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Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP) – sisteminga kūrybinė gamtos, žmonijos kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas.
MTEP apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.
Jei Jūsų įstaiga nevykdė MTEP veiklos, nurodykite ataskaitos IX skyriuje eilutėje „Pastabos“
I SKYRIUS
DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ MTEP, SKAIČIUS

M. GRUODŽIO 31 D. PAGAL MOKSLO SRITIS
Mokslo sritis

A
Iš viso (103, 105, 107 eil. suma)
iš jų moterys (104, 106, 108 eil. suma)
Tyrėjai, turintys mokslo daktaro laipsnį (mokslininkai)
iš jų moterys
Kiti tyrėjai (be mokslo daktaro laipsnio, doktorantai)
iš jų moterys
Kiti MTEP darbuotojai
iš jų moterys

Eil. nr.

Iš viso
(2–7 skl. suma)

B

1

humanitariniai
mokslai
2

socialiniai
mokslai
3

technologijos
mokslai
4

gamtos mokslai
5

žemės ūkio
mokslai
6

medicinos ir
sveikatos mokslai
7

101
102
103
104
105
106
107
108

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams.
Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį.
Kiti MTEP darbuotojai – techniniai darbuotojai ir jiems prilyginamas personalas, kurių pagrindinei veiklai reikalingos techninės žinios ir patirtis vienoje ar keliose srityse, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti
meistrai, administracinis personalas, sekretoriai ir kanceliarijos darbuotojai, dalyvaujantys MTEP projektuose arba tiesiogiai susiję su tokiais projektais. Atkreipiame dėmesį, kad į šią grupę neįtraukiami
apsaugos, valymo ir priežiūros, maitinimo ir kitas paslaugas teikiantys darbuotojai, bet jų darbo apmokėjimas (užmokesčio dalis, sumokėta už veiklą, skirtą MTEP darbuotojams aptarnauti) turi būti
įskaitomas.

2 491539 518131
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Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)

II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ MTEP, SKAIČIUS

3 491539 518161

M. GRUODŽIO 31 D. PAGAL IŠSILAVINIMĄ
Eil. nr.

A

Iš viso MTEP

iš jų moterys

1

B

Turi mokslo daktaro laipsnį

202

Turi aukštąjį išsilavinimą

203

Turi kitą (vidurinį, pagrindinį ir kt.) išsilavinimą

204

2

III SKYRIUS
TYRĖJŲ SKAIČIUS
Eil. nr. Iš viso
(2–7 skl. suma)
A

B

Tyrėjai, turintys mokslo
daktaro laipsnį (mokslininkai)

M. GRUODŽIO 31 D. PAGAL AMŽIŲ
iki 25 metų

1

25–34 metų

2

35–44 metų

45–54 metų

55–64 metų

65 metų
ir vyresni

4

5

6

7

3

301

iš jų moterys

302

Kiti tyrėjai (be mokslo daktaro
laipsnio, doktorantai)

303

iš jų moterys

304

III skyriaus 1 skl. 301, 302, 303 ir 304 eil. statistiniai duomenys turi sutapti su atitinkamais I skyriaus 1 skl. 103, 104, 105 ir 106 eil. statistiniais duomenimis.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ UŽIMTUMAS MTEP VEIKLOJE
Eil.
nr.

M. PAGAL MOKSLO SRITIS

Tyrėjai

Kiti MTEP darbuotojai

visą darbo dieną ne visą darbo
sąlyginis MTEP
užsiimantys
dieną užsiimantys darbuotojų skaičius
MTEP
MTEP
2

3

4

5

sąlyginis MTEP
darbuotojų skaičius

A

B

Iš viso (403, 405, 407, 409,
411, 413, 415 eil. suma)

