančioms įstaigoms planuoti surašymą,
kad jis kiek įmanoma geriau patenkintų vartotojų poreikius ir taip pat skatintų platesnį ir geru
informuotumu pagrįstą surašymo planų ir veiklos supratimą ir paramą jai. Svarbiausias tikslas –
didesnis dalyvavimas surašymo metu.
3. Vartotojų bendruomenes, kurias turi apimti tokia konsultacijų programa, turėtų sudaryti
(individualiai arba kartu):
a)
b)
c)
d)

centrinės vyriausybės departamentai ir ministerijos;
vietos valdžios įstaigos;
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai;
viešųjų ir komunalinių paslaugų teikėjai, tokie kaip energijos teikėjai, vandentvarkos
įstaigos, priešgaisrinės saugos departamentai, policija ir kt.;
e) mokslininkai;
f) rinkos tyrėjai ir kiti profesiniai ir (ar) privataus sektoriaus atstovai;
g) kitos organizacijos arba asmenys, atstovaujantys šalies ekonominiam, socialiniam,
švietimo ir kultūros gyvenimui.
4. Konsultacijos gali būti vykdomos įvairiais būdais ir priemonėmis. Pavyzdžiui, jos gali
būti vykdomos rengiant oficialius reguliarius patariamųjų grupių arba darbo grupių susitikimus,
kuriuose dalyvautų vartotojų bendruomenių ir surašymo įstaigų atstovai arba tiesiogiai
pasitelkiant viešųjų konsultacijų dokumentus ir klausimynus. Didėjantis surašymą atliekančių
įstaigų tinklalapių prieinamumas ir naudojimas leidžia vykdyti tokias tiesiogines konsultacijas su
plačia auditorija, įskaitant individualias organizacijas ir visuomenės narius.
Be to, surašymą atliekančios įstaigos gali pageidauti rengti specialius (ad hoc) susitikimus su
visuomenės atstovais arba dvišalius susitikimus, kaip būdą aptarti konkrečius surašymo
klausimus arba bendresnius planus.
5. Dažnai būtų tikslinga atlikti konsultacijas atskirai su įvairiais vartotojų tipais, kurie turi
bendrus interesus ir požiūrius, tokiais kaip administratoriai, planuotojai, politikos kūrėjai,
finansų kontrolieriai, demografijos specialistai arba rinkos tyrėjai ir kt., o ne vienu metu rengti
susitikimą visiems duomenų vartotojams. Tokie bendri susitikimai dažnai būna nesėkmingi,
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nes yra didelių skirtumų tarp vartotojų techninių žinių ir jų domėjimosi surašymo turinio ir
veiklos smulkmenomis.
6. Ypač svarbi konsultacijų su vartotojais sritis būtų statistikos duomenų poreikio
nustatymas kiekvienai surašymo temai. Nors tikriausiai bus parengtas pagrindinių temų rinkinys,
kurio pagrindu nacionaliniai statistikos institutai rinks informaciją tarptautiniams
įsipareigojimams įvykdyti, daugelis klausimų bus įtraukiama siekiant patenkinti tik
nacionalinius ir vietinius reikalavimus. Todėl, kad tam tikrų surašymo temų įtraukimas būtų
pagrįstas, konsultacijų su vartotojų bendruomene tikslas turėtų būti išsiaiškinti svarbius
klausimus tam tikroms svarstytinoms temoms.
Šių temų priėmimo kriterijai:
a)
b)
c)
d)

yra aiškiai matomas poreikis;
vartotojų reikalavimų negali tinkamai patenkinti kitų šaltinių informacija;
bandymuose reikia naudoti svarbius klausimus, kad nebūtų neigiamai paveiktas visas
surašymas, ypač visuomenės atsako lygmeniu;
galima suformuluoti praktiškus klausimus duomenims rinkti, kurie gana tiksliai atitiktų
vartotojų reikalavimus.

