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INFORMACIJA DĖL VIETINIO TURIZMO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ANKETA TUR-03 (KETVIRTINĖ)
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).
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).
STATISTINIO Atrankinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS, Statistiniai duomenys renkami apklausiant 15 metų ir vyresnius gyventojus, gyvenančius
APIMTIS IR
atrinktuose namų ūkiuose. Imtis – 6 000 namų ūkių.
TIKSLAS
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie Lietuvos
gyventojų, keliaujančių už savo įprastinės gyvenamosios aplinkos ribų, kelionių skaičių ir
tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipus, kelionių išlaidas.
STATISTINĖS 87 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus ketvirtiniame informaciniame pranešime
INFORMACIJOS „Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika“;
PASKELBIMO Rugpjūčio mėn. metiniame statistikos leidinyje „Turizmas Lietuvoje“;
LAIKAS IR
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
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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.“
________________
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PAAIŠKINIMAI GYVENTOJŲ TURISTINIŲ KELIONIŲ STATISTINIO TYRIMO
ANKETAI TUR-03 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Gyventojų turistinių kelionių statistinio tyrimo anketa TUR-03 (toliau – anketa) pildoma apklausiant 15
metų amžiaus ir vyresnius Lietuvos gyventojus, keliaujančius už savo įprastos gyvenamosios aplinkos ribų
Lietuvoje bei vykstančius į užsienį be nakvynės (vienadienės kelionės) ir su nakvyne. Kasdienės (įprastos)
kelionės į darbą, studijas neįskaitomos. Tai pat neįskaitomos kai kurios ne savo noru pasirinktos kelionės, pvz.,
nesavanoriškas buvimas ligoninėje ir kitose medicinos įstaigose, kai medicininį gydymą skiria gydytojas, karo
tarnyba, bausmės atlikimas kalėjime.
2. Anketą pildo namų ūkio gyventojas arba klausėjas. Jeigu su respondentu į kelionę vyko nepilnamečiai
(vaikai iki 15 metų amžiaus), visos jiems kelionėje skirtos išlaidos nurodomos anketoje.
3. Turizmas – veikla, susijusi su kelione už asmens įprastinės aplinkos ribų įvairioms reikmėms tenkinti.
3.1. Vienadienės kelionės (kelionės be nakvynės) Lietuvoje ir užsienyje apima šalies gyventojų,
keliaujančių už jų įprastinės aplinkos ribų savo arba kitoje šalyje (užsienyje), bet neapsistojančių nakvynei,
keliones.
3.2. Kelionės su nakvyne Lietuvoje ir užsienyje apima šalies gyventojų, keliaujančių ir nakvojančių už jų
įprastinės aplinkos ribų savo arba kitoje šalyje (užsienyje), keliones.
4. Anketos adresinėje dalyje nurodomi pagrindiniai rekvizitai (namų ūkio nr. (pildo Lietuvos statistikos
departamento darbuotojai), namų ūkio adresas, tiriamasis laikotarpis). Respondento klausiama apie praėjusio
mėnesio keliones (vienadienes ir su nakvyne) gyvenamosios savivaldybės teritorijoje (iš kaimo į miestą, iš
miesto į kaimą arba iš vieno miesto į kitą), į kitų savivaldybių miestus ar kaimo vietoves ir keliones užsienyje.
Pirmiausia įrašoma informacija apie keliones Lietuvoje, po to – apie užsienio keliones.
5. Anketos I skyriuje nurodoma, ar namų ūkio nariai praėjusį mėnesį vyko į vienadienes (be nakvynės)
keliones už savo įprastos gyvenamosios aplinkos ribų Lietuvoje ir užsienyje. Įprasta gyvenamoji aplinka –
teritorija (miestas ar kaimo vietovė), kurioje žmogus nuolat gyvena.
5.1. Jeigu respondentas į 1.1 klausimą atsako teigiamai, jam pateikiami 1.2 klausimas. Jeigu respondentas į
1.1 klausimą atsako neigiamai, pereinama prie 1.1 klausimo nevykimo priežasčių ir nurodoma priežastis (gali
būti ne viena), kodėl jis nekeliavo, po to pereinama prie II skyriaus klausimų.
5.2. Anketos 1.2–1.3 klausimuose pažymima, kiek Lietuvos teritorijų ir užsienio šalių praėjusį mėnesį
respondentas (ir jo namų ūkio nariai) aplankė, kokiu tikslu, kiek kartų lankėsi toje pačioje teritorijoje, kokia
transporto priemone naudojosi, kiek vidutiniškai išleido pinigų vienai kelionei. Įrašomas aplankytos teritorijos
(miestas, kaimo vietovė) arba šalies pavadinimas, pažymima viena pagrindinė transporto priemonė ir įrašomos
vidutinės vienos kelionės išlaidos.
Jeigu respondentas 1.2 klausime nurodo, kad kelionėje nepatyrė išlaidų dėl kokios nors priežasties
(respondentas išlaidų nenurodė, neturėjo ar jas apmokėjo kitas fizinis ar juridinis asmuo, ar respondento išlaidas
apmokėjo kitas to paties namų ūkio gyventojas, vykęs su respondentu į tą pačią kelionę, kurio įrašomas vardas
ir pavardė), tada 1.3 klausime išlaidos nepildomos, pereinama prie II skyriaus klausimų.
