Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo
anketos NŪB-01 (metinės)
1 priedas
„Statistiniai duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos
rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis.

Namų ūkių biudžetų tyrimas

NAMŲ ŪKIO IŠLAIDŲ

DIENORAŠTIS
Jūsų klausėjas _______________________
Telefonas ___________________________

Namų ūkio numeris
Vietovės kodas
Tyrimo mėnuo
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DIENA .

1.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

IŠLAIDOS MAISTUI IR GĖRIMAMS NE NAMIE

Įrašykite visų namų ūkio narių išlaidas maistui restoranuose, kavinėse, baruose, valgyklose.
Taip pat įrašykite į namus atvežto maisto (pvz., picos ar pan.) vertę

1.

Restorane

2.

Kavinėje, bare

3.

Valgykloje

4.

Maistas į namus

5.

Kita (pvz., sumestiniai pietūs, gatvės prekyba)

2.
Eil.
Nr.

SEKMADIENIS

Sumokėta
EUR

ct

IŠLAIDOS MAISTO PRODUKTAMS, NEALKOHOLINIAMS IR
ALKOHOLINIAMS GĖRIMAMS, TABAKO GAMINIAMS
Išlaidų
kodas

Aprašykite nusipirktą produktą

Kiek
sumokėta
EUR

! Nepildykite patamsintų langelių. Juos užpildys klausėjas.

ct

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje
3 – šuniui,
katei ir pan.
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Drabužio ar avalynės pavadinimas

Kam buvo pirkta
vaikui iki 13 metų

Išlaidų
kodas

vyrui

Eil.
Nr.

IŠLAIDOS DRABUŽIAMS IR AVALYNEI

moteriai

3.

4.

IŠLAIDOS KITOMS PREKĖMS IR PASLAUGOMS

Eil.
Nr.

Išlaidų
kodas

Prekės ar
paslaugos
pavadinimas

Nepamirškite įrašyti išlaidų
vaistams, laikraščiams ir žurnalams, transporto
bilietams, degalams, asmeninės higienos priemonėms,
skalbimo priemonėms, loterijos bilietams ir kt.

! Nepildykite patamsintų langelių. Juos užpildys klausėjas.

Kiek
Pažymėkite,
sumokėta jeigu pirkta
EUR

ct

Kiek sumokėta

EUR

ct

1 – internetu
2 – užsienyje

Pažymėkite,
jeigu pirkta
1 – internetu
2 – užsienyje
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5.

PER DVI SAVAITES SUVARTOTAS MAISTAS

Į šią lentelę įrašykite, kiek per 14 tyrimo dienų suvartojote:
 produktų, gautų iš savo asmeninio ūkio, verslo, žvejybos ar medžioklės;
 perdirbtų užsiaugintų produktų;
 maisto produktų, kuriuos nesvarbu kada nemokamai gavote iš tėvų, vaikų, giminaičių ar pan. Žymėti reikia tik
tuos gautus maisto produktus, kurių giminaičiai nepirko, o patys užaugino, sumedžiojo, sužvejojo ar pan.

! Nerašykite, kiek suvartojote produktų, kuriuos Jūs pirkote anksčiau ar tyrimo metu.

Pažymėkite suvartoto produkto kiekį, apytikslę jo vertę ir iš kur buvo gautas produktas.
Nemokamai gauti ir suvartoti produktai

Kiekis

Prašome nurodyti iš savo ūkio
ir nemokamai
gautų suvartotų
produktų
apytikslę vertę

EUR

ct

Iš kur gauta:
Iš savo ūkio ......... 1
Iš savo verslo ....... 2
Sužvejota, surinkta,
sumedžiota .......... 3
Iš tėvų, vaikų, draugų
ar pan. ................. 4
Darbe .................. 5
Socialinė parama .. 6
Kita ..................... 7

PIENAS
IR PIENO
PRODUKTAI

MĖSA
IR MĖSOS
PRODUKTAI

DARŽOVĖS

1. Pienas

l

2. Rūgpienis

l

3. Varškė

kg

4. Varškės sūris

kg

5. Grietinė

kg

6. Kiaušiniai

vnt.

7. Sviestas

kg

8. Kiauliena (išskyrus subproduktus)

kg

9. Jautiena (išskyrus subproduktus)

kg

10. Veršiena (išskyrus subproduktus)

kg

11. Vištiena

kg

12. Rūkyta, vytinta mėsa

kg

13. Rūkytos, vytintos dešros

kg

14.Taukai

kg

15. Rūkyti lašiniai

kg

16. Bulvės

kg

17. Baltagūžiai kopūstai

kg

18. Pomidorai

kg

19. Švieži agurkai

kg

20. Pupelės, žirniai, pupos

kg

21. Svogūnai (išskyrus laiškus)

kg

22. Morkos

kg

23. Burokėliai, ridikai ir kiti šakniavaisiai

kg
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Nemokamai gauti ir suvartoti produktai

Kiekis

Prašome nurodyti iš savo ūkio
ir nemokamai
gautų suvartotų
produktų
apytikslę vertę