7. Siekdama atlikti surašymo parengiamuosius darbus ir surašymą, surašymo institucija
turės priimti daug naujų darbuotojų ir bendradarbiauti su daugeliu vyriausybinių ir
nevyriausybinių organizacijų, kurios padėtų pasitelkti darbuotojus, įrangą, prekes, patalpas,
transportą ar komunikacijų įrangą surašymo veiklai atlikti. Todėl reikės apmokyti daug laikinų
darbuotojų ir efektyviai mobilizuoti nevienarūšę nacionalinių ir vietos organizacijų grupę.
8. Kadangi vietos valdžios įstaigų vaidmuo planuojant surašymą ir padedant jį atlikti gali
būti itin svarbus, NSI gali pageidauti sukurti ypatingus darbo santykius su tokiomis įstaigomis
pasitelkdami tam tikrus ryšių mechanizmus. Sritys, kuriose tokia partnerystė gali būti naudinga ir
nacionalinei surašymo institucijai, ir pačioms vietos valdžios įstaigoms:
a)

sudaryti abiejų šalių suderintus adresų sąrašus surašymui (kadangi dažna vietos
valdžios įstaigos gali turėti prieigą prie galimų adresų sąrašų, be tų, kurie paprastai
prieinami surašinėtojams, ypač jeigu nėra standartinio nacionalinio adresų registro);
b) vietos valdžios įstaigoms skirti savo ryšių darbuotoją surašymo klausimais, kuris
užtikrintų, kad surašymo įstaigos gerai suprastų vietos poreikius ir sąlygas ir kad
būtų nustatytas geras ryšys su vietos surašinėtojais;
c) patarti dėl vietos gyventojų grupių charakteristikų, visų pirma sunkiai
suskaičiuojamų grupių gyvenimo vietose (tokių kaip pagyvenę arba ligoti asmenys),
siekiant nustatyti efektyviausias surašymo atlikimo priemones vietos regiono
lygmeniu;
d) padėti samdyti vietos darbuotojus, pagelbėti viešinant informaciją ir remiant.
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VII priedas. Viešinimo ir informacijos kampanijos įgyvendinimas
1. Visuomenės priėmimas ir bendradarbiavimas itin svarbūs surašymo sėkmei užtikrinti.
Rekomenduojama surengti didelio masto viešinimo ir informavimo kampaniją gyventojams
informuoti apie surašymą ir jo tikslui paaiškinti. Viešinimo programą geriausiai įgyvendina
ekspertai ryšių su visuomene, reklamos ir sociologijos srityje. Tokių žinių nacionalinė statistikos
institucija dažnai neturi, ir gali prireikti pirkti tam tikras arba visas šių darbų dalis. Viešinimo
programą gali sudaryti šios dalys:
a)
b)
c)
d)

ryšiai su visuomene kampanija;
reklamos kampanija;
viešosios nuomonės stebėsena;
žiniasklaidos stebėsena.

2. Po surašymo reikia surengti antrą informavimo kampaniją visuomenei informuoti apie
surašymo rezultatus, parodyti, kaip naudojami surinkti statistikos duomenys ir padėkoti už
dalyvavimą surašyme. Taip pat galima patikinti visuomenę, kad privatumo ir konfidencialumo
principų bus laikomasi ir toliau. Taip bus sustiprintas nacionalinės statistikos institucijos
įvaizdis.
Klausimų ir tikslinių auditorijų nustatymas
3. Prieš surašymą vykdoma kampanija yra pagrindinė programos dalis, turėsianti didžiausią
poveikį gyventojų ir būstų surašymų sėkmei ir gaunamų duomenų kokybei.
4. Pirmas svarbus etapas yra nustatyti konkrečius su surašymu susijusius rinkimo klausimus
ir tikslines auditorijas viešinimui vykdyti.
5. Gyventojų ir būstų surašymų aspektus reikia nustatyti remiantis dabartine padėtimi šalyje
ir atsižvelgiant į gyventojų demografinę, ekonominę, etninę, kalbinę ir religinę struktūrą. Būtina
nustatyti piliečius dominančius dalykus, kad būtų apibrėžtos konkrečios tikslinės auditorijos, ir
pasirinkti tinkamus įgyvendinimo metodus šioms grupėms efektyviai pasiekti, informuoti juos
apie surašymą ir sukurti teigiamą požiūrį į jį.
6. Kai kurie pagrindiniai aspektai būdingi daugumai šalių:
a)
b)
c)

asmenys atsisako dalyvauti surašyme;
asmenys pateikia apie save nepatikimą informaciją;
asmenis sunku rasti, ypač mobilesnį jaunimą.

