
i

TBLIT1
Lietuvių 

Lithuanian

TBLIT1

2021 m. gyventojų surašymas: Namų ūkio klausimyno 
gairės

Mes norime jums padėti dalyvauti 2021 m. gyventojų surašyme. Štai todėl 
parengėme šią gairių knygelę, kuri padės užpildyti popierinį namų ūkio 
klausimyną. Tai nurodymų, namų ūkio klausimyne pateikiamų klausimų apie 
namų ūkį, asmeninių klausimų 1 asmeniui ir klausimų apie svečius vertimas. 

Jei reikia, galite naudoti 1 asmeniui skirtą vertimą, kad atsakytumėte į asmeninius 
klausimus nuo 2 iki 5 asmens, nes jie yra tokie patys kaip ir 1 asmens klausimai.

Šioje knygelėje atsakymų nerašykite. Paskambinkite kalbų linijos telefonu  
0800 587 2021 ir paprašykite, kad namų ūkio klausimynas būtų atsiųstas   
atskirai, jei dar neturite. 

Atsakymus namų ūkio klausimyne turėtumėte rašyti angliškai.

Jei reikia daugiau pagalbos, galite skambinti kalbų linija, kad galėtumėte kalbėti 
su vertėju.

Kalbų linijos komanda taip pat galės jums padėti kitais būdais. Pavyzdžiui, jei  
jūsų namų ūkyje yra daugiau nei penki žmonės, jums bus atsiųsta namų ūkio 
tęsinio forma.

Dėkojame, kad dalyvaujate 2021 m. gyventojų surašyme.
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2021 m. gyventojų surašymas: ką turite žinoti

Kas yra gyventojų surašymas ir kas jį atlieka? 
Gyventojų surašymas yra kas 10 metų atliekama apklausa, kuri suteikia mums visų Anglijos ir 
Velso gyventojų ir namų ūkių vaizdą. Tai padeda planuoti ir finansuoti viešąsias paslaugas jūsų 
rajone.
Anglijoje ir Velse gyventojų surašymą planuoja ir vykdo „Office for National Statistics“ (Valstybinė 
statistikos tarnyba) (ONS), bendradarbiaudama su kitomis statistikos agentūromis, kad sudarytų 
aiškų JK vaizdą. Mes tiesiogiai teikiame ataskaitas JK parlamentui, tačiau nedirbame jokioms 
politinėms partijoms.

Kuo man naudingas gyventojų surašymas? 
Įvairios organizacijos, nuo vietos valdžios institucijų iki labdaros organizacijų, naudoja 
gyventojų surašymo informaciją, kad padėtų teikti mums visiems reikalingas paslaugas, 
įskaitant transporto, švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas.
Dalyvaudami gyventojų surašyme padėsite užtikrinti, kad ateityje jūs ir jūsų bendruomenė 
gausite reikalingas paslaugas.

Ar turiu tai daryti? 
Pagal įstatymą privalote užpildyti gyventojų surašymo formą. Jei neužpildysite arba pateiksite 
neteisingą informaciją, jums gali būti skirta bauda iki 1 000 GBP. Kai kurie klausimai yra aiškiai 
pažymėti kaip neprivalomi – tai nebus pažeidimas, jei į juos neatsakysite.

Kaip galiu dalyvauti? 
Naudodami šią knygelę užpildykite popierinį namų ūkio klausimyną. Šioje gyventojų surašymo 
klausimyno gairių knygelėje atsakymų nerašykite. Tada atsiųskite mums užpildytą namų ūkio 
klausimyną pridėtame iš anksto apmokėtame voke.

Kada turėčiau tai padaryti? 
Turite pateikti informaciją apie tuos asmenis, kurie yra namų ūkyje gyventojų surašymo dieną, 
t. y. 2021 m. kovo 21 d., sekmadienį. Klausimyną užpildykite šią dieną arba kuo greičiau po šios 
dienos.

Ką turiu įtraukti į klausimyną? 
Jūs turėtumėte atsakyti į namų ūkio klausimyne pateikiamus asmeninius klausimus apie:
• visus žmones, kurie nuolatos gyvena su jumis arba jūsų adresą laiko savo šeimos namais 
• žmones, kurie yra laikinai išvykę iš namų, pavyzdžiui, studentai ar moksleiviai internatinėje 

mokykloje
• žmones, kurie laikinai gyvena su jumis, jei jie būna JK ir neturi kito adreso 
• žmones, kurie laikinai gyvena su jumis ne iš JK, kurie šalyje būna tris ar daugiau mėnesių
Pateikiama atskira dalis, kurią reikia užpildyti apie svečius – tai yra bet koks žmogus, kuris su 
jumis nakvoja gyventojų surašymo dieną – 2021 m. kovo 21 d., sekmadienį.

Ar mano informacija bus saugi ir konfidenciali? 
Mes saugiai laikysime jūsų pateiktą asmeninę informaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip 
mes tai darysime, rasite pranešime apie privatumą, esančiame šios knygelės pabaigoje. Išsamų 
pranešimą apie privatumą anglų kalba rasite prisijungę prie census.gov.uk.
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Užpildykite internete
www.census.gov.uk
Jūsų namų ūkio prieigos kodas yra:

ARBA užpildykite popierinį klausimyną.

Deklaracija
Kiek man žinoma ir mano tvirtu įsitikinimu šį 
klausimyną užpildžiau teisingai.