401

,

,

402

,

,

Humanitariniai mokslai

403

,

,

Socialiniai mokslai

405

,

,

Technologijos mokslai

407

,

,

Gamtos mokslai

409

,

,

Žemės ūkio mokslai

411

,

,

Medicinos ir
sveikatos mokslai

413

,

,

iš jų moterys

1

visą darbo dieną ne visą darbo
užsiimantys
dieną užsiimantys
MTEP
MTEP

6

Darbuotojų užimtumas MTEP veikloje: IV skyriaus 1, 2, 4, ir 5 skiltyse nurodomas visą darbo dieną ir ne visą darbo dieną MTEP dirbančių asmenų skaičius.
Visą darbo dieną užsiima MTEP veikla – kai mokslinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 90 proc. viso savo darbo laiko. Ne visą darbo dieną užsiima MTEP veikla –
kai mokslinei veiklai skiriama mažiau kaip 90 proc., bet ne mažiau kaip 10 proc. savo darbo laiko.
Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius IV skyriaus 3 ir 6 skiltyse (visos darbo dienos ekvivalentas) gaunamas perskaičiavus asmenis, dirbančius mokslinį darbą
ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių mokslinį darbą visą darbo dieną, skaičių. Apskaičiuojant sąlyginį darbuotojų skaičių (visos darbo dienos ekvivalentą)
ataskaitos IV skyriuje nurodyti tyrėjai dėstytojai (t. y. tie, kuriuos jų institucijų nustatyti jų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai įpareigoja dirbti mokslinį darbą)
įskaičiuojami kaip turintys ne mažesnį kaip 0,33 koeficientą, dėstytojams menininkams atitinkamai taikomas koeficientas 0,11, doktorantams – 0,87.
Pavyzdys:

Asmenys Darbo dienos trukmė
1
1
1
1
1

5

Metinė darbo laiko trukmė Darbo laikas, skirtas MTEP Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius

Visa darbo diena 100 proc. (1)
12 mėn. atitinka 1
Visa darbo diena 100 proc. (1)
12 mėn. atitinka 1
Visa darbo diena 100 proc. (1)
6 mėn. atitinka 0,5
Ne visa darbo diena 50 proc. (0,5)
6 mėn. atitinka 0,5
Ne visa darbo diena 80 proc. (0,8) 10 mėn. atitinka 0,8

100 proc. atitinka 1
33 proc. atitinka 0,33
100 proc. atitinka 1
80 proc. atitinka 0,8
30 proc. atitinka 0,3

1,0 x 1,0 x 1,0 = 1
1,0 x 1,0 x 0,33 =0,33
1,0 x 0,5 x 1,0 = 0,5
0,5 x 0,5 x 0,8 = 0,2
0,8 x 0,8 x 0,3 = 0,2

Iš viso: 2,23 (asmens per metus)

Įmonės kodas registre
Pildoma sveikaisiais skaičiais

4
V SKYRIUS
MTEP FINANSAVIMO ŠALTINIAI

A

MDV-01 (metinė)
M.
Eil. nr.

Tūkst. eurų

B

1

Iš viso (502, 507–515 eil. suma)

501

Valstybės biudžeto lėšos (503–506 eil. suma)

502

tiesioginiai asignavimai

503

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos perskirstytos per
valstybės biudžetą (be institucijos nuosavos dalies lėšų)

504

programinis konkursinis MTEP finansavimas (išskyrus Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas)

505

kitos biudžeto lėšos (iš kitų valstybės įstaigų (be aukštųjų mokyklų), įstaigos įnašas į
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektą ir kt.)

506

Savivaldybių biudžetų lėšos

507

Ne pelno institucijų, privačių asmenų, rėmėjų lėšos

508

Aukštųjų mokyklų lėšos

509

Verslo įmonių lėšos

510

Savos lėšos (lėšos iš ūkinės, komercinės veiklos)

511

užsienio verslo įmonių lėšos

512

Europos Sąjungos lėšos (be lėšų, pateiktų 504 eil.)
Užsienio
finansavimo
tarptautinių organizacijų lėšos (be lėšų, pateiktų 504 eil.)
šaltiniai
kiti šaltiniai (kitų valstybių biudžetų, aukštųjų mokyklų, ne pelno institucijų
lėšos ir kt.)

