Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2018 m. gruodžio d. įsakymu Nr. DĮLietuvos statistikos departamento
Apklausų organizavimo skyriui

GYVENTOJŲ TURISTINIŲ KELIONIŲ STATISTINIO TYRIMO ANKETA TUR-03 (KETVIRTINĖ)
Namų ūkio nr.

Apklausiami 15 metų ir vyresni gyventojai

Adresas

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

Tiriamasis laikotarpis

I. VIENADIENĖS KELIONĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
(Kasdienės (įprastos) kelionės į darbą, studijas neįskaitomos)

1.1. Ar praėjusį mėnesį Jūs arba kitas namų ūkio narys vyko už gyvenamosios vietovės ribų vienai dienai: į kitą
miestą, kaimą, užsienį?
Namų ūkio narių sąrašas
(vardas ir pavardė)

Vienadienės
kelionės
 Taip→1.2. kl.
 Ne
 Taip→1.2. kl.
 Ne
 Taip→1.2. kl.
 Ne
 Taip→1.2. kl.
 Ne
 Taip→1.2.kl.
 Ne

Nurodykite asmens
nevykimo priežastį
(galimas ne vienas
atsakymas, pvz.,1; 4)
......; .......
......; .......
......; .......
......; .......

Priežastys:
1. finansinės priežastys (lėšų kelionėms
trūkumas)
2. sveikatos problemos arba ribotas judumas
3. laisvalaikio trūkumas dėl darbo arba mokslų
4. laisvalaikio trūkumas dėl šeiminių pareigų
(vaiko, ligonio priežiūra)
5. linkęs (-usi) pasilikti namie, nėra motyvacijos
keliauti
6. nesaugu keliauti
7. kitos priežastys

......; .......

1.2. Kokias Lietuvos teritorijas arba užsienio šalis ir kiek kartų per praėjusį mėnesį Jūs aplankėte?
(Klausiama apie tris naujausias keliones per praėjusį mėnesį)
Aplankytos
Lietuvos teritorijos Kartu į kelionę vykusių namų Kelionių
arba užsienio
ūkio narių vardai ir pavardės skaičius
šalies pavadinimas
1 kelionė

Kelionės
1
tikslas

Pagrindinė
transporto
priemonė
2
kelionėje

Ar patyrėte
išlaidas
vienadienėje
3
kelionėje ?

Namų ūkio nario vardas ir
pavardė apmokėjusio
kelionės išlaidas

2 kelionė

3 kelionė

1

Kelionės tikslas (nurodykite atsakymo numerį): 1 – laisvalaikis, poilsis, atostogos; 2 – draugų ir giminių lankymas; 3 – sveikatinimo
tikslai; 4 – nuosavos sodybos ar kito nuosavo (atostogų) būsto lankymas; 5 – verslas, profesiniai reikalai; 6 – apsipirkimas; 7 – kitas.
2
Pagrindinė transporto priemonė kelionėje (nurodykite atsakymo numerį): 1 – nuosavas lengvasis automobilis; 2 – nuomojamas
lengvasis automobilis; 3 – maršrutinis autobusas; 4 – turistinis, užsakomasis autobusas; 5 – traukinys; 6 – lėktuvas; 7 – laivas, keltas;
8 – kita.
3
Ar patyrėte išlaidas vienadienėje kelionėje? (nurodykite atsakymo numerį): 1 – apmokėjo namų ūkio narys; 2 – apmokėjo ne namų
ūkio narys; 3 – nepatyrė išlaidų.

2

1.3. Nurodykite vienadienių kelionių išlaidas:
(Pildyti sveikaisiais skaičiais, EUR)
Vienadienės kelionės išlaidos

1 kelionė

2 kelionė

3 kelionė

1. Išlaidos pasirengti vienadienei kelionei
Išlaidos vienadienės kelionės metu
2. Kelionės transporto bilietui (-ams) (išvykimas, grįžimas)
3. Miesto transportui (įskaitant taksi)
4. Transporto nuomai
5. Degalams (kelionėje)
6. Restoranuose, kavinėse, baruose ir t. t.
7. Maistui ir gėrimams (kelionėje)
8. Pramogų ir kultūros paslaugoms (teatrams, muziejams, pramogų parkams ir t. t.)
9. Sporto, rekreacijos paslaugoms
10. Pramoninėms prekėms ir (ar) kitiems pirkiniams
11. Ilgalaikio vartojimo ir (ar) didelės vertės prekėms
12. Suvenyrams
13. Kitos
14. Nurodykite, keliems asmenims (įskaitant Jus ir kartu vykusius vaikus) buvo skirtos
kelionės išlaidos

