Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio
tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) priedas
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų
statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012
(OL 2012 L 142, p. 26).
2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl
Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011
L 192, p. 17).
Ištisinis statistinis tyrimas.
Statistinę anketą pildo fiziniai asmenys, turintys verslo liudijimą ar (ir) individualios
veiklos pažymą teikti apgyvendinimo paslaugas.
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie apgyvendinimo
paslaugos teikėjų skaičių pagal apgyvendinimo įstaigos rūšis, numerių ir vietų skaičių, jų
užimtumą, apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičių pagal šalis, apgyvendinimo
veiklos pajamas, dirbančių asmenų skaičių, dirbtų valandų bei algų ir atlyginimų
pokyčius.
55 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus ketvirtiniame informaciniame pranešime
„Apgyvendinimo paslaugų statistika“;
65 d. pusmečiui pasibaigus informaciniame pranešime „Apgyvendinimo paslaugų statistika
apskrityse ir savivaldybėse“;
rugpjūčio mėn. leidinyje „Turizmas Lietuvoje“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad fiziniai
asmenys privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos
darbų programa.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos 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 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