Jei jūsų adresas neteisingas arba nenurodytas, 
įrašykite teisingą adresą žemiau:

Mums reikalinga jūsų pagalba vykdant gyventojų 
surašymą, kurio metu renkama itin svarbi informacija, 
siekiant padėti planuoti tokias paslaugas, kaip 
transporto, švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Visi namų ūkiai turi užpildyti gyventojų 
surašymo klausimyną 2021 m. kovo 21 d. arba 
kuo greičiau po šios dienos. 

Jei pageidaujate, klausimyną galite  
užpildyti internetu:

1. Eikite į www.census.gov.uk
2. Įveskite namų ūkio prieigos kodą, kurį rasite  

klausimyno pirmame puslapyje.

3. Atsakykite į klausimus ir spustelėkite „siųsti“. 

Dėkojame už dalyvavimą.

Profesorius seras Ian Diamond
Valstybinis statistikas

Jūsų asmeninė informacija yra saugoma įstatymo.

Daugiau informacijos rasite prie klausimyno  
pridedamame lankstinuke.

Pagal įstatymą privalote dalyvauti gyventojų 
surašyme. Jei neužpildysite arba pateiksite neteisingą 
informaciją, jums gali būti skirta bauda. Kai kurie 
klausimai yra aiškiai pažymėti kaip neprivalomi – tai 
nebus pažeidimas, jei į juos neatsakysite.

Jei pametėte voką, išsiųskite  
užpildytą klausimyną šiuo adresu: 

FREEPOST Census 2021

Kur galite kreiptis pagalbos:
www.census.gov.uk/help
Kontaktų centras 0800 141 2021
NGT (18001) 0800 141 2021
Kalbų pagalbos linija 0800 587 2021

FREEPOST (NEMOKAMAS PAŠTAS) 
Census 2021 (2021 m. gyventojų 
surašymas)

H1

Pašto kodas 
kodas

Parašas Data

Namų ūkio klausimynas
Anglija
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Namų ūkio valdytojas yra atsakingas už šio klausimyno užpildymą ir grąžinimą.

Namų ūkio valdytojas yra asmuo, gyvenantis arba esantis šiuo adresu, kuris yra:

• šio būsto savininkas / nuomininkas (arba bendrasavininkis / nuomininkas); ir (arba)

• atsakingas (arba bendrai atsakingas) už namų ūkio sąskaitų ir išlaidų apmokėjimą

Namų ūkis yra:

• vienas gyvenantis asmuo; arba

• grupė žmonių (nebūtinai susijusių giminystės ryšiais), gyvenančių tuo pačiu adresu, kurie turi bendrą virtuvę, 
svetainę ar valgomąjį

Ką turėčiau užpildyti šiame klausimyne?

•  Namų ūkio klausimus 3–6 psl. apie šį namų ūkį ir būstą.

•  Asmeninius klausimus 7–31 psl. apie kiekvieną asmenį, kuris paprastai gyvena šiame namų ūkyje.

Kiekvienas asmuo, kuris išbuvo (arba planuoja būti) JK 3 mėnesius arba ilgiau, turėtų būti įtrauktas į šiuos 
klausimus jų nuolatiniu adresu JK.

•  Klausimai apie svečius paskutiniame puslapyje (32 psl.) yra skirti visiems kitiems žmonėms, kurie nakvoja 
šiame namų ūkyje 2021 m. kovo 21 d.

Norint užtikrinti visų asmenų surašymą, svarbu įtraukti visus šiame namų ūkyje nakvojančius svečius. Svečiai, kurie 
paprastai gyvena kitur JK, taip pat privalo būti įtraukti į gyventojų surašymo klausimyną jų nuolatiniu adresu.

Išsamesnę informaciją apie asmenis, kuriuos reikia įtraukti į šį klausimyną,  
rasite pridedamame lankstinuke.

Ar man reikės papildomų klausimynų?

•  Jei šiame namų ūkyje yra daugiau nei 5 žmonės arba daugiau nei 3 nakvojantys svečiai, galite užpildyti visą 
klausimyną internete arba šį klausimyną ir paprašyti vieno arba daugiau klausimyno tęsinių.

•  Jei kuris nors namų ūkio narys nenori atskleisti informacijos apie save kitiems namų ūkio nariams, galite 
paprašyti asmeninio klausimyno. Nepamirškite įtraukti šių žmonių į klausimyno klausimus apie namų ūkį (nuo 
H1 iki H14), tačiau neužpildykite jų asmeninių klausimų (nuo 1 iki 51).

•  Jei šiuo adresu yra daugiau nei vienas namų ūkis, kreipkitės į mus ir prašykite vieno arba daugiau papildomų  
namų ūkio klausimynų.

Papildomų klausimynų galima paprašyti internetu www.census.gov.uk arba paskambinus telefonu 0800 141 2021.

Kaip turėčiau teisingai užpildyti klausimyną?

Jūs turėtumėte:

•  atsakydami į klausimus naudoti juodą arba mėlyną rašiklį 

•  atsakymus pažymėti varnele langelyje, kaip parodyta: 

•  rašyti didžiosiomis raidėmis po vieną raidę langelyje, kaip parodyta:   

•  ištaisyti bet kokias klaidas užpildydami langelį, kaip parodyta:     arba:  

•  jei netelpa žodis, tęsti kitoje eilutėje (jei įmanoma), kaip parodyta:  

•   laikytis  EIKITE Į nurodymų ir palikti tuščius klausimus arba puslapius, į kuriuos      
jums nereikia atsakyti; bet kokie pažymėjimai arba pabraukimai gali būti klaidingai suprasti kaip atsakymai

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

Prieš pradedant
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Kas paprastai gyvena šiuo adresu?

 Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus. Daugiau informacijos, ką reikia įtraukti, rasite pridedamame lankstinuke.

 Aš – tai mano arba šeimos nuolatiniai namai

 Šeimos nariai, įskaitant partnerius, vaikus ir kūdikius, gimusius 2021 m. kovo 21 d. arba anksčiau

 Studentai ir (arba) moksleiviai, kurie gyvena ne savo namuose semestro metu

 Kartu name gyvenantys žmonės, buto arba kambario nuomininkai

 Žmonės, paprastai gyvenantys ne JK, kurie gyvena JK 3 mėnesius arba ilgiau

 Žmonės, kurie dirba išvykę iš namų JK arba kurie tarnauja kariuomenėje, jei šiuo adresu yra jų 
arba šeimos nuolatiniai namai

 Žmonės, kurie yra laikinai išvykę iš JK trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui

 Laikinai apsistoję žmonės, kurie gyvena JK, bet neturi kito adreso JK, pavyzdžiui, giminaičiai, draugai

 Kiti žmonės, kurie paprastai čia gyvena, įskaitant tuos, kurių laikinai nėra namuose

 ARBA paprastai čia niekas negyvena, pavyzdžiui, tai yra antras adresas arba atostogų namai 

Skaičiuojant visus asmenis, kuriuos įtraukėte į H1 klausimą, kiek žmonių paprastai gyvena šiuo adresu?

Skaičiuojant tik tuos žmones, kuriuos įtraukėte į klausimą H4, kiek svečių nakvoja šiuo adresu 2021 m. kovo 21 d.?

 Nepamirškite atsakyti į klausimus apie svečius paskutiniame puslapyje (32 psl.) apie šiuos žmones

 Jei paprastai čia niekas negyvena (apsistoja tik svečiai) 

Neskaitant visų asmenų, suskaičiuotų atsakant į H2 klausimą, kas dar nakvoja čia 2021 m. kovo 21 d.?
Šie žmonės yra skaičiuojami kaip svečiai. Nepamirškite įtraukti vaikų ir kūdikių.

 Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus

 Žmonės, kurie paprastai gyvena kitur JK, pavyzdžiui, vaikinai/merginos, draugai, giminaičiai

 Žmonės, kurie apsistoja čia, nes tai yra jų antrasis adresas, pavyzdžiui, dėl darbo. Jų arba šeimos nuolatiniai namai yra kitur

 Žmonės, paprastai gyvenantys ne JK, kurie gyvena JK trumpiau nei 3 mėnesius

 Čia apsistoję žmonės yra poilsiautojai

 ARBA 2021 m. kovo 21 d. čia nėra nakvojančių svečių 

Pradėdami nuo savęs, nurodykite vardus ir pavardes visų žmonių, suskaičiuotų atsakant į H2 klausimą,  
įskaitant vaikus, kūdikius ir nuomininkus.

 Jei šio namų ūkio narys paprašė asmeninio klausimyno, varnele pažymėkite langelį šalia jo (jos) vardo, 
pavardės ir šiam asmeniui skirtus klausimus nuo 1 iki 51 palikite tuščius

Jei yra daugiau nei 5 žmonės, užpildykite visą klausimyną internete arba kreipkitės į mus dėl klausimyno tęsinio.

Ar paprašėte 
asmeninio 

klausimyno?
Vardas Pavardė

Jūs pats (-i) 
(1 asmuo)

2 asmuo

3 asmuo

4 asmuo

5 asmuo

 EIKITE Į H7

 EIKITE Į H6

 EIKITE Į H4

H1

H2

H3

H4

H5

Namų ūkio klausimai
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Kokie ryšiai sieja visus šio namų ūkio narius? Jei narių nesieja jokie ryšiai, varnele pažymėkite langelį „Ne giminaičiai“.

 Ta pačia tvarka, kuria atsakėte į klausimą H3 (3 psl.), kiekvieno stulpelio viršuje įrašykite vardus ir pavardes visų asmenų, 
kurie paprastai gyvena šiuo adresu. Nepamirškite įtraukti vaikų, kūdikių ir žmonių, kurie paprašė asmeninio klausimyno

 Varnele pažymėkite langelį, nurodydami kiekvieno asmens ryšį su kitais šio namų ūkio nariais

 Jei paprastai čia niekas negyvena ir 2021 m. kovo 21 d. nėra apsistojusių svečių  EIKITE Į H7

Kokie ryšiai sieja 2  
asmenį su asmeniu:

Kokie ryšiai sieja 3  
asmenį su asmeniu:

Kokie ryšiai sieja 2  
asmenį su asmeniu:

ĮRAŠYKITE 1 ASMENS 
VARDĄ IR PAVARDĘ ČIA 

KAIP H3 KLAUSIME

JEI GYVENATE VIENAS 
(-A) EIKITE Į H7

1 asmens vardas ir pavardė

1 asmens vardas ir pavardė

Pavyzdys:
Šiame pavyzdyje parodyta,  
kokie ryšiai sieja  
namų ūkyje gyvenančius  
2 tėvus ir 3 vaikus

NIEKO NERAŠYKITE 
šioje dalyje

Informaciją apie  
namų ūkio 
narius pateikite 
TOLIAU esančioje  
dalyje

2 asmens vardas ir pavardė 3 asmens vardas ir pavardė

2 asmens vardas ir pavardė

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas  
(-a) civilinis (-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas (-a) civilinis 
(-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Įbrolis arba įseserė

Motina arba tėvas

Pamotė arba patėvis

Anūkas (-ė)

Senelis (-ė)

Kiti giminystės ryšiai 

Ne giminaičiai (įskaitant  
globotinį)

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas (-a) civilinis 
(-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Įbrolis arba įseserė

Motina arba tėvas

Pamotė arba patėvis

Anūkas (-ė)

Senelis (-ė)

Kiti giminystės ryšiai 

Ne giminaičiai (įskaitant  
globotinį)

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1

1

2

Namų ūkio klausimai – tęsinys
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5 asmuo (James) yra 1 asmens (Mary) ir  
2 asmens (Robert) sūnus, o 3 asmens 
(Alison) ir 4 asmens (Stephen) yra brolis.