7. Konkretūs aspektai gali būti šie:
a) šalyje yra politiškai ir socialiai nestabilių regionų, kur žmonių ir valstybės valdžios
santykiai gali būti nepastovūs;
b) yra socialiai nebendradarbiaujančių gyventojų grupių, kurios nenori dalyvauti
viešojoje veikloje;
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c) tam tikra piliečių grupė nori pareikšti protestą valstybei atsisakydama dalyvauti
surašyme.
8.

Bendri piliečių nuogąstavimai gali būti šie:
a) surašymas naudojamas apmokestinimo tikslams;
b) surašymas naudojamas vyriausybės duomenų bazei sukurti;
c) surašymas bus naudojamas nacionalinėms ir religinėms mažumų grupėms
persekioti;
d) surašymas bus naudojamas nelegaliems migrantams nustatyti;
e) surašymas bus naudojamas „asocialiems elementams“ (asmenims, kurie neįtraukti į
visuomenę) atskleisti arba kontroliuoti;
f) nusikaltėliai, apsimetę surašinėtojais, bandys prieiti prie turto arba informacijos.

9.

Tikslinės grupės gali būti didelės ir mažos. Pavyzdžiai:

10. Socialinės demografinės grupės:
a) gyventojai pagal amžiaus grupes (mokyklinio amžiaus vaikai ir paaugliai,
jaunimas iki 30 metų, vidutinio amžiaus asmenys, pagyvenę asmenys);
b) socialinės grupės pagal užimtumo tipą (moksleiviai, studentai, dirbantieji ir
bedarbiai);
c) profesinės grupės (darbuotojai, verslininkai, namų šeimininkės);
d) didmiesčių, didelių, vidutinių ir mažų miestų, kaimų, atokesnių teritorijų gyventojai.
11. Nuogąstavimų turinčios grupės:
a)
b)
c)
d)

dideles pajamas turintys asmenys;
nelegalūs migrantai;
fiksuotos arba legalios gyvenamosios vietos neturintys asmenys;
toli nuo gyvenamosios vietos ir šeimos dirbantys asmenys arba asmenys, kuriems
gali būti sudėtinga dalyvauti surašymo procedūrose dėl ilgo darbe praleidžiamo
laiko;
e) regionų, kur yra nacionalinių arba religinių neramumų arba konfliktų, gyventojai.
Svarbiausi aspektai
12. Yra daug galimų aspektų, kurie gali turėti įtakos surašymo viešinimo kampanijai, ir jų
nustatymas yra svarbi prieš surašymą vykdomos kampanijos dalis, pavyzdžiui:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

