
Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo 
anketos GU-01 (ketvirtinės) 
2 priedas 

NAMŲ ŪKIO SUDĖTIES ANKETA 
 

Namų ūkio numeris        

Adresas  Apklausiami: visi namų ūkio nariai 

  Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

  Anketos forma skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt 

Tiriamosios savaitės numeris     
 

Respondento vardas, pavardė Gimimo data  Lytis:  
1 – vyras  
2 – moteris 

Respon-
dento  
kodas 
(1, 2, 3)  

Ryšys su 
respondentu, 
užrašytu 
pirmuoju 
namų ūkyje 

Respon-
dento 
numeris 
namų 
ūkyje 

Numeris namų ūkyje Juridinė 
šeiminė 
padėtis  

Sutuoktinio  
(-ės), sugy-
ventinio (-ės) 

Tėvo Motinos 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
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113 skiltyje „Lytis“– įrašomi atitinkami kodai: 1 – vyras; 2 – moteris. 
 
114 skiltyje „Respondento kodas “– įrašomi atitinkami kodai: 1 ar 2 – pagal atrankos sąrašą ir 3 – asmeniui, neįtrauktam į atrankos sąrašus.  
 
115 skiltyje įrašomi kodai, nurodantys ryšį su respondentu, užrašytu pirmuoju namų ūkyje.  

1 – pirmasis asmuo (namų ūkyje pirmasis asmuo tik vienas);  
2 – vyras / žmona, sugyventinis (-ė) (namų ūkyje turi būti vienas asmuo);  
3 – sūnus, duktė, įsūnis, įdukra, posūnis, podukra;  
4 – tėvas, motina, sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) tėvas, motina (senelis, senelė), įtėvis, įmotė, globėja, patėvis, pamotė;  
5 – kitas (-a) giminaitis (-ė): brolis, sesuo, žentas, marti, vaikaitis (-ė) ir kt.; 
6 – ne giminė: nuomininkas (-ė), globotinis ir kt. 

 
120 skiltyje „Juridinė šeiminė padėtis“ įrašomi teisinės padėties kodai:  

1 – nevedęs (netekėjusi); 
2 – vedęs (ištekėjusi);  
3 – našlys (-ė);  
4 – išsituokęs (-usi). 

 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 2 priedui pildyti (neįskaitant kelionės laiko): min. 

 
 
Klausėjo (-os) vardas, pavardė .......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Apklausta 20___ m. _____________________ mėn. _____  d. 

 