  Jei yra daugiau nei 5 
asmenys, kreipkitės į 
mus dėl klausimyno 
tęsinio

Kokie ryšiai sieja 3  
asmenį su asmeniu:

Kokie ryšiai sieja 4  
asmenį su asmeniu:

Kokie ryšiai sieja 5  
asmenį su asmeniu:

Kokie ryšiai sieja 5  
asmenį su asmeniu:

Kokie ryšiai sieja 4  
asmenį su asmeniu:

4 asmens vardas ir pavardė 5 asmens vardas ir pavardė

3 asmens vardas ir pavardė 4 asmens vardas ir pavardė 5 asmens vardas ir pavardė

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas (-a) civilinis 
(-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Įbrolis arba įseserė

Motina arba tėvas

Pamotė arba patėvis

Anūkas (-ė)

Senelis (-ė)

Kiti giminystės ryšiai 

Ne giminaičiai (įskaitant  
globotinį)

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas (-a)  
civilinis (-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas (-a)  
civilinis (-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas (-a)  
civilinis (-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Vyras arba žmona

Teisiškai registruotas (-a) civilinis 
(-ė) partneris (-ė)

Partneris (-ė)

Sūnus arba dukra

Povaikis

Brolis arba sesuo (įskaitant  
netikrą brolį arba netikrą seserį)

Įbrolis arba įseserė

Motina arba tėvas

Pamotė arba patėvis

Anūkas (-ė)

Senelis (-ė)

Kiti giminystės ryšiai 

Ne giminaičiai (įskaitant  
globotinį)

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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Ar šis būstas jūsų namų ūkiui priklauso pagal 
nuosavybės teisę ar yra nuomojamas?

 Varnele pažymėkite tik vieną langelį

 Turi visišką nuosavybės teisę

 Turi nuosavybės teisę, tačiau būstas    
yra įkeistas arba paimta paskola

 Dalinė nuosavybės teisė ir dalinė nuoma (bendra 
nuosavybė)

 Nuomoja (su arba be lengvatos būstui)

 Gyvena nemokant nuomos mokesčio

 EIKITE Į H14

 EIKITE Į H14

Kas yra jūsų būsto savininkas?

 Varnele pažymėkite tik vieną langelį

 Namų statybos kooperatinė bendrija, gyvenamųjų 
namų kooperatyvas, labdaros fondas, registruotas 
socialinio būsto savininkas

 Savivaldybė arba vietos valdžios institucija

 Privatus būsto savininkas arba nuomos agentūra

 Namų ūkio nario darbdavys

 Namų ūkio nario giminaitis arba draugas

 Kita

Kiek iš viso automobilių ar mikroautobusų turi 
arba gali naudotis šio namų ūkio nariai?

 Įtraukite visus įmonės automobilius ar mikroautobusus, 
kuriuos galite naudoti asmeniniams reikalams

 Nė vieno

 1

 2

 3

 4

 5 arba daugiau, įrašykite skaičių

Kokio tipo šis būstas?

Visas namas arba vieno aukšto namas su veranda, kuris yra:

 atskiras

 sublokuotas dviejų butų namas

 vienas iš sujungtų namų eilės vienbutis namas 
(įskaitant paskutinįjį namą eilėje)

Butas, atskiras dviaukštis butas arba apartamentai, kurie yra:

 pagal paskirtį pastatytame daugiabučiame name ar 
nuomojamame name

 pakeistos paskirties arba komunalinio namo dalis 
(įskaitant bendrabučio tipo kambarius be atskiros 
vonios ir tualeto)

  kito pakeistos paskirties pastato dalis (pavyzdžiui,  
buvusi mokykla, bažnyčia arba sandėlis)

  komercinės paskirties pastate (pavyzdžiui, 
biurų pastate, viešbutyje arba virš parduotuvės)

Mobilus arba laikinas statinys: 

 namelis ant ratų arba kitas mobilus arba laikinas statinys

Ar visos patalpos šiame būste yra su durimis, 
įskaitant virtuvę, vonią ir tualetą, kuriomis gali 
naudotis tik šis namų ūkis?

 Taip

 Ne, viena ar daugiau patalpų yra bendrai naudojamos 
su kitu namų ūkiu

Kiek miegamųjų kambarių gali naudoti tik
šis namų ūkis?

 Įskaičiuokite visus kambarius, kurie buvo pastatyti  
arba pertvarkyti, kad juos būtų galima naudoti  
kaip miegamuosius

Miegamųjų kambarių skaičius

Kokios rūšies centrinis šildymas yra 
šiame būste?

  Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus, 
nesvarbu, naudojate ar ne

 Centrinis šildymas yra centrinė sistema, kuri gamina  
šilumą daugeliui kambarių

 Nėra centrinio šildymo

 Dujinis šildymas

 Dujų cisternos arba balionai

 Šildymas elektra (įskaitant akumuliacinius šildytuvus)

 Šildymas skystuoju kuru

 Šildymas malkomis (pavyzdžiui, rąstais, medienos 
atliekomis arba granulėmis)

 Šildymas kietuoju kuru (pavyzdžiui, anglimis)

 Šildymas atsinaujinančiąja energija (pavyzdžiui, saulės 
energija arba šilumos siurbliai)

 Rajono ar komunalinis šildymo tinklas

 Kita

Jei čia paprastai gyvena vienas arba daugiau 
žmonių

ARBA jei čia paprastai niekas negyvena  
(apsistoja tik svečiai)

 EIKITE Į 32 puslapį

ARBA jei paprastai čia niekas negyvena  
ir 2021 m. kovo 21 d. nėra nakvojančių svečių

 EIKITE Į pirmą puslapį, kuriame yra deklaracija

 EIKITE Į H12
H11

H12

H13

H14

H7

H8

H9

H10

Namų ūkio klausimai – tęsinys



7 psl.

Galvodami apie H3 klausime nurodytus žmones,  
ar jūs esate 1 asmuo?

 Taip

 Ne – šioje dalyje įrašykite 1 asmens duomenis

Ar kitu adresu gyvenate ilgiau nei 30 dienų per metus?

 Tai gali būti visos dienos iš eilės arba atskiros dienos

 Ne   EIKITE Į 8

 Taip, toliau nurodykite kitą adresą JK

 ARBA taip, ne JK – įrašykite šalies pavadinimą

Koks tai adresas?

 Ginkluotų pajėgų bazės adresas

 Kitas adresas, kai dirbu toli nuo namų

 Studento namų adresas

 Studento namų adresas semestro metu

 Kitas tėvų arba globėjų adresas

 Partnerio (-ės) adresas

 Atostogų namai

 Kita

Kur paprastai gyvenate semestro metu?

 Šio klausimyno pirmame puslapyje nurodytu adresu

 Adresu, nurodytu 6 klausime   EIKITE Į 51
 Kitu adresu   EIKITE Į 51

Kokioje šalyje gimėte?

 Anglijoje  

 Velse

 Škotijoje

 Šiaurės Airijoje

 Airijos Respublikoje

 Kitur – nurodykite dabartinį šalies pavadinimą

Ar jūs esate moksleivis arba dieninių studijų studentas?

 Taip  Ne   EIKITE Į 10

Su kuo yra (buvo) sudaryta jūsų teisinė santuoka 
arba  registruota civilinė partnerystė?

 Su priešingos lyties atstovu

 Su tos pačios lyties atstovu

Kokia jūsų teisinė santuokinė arba registruotos 
civilinės partnerystės padėtis 2021 m. kovo 21 d.?

 Niekada nevedęs (netekėjusi) ir  
neįregistravęs (-usi) civilinės partnerystės

 Vedęs (ištekėjusi)

 Įregistravęs (-usi) civilinę partnerystę

 Gyvenu skyrium, tačiau dar teisiškai esu susituokęs (-usi)

 Gyvenu skyrium, tačiau dar teisiškai esu civilinėje 
partnerystėje

 Išsituokęs (-usi)

 Anksčiau gyvenau civilinėje partnerystėje, kuri dabar  
teisiškai nutraukta

 Našlys (-ė)

 Likęs (-usi) gyvas (-a) partneris (-ė) iš registruotos 
civilinės partnerystės

 EIKITE Į 6

Koks jūsų vardas ir pavardė? (1 asmuo H3 klausime)

Kokia jūsų gimimo data?

Kokia jūsų lytis?

 Klausimas apie lytį bus užduotas, jei esate vyresni  
nei 16 metų

 Moteris

 Vyras

 EIKITE Į 13
 EIKITE Į 13
 EIKITE Į 13

 EIKITE Į 13

Vardas

Vidurinis (-iai) vardas (-ai)

Pavardė

Diena Mėnuo Metai

Pašto kodas

P 6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Asmeniniai klausimai — 1 asmuo pradeda čia
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Jei gimėte ne Jungtinėje Karalystėje, kada paskutinį 
kartą atvykote čia gyventi?

 Neskaičiuokite trumpų išvykų iš JK

 Jei atvykote prieš 2020 m. kovo 21 d.

 Jei atvykote       
2020 m. kovo 21 d. arba vėliau

Kokia jūsų etninė grupė?

 Pasirinkite vieną dalį nuo A iki E ir tada varnele 
pažymėkite langelį, kuris geriausiai apibūdina jūsų 
etninę grupę arba kilmę

A Baltaodžių

 Anglų, valų, škotų, Šiaurės airių arba britų

 Airių

 Čigonų arba Airijos čigonų

 Romų

 Kita baltaodžių kilmė (nurodykite)

B Mišrios arba daugialypės etninės grupės

 Karibų baltaodžių ir juodaodžių

 Afrikos baltaodžių ir juodaodžių

 Baltaodžių ir azijiečių

 Kita mišri arba daugialypė kilmė (nurodykite)

C Azijiečių arba azijiečių britų

 Indų

 Pakistaniečių

 Bangladešiečių

 Kinų

 Kita azijiečių kilmė (nurodykite)

D Juodaodžių, britų, Karibų arba Afrikos juodaodžių

 Karibų

 Afrikiečių kilmė (nurodykite)

 Kita juodaodžių, britų arba Karibų juodaodžių  
kilmė (nurodykite)

E Kita etninė grupė

 Arabų

 Kita etninė grupė (nurodykite)

Įskaitant laiką, kurį čia jau gyvenate, kaip ilgai 
planuojate būti Jungtinėje Karalystėje?

