LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
2021 METŲ GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ VISUOTINIO SURAŠYMO
2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1125
Vilnius

Įgyvendindama 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų (OL 2008 L 218, p. 14) (toliau – reglamentas)
ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
1, 4 punktais, 10 straipsnio 2 punktu, 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a:
1. Nustatyti, kad:
1.1. Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotinio surašymo (toliau –
surašymas) apskaitos data – 2021 m. sausio 1 d.;
1.2. Lietuvos statistikos departamentas surašymą atlieka administracinių duomenų
pagrindu, naudodamas registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis:
1.2.1. Lietuvos Respublikos adresų registro;
1.2.2. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro;
1.2.3. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro;
1.2.4. Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;
Mokesčių mokėtojų registro;
Mokinių registro;
Nekilnojamojo turto registro;

1.2.9. Pedagogų registro;
1.2.10. Studentų registro;
1.2.11. Ūkinių gyvūnų registro;
1.2.12. Valstybės tarnautojų registro;
1.2.13. Vidaus reikalų pareigūnų registro;
1.2.14. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos valdomos informacinės sistemos;
1.2.15. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos;
1.2.16. Paraiškų priėmimo informacinės sistemos;
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1.2.17. Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“;
1.2.18. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos;
1.2.19. nakvynės namų gyventojų registracijos;
1.3. Lietuvos statistikos departamentas bandomąjį gyventojų ir būstų surašymą (toliau
– bandomasis surašymas) atlieka 2019 m. sausio–2020 m. birželio mėn., siekdamas patikslinti
surašymo metodikos, administracinių duomenų sujungimo, statistinės informacijos rengimo ir
sklaidos optimalius technologinius sprendimus.
2. Pavesti Lietuvos statistikos departamentui parengti ir pateikti Europos Sąjungos
statistikos tarnybai (Eurostatui) surašymo statistinius duomenis ir perduodamų statistinių
duomenų kokybės ataskaitą pagal reglamento 3 straipsnio, 4 straipsnio 3 dalies, 5 straipsnio 2,
5, 6 dalių ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.
3. Įpareigoti šio nutarimo 1.2 papunktyje nurodytų registrų ir valstybės informacinių
sistemų tvarkytojus teikti administracinius duomenis Lietuvos statistikos departamentui
bandomajam surašymui ir surašymui atlikti.
4. Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotinio
surašymo temų ir rodiklių sąrašą (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. lapkričio 14 d.nutarimo Nr. 1125
priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
2021 METŲ GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ VISUOTINIO SURAŠYMO
TEMŲ IR RODIKLIŲ SĄRAŠAS
1.
Gyventojas:
1.1. Nuolatinių gyventojų skaičius;
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Deklaruota gyvenamoji vieta;
Lytis (vyras, moteris);
Amžius;
Šeiminė padėtis (nevedęs (netekėjusi), vedęs (ištekėjusi), išsituokęs (-usi), našlys

(-ė);
1.6. Gimimo valstybė;
1.7. Pilietybės valstybė;
1.8. Ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta vieni metai iki Lietuvos Respublikos
2021 metų gyventojų ir būstų visuotinio surašymo;
1.9. Užsienyje gyvenęs asmuo ir jo atvykimo (grįžimo) į Lietuvą metai;
1.10. Tautybė;
1.11. Darbovietės vieta (savivaldybė);
1.12. Ekonominio aktyvumo statusas (dirbantis asmuo, bedarbis, ekonomiškai
neaktyvus gyventojas);
1.13. Profesija;
1.14. Darbovietės ekonominė veiklos rūšis;
1.15. Užimtumo statusas (samdomasis darbuotojas, savarankiškai dirbantis ir
samdantis darbuotojus asmuo, savarankiškai dirbantis be samdomųjų darbuotojų asmuo, kt.);
1.16. Išsilavinimas.
2.
Namų ūkis:
2.1. Namų ūkių skaičius;
2.2. Namų ūkio valdos statusas;
2.3. Namų ūkio narių statusas (sutuoktinis (-ė), sugyventinis (-ė), sūnus / duktė,
motina / tėvas, kitas).
3.
Būstas:
3.1. Būstų skaičius;
3.2. Būste gyvenančių asmenų skaičius;
3.3. Būstas pagal pastato tipą (būstas

gyvenamajame

pastate,

būstas

negyvenamajame pastate);
3.4. Būsto apgyvendinimo statusas (apgyvendintas būstas, neapgyvendintas būstas);
3.5. Gyvenamojo būsto naudingasis plotas ir (arba) kambarių skaičius;
3.6. Vandentiekis (yra, nėra);
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3.7. Tualeto įrenginiai (yra tualetas su vandens nuleidimo sistema, nėra tualeto su
vandens nuleidimo sistema);
3.8. Vonios įrenginiai (yra vonia ar dušo kabina, nėra vonios ar dušo kabinos);
3.9. Šildymo tipas (yra centrinis šildymas, nėra centrinio šildymo);
3.10. Būstas pagal statybos metus.
––––––––––––––––––––