513
514
515

VI SKYRIUS
M. PAGAL EKONOMINĘ IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJĄ

MTEP IŠLAIDOS

A

Eil. nr.

Tūkst. eurų

B

1

Išlaidos MTEP, iš viso (602, 606 eil. suma)

601

Einamosios išlaidos (603–605 eil. suma)

602

darbo apmokėjimas, įskaitant įvairias priemokas, priedus, kompensacijas ir darbdavio
socialines draudimo įmokas

603

mokėjimai už atliktus MTEP darbus kitoms įmonėms (įstaigoms), autoriniai atlyginimai

604

MTEP paslaugų pirkimas derybų, apklausos, atviro konkurso būdu

6041

MTEP paslaugų pirkimas ikiprekybinių pirkimų būdu

6042

kitos išlaidos (prekėms ir paslaugoms, medžiagoms įsigyti, 87 proc. doktorantų stipendijų)
Ilgalaikio turto MTEP veiklai įsigijimas
(607–610 eil. suma)

605
606

žemė, pastatai ir statiniai

607

mašinos ir įranga

608

kompiuterinė ir programinė įranga (įsigyta ir savo jėgomis sukurta)

609

iš jų savo jėgomis sukurta
intelektinės nuosavybės ir kitos išlaidos MTEP vykdyti

609a
610

9 491539 518189

Pildoma sveikaisiais skaičiais
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Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)

VII SKYRIUS
M. PAGAL SOCIALINIUS EKONOMINIUS TIKSLUS

MTEP IŠLAIDOS
Pildoma sveikaisiais skaičiais

A
Iš viso
(702–713, 720 eil. suma)

Eil. nr.

Tūkst. eurų

B

1

701

1. Žemės ir atmosferos tyrinėjimas

702

Apima MTEP, susijusią su žemės plutos ir mantijos, jūrų, vandenynų ir atmosferos tyrimais bei jų panaudojimu moksliniams tyrimams.
Taip pat apima klimato ir meteorologinius mokslinius tyrimus, poliarinius tyrinėjimus, naudingųjų iškasenų, naftos ir gamtinių dujų
žvalgymą, jūros dugno tyrimą ir išnaudojimą, hidrologiją. Į 1 socialinių ekonominių tikslų (toliau – SET) skyrių neįtraukiamas taršos
tyrimas (įtraukiamas į 2 SET), dirvožemio kultūrinimas (įtraukiamas į 4 SET), žemės naudojimas ir žuvininkystė (įtraukiami į 8 SET).

2. Aplinka
Apima MTEP, susijusią su taršos kontrolės tyrimais, kurių tikslas yra identifikuoti ir analizuoti taršos šaltinius bei jų priežastis, taip pat
visus teršalus, įskaitant jų pasklidimą aplinkoje, poveikį žmogui, biologinėms rūšims (faunai, florai, mikroorganizmams) ir biosferai,
stebėsenos įrangą visų rūšių taršai matuoti, šalinti visų formų taršą ir vykdyti prevenciją visų rūšių aplinkoje ir tobulinti. Taip pat įeina:
atmosferos ir klimato apsauga, aplinkos oro apsauga, kietosios atliekos, aplinkos vandens apsauga, dirvožemio ir gruntinio vandens
apsauga, triukšmo ir vibracijos, rūšių ir arealo apsauga, apsauga nuo gamtos nelaimių, radioaktyvios taršos.

3. Kosminės erdvės tyrinėjimas
Apima visus civilinius kosminės erdvės MTEP, taikomąsias tyrimų programas, paleidimo sistemas, kosminės erdvės laboratorijas ir
kosminius skrydžius. Į šį SET neįeina MTEP gynybos srityje (įtraukiama į 13 SET). Civiliniai kosminės erdvės MTEP tyrimai paprastai
nėra susiję su konkrečiais tikslais, jie dažnai turi specifinių tikslų, pvz., kelti bendrą žinių lygį (pvz., astronomijos), arba yra susiję su
konkrečiu pritaikymu (pvz., ryšių palydovais).

