Lietuvos statistikos departamento
Apklausų organizavimo skyriui

Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. DĮ-286

VARTOTOJŲ NUOMONIŲ STATISTINIO TYRIMO ANKETA
VNT-01 (MĖNESINĖ)
Tyrimo mėnuo

Apklausiami 16–84 metų amžiaus privačių namų ūkių nariai
Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų statistinių
duomenų konfidencialumą
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Kviečiame statistinio tyrimo anketą pildyti ir teikti internetu
apklausos.stat.gov.lt

Namų ūkio numeris
Ar respondentas yra atrinktasis asmuo (1 – taip, 2 – ne)

Apklausos data: |___|___|___|___| |___|___| |___|___|
mėnuo

metai

1.

Kaip, Jūsų nuomone, pasikeitė šalies ekonominė
padėtis per praėjusius 12 mėnesių?

1

labai pagerėjo

2

truputį pagerėjo

3

nepasikeitė

4

truputį pablogėjo

5

labai pablogėjo

6

negaliu pasakyti

2.

Kaip, Jūsų nuomone, pasikeis šalies ekonominė
padėtis per artimiausius 12 mėnesių?

1

labai pagerės

2

truputį pagerės

3

nepasikeis

4

truputį pablogės

5

labai pablogės

6

negaliu pasakyti

3.

Kaip, Jūsų nuomone, pasikeis bedarbių skaičius
šalyje per artimiausius 12 mėnesių?

1

labai išaugs

2

truputį išaugs

diena

4.1.

Kiek procentų, Jūsų nuomone, per praėjusius
12 mėnesių padidėjo kainos? ____,___ %  5 kl.

4.2.

Kiek procentų, Jūsų nuomone, per praėjusius
12 mėnesių sumažėjo kainos? ____,___ %

5.

Palyginti su kainų pokyčiais per praėjusius
12 mėnesių, kaip, Jūsų nuomone, kainos keisis
per artimiausius 12 mėnesių?

1

kainos kils sparčiau  5.1 kl.

2

kainų augimas išliks toks pat  5.1 kl.

3

kainos augs lėčiau  5.1 kl.

4

kainos nesikeis  6 kl.

5

kainos sumažės  5.2 kl.

6

negaliu pasakyti  6 kl.

5.1.

Kiek procentų, Jūsų nuomone, kainos padidės
per artimiausius 12 mėnesių? ____,___ %  6 kl.

5.2.

Kiek procentų, Jūsų nuomone, kainos sumažės
per artimiausius 12 mėnesių? ____,___ %

6.

Jūsų nuomone, ar dabar tinkamas metas
žmonėms pirkti didesnius pirkinius,
pvz., baldus, buitinę techniką ir pan.?

3

išliks nepakitęs

4

truputį sumažės

1

taip, dabar tinkamas metas

5

labai sumažės

2

nei tinkamas, nei netinkamas metas

6

negaliu pasakyti

3

ne, dabar netinkamas metas pirkti

4

negaliu pasakyti

4.

Kainos, palyginti su buvusiomis prieš 12 mėnesių,
Jūsų nuomone, dabar yra:

1

daug didesnės  4.1 kl.

7.

Jūsų nuomone, ar, atsižvelgiant į bendrą
ekonominę padėtį, dabar:

2

pastebimai didesnės  4.1 kl.

1

labai geras metas taupyti

3

truputį didesnės  4.1 kl.

2

gana geras metas taupyti

4

tokios pat  5 kl.

3

gana nepalankus metas taupyti

5

mažesnės  4.2 kl.

4

labai nepalankus metas taupyti

6

negaliu pasakyti  5 kl.

5

negaliu pasakyti

2
8.

Kuris iš šių teiginių geriausiai apibūdina dabartinę
Jūsų namų ūkio padėtį?

1

mes daug sutaupome (sukaupiame)

2

mes truputį sutaupome

3
4

išleidžiame viską, ką gauname
mes turime leisti santaupas

5

mes turime skolintis

6

negaliu pasakyti

9.