 Trumpiau nei 12 mėnesių

 12 mėnesių arba ilgiau

Kaip apibūdintumėte savo tautybę?

 Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus

 Britų

 Anglų

 Valų

 Škotų

 Šiaurės airių

 Kita (nurodykite)

Koks buvo jūsų nuolatinis adresas prieš metus?

 Jei prieš metus neturėjote nuolatinio adreso, 
nurodykite adresą, kuriuo buvote apsistoję

 Šios klausimyno pirmame puslapyje nurodytas adresas

 Studento semestro metu arba internatinės mokyklos 
adresas JK (nurodykite adresą semestro metu)

 Kitas adresas JK (nurodykite)

 ARBA taip, ne JK – įrašykite šalies pavadinimą

 EIKITE Į 13

 EIKITE Į 12

Mėnuo Metai

Pašto kodas

11

14

15

13

12

Asmeniniai klausimai — 1 asmuo — tęsinys
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Jei esate vyresni nei 16 metų

Jei esate vyresni nei 15 metų

Šis klausimas  
specialiai paliktas tuščias

Kokia jūsų gimtoji kalba?

 Anglų

 Kita kalba (nurodykite, įskaitant britų gestų kalbą)

Kaip gerai kalbate angliškai?

Labai gerai Gerai Prastai Visiškai nemoku

Kokia jūsų religija?

 Į šį klausimą atsakyti neprivaloma

 Neturiu jokios religijos

 Krikščionybė (įskaitant anglikonų, katalikų, 
protestantų ir kitas krikščionių denominacijas). 

 Budizmas

 Induizmas

 Judaizmas

 Islamas

 Sikizmas

 Kita religija (nurodykite)

Ar turite fizinės ar psichinės sveikatos sutrikimų 
ar ligų, kurios trunka arba manoma, kad truks 12 
mėnesių ar ilgiau?

 Taip

 Ne

Ar kuris nors sutrikimas arba liga sumažina jūsų  
galimybes atlikti kasdienius darbus?

 Taip, labai

 Taip, šiek tiek

 Visiškai ne

Ar lytis, kuriai save priskiriate, yra tokia pati  
lytis, kuri buvo užregistruota jums gimus?

 Į šį klausimą atsakyti neprivaloma

 Taip

 Ne (nurodykite lytį)

Kuris iš šių variantų geriausiai apibūdina jūsų  
seksualinę orientaciją?

 Į šį klausimą atsakyti neprivaloma

 Heteroseksualus

 Homoseksualus

 Biseksualus

 Kita seksualinė orientacija (nurodykite)

Ar prižiūrite arba suteikiate pagalbą ar paramą  
kitiems žmonėms, nes jie turi ilgalaikių fizinės ar  
psichinės sveikatos sutrikimų, ligų ar problemų 
dėl senatvės?

 Neįskaičiuokite nieko, kas įeina į jūsų apmokamą darbą

 Ne

 Taip, 9 arba mažiau valandų per savaitę

 Taip, nuo 10 iki 19 valandų per savaitę

 Taip, nuo 20 iki 34 valandų per savaitę

 Taip, nuo 35 iki 49 valandų per savaitę

 Taip, 50 arba daugiau valandų per savaitę

Kokių valstybių pasus turite?

 Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus

 Jungtinės Karalystės

 Airijos

 Kita (nurodykite)

 ARBA nė vienos

Kokia bendra jūsų sveikatos būklė?

Labai gera Gera Pusėtina Bloga Labai bloga

 EIKITE Į 18

 EIKITE Į 20

 EIKITE Į 24

 EIKITE Į 26
 EIKITE Į 51

16

20

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

Asmeniniai klausimai — 1 asmuo — tęsinys
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Ar atlikote praktiką?

 Pavyzdžiui, profesinę, pažengusią, pagrindų, dabartinę

 Taip  Ne

Ar per pastarąsias septynias dienas  
darėte ką nors iš nurodytų?
 Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus

 Įtraukite visus atsitiktinius arba laikinus darbus, net jei  
darbas truko vieną valandą

 Dirbu kaip samdomas darbuotojas

 Dirbu savarankiškai arba  
laisvai samdomu darbuotoju

 Laikinai nedirbu dėl ligos,  
atostogauju arba esu laikinai atleistas 

 Esu motinystės arba tėvystės atostogose

 Dirbu kitą apmokamą darbą

 ARBA nė vienas iš nurodytų

Kuris iš toliau nurodytų geriausiai apibūdina, ką jūs  
darėte per pastarąsias septynias dienas?

 Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus

 Pensininkas (-ė) (nesvarbu, ar gaunate pensiją arba ne)

 Studentas (-ė)

 Namų arba šeimos prižiūrėtojas (-a)

 Ilgalaikis ligonis arba neįgalus

 Kita

Ar pastarąsias keturias savaites jūs aktyviai ieškojote  
bet kokio apmokamo darbo?

 Taip

 Ne

Jei dabar būtų laisva darbo vieta, ar galėtumėte 
pradėti dirbti dviejų savaičių laikotarpyje?

 Taip

 Ne

Ar pastarąsias septynias dienas jūs laukėte jau 
gauto darbo pradžios?

 Taip

 Ne

Ar kada nors dirbote apmokamą darbą?

 Taip, per pastaruosius 12 mėnesių

 Taip, bet ne per pastaruosius 12 mėnesių

 Ne, niekada nedirbau

Ar įgijote mokslo laipsnį ar aukštesnę kvalifikaciją?

