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

Statistikos departamentui

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

.

Atsakymus į klausimus žymėti
Garantuojamas gautų
duomenų konfidencialumas

Instruktoriaus
apylinkės nr.

Surašymo
apylinkės nr.

Savivaldybės
kodas

Gyvenamosios
vietovės kodas

Pastato kodas

s

Surašymo
skyriaus nr.

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

I DALIS. BŪSTO DUOMENYS

zd
y

I. ADRESAS / GYVENAMOJI VIETA

korpuso nr.

vy

namo nr.

gyvenamoji
vietovė

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

seniūnija
gatvė
buto nr.

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

Būsto savininkas (vienas iš savininkų)

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

Pa

vardas
pavardė

Sodininkų bendrija

Jei asmuo (-enys) nuolat gyvena name sodininkų bendrijos teritorijoje ir adresas neįregistruotas

pavadinimas

sklypo nr.

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

pataisos (kalėjimas ar pan.)

globos (vaikų, senelių globos namai ar pan.)

religinė (vienuolynas ar pan.)

laikino gyvenimo (nakvynės namai ar pan.)

kita

IV skyrius

mokymo (specialioji mokykla ar pan.)

nėra būsto (benamis (-iai)

IV skyrius

gyventojų, kuriems užpildyta surašymo lapo II dalis, skaičius

Surašymo lapo I dalies tęsinys

vyrų

Surašymo lapo I dalies nr.

moterų

2

II. PASTATAS
Pastatymo metai:

Jei tiksliai nežinoma, nurodyti laikotarpį

iki 1919

1946–1960

1971–1980

1991–2000

1919–1945

1961–1970

1981–1990

2001–2005

2006 ir vėliau

III. BŪSTAS
1. Būsto tipas:

7. Patogumai:
karštas vanduo

yra

nėra

butas dviejų butų name

vonia, dušas

yra

nėra

butas daugiabučiame name

tualetas su nutekamuoju vandeniu

yra

nėra

butas negyvenamajame pastate

elektra

yra

nėra

s

vieno buto namas

bendrabutis

8. Vandens tiekimas:
IV skyrius

kita patalpa

zd
y

viešbutis ar pan.

centralizuotas

šachtinis (kastinis) šulinys

individualus artezinis gręžinys

nėra

IV skyrius

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

9. Nuotekų tvarkymas (kanalizacija):

2. Būsto apgyvendinimas:

naudojamas kaip antrasis būstas arba gyvenama sezono
metu
neapgyvendintas

centralizuotas

išgriebimo duobė

individualus su valymo įrenginiais

nėra

vy

gyvenama nuolat

10. Pagrindinis būsto šildymo būdas:
centrinis šildymas iš šilumos tinklų

Pa

3. Būsto nuosavybė:

centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio

privati fizinių asmenų

privati juridinių asmenų

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

valstybės

elektra

savivaldybės

kietas kuras

kita (bendroji fizinių ir juridinių asmenų ar pan.)

dujos

4. Būsto naudingasis plotas:

m

2

skystas kuras

Kambarių, kitų šildomų pagalbinių ir verslo patalpų būste plotų suma

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

5. Būsto gyvenamųjų kambarių skaičius:
Be virtuvės

6. Virtuvė:

krosnis, židinys

kambarys

kitoje patalpoje

kitas

kambario dalyje

nėra

nėra

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

IV. NAMŲ ŪKIS (-IAI)

Pirmojo surašymo lapo I dalies nr.

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

Asmens eilės nr.
sugyventinio (-ės)

motinos

tėvo

Laikinai Laikinai
išvykęs atvykęs

Išvykimo
ar atvykimo
trukmė,
mėnesių
skaičius

Išvykimo
ar atvykimo priežastis 2

Valstybė, jei asmuo išvyko į užsienį

Surašymo lapo II dalies nr.

1

Pa
vy

zd
y

s

Vardas, pavardė

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

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

2

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

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

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

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

Namų ūkio nr.

Namų ūkio nr.

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

taip

nuomojasi visą būstą
ne

nuomojasi dalį būsto
kita

taip

nuomojasi visą būstą
ne

nuomojasi dalį būsto
kita

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

nuomojasi visą būstą
ne

nuomojasi dalį būsto
kita

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

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

asmens eilės nr.

vardas, pavardė
savivaldybė
seniūnija
gyvenamoji
vietovė
gatvė
buto nr.

korpuso nr.

s

namo nr.
Būsto savininkas (vienas iš savininkų)

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

zd
y

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

Sodininkų bendrija

vardas
pavardė

Jei asmuo (-enys) nuolat gyvena name sodininkų bendrijos teritorijoje ir adresas neįregistruotas

sklypo nr.

vy

nėra būsto (benamis)

Pa

asmens eilės nr.

pavadinimas

namo nr.

vardas, pavardė
savivaldybė
seniūnija
gyvenamoji
vietovė
gatvė
buto nr.

korpuso nr.

