
Gyventojų užimtumo tyrimo anketos GU-01 ketvirtin÷ 
2 priedas 

 

 
NAMŲ ŪKIO SUDöTIES ANKETA 

 
Namų ūkio numeris  

Adresas  

Telefonas  

Tiriamos savait÷s numeris  

Apklausos data   

 
Šeimos ryšiai  
(faktiniai) 

Asmens identifikavimo 
kodas 

Namų ūkio nario vardas, pavard÷ Gimimo data  Lytis   
(1 – vyras;  
 2– moteris) 

Respon-
dento 
kodas   
(1, 2, 3)  

Pirmojo 
asmens 
ryšys su 
kitais 
namų ūkio 
nariais 

Namų 
ūkio nario 
kodas na-
mų ūkyje  Sutuoktinio (-÷s) 

sugyventinio (-÷s) 
kodas namų ūkyje  

T÷vo 
kodas 
namų 
ūkyje 

Motinos 
kodas 
namų 
ūkyje  

Juridin÷ 
šeimin÷ 
pad÷tis  

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 



 2 
Namų ūkio numeris  

Adresas  

Telefonas  

Tiriamos savait÷s numeris  

Apklausos data   

 
Šeimos ryšiai  
(faktiniai) 

Asmens identifikavimo 
kodas 

Namų ūkio nario vardas, pavard÷ Gimimo data  Lytis   
(1 – vyras;  
 2– moteris) 

Respon-
dento 
kodas   
(1, 2, 3)  

Pirmojo 
asmens 
ryšys su 
kitais 
namų ūkio 
nariais 

Namų 
ūkio nario 
kodas na-
mų ūkyje  Sutuoktinio (-÷s) 

sugyventinio (-÷s) 
kodas namų ūkyje  

T÷vo 
kodas 
namų 
ūkyje 

Motinos 
kodas 
namų 
ūkyje  

Juridin÷ 
šeimin÷ 
pad÷tis  

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
113 stulpelyje „Lytis“– įrašomi atitinkami kodai  1 – vyras; 2 – moteris. 
114 stulpelyje „Respondento kodas “– įrašomi atitinkami kodai: 1 ar 2, pagal atrankos sąrašą ir 3 – asmeniui, kuris n÷ra įtrauktas į atrankos sąrašus.  
115 stulpelyje įrašomi atitinkami kodai nurodantys pirmojo asmens ryšį su kitais namų ūkio nariais.  

1 – pirmasis asmuo namų ūkyje turi būti vienas;  
2 – sutuoktinis (-÷), sugyventinis (-÷) (namų ūkyje turi būti vienas asmuo).  
3 – sūnus, dukt÷, įsūnis, įdukra, posūnis, podukra (namų ūkyje gali būti keli asmenys );  
4 – t÷vas, motina, sutuoktinio(-÷s) ar sugyventinio (-÷s) t÷vas motina, įt÷vis, įmot÷, glob÷ja, pat÷vis, pamot÷;  
5 – kitas(-a) giminaitis(-÷): brolis, sesuo, žentas, marti, vaikaitis (-÷) ir kt.; 
6 – ne gimin÷: nuomininkas (-÷), globotinis. 

120 stulpelyje Juridin÷ šeimin÷ pad÷tis įrašomi teisin÷s pad÷ties kodai:  
1 – nevedęs (netek÷jusi). 
2 – vedęs (ištek÷jusi).  
3 – našlys (-÷).  
4 – išsituokęs (-usi). 

 
____________________ 


