
Integruota su 2011 m. gyventojų surašymu sujungtų gimstamumo, santuokų, ištuokų ir 

mirtingumo agreguotų duomenų bazė 

Šios duomenų bazės tikslas – pateikti mokslinius su 2011 m. gyventojų surašymu sujungtus 
duomenis apie Lietuvos vyrų ir moterų pirmųjų santuokų, pirmųjų ištuokų, mirčių skaičius bei 
atitinkamus išgyventų metų (stebėjimo periodo metu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.) skaičius pagal kiekvieną pagrindinių sociodemografinių ir socioekonominių 
kintamųjų (amžius, lytis, miesto-kaimo gyvenamoji vieta, tautybė, išsilavinimas, ekonominio 
aktyvumo statusas) kategorijų kombinaciją. Taip pat pateikiami duomenys apie atitinkamą 
reproduktyvaus amžiaus (15-59 m.) moterų skaičiaus ir jų pagimdytų vaikų skaičiaus 
pasiskirstymą pagal amžiaus (surašymo metu), miesto-kaimo gyvenamosios vietos, tautybės ir 
išsilavinimo kintamųjų kategorijų kombinaciją. Šie duomenys skirti standartizuotų pagal amžių 
bendrųjų pirmųjų santuokų, pirmųjų ištuokų, mirtingumo ir agreguotų kumuliacinių 
gimstamumo rodiklių skaičiavimams ir analizei. Duomenų bazė pateikiama plačiai paplitusiame 
.csv formate. Ši duomenų bazė yra saugoma LSTC duomenų saugykloje (serveryje). Specialiame 
projekto interneto puslapio skyriuje „Duomenys“ (http://demdiff.lt/duomenys) kartu su 
projekto moksliniuose tyrimuose naudotų duomenų specifikacijomis yra pateikti paskirto 
atsakingo už šiuos duomenis LSTC darbuotojo kontaktai bei speciali paraiškos forma, kuria 
vadovaujantis suteikiama laisva prieiga prie šių duomenų kitiems tyrėjams. 

  



 

Duomenų bazės kintamųjų specifikacija 

Kintamųjų 
pavadinimas 
 

Paaiškinimas 
 

lytis Lytis: 1- vyrai; 2 – moterys 

gyvviet 1 – miesto gyventojai; 2 – kaimo gyventojai. 

tautyb 1 – lietuviai; 2 – rusai; 3 – lenkai; 4 - kitos tautybės; 99 – nežinoma/nenurodyta. 

issilav 
1 – aukštasis išsilavinimas; 2 – vidurinis išsilavinimas; 3 – žemesnis nei vidurinis 
arba nežinomas išsilavinimas. 

ekaktyv 

1 – ekonomiškai aktyvūs, dirbantys; 2 – ekonomiškai aktyvūs, nedirbantys; 3 – 
ekonomiškai neaktyvūs, neįgalūs;  4 – kiti ekonomiškai neaktyvūs; 99 – 
nežinoma/nenurodyta. 

amzius 
 

Kalendorinis amzius stebėjimo periodo metu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.). Pagimdytų vaikų skaičiaus atveju – amžius 2011 m. 
surašymo metu. 

mirtys 

Mirčių skaičius stebėjimo periodo metu (nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.) 

pirmsant 

Pirmųjų santuokų skaičius stebėjimo periodo metu (nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d.) 

pirmskyr 

Pirmųjų skyrybų skaičius stebėjimo periodo metu (nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d.) 

pagvaik Moterų pagimdytų vaikų skaičius 

Gyvsk 
 
 

Išgyventų žmonių metų skaičius tebėjimo periodo metu (nuo 2011 m. kovo 1 d. 
iki 2013 m. gruodžio 31 d.). Moterų pagimdytų vaikų atveju: 2011 m. 
surašyme nustatytų gimdžiusių moterų skaičius. 

 