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

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

pavadinimas
sklypo nr.

nėra būsto (benamis)

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

Surašymo lapo I dalies nr.

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

Asmens eilės nr.

6. Kokia Jūsų pilietybė?
Lietuvos Respublikos

kitos (-ų) valstybės (-ių)

Vardas

be pilietybės

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

s

Asmens kodas

mieste

vyras

moteris

kaimo gyvenamojoje vietovėje

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

mėnuo

diena

miestas

zd
y

1. Jūsų lytis:

savivaldybė
seniūnija

sukakusių metų
skaičius

užsienyje

miestas
Lietuva

vy

3. Jūsų gimimo vieta:

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

kaimo gyvenamoji vietovė

Pa

užsienis

valstybė

taip

9 kl.

ne

13 kl.

9. Iš kurios valstybės atvykote ar grįžote?

valstybė

4. Kokia Jūsų santuokinė padėtis?

valstybė

Klausti 15 metų ir vyresnio asmens

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

pirmosios
santuokos
įregistravimo
metai

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

atvykote

12 kl.

grįžote

11 kl.

11. Kokia pagrindinė išvykimo į užsienį priežastis?

niekada nebuvote vedęs (ištekėjusi)

dirbti

šeiminė priežastis

mokytis

kita

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

pagimdytų vaikų skaičius

kada gimė pirmasis kūdikis?
metai

nė vieno

12. Kokia pagrindinė atvykimo ar grįžimo priežastis?
dirbti

noras gyventi tėvynėje

mokytis

kita

šeiminė priežastis

Surašymo lapo II dalies nr.
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ETNOKULTŪRINIAI RODIKLIAI

MOKYMASIS IR IŠSILAVINIMAS

13. Kokia Jūsų tautybė?
lietuvis (-ė)

lenkas (-ė)

rusas (-ė)

kita

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

taip
ne

nenurodė

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

lenkų

rusų

18. Ką Jūs baigėte?
Klausti 10 metų ir vyresnio asmens

kita (-os)

doktorantūrą (aspirantūrą)

s

universitetą (akademiją, institutą, seminariją ar pan.)
kolegiją

zd
y

nenurodė

aukštesniąją mokyklą

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

lenkų

ispanų

anglų

vokiečių

kitą (-as)

lietuvių

prancūzų

specialiąją vidurinę (technikumą)
profesinę mokyklą po vidurinės mokyklos

Pa

nemoka

vy

vidurinę mokyklą, gimnaziją

RELIGIJA

16. Kuriai religinei bendruomenei Jūs save priskirtumėte?
Romos katalikų

sentikių

graikų apeigų katalikų

judėjų

evangelikų liuteronų

musulmonų sunitų

evangelikų reformatų

karaimų

ortodoksų (stačiatikių, pravoslavų)

kitai

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

esate raštingas (nelankėte mokyklos)
esate neraštingas
nė vienai

nenurodė, negali atsakyti
Surašymo lapo II dalies nr.
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22. Ar anksčiau Jūs dirbote?

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

darbo užmokestis

taip

23 kl.

ne

APKLAUSA BAIGTA

23–29 kl. apie darbą PAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE

pajamos iš savo ar šeimos verslo

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

savarankiškai dirbantis ir samdantis darbuotojus asmuo
savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantis asmuo

pašalpa

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

s

pensija

stipendija

kitas (-a)

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

APKLAUSA BAIGTA

zd
y

valstybės išlaikomas (-a)

24. Kurioje vietovėje Jūs dirbote?

UŽIMTUMAS

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

ne

21 kl.

Pa

taip

toje pačioje vietovėje, kur ir gyvenote

vy

Klausti 15 metų ir vyresnio asmens

kitoje gyvenamojoje vietovėje Lietuvoje
užsienyje

27 kl.

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

valstybė

22 kl.

mokinys (-ė), studentas (-ė)
pensininkas (-ė)

įstaiga, įmonė, organizacija ar pan.

26 kl.

ūkininko ar šeimos ūkis

dėl negalios nedirbantis asmuo

turėjote verslo liudijimą

namų šeimininkas (-ė)

kita

kitas (-a)

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

25. Jūsų darbovietė buvo:

APKLAUSA BAIGTA

Surašymo lapo II dalies nr.

27 kl.
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26. Koks Jūsų darbovietės pavadinimas ir adresas?
Pavadinimas
filialas

Adresas
savivaldybė

vietovė

korpuso nr.

buto nr.

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

zd
y

namo nr.

s

gatvė

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

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

Pa

vy

28. Kokios Jūsų pareigos, profesija ar atliekamas darbas?

29. Trumpai apibūdinkite savo darbą:

Atsakinėjo:

pats asmuo

kitas būsto gyventojas

kitas asmuo

min.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte surašymo lapui pildyti:

Surašinėtojas
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pasiteirauti Statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 4637, 236 4915; el. p. surasymas@stat.gov.lt.

Surašymo lapo II dalies nr.