4. Transportas, ryšiai ir kita infrastruktūra
Apima MTEP, susijusią su infrastruktūra ir žemės plėtra, įskaitant ir pastatų statybą, bendruoju žemės naudojimo (žemėnaudos)
planavimu, apsauga nuo kenksmingo poveikio planuojant miestus ir kaimus, bet neapima kitų rūšių taršos tyrimų (įtraukiama į 2 SET).
Taip pat apima transporto sistemas, ryšių sistemas, statybą ir pastatų projektavimą, civilinę inžineriją, vandens tiekimą.

5. Energetika
Apima MTEP, susijusią su visų formų energijos gamyba, akumuliavimo, pernešimo, skirstymo ir racionalaus naudojimo tyrimus. Taip
pat apima procesų, skirtų energijos gamybos ir skirstymo efektyvumui didinti, MTEP tyrimus, racionalaus energijos išteklių panaudojimo
tyrimus bei energijos tvermės tyrimus. Energijos efektyvumo, CO2 surinkimo ir saugojimo, energijos šaltinių atnaujinimo, atomo
branduolio dalijimosi ir branduolinės sintezės, vandenilio ir kuro elementų, kitų energijos ir saugojimo technologijų tyrimus. Į šį SET
neįtraukiami su žvalgomaisiais darbais susiję MTEP (įtraukiama į 1 SET), transporto priemonių ir variklių varomosios galios MTEP
(įtraukiama į 6 SET).

6. Pramoninė gamyba ir technologijos
Apima MTEP, susijusią su pramoninės gamybos ir technologijų tobulinimu, produktų ir jų gamybos procesais. Taip pat apima
ekonominio efektyvumo ir konkurencingumo didinimą, atliekų antrinį (metalų ir ne metalų) perdirbimą. Į šį SET neįtraukiami pramonės
produktų ir jų gamybos procesų tyrimai, kai jie sudaro neatsiejamą kitų siekių dalį (pvz., gynybos, aeronautikos, energetikos, žemės ūkio).

7. Sveikata
Apima MTEP, kurių tikslas yra žmogaus sveikatos apsauga, palaikymas ir gydymas, apimant mitybos ir maisto produktų higieninius
aspektus. Aprėpia profilaktinę mediciną, įskaitant visus medicininio ir chirurginio gydymo būdus, taikomus tiek pavieniams žmonėms,
tiek jų grupėms, ligonių gydymą ligoninėje ir slaugą namuose bei MTEP tyrimus socialinės medicinos, pediatrijos bei geriatrijos srityse.
Taip pat apima užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų profilaktiką ir priežiūrą, sveikatos būklės stebėjimą, sveiko gyvenimo būdo
skatinimą, teisės aktus ir reglamentus, susijusius su visuomenės sveikata, visuomenės sveikatos vadybą, specifines visuomenės
sveikatos paslaugas, pažeidžiamų ir didelės rizikos žmonių grupių asmens sveikatos priežiūrą.

8. Žemės ūkis

703

704

705

706

707

708

709

Apima MTEP, susijusią su žemės ūkiu, miškininkyste, žuvininkyste ir maisto produktų gamyba, cheminių trąšų, biocidų, biologinių
pesticidų kontrole ir žemės ūkio mechanizavimu, žemės ūkio ir miškininkystės veiklos poveikiu aplinkai, maisto produktų gamybos
našumo ir technologijų plėtra. Taip pat apima gyvulininkystės ir pienininkystės mokslus, veterinarijos mokslus ir kitus žemės ūkio
mokslus. Į šį SET neįtraukiami MTEP, susiję su taršos mažinimu (įtraukiama į 2 SET), kaimo vietovių plėtra, pastatų statyba ir
planavimu, poilsio ir pramogų kaimo vietovėse patogumų gerinimu bei žemės ūkio aprūpinimu vandeniu (įtraukiama į 4 SET),
energijos taupymo priemonėmis (įtraukiama į 5 SET), maisto pramone (įtraukiama į 6 SET).