5.3. Anketos 1.3 klausime nurodomos išlaidos, patirtos prieš kelionę: dovanos, suvenyrai, išlaidos už
transportą iki pagrindinės išvykimo vietos (taksi, viešasis transportas), išlaidos maistui ir gėrimams, kiek ir
kokiam tikslui kelionės metu respondentas išleido pinigų.
6. Anketos II skyriuje nurodoma, ar namų ūkio nariai praėjusį mėnesį vyko į keliones su viena ir daugiau
nakvynių už savo įprastos gyvenamosios aplinkos ribų Lietuvoje ir užsienyje.
6.1. Anketos 2.1 klausime respondentas atsako teigiamai, jam pateikiami 2.2–2.5 klausimai. Jeigu
respondentas į 2.1 klausimą atsako neigiamai, pereinama prie 2.1 klausimo nevykimo priežasčių ir nurodoma
priežastis (gali būti ne viena), kodėl jis nekeliavo, po to pereinama prie III skyriaus klausimų.
6.2. Anketos 2.2 klausimas. Įrašomas vienas (pagrindinis) kiekvienos kelionės tikslas, (pagrindinė)
kiekvienos kelionės transporto priemonė. Jeigu respondentas vienos kelionės metu keliavo keliomis transporto
priemonėmis, įrašoma ta, kuria daugiausia keliauta. Jeigu vienos kelionės metu respondentas nakvojo keliose
teritorijose ar šalyse, nurodomas kiekvienos teritorijos ar šalies pavadinimas, toje teritorijoje ar šalyje praleistų
naktų skaičius, pagrindinio būsto tipas keliaujant.
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Pvz., respondentas vyko į Palangą ir Birštoną. Palangoje jis praleido 7 paras ir nakvojo viešbutyje, vėliau
išvyko į Birštoną ir 3 paras nakvojo poilsio namuose. Lentelėje įrašykite:
1. Palanga; pagrindinio būsto tipas – 1; nakvynių skaičius – 7;
2. Birštonas; pagrindinio būsto tipas – 2; nakvynių skaičius – 3.
Jeigu respondentas 2.2 klausime nurodo, kad kelionėje nepatyrė išlaidų dėl kokios nors priežasties
(respondentas išlaidų nenurodė, neturėjo ar jas apmokėjo kitas fizinis ar juridinis asmuo, ar respondento išlaidas
apmokėjo kitas to paties namų ūkio gyventojas, vykęs su respondentu į tą pačią kelionę, kurio įrašomas vardas
ir pavardė), tada 2.4 klausime išlaidos nepildomos, pereinama prie 2.5 klausimo.
6.3. Anketos 2.3 klausime respondentas apibūdina kelionę, nurodo grįžimo datą (mėnuo, diena).
6.4. Anketos 2.4 klausime nurodomos išlaidos, patirtos ruošiantis į kelionę: dovanos, suvenyrai, išlaidos už
transportą iki pagrindinės išvykimo vietos (taksi, viešasis transportas), išlaidos maistui ir gėrimams, kiek ir
kokiam tikslui kelionės metu respondentas išleido pinigų. Įrašomos išlaidos, patirtos po kelionės: už juostų
ryškinimą, nuotraukų darymą, išlaidos už transportą nuo atvykimo vietos iki namų (taksi, viešasis transportas ir
kt.).
7. Anketos III skyrius klausiama apie antruosius namus, butus, vilas, sodybas, poilsio namelius, kuriais
naudojasi namų ūkio nariai turistinių kelionių, atostogų, laisvalaikio, poilsio metu.
8. Anketos IV skyrius klausiama apie lengvąjį automobilį ir (ar) motociklą, jų skaičių.
8.1. Anketos 4.4 (ar 4.12) klausimas. Nurodoma, jei automobilis ar (ir) motociklas naudojamas visus metus,
52 savaitės. Jeigu automobiliu naudojamasi ne visada, nurodoma, kiek savaičių per metus.
8.2. Anketos 4.5 (ar 4.13) klausimas. Nurodomas vidutinis nuvažiuotų kilometrų skaičius per tą laikotarpį,
kai juo buvo naudotasi, jeigu automobiliu ar (ir) motociklu naudojamasi ne visada.
8.3. Anketos 4.7 (ar 4.15) klausimas. Nurodomos pagrindinės naudojamos degalų rūšies sąnaudos
100 kilometrų.
9. Anketos V skyriuje pateikiama informacija apie namų ūkio narius:
9.1. Nurodomas respondento išsilavinimas. Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas – universitetinis ir
neuniversitetinis išsilavinimas, įgytas universitete, akademijoje, seminarijoje ar kolegijoje. Vidurinis
išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas baigus bendro ugdymo mokyklą (12 klasių), profesinę ar specialią
mokyklą. Pagrindinis išsilavinimas – žemesnis negu vidurinis, įgytas bendro ugdymo mokykloje (1–10
klasės), profesinėje ar specialioje mokykloje.
9.2. Nurodomas respondento užimtumas. Dirbantis asmuo – asmuo, už savo darbą ar veiklą gaunantis
pajamų ar pelną. Bedarbis – nedirbantis, bet aktyviai darbo ieškantis 15–74 metų amžiaus asmuo.
9.3. Nurodomos namų ūkio mėnesinės pajamos, atskaičius mokesčius.
_____________________