II. KELIONĖS SU VIENA IR DAUGIAU NAKVYNIŲ LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
(Kasdienės (įprastos) kelionės į darbą, studijas neįskaitomos)

2.1. Ar praėjusį mėnesį Jūs arba kitas namų ūkio narys vyko už gyvenamosios vietovės ribų su nakvyne: į kitą
miestą, kaimą, užsienį?
Namų ūkio narių sąrašas
(vardas ir pavardė)

Nurodykite asmens
nevykimo priežastį
(galimas ne vienas
atsakymas, pvz., 1; 4)

Kelionės su viena
ir daugiau
nakvynių
 Taip→2.2. kl.
 Ne
 Taip→2.2. kl.
 Ne
 Taip→2.2. kl.
 Ne
 Taip→2.2. kl.
 Ne
 Taip→2.2. kl.
 Ne

......; .......
......; .......
......; .......
......; .......

Priežastys:
1. finansinės priežastys (lėšų kelionėms
trūkumas)
2. sveikatos problemos arba ribotas judumas
3. laisvalaikio trūkumas dėl darbo arba
mokslų
4. laisvalaikio trūkumas dėl šeiminių pareigų
(vaiko, ligonio priežiūra)
5. linkęs (-usi) pasilikti namie, nėra
motyvacijos keliauti
6. nesaugu keliauti
7. kitos priežastys

......; .......

2.2. Kokias Lietuvos teritorijas arba užsienio šalis ir kiek kartų per praėjusį mėnesį Jūs aplankėte?
(Klausiama apie tris naujausias keliones per praėjusį mėnesį)
Aplankytos Lietuvos
teritorijos arba
užsienio šalies
pavadinimas

Kartu į kelionę vykusių namų Kelionių
ūkio narių vardai ir pavardės skaičius

Pagrindinė
Kelionės transporto
tikslas1 priemonė
kelionėje2

Apgyvendinimo
vieta
kelionėje3

Ar patyrėte
Namų ūkio nario vardas ir
kelionėje su
Nakvynių
viena ir daupavardė apmokėjusio
skaičius
giau nakvynių kelionės išlaidas
4
išlaidas ?

1 kelionė (Pagrindinė aplankyta Lietuvos teritorija arba užsienio šalis, dėl kurios buvo organizuota kelionė)

1 kelionės antroji vietovė, kurioje nakvojote šios kelionės metu
1 kelionės trečioji vietovė, kurioje nakvojote šios kelionės metu

3
Aplankytos Lietuvos
teritorijos arba
užsienio šalies
pavadinimas

Kartu į kelionę vykusių namų Kelionių
ūkio narių vardai ir pavardės skaičius

Pagrindinė
Kelionės transporto
tikslas1 priemonė
kelionėje2

Apgyvendinimo
vieta
kelionėje3

Ar patyrėte
Namų ūkio nario vardas ir
kelionėje su
Nakvynių
viena ir daupavardė apmokėjusio
skaičius
giau nakvynių kelionės išlaidas
4
išlaidas ?

2 kelionė (Pagrindinė aplankyta Lietuvos teritorija arba užsienio šalis, dėl kurios buvo organizuota kelionė)

2 kelionės antroji vietovė, kurioje nakvojote šios kelionės metu
2 kelionės trečioji vietovė, kurioje nakvojote šios kelionės metu
3 kelionė (Pagrindinė aplankyta Lietuvos teritorija arba užsienio šalis, dėl kurios buvo organizuota kelionė)

3 kelionės antroji vietovė, kurioje nakvojote šios kelionės metu
3 kelionės trečioji vietovė, kurioje nakvojote šios kelionės metu
1

Pagrindinis kelionės tikslas (nurodykite atsakymo numerį): 1 – laisvalaikis, poilsis, atostogos; 2 – draugų ir giminių lankymas; 3 –
sveikatinimo tikslai; 4 – nuosavos sodybos ar kito nuosavo (atostogų) būsto lankymas; 5 – verslas, profesiniai reikalai; 6 – apsipirkimas;
7 – kitas.
2
Pagrindinė transporto priemonė kelionėje (nurodykite atsakymo numerį): 1 – nuosavas lengvasis automobilis; 2 – nuomojamas
lengvasis automobilis; 3 – maršrutinis autobusas; 4 – turistinis, užsakomasis autobusas; 5 – traukinys; 6 – lėktuvas; 7 – laivas, keltas;
8 – kita.
3
Apgyvendinimo vieta kelionėje (nurodykite atsakymo numerį): 1 – viešbutis, motelis; 2 – poilsio namai; 3 – vasaros poilsio nameliai;
4 – kempingas; 5 – turizmo centras; 6 – nakvynės namai; 7 – sanatorija ir reabilitacijos centras;
8 – nuosava sodyba ar kitas nuosavas (atostogų) būstas; 9 – kaimo turizmo sodyba; 10 – pas gimines, draugus; 11 – nuomojamas
būstas privačiame sektoriuje; 12 – kitas nuomojamas būstas; 13 – kitas nenuomojamas būstas.
4
Ar patyrėte kelionėje su viena ir daugiau nakvynių išlaidas? (nurodykite atsakymo numerį): 1 – apmokėjo namų ūkio narys;
2 – apmokėjo ne namų ūkio narys; 3 – nepatyrė išlaidų.