9. Švietimas

710

Apima MTEP, susijusią su bendruoju ugdymu, įskaitant mokymą, pedagogiką, didaktiką, specialiuoju mokymu (mokymu, skirtu
gabiems bei mokymosi negalią turintiems asmenims). Tiriamos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo
įstaigos, aukštosios mokyklos ir pagalbines paslaugas švietimui teikiančios įstaigos.

10. Kultūra, poilsis, religija ir žiniasklaida

711

Apima MTEP, susijusią su socialiniais reiškiniais kultūros, religijos ir laisvalaikio srityse, siekiant apibrėžti jų įtaką gyvenimui
visuomenėje, taip pat su rasine ir kultūrine integracija bei socialiniais ir kultūriniais pasikeitimais šiose srityse. Sąvoka ,,kultūra“
apima sociologijos mokslus, religiją, meną, sportą ir laisvalaikį, taip pat apima, inter alia, MTEP tyrimus žiniasklaidoje, kalbų
mokėjimą ir socialinę integraciją, bibliotekas, archyvus ir užsienio kultūros politiką. Taip pat apima pramogų ir sporto, kultūros,
transliacijos ir leidybos, religines ir kitas bendruomenės paslaugas.

11. Politinė ir socialinė sistema, jos struktūra ir raida

712

Apima MTEP, susijusią su visuomenės politine struktūra, viešuoju administravimu ir ekonomine politika, kraštotyra ir įvairių lygmenų
valdymu, socialine kaita, socialiniais procesais ir socialiniais konfliktais, socialinės apsaugos ir socialinės paramos sistemų plėtojimu,
darbo organizavimo socialiniais aspektais. Taip pat apima lyčių socialines studijas, įskaitant diskriminaciją, kovos su skurdu vietiniu,
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu metodų vystymą, specifinės gyventojų kategorijos apsaugą socialiniu lygmeniu (imigrantai, nusikaltėliai,
iš mokyklų ar kitų įstaigų pašalinti asmenys), sociologiniu lygmeniu, t. y. atsižvelgiant į gyvenimo būdą (jauni žmonės, suaugusieji,
pensininkai, neįgalieji), ir ekonominiu lygmeniu (vartotojai, ūkininkai, žvejai, bedarbiai), socialinės paramos teikimo būdus, įvykus
netikėtiems pasikeitimams (gamtiniams, technologiniams ar socialiniams) visuomenėje. Į šį SET neįtraukiami MTEP, susijusi su
sveikata darbe, bendruomenių sveikatos kontrole organizaciniu ir socialiniu medicininiu požiūriu, tarša darbo vietoje, nelaimingų
atsitikimų darbe prevencija bei nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių medicininiais aspektais (įtraukiama į 7 SET).

VII skyriaus 701 eil. turi būti lygi VI skyriaus 601 eil.

2 491539 518216
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Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)

Pildoma sveikaisiais skaičiais

A
12. Bendra pažinimo plėtra (714–719 eil. suma) (MTEP)

Eil. nr.

Tūkst. eurų

B

1

713

12.1. susijusi su gamtos mokslais
apima MTEP matematikos, kompiuterių ir informatikos mokslų, fizikos mokslų, chemijos mokslų, žemės ir su gamtos apsauga
susijusių mokslų, biologijos mokslų (medicinos mokslai įtraukiami į 12.3 SET, o veterinarijos mokslai įtraukiami į 12.4 SET) ir kitų
gamtos mokslų srityse.

12.2. susijusi su technologijos mokslais
apima MTEP statybos, elektros ir elektronikos, informatikos, mechanikos, chemijos, medžiagų, medicininės, aplinkos, aplinkos
biotechnologijų, pramonės biotechnologijų, nanotechnologijų ir kitose inžinerijos ir technologijų srityse.