suteikiamos informacijos privatumas ir konfidencialumas;
ar suteikiama informacija teisingai naudojama;
surašymo sąnaudos;
galimas surašymo informacijos naudojimas ne statistikos tikslams;
reikalavimas, kad į surašymo formą būtų įrašomi vardas ir pavardė bei adresas;
nuogąstavimai dėl galimo vyriausybės įsikišimo į asmeninius reikalus.
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13. Yra keli svarbiausi aspektai, apie kuriuos surašymo institucijos turės pranešti visuomenei
siekdamos pagerinti surašymo rezultatus, pavyzdžiui:
a) privatumas ir konfidencialumas bus apsaugoti (surašinėtojams ir kitiems
darbuotojams skiriamos baudos, jeigu jie neteisingai panaudoja informaciją,
informacija nebus naudojama administraciniams tikslams, asmenų tapatybė nebus
nustatoma viešai skelbiamoje informacijoje);
b) surašymas rengiamas visuomenės naudai kaip svarbus informacijos šaltinis ateičiai
planuoti;
c) užpildyti formą yra piliečio pareiga, kuri atneš naudos asmens šaliai ir
bendruomenei;
d) bendradarbiauti būtina.
14. Ieškant tinkamo šių skirtingų aspektų derinio juos skelbiant būtina elgtis atsargiai.
Pavyzdžiui, jeigu pernelyg pabrėžiama pareiga dalyvauti surašyme, gali sustiprėti neigiami
požiūriai, kad surašymą gyventojams primeta valstybė, o ne tai, kad ši veikla yra visų naudai.
15. Daugelis šalių sėkmingai sukuria surašymo logotipą ir šūkį. Paprastas, bet efektyvus
šūkis ir lengvai atpažįstamas logotipas gali būti naudojami visose nacionalinėse ir vietos
reklamos kampanijose ir visose žiniasklaidos priemonėse, knygose, plakatuose, brošiūrose ir
suvenyruose. Šūkis ir logotipas turėtų būti įsimintini ir teigiamai suvokiami. Logotipas ir (ar)
šūkis, kuriuos žmonės gerai atpažįsta nuo pirmų viešinimo kampanijos etapų, gali pagerinti
surašymo „ženklo pripažinimą“. Todėl respondentas gali jaustis saugesnis, kad surašinėtojas yra
oficialiojo surašymo proceso dalis.
Šūkio pavyzdžiai:
2001 m. Jungtinėje Karalystėje – „Suskaičiuokite mane 2001 m. surašyme“
2002 m. Rusijos Federacijoje – „Įrašykite save į Rusijos istoriją“
Viešinimo kampanijų veikla
16. Viešųjų ryšių kampanija gali apimti sąveikavimą su nacionalinėmis ir regioninėmis
žiniasklaidos priemonėmis, regioniniais statistikos institutais, savivaldybės įstaigomis,
plačiąja visuomene ir kitomis organizacijomis. Šios veiklos rūšys gali būti viešinimo
kampanijos dalis:
spaudos konferencijų, apvalaus stalo
diskusijų, pasitarimų (įskaitant internetu
organizuojamas spaudos konferencijas)
ir mokslininkų konferencijų
organizavimas ir reklama. Ši veikla taip
pat gali būti įtraukiama į televizijos ir
radijo žinių laidas.

Dalyviai gali būti nacionalinių statistikos
institucijų ir jų teritorinių padalinių
vadovai, vyriausybės ir parlamento nariai,
parlamentarai ir regionų pareigūnai,
svarbūs ir įtakingi viešieji ir politikos
lyderiai, mokslininkai – demografai,
ekonomistai, politologai, religinių grupių
ir nacionalinių bendruomenių vadovai,
įžymybės.
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Informacija apie tai, kad surašymą remia
aukšto lygio pareigūnai

Oficialių dokumentų sklaida parodant, kad
aukšto lygio nacionalinių ir regioninių
valdžios įstaigų atstovai arba viešosios
nuomonės lyderiai surašymą remia.

Ryšiai su žiniasklaida

Aptarti su žurnalistais surašymo turinio ir
aktualumo klausimus, sukurti žurnalistų
grupę, organizuoti žurnalistų vizitus, kad jie
stebėtų pasirengimą surašymui, rengti
informaciją žiniasklaidai apie pasirengimą
surašymui.

Ypatingų projektų tam tikroms tikslinėms
auditorijoms rengimas ir reklama

Koncertai, konkursai, parodos siekiant
pritraukti jaunimą ir tautines mažumas,
kūrybiškos priemonės, tokios kaip
viktorinos, teminės radijo ir televizijos laidos
ir medžiaga apie surašymą vaikams siekiant
pritraukti suaugusius prie surašymo
Tiesiogiai siųsti laiškus viešosios nuomonės
lyderiams prašant jų paremti dalyvavimą
surašyme.
Naudoti lankstinukus, knygeles, brošiūras,
suvenyrinę produkciją kaip tradicinį būdą
pritraukti visuomenės dėmesį prie šios temos.