 Pavyzdžiui, mokslo laipsnis, pagrindų laipsnis, HND 
arba HNC, NVQ level 4 arba aukštesnis, mokytojavimas 
arba slauga

 Taip  Ne

Ar anksčiau tarnavote JK ginkluotosiose pajėgose?

 Šiuo metu tarnybą atliekantys nariai turėtų pažymėti „Ne“

 Taip, anksčiau tarnavau reguliariose ginkluotosiose 
pajėgose

 Taip, anksčiau tarnavau atsarginėse ginkluotosiose 
pajėgose

 ARBA ne

Ar įgijote bet kokias kitas kvalifikacijas?

 Varnele pažymėkite visus tinkamus atsakymus

GCSE arba atitinkamas išsilavinimas

 5 ar daugiau GCSEs (A*–C, 9–4), O levels (išlaikyta)  
arba CSEs (1 balas)

 Kiti GCSEs, O levels arba CSEs (bet kokie balai), arba  
Basic Skills kursas

AS, A level arba atitinkamas išsilavinimas

 2 ar daugiau A levels, 4 ar daugiau AS levels

 1 A level, 2–3 AS levels

 1 AS level

NVQ arba atitinkamas išsilavinimas

 NVQ level 3, BTEC National, OND arba ONC,  
City and Guilds Advanced Craft

 NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft

 NVQ level 1

ARBA kita arba jokios kvalifikacijos

 Kitos kvalifikacijos, kurių atitinkamas išsilavinimas 
nežinomas

 Jokios kvalifikacijos

 EIKITE Į 39

 EIKITE Į 39

 EIKITE Į 39
 EIKITE Į 39

 EIKITE Į 39

 EIKITE Į 51

Kiti klausimai yra apie jūsų kvalifikacijas.

 Nurodykite visas kvalifikacijas, kurias įgijote Anglijoje, 
Velse ar kitoje pasaulio šalyje, įskaitant prilyginamas 
kvalifikacijas, net jei jų dabar nenaudojate

Kiti klausimai yra apie jūsų pagrindinį darbą  
arba, jei nedirbate, apie paskutinį pagrindinį darbą.

 Jūsų pagrindinis darbas yra darbas, kurį paprastai 
dirbate (dirbote) daugiausiai valandų

29

33

34

35

36

37

38

30

31

32

39

28
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Koks yra (buvo) jūsų užimtumo statusas  
pagrindiniame darbe?

 Samdomas darbuotojas

 Savarankiškai dirbantis asmuo arba laisvai samdomas 
darbuotojas, neturintis darbuotojų

 Savarankiškai dirbantis asmuo, turintis darbuotojų
Kiek valandų per savaitę paprastai dirbate  
savo pagrindiniame darbe?
 Įskaičiuokite apmokamus ir neapmokamus viršvalandžius

Nuo 0 iki 15 Nuo 16 iki 30 Nuo 31 iki 48 49 arba daugiau

Kur dažniausiai dirbate?

 Darbovietėje arba bazėje

 Namuose arba iš namų

 Ant jūrų platformos

 Neturiu pastovios darbo vietos

Koks jūsų darbovietės arba bazės adresas?

Kaip paprastai vykstate į darbą?

 Varnele pažymėkite tik vieną langelį, kuris atitinka jūsų 
įprastinės kelionės į darbą ilgiausią dalį pagal atstumą

 Daugiausia dirbu namuose arba iš namų

 Metro, vienabėgiu miesto transportu, tramvajumi

 Traukiniu

 Autobusu, mikroautobusu arba tarpmiestiniu 
autobusu

 Taksi

 Motociklu, motoroleriu arba mopedu

 Važiuoju automobiliu arba mikroautobusu

 Važiuoju kaip keleivis automobilyje arba mikroautobuse

 Dviračiu

 Pėsčiomis

 Kita

Koks yra (buvo) organizacijos ar įmonės,  
kurioje dirbate (dirbote), pavadinimas?

 Jei dirbate (dirbote) savarankiškai savo 
įmonėje, nurodykite šios įmonės pavadinimą

 ARBA ne organizacijoje arba dirbu (dirbau) 
privačiam asmeniui

Koks yra (buvo) jūsų pareigų pilnas pavadinimas?

 Pavyzdžiui, pardvėjas (RETAIL ASSISTANT), biuro valytojas 
(OFFICE CLEANER), rajono slaugytojas (DISTRICT NURSE), 
pradinės mokyklos mokytojas (PRIMARY SCHOOL TEACHER)

 Nenurodykite savo rango arba užmokesčio grupės

Trumpai apibūdinkite savo dabartinį (buvusį) 
pagrindinį darbą.

Ar kiekvieną dieną prižiūrite (prižiūrėjote)  
kitų darbuotojų darbą?

 Taip  Ne

 EIKITE Į 51
 EIKITE Į 51

 EIKITE Į 51Kokia yra (buvo) pagrindinė jūsų organizacijos, 
įmonės ar laisvai samdomo darbo veikla?

 Pavyzdžiui, drabužių parduotuvė (CLOTHING RETAIL), bendroji 
ligoninė (GENERAL HOSPITAL), pradinis ugdyma (PRIMARY 
EDUCATION), mast didmeninė prekyba (FOOD WHOLESALE)

  Jei esate (buvote) valstybės tarnautojas,  
įrašykite CIVIL SERVICE

 Jei esate (buvote) vietos valdžios institucijos 
tarnautojas, įrašykite LOCAL GOVERNMENT ir nurodykite 
departamento pavadinimą

Jei praėjusią savaitę turėjote darbą
Jei praėjusią savaitę  
laikinai nebuvote darbe
Jei praėjusią savaitę neturėjote darbo

Tai visi klausimai 1 asmeniui.