12.3. susijusi su medicinos ir sveikatos mokslais
apima MTEP tyrimus pagrindinės medicinos, klinikinės medicinos, sveikatos mokslų, medicininės biotechnologijos ir kitų medicinos
mokslų srityse.

12.4. susijusi su žemės ūkio mokslais
apima MTEP žemės ūkio (agronomijos) mokslų, miškininkystės, žuvininkystės, gyvulininkystės ir pienininkystės mokslų, veterinarijos
mokslų, žemės ūkio biotechnologijos mokslų ir kitų žemės ūkio mokslų srityse.

12.5. susijusi su socialiniais mokslais

714

715

716

717

718

apima MTEP psichologijos, ekonomikos ir verslo, edukologijos mokslų, sociologijos, teisės, politikos mokslų, socialinės ir
ekonominės geografijos, žiniasklaidos ir komunikacijos ir kitų socialinių mokslų srityse.

12.6. susijusi su humanitariniais mokslais
apima MTEP istorijos ir archeologijos, kalbos ir literatūros, filosofijos, etikos ir religijos, meno (menai, meno istorija, muzika, scenos
meno rūšys) ir kitų humanitarinių mokslų srityse.

13. Gynyba
MTEP, susijusi su kariniais tikslais, gynybos institucijų finansuojamais fundamentiniais moksliniais tyrimais, branduoliniais ir kosminiais
moksliniais tyrimais. Į šį SET neįeina gynybos institucijų finansuojami civiliniai MTEP, pvz., meteorologijos, telekomunikacijų ir sveikatos
srityse – jie turėtų būti klasifikuojami atitinkamuose SET.
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VIII SKYRIUS
MTEP IŠLAIDOS

Pildoma sveikaisiais skaičiais
Eil. nr.
A

Iš viso, tūkst. eurų
(2–4 skl. suma)

B

Iš viso (802–807 eil. suma)

801

Humanitariniai mokslai

802

Socialiniai mokslai

803

Technologijos mokslai

804

Gamtos mokslai

805

Žemės ūkio mokslai

806

Medicinos ir sveikatos mokslai

807

1

M. PAGAL MOKSLO SRITIS
Fundamentiniai
moksliniai tyrimai
2

Taikomieji moksliniai
tyrimai
3

Eksperimentinė
plėtra
4

VIII skyriaus 801 eil. 1 skl. turi būti lygi VI skyriaus 601 eil.

9 491539 518240

7

Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)

IX SKYRIUS
MTEP IŠLAIDOS

M. PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS

9.1. Ar Jūsų įstaigos MTEP veikla susijusi su biotechnologijomis (technologijos,
naudojančios organizmus, ląsteles, jų dalis ar molekulinius analogus)?

taip

 į 9.1.1. klausimą

9.1.1. Įvertinkite, kokia Jūsų įstaigos MTEP išlaidų dalis susijusi su
biotechnologijomis (tūkst. eurų arba procentais nuo visų MTEP išlaidų)?

ne



į 9.2. klausimą

Tūkst. EUR arba

9.2. Ar Jūsų įstaigos MTEP veikla susijusi su nanotechnologijomis
(mažų medžiagų dalelių, matuojamų nanometrais panaudojimu)?

taip

 į 9.2.1. klausimą

9.2.1. Įvertinkite, kokia Jūsų įstaigos MTEP išlaidų dalis susijusi su
nanotechnologijomis (tūkst. eurų arba procentais nuo visų MTEP išlaidų)?

,

%

,

%

ne

Tūkst. EUR arba

Pastabos:

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įstaigos vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1402, faks. (8 5) 219 7172, 236 4790, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 310 529, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 345 700, faks. (8 46) 340 812, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 468 701, faks. (8 45) 463 941, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 420 631, faks. (8 41) 525 010, 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 4673, 236 4621, faks. (8 5) 236 4872,
el. p. mdv-01-metine@stat.gov.lt.
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