Jūsų namų ūkio finansinė padėtis, palyginti su
buvusia prieš 12 mėnesių:

1
2

labai pagerėjo
truputį pagerėjo

3

nepasikeitė

4

truputį pablogėjo

5

labai pablogėjo

6

negaliu pasakyti

10.

Kaip, Jūsų nuomone, Jūsų namų ūkio finansinė
padėtis pasikeis per artimiausius 12 mėnesių?

14.
1
2
3
4
5

15.
1
2
3
4
5

Jūsų lytis
vyras

17.

Jūsų amžius
(nurodykite sukakusių metų skaičių) ________

labai pagerės

2

truputį pagerės

3

nepasikeis

4

truputį pablogės

5

labai pablogės

2

6

negaliu pasakyti

3

Ar tikėtina, kad per artimiausius 12 mėnesių
Jūs galėsite nors kiek sutaupyti?

1

labai tikėtina

2

gana tikėtina

3

gana netikėtina

4

labai netikėtina

5

negaliu pasakyti

12.

18.
1

19.
1
2
20.

daug didesnė
truputį didesnė

3

tokia pat

4

truputį mažesnė

5

daug mažesnė

6

negaliu pasakyti

Kaip tikėtina, kad per artimiausius 12 mėnesių
Jūs pirksite automobilį?

1

labai tikėtina

2

gana tikėtina

3

gana netikėtina

4

labai netikėtina

5

negaliu pasakyti

moteris

Jūsų išsilavinimas
neturite pradinio, pradinis (be / su profesine
kvalifikacija), pagrindinis
pagrindinis su profesine kvalifikacija, vidurinis (be / su
profesine kvalifikacija), specialusis vidurinis
aukštesnysis, aukštasis
Ar Jūs turite darbą? (esate samdomasis
darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo,
ūkininkas, dirbantis šeimos versle ir pan.)
Taip  20 kl.
Ne  22 kl.
Nurodykite savo profesiją (pareigas, atliekamą
darbą) darbovietėje ar užsiimant individualia veikla

(pareigos, profesija ar atliekamas darbas)

21.
1
2

Jūs dirbate:
visą darbo dienos ar savaitės laiką  23 kl.
ne visą darbo dienos ar savaitės laiką  23 kl.

22.
1

Kuriai gyventojų grupei save priskirtumėte?
bedarbių
senatvės ar išankstinės senatvės pensininkų, asmenų
su negalia
ekonomiškai neaktyvių asmenų (mokinių, studentų,
namų šeimininkų (-ių) ir kt.)

2
3

Į 13–15 kl. atsakyti sausio, balandžio, liepos, spalio mėn.

13.

2

Jeigu nepavyko rasti klasifikatoriuje, įrašykite
___________________________________________

Kaip manote, ar pinigų suma, kurią Jūs išleisite
didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai
ir pan.) per artimiausius 12 mėnesių, palyginti su
suma, išleista per praėjusius 12 mėnesių, bus:

1
2

Ar tikėtina, kad per artimiausius 12 mėnesių
Jūs išleisite didelę pinigų sumą būstui pagerinti,
pvz., centriniam šildymui, sanitarinių mazgų
kapitaliniam remontui ir pan.?
labai tikėtina
gana tikėtina
gana netikėtina
labai netikėtina
negaliu pasakyti

16.
1

1

11.

Ar Jūs planuojate pirkti ar statyti namą, butą,
vasarnamį ir pan. (sau, šeimos nariui)
per artimiausius 12 mėnesių?
taip, tikrai
galbūt
greičiausiai ne
ne
negaliu pasakyti

23.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti:

1
2
3
4
5
6

Kokios Jūsų namų ūkio mėnesinės pajamos
(eurais), atskaičius mokesčius?
mažiau kaip 300
7
701–800
300–350
8
801–900
351–400
9
901–1 100
401–500
10
1 101–1 500
501–600
11
daugiau kaip 1500
601–700
12
Negaliu pasakyti
|___|___| min.

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4919; el. p. nut@stat.gov.lt.