EUR

ct

Iš kur gauta:
Iš savo ūkio ......... 1
Iš savo verslo ....... 2
Sužvejota, surinkta,
sumedžiota .......... 3
Iš tėvų, vaikų, draugų
ar pan. ................. 4
Darbe .................. 5
Socialinė parama .. 6
Kita ..................... 7

DARŽOVĖS

VAISIAI

24. Švieži, sūdyti, šaldyti grybai

kg

25. Svogūnų laiškai, salotos, krapai,
rūgštynės ir pan.

kg

26. Rauginti kopūstai, agurkai

kg

27. Marinuoti agurkai

kg

28. Marinuoti pomidorai, konservuotos
mišrainės

kg

29. Obuoliai

kg

30. Kriaušės

kg

31. Slyvos, vyšnios, trešnės ir kiti
kaulavaisiai

kg

32. Sodo uogos

kg

33. Miško uogos

kg

34. Džiovinti vaisiai, uogos ir riešutai

kg

ŽUVIS IR ŽUVIES 35. Šviežia žuvis

kg

PRODUKTAI

36. Rūkyta, vytinta žuvis

kg

37. Uogienė, džemas

kg

38. Vaisių, uogų tyrės
UOGIENĖS,
39. Medus
MEDUS, GĖRIMAI
40. Kompotai

KITI PRODUKTAI (ĮRAŠYKITE)

41. Vaisių sultys

kg
kg
l
l
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6.

IŠLAIDOS KOMUNALINĖMS PASLAUGOMS

Įrašykite, kiek per mėnesį sumokėjote už komunalines paslaugas, elektrą, dujas ir kt.
Tam, kad Jums būtų patogiau, rašykite duomenis iš bendrijų ar kitų įstaigų teikiamų mokėjimų pranešimų.
Jeigu sunku užpildyti šią lentelę, prašykite klausėjo pagalbos.
Paslaugos pavadinimas

Kiek sumokėta
EUR

Elektra
Dujos

1. Elektros energija
2. Gamtinės dujos
3. Suskystintos dujos
4. Šildymas

Šildymas ir karštas
vanduo

5. Šildymo ir karšto vandens priežiūra
6. Kompensacija už šildymą, karštą vandenį
7. Karštas vanduo
8. Gyvatuko mokestis, cirkuliacinė šiluma
9. Šaltas vanduo ir kanalizacija

Šaltas vanduo

10. Šalto vandens pardavimas
11. Kompensacija už šaltą vandenį

Liftas

12. Naudojimasis liftu
13. Šiukšlių išvežimas, šiukšliavamzdis
14. Bendrų patalpų apšvietimas
15. Bendrų patalpų valymas, teritorijos priežiūra
16. Administravimo, eksploatacinės išlaidos

Kitos komunalinės
paslaugos

17. Remonto darbai
18. Kaupimo fondas, amortizaciniai atskaitymai
19. Namo renovavimo išlaidos
20. Banko paslaugos
21. Telefonspynė (kodinis užraktas)
22. Delspinigiai
23. Signalizacija
24. Mokestis už laidinį telefoną
25. Mokestis už mobilųjį telefoną, papildymo kortelės
26. Mokestis už interneto ir elektroninio pašto paslaugas

Telefonas, internetas

27. Mokestis už paslaugų rinkinį (telefoną, internetą ir
televiziją)
28. Kabelinė, skaitmeninė, palydovinė televizija
29. Radijo taškas
30. Buto nuomos mokestis, kai nuomojamasi iš privačių
asmenų

Buto, bendrabučio
nuoma

31. Buto nuoma (neprivatizuoti butai)
32. Mokesčiai už antrą gyvenamąją patalpą
33. Mokestis už mokymo įstaigos bendrabutį
34. Mokestis už kitus bendrabučius

Kiti mokėjimai

35. Mokestis už šuns, katės laikymą
36. Kita (įrašykite) ________________________________

ct
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7.

MOKESČIAI, PINIGINIAI PERVEDIMAI IR DRAUDIMO ĮMOKOS

Šiame skyriuje prašome nurodyti visas išlaidas mokesčiams, piniginius pervedimus ir įvairias draudimo įmokas tyrimo
laikotarpiu
Įmokos pavadinimas

Kiek sumokėta
EUR

1. Žemės mokestis
2. Nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčiai, įmokos,
rinkliavos

3. Grynųjų pinigų išėmimo mokestis, banko mokestis atsiskaitant
už paslaugas, mokestis už piniginių perlaidų siuntimą ir pan.
4. Kiti mokesčiai, rinkliavos (partijos nario mokestis, viza, bauda,
žvejybos leidimas ir kt.)
5. Namų, turto draudimas
6. Transporto priemonių draudimas (civilinės atsakomybės, kasko)

Draudimo įmokos

7. Sveikatos draudimas (ligos ir nelaimingo atsitikimo atveju bei
vykstant į užsienį)
8. Įmokos į privatų pensijų (III pakopos) ir sveikatos draudimo
fondus
9. Įmokos už kaupiamąjį gyvybės, vedybų, studijų ir kitą draudimą
10. Mokestis už vaikų darželį (vaikams nuo 3 metų)

Kita

11. Mokestis už vaikų lopšelį-darželį (vaikams iki 3 metų)
12. Aukos

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime!

ct