 EIKITE Į klausimai 2 asmeniui
ARBA jei namų ūkyje daugiau žmonių nėra

 EIKITE Į klausimus apie svečius paskutiniame puslapyje

ARBA jei nėra nakvojančių svečių

 EIKITE Į pirmą puslapį, kuriame yra deklaracija

 EIKITE Į 47

 EIKITE Į 47
 EIKITE Į 51

Pašto kodas

44

45

46

47

48

49

50

51

40
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43
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Kiek svečių nurodėte H5 klausime?

 Nuo vieno iki trijų svečių – atsakykite į toliau pateiktus klausimus nuo V1 iki V4 apie kiekvieną svečią

 Keturi arba daugiau – atsakykite į toliau pateiktus klausimus nuo V1 iki V4 apie pirmuosius tris svečius ir tada 
prisijunkite prie www.census.gov.uk arba skambinkite 0800 141 2021 ir paprašykite klausimyno tęsinio

Koks šio asmens vardas ir pavardė?V1

Koks šio asmens vardas ir pavardė?V1

Koks šio asmens vardas ir pavardė?V1

Koks šio asmens nuolatinis adresas JK?

 ARBA ne JK (nurodykite šalies pavadinimą)

V4

Koks šio asmens nuolatinis adresas JK?

 Tas pats adresas kaip A svečio

 ARBA ne JK (nurodykite šalies pavadinimą)

V4

Koks šio asmens nuolatinis adresas JK?

 Tas pats adresas kaip A svečio

 ARBA ne JK (nurodykite šalies pavadinimą)

V4

Kokia šio asmens gimimo data?V2

Kokia šio asmens gimimo data?V2

Kokia šio asmens gimimo data?V2

Kokia šio asmens lytis?

 Moteris  Vyras

V3

Kokia šio asmens lytis?

 Moteris  Vyras

V3

Kokia šio asmens lytis?

 Moteris  Vyras

V3

A svečias

B svečias

C svečias

Dabar  EIKITE Į pirmą puslapį, kuriame yra deklaracija

Vardas

Vardas

Vardas

Pavardė

Pavardė

Pavardė

Diena Mėnuo Metai

Diena Mėnuo Metai

Diena Mėnuo Metai

Pašto kodas

Pašto kodas

Pašto kodas

V
Klausimai apie svečius 
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2021 m. gyventojų surašymas: Jūsų informacijos naudojimas  
ir privatumo apsauga

Mes (ONS) rinksime ir naudosime duomenis iš jūsų klausimyno, kad galėtume susidaryti išsamų 
mūsų visuomenės momentinį vaizdą. Statistikos duomenys, kuriuos pateikiame iš gyventojų 
surašymo Anglijoje ir Velse, padeda vyriausybei ir vietos valdžios institucijoms planuoti ir 
finansuoti vietines paslaugas, tokias kaip švietimas, medicininės operacijos ir keliai. Mums 
tai leidžia daryti įstatymas (1920 m. Gyventojų surašymo įstatymas). Gyventojų surašymas 
yra privalomas ir informacijos nepateikimas arba melagingos informacijos pateikimas yra 
nusikaltimas. Dėl to galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Mes galime užfiksuoti 
informaciją apie nekilnojamąjį turtą ar asmenį, kad apsaugotume apklausiamus asmenis ir 
interviuotojus. Mes rinksime informaciją apie tai, kaip žmonės pildo klausimynus internete, kad 
galėtume patobulinti savo internetines paslaugas.

Kas gali naudoti šią informaciją?
Trečiosios šalies teikėjai dirbs pagal mūsų nurodymus, kad padėtų mums atlikti gyventojų 
surašymą. Kai kurie duomenys vėliau gali būti prieinami akredituotiems tyrėjams, jei tai yra 
teisėta ir akivaizdžiai naudinga visuomenei. Mūsų statistikoje ar kituose tyrimuose žmonių 
atpažinti nebus galima. Daugiau informacijos rasite ONS tinklalapyje. 

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Mes saugome minimalius asmens duomenis, reikalingus įgyvendinti tikslams, kuriems jie 
buvo iš pradžių renkami. Jei reikia, pašalinsime asmens duomenis arba padarysime juos 
anoniminiais. Mes saugosime ir valdysime gyventojų surašymo duomenis Valstybiniame 
archyve 100 metų. 

Jūsų teisės
Jūs turite juridinę teisę reikalauti iš bet kurio duomenų valdytojo, turinčio jūsų asmens 
duomenis, prieigos prie jūsų informacijos; paprašyti jų ištaisyti neteisingą informaciją apie 
jus; ir nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Jūs taip pat galite paprašyti 
bet kurio duomenų valdytojo pašalinti bet kokius asmens duomenis, kuriuos jie gali turėti 
apie jus; nustoti tvarkyti jūsų asmens duomenis; ir perduoti visą turimą informaciją apie jus 
kitam duomenų valdytojui. Mes galime nesilaikyti šių reikalavimų, jei duomenys saugomi tik 
statistikos tikslais. Jei norite pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis kaip duomenų subjektas, 
kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną. 

Kontaktai:
Duomenų valdytojas: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk Census Customer 
Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, 
PO15 5RR

ONS duomenų apsaugos specialistas: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk Data Protection 
Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire,  
PO15 5RR 

Informacijos komisaro biuras: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk Information 
Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 
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