Tam tikrų pranešimų pateikimas viešosios
nuomonės lyderiams
Tiesioginė informacija ir reklama

17. Reklamos kampanija užtikrinama geriausia įmanoma auditorijos aprėptis naudojant
centrines ir regionines televizijos, radijo ir spausdintos lauko reklamos priemones miestuose ir
greitkeliuose.
18. Reklamos kampanijos pagrindą turi sudaryti specialiai tam tikslui sukurtos kūrybinės
koncepcijos aktyviai pasitelkiant ekspertų atliekamus bandymus, dirbant grupėse ir atsižvelgiant
į įvairių tikslinių grupių nuogąstavimus bei regionines charakteristikas. Surašymas nėra
„tradicinis“ produktas arba paslauga, ir gali prireikti naujų reklamos formų, visų pirma, jeigu
siekiama pritraukti tam tikrų „probleminių“ gyventojų grupių dėmesį.
19. Radijo ir televizijos reklamos kampanija gali būti vykdoma daugeliu etapų:
a) pirmasis reklamos kampanijos etapas turėtų būti motyvacinio ir informacinio
pobūdžio;
b) antrojo etapo tikslas gali būti paaiškinti dalyvavimo surašyme svarbą;
c) trečiasis etapas – reikia dar labiau pabrėžti dalyvavimo surašyme svarbą kalbant apie
galimus nuogąstavimus, pavyzdžiui, susijusius su surinktos informacijos
konfidencialumu.
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20. Ar skirtingais etapais bus įtraukiami centriniai ir regioniniai televizijos ir radijo kanalai
priklauso nuo sukurtos reklamos strategijos. Nėra būtina reklamos filmuose filmuoti
profesionalių aktorių. Filmuojant asmenis, kurie nėra aktoriai, reklamos filmai būtų labiau
įtikinami.
21. Reklamai ir kitai viešinimo veiklai vartojamos kalbos turi aprėpti visas šalyje arba
konkrečiuose regionuose vartojamas kalbas. Taip galima užtikrinti, kad būtina informacija
pasiektų mažumų grupes.
22. Paskutiniuoju etapu, tiesiogiai prieš surašymą, galima vykdyti tiesioginio viešinimo
veiklą – lauko reklamos skydai, plakatai, lankstinukų ir suvenyrų dalijimas.
23. Viešąją nuomonę stebėti galima atliekant socialines apklausas su didėjančiu
intensyvumu. Šių apklausų metu galima gauti informaciją apie šiuos dalykus:
a)
b)
c)

viešosios nuomonės dėl surašymo dinamikos stebėsena;
reklamos produktų išbandymas;
einamosios viešinimo kampanijos rėmimas naudojant spaudos konferencijų
medžiagą, pranešimus spaudai ir tiesiogines reklamos kampanijas atsižvelgiant į
naujai atsirandančius visuomenės požiūrius į surašymą.

24. Žiniasklaidos stebėsena numato žiniasklaidos leidinių apie surašymo klausimus analizę.
Nuolat kaupiama informacija, nustatoma ir bandoma užkirsti kelią paskelbtų neigiamų
komentarų apie surašymą plėtrai ir rengiami tinkami atsakymai į neigiamas ataskaitas bei
informaciją.
Duomenų rinkimo metu
25. Surašymo metu rengiantis duomenų rinkimui viešinimo ir informavimo kampanijos
veiklą reikia vykdyti tinkamai. Galimi šie metodai:
a)

reklamos kampanija (trečiasis etapas) centrinės ir regioninės televizijos kanalais,
radijo laidose, laikraščiuose, lauko reklamos skydai ir plakatai;
b) spaudos konferencijų, apvalaus stalo diskusijų, pasitarimų dalyvaujant įtakingiems
asmenims ir surašymo darbuotojams organizavimas;
c) surašymo procedūrų reklama žiniasklaidos priemonėse dalyvaujant politikams,
įskaitant nacionalinės ir vietos valdžios politikus, vietos bendruomenių vadovus ir
religinius vadovus. Taip pat reikia informuoti visuomenę, kaip dalyvauti surašyme:
pavyzdžiui, ką daryti, jeigu jie negauna surašymo formos, kur gauti papildomos
informacijos.
Kampanija po surašymo
26. Pagrindiniai informacinės paramos programos įgyvendinimo metodai pateikiant
gyventojų ir būstų surašymo rezultatus gali būti tie patys, kurie naudojami ir rengiant
kampaniją:
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Viešųjų ryšių
priemonės

Spaudos konferencijų, pasitarimų, apvaliųjų stalų
diskusijų organizavimas, publikacijos žiniasklaidos
priemonėse, teminių TV ir radijo laidų
organizavimas, informacija apie specialiai šiam
tikslui sukurtą tinklalapį, ypatingų kūrybinių
renginių organizavimas

Tiesioginė reklama

Populiarinimo brošiūrų ir knygelių dalijimas
pateikiant pagrindinius surašymo rezultatus, trumpas
rezultatų pateikimas informacijos skyduose
centrinėse miestų gatvėse, radijo ir vaizdo
pristatymų organizavimas, tiesioginės reklamos
priemonių dalijimas pateikiant trumpus rezultatus –
kalendoriuose, skirtukuose, suvenyruose

Viešosios nuomonės
stebėsena

Gyventojų apklausa apie informacijos rinkimo
šaltinius, apie ankstesnių surašymų rezultatus ir
pasitikėjimą rezultatais

Finansiniai ištekliai
27. Viešinimo ir informavimo kampanijos sąnaudos turi būti įtrauktos į gyventojų ir būstų
surašymo biudžetą.
28. Ištekliai natūra taip pat gali būti suteikiami pagal rėmimo programas – didelių
bendrovių, įmonių, bankų, draudimo bendrovių ir kt. Tai gali padėti, pavyzdžiui, įgyvendinti
motyvacines priemones, pagaminti suvenyrinę produkciją su surašymo logotipu, tiesioginės
reklamos priemones (plakatus, lankstinukus, knygeles), vaizdo filmus ir pan. Tačiau reikia
kruopščiai užtikrinti, kad dėl tokio rėmimo gyventojai nepradėtų galvoti, kad surašymas
atliekamas komerciniams tikslams arba kad rėmimo bendrovės turi privilegijuotą prieigą prie
surašymo duomenų (arba netgi individualios respondento informacijos).
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VIII priedas. Tarptautinės funkcionavimo, negalios ir sveikatos klasifikacijos
pagrindinės sąvokos, terminai ir apibrėžimai
1. Pagrindinės ICF sąvokos, terminai ir apibrėžimai:
Kūno funkcijos

fiziologinės kūno sistemų funkcijos (įskaitant
psichologines funkcijas).

Kūno struktūros

anatominės kūno dalys, tokios kaip organai, galūnės ir jų
sudedamosios dalys.

Ydos

kūno funkcionavimo arba struktūros problemos,
tokios kaip didelis nukrypimas arba neturėjimas.

Veikla

asmens užduoties arba veiksmo atlikimas.

Veiklos apribojimai

sunkumai, kuriuos gali patirti asmuo vykdydamas
veiklą.

Dalyvavimas

dalyvavimas gyvenimo situacijoje.

Dalyvavimo
apribojimai

problemos, kurias gali patirti asmuo
dalyvaudamas gyvenimo situacijose.

Funkcionavimas

bendras terminas kūno funkcijoms, struktūrai, veiklai ir
dalyvavimui nusakyti.

Aplinkos veiksniai

bendras terminas kūno ydoms, veiklos apribojimams ir
dalyvavimo apribojimams nusakyti.

Individualūs veiksniai

tam tikra asmens gyvenimo ir gyvenimo būdo, apimanti
asmens savybes, kurios nėra susijusios su sveikatos
būkle, tokios kaip lytis, kilmė, išsilavinimas, profesija ir
pan. ICF neįtraukia individualių veiksnių klasifikacijos.

Konteksto veiksniai

nusako visą asmens gyvenimo ir gyvenimo būdo
istoriją, įskaitant du komponentus – aplinkos veiksnius
ir individualius veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens
sveikatos būklei ir asmens sveikatai.
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Vieno lygmens klasifikacija
2. Siekdami pateikti geresnę ICF turinio sąvoką, kalbame apie pirmojo lygmens arba
pagrindines visų ICF klasifikacijų kategorijas (skyrių antraštes).
Kūno funkcijos:
(1.0) psichinės funkcijos;
(2.0) jausmų funkcijos ir skausmas;
(3.0) balso ir kalbos funkcijos;
(4.0) širdies ir kraujagyslių, hematologinės, imunologinės ir kvėpavimo
sistemų funkcijos;
(5.0) virškinimo, medžiagų apykaitos ir endokrininės sistemų
funkcijos;
(6.0) genitourologinės ir reprodukcinės funkcijos;
(7.0) nervų, raumenų ir kaulų bei judėjimo struktūros;
(8.0) odos ir su ja susijusių struktūrų funkcijos.
Kūno struktūros:
(1.0)
nervų sistemos struktūra;
(2.0)
akių, ausų ir su jomis susijusios struktūros;
(3.0)
su balsu ir kalba susijusios funkcijos;
(4.0)
širdies ir kraujagyslių, imunologinės ir kvėpavimo sistemų struktūros;
(5.0)
virškinimo, medžiagų apykaitos ir endokrininės sistemų struktūros;
(6.0)
genitourologinės ir reprodukcinės sistemų struktūros;
(7.0)
su judėjimu susijusios struktūros;
(8.0)
odos ir su ja susijusios struktūros.
Veikla ir dalyvavimas68:
(1.0) mokymasis ir žinių taikymas;
(2.0) bendrosios užduotys ir poreikiai;
(3.0) bendravimas;
(4.0) mobilumas;
(5.0) sugebėjimas pasirūpinti savimi;
(6.0) gyvenimo sąlygos;
(7.0) asmenų sąveikavimas ir ryšiai;
(8.0) pagrindinės gyvenimo sritys (tokios kaip išsilavinimas, darbas ir užimtumas,
ekonominis gyvenimas);
(9.0) bendruomenė, socialinis ir pilietinis gyvenimas.
Aplinkos veiksniai:
(1.0) produktai ir technologijos;
(2.0) gamtos aplinka ir žmogaus padaryti aplinkos pokyčiai;
(3.0) parama ir ryšiai;
(4.0) požiūriai;
(5.0) paslaugos, sistemos ir politika.

68

ICIDH peržiūros proceso pabaigoje atrodė, kad galima apibrėžčių lygmeniu atskirti veiklą ir dalyvavimą. Tačiau
bendros nuomonės apie susijusias klasifikacijas pasiekti nepavyko. Todėl yra viena veiklos ir dalyvavimo (sričių)
klasifikacija ir keturi pasiūlymai, kaip ją naudoti vertinant veiklą arba dalyvavimą.
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3. Individualūs veiksniai minimi kaip svarbūs, bet jie neįtraukti į ICF. Apie sveikatos būklę
(sutrikimą, ligą, traumas ir įgimtą negalią) kalbama ICD-1069 ir ICECI70.
4. Asmens funkcionavimo ir negalios padėčiai nurodyti yra sukurti parametrai, nusakantys
funkcionavimo / negalios laipsnį ir lygį bei padėtį palengvinančius ar apsunkinančius aplinkos
veiksnius. ICF pranašumas yra platus asortimentas, apimantis kūno funkcijos / struktūros (ydų),
dalyvavimo ir aplinkos veiksnių įtakos aspektus. Šį platų asortimentą patartina taikyti kiek
įmanoma dažniau.
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Tarptautinis ligų ir su sveikata susijusių problemų klasifikatorius, 10-as leidimas, 1–3 tomai, Ženeva, Pasaulio
sveikatos organizacija, 1992–1994 m.
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Tarptautinis išorinių traumų priežasčių klasifikatorius, Ženeva, Pasaulio sveikatos organizacija, 2004 m.