2.3. Kaip apibūdinsite Jūsų keliones su viena ir daugiau nakvynių?
Aplankytos
Kelionės Kelionės
Lietuvos
vietos
vertinitipas4
mas5
teritorijos
arba
užsienio
šalies
pavadinimas

1 kelionė

2 kelionė

3 kelionė

Ar vaikai Ar pagrindinė transporto priemonė
dalyvavo užsakyta
kelioper kelionių
internetu?
nėje?
organizatorių
arba kelionių
pardavimo
agentą?

Ar pagrindinė apgyvendinimo
vieta užsakyta
per kelionių
organizatorių
arba kelionių
pardavimo
agentą?

internetu?

Ar paslaugų
teikėjo paslaugos
buvo užsakytos
tiesiogiai?

Ar pirkote Grįžimo iš kelionės
kelionės data (mėnuo,
paslaugų diena)
rinkinį?

 Taip
 Ne

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

Taip
 Ne
Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne

|__||__| |__||__|

 Taip
 Ne

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne

|__||__| |__||__|

 Taip
 Ne

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne
 Nežinoma

 Taip
 Ne

|__||__| |__||__|

4

Kelionės vietos tipas (nurodykite atsakymo numerį): 1 – miestas; 2 – kaimas (taip pat paežerė, paupys ir kt.); 3 – pajūris;
4 – kalnai (aukštikalnės, kalvos ir kt.); 5 – kruizinis laivas; 6 – kitas.
5

Kelionės vertinimas (nurodykite atsakymo numerį): 1 – labai gerai; 2 – gerai; 3 – patenkinamai; 4 – blogai; 5 – labai blogai.

4

2.4.Nurodykite kelionių išlaidas:
(Pildyti sveikaisiais skaičiais, EUR)
Kelionės su viena ir daugiau nakvynių išlaidos

1 kelionė

Pasirengti kelionei
1. Kelionės paslaugų rinkiniui
2. Transportui
3. Maistui, gėrimams
4. Pirkiniams
5. Kitos išlaidos
Kelionėje
6. Kelionės transporto bilietui (-ams) (išvykimas, grįžimas)
7. Miesto transportui (įskaitant taksi)
8. Transporto nuomai
9. Degalams (kelionėje)
10. Restoranuose, kavinėse, baruose ir t. t.
11. Maistui ir gėrimams
12. Apgyvendinimui
13. Pramogų ir kultūros paslaugoms (teatrams, muziejams, pramogų parkams ir t. t.)
14. Sporto, rekreacijos paslaugoms
15. Pramoninėms prekėms ir (ar) kitiems pirkiniams
16. Ilgalaikio vartojimo ir (ar) didelės vertės prekėms
17. Suvenyrams
18. Kitos
19. Po kelionės

20. Nurodykite, keliems asmenims (įskaitant Jus ir kartu vykusius vaikus) buvo skirtos
kelionės išlaidos

III. KITAS NUOSAVAS BŪSTAS
3.1. Ar Jūsų namų ūkis turi nuosavą laisvalaikiui,
poilsiui, atostogoms naudojamą būstą

3.2. Ar jį nuomojate?
(Nurodykite atsakymo numerį)

(sodybą, namą ar jo dalį, butą)?
(Nurodykite atsakymo numerį)
1. Taip, tik Lietuvoje

1. Taip

2. Taip, tik užsienyje

2. Ne

3. Taip, Lietuvoje ir užsienyje

3. Nenurodysime

4. Ne
5. Nenurodysime

2 kelionė

3 kelionė

5

IV. KELIONĖMS NAUDOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS
(Pildoma sveikaisiais skaičiais)

4.1. Ar Jūsų namų ūkis turi lengvąjį automobilį?

4.2. Kiek savaičių per metus
naudojatės lengvuoju
automobiliu?

 Taip

 Ne

1 automobilis

2 automobilis

3 automobilis

..................

..................

..................

..................

..................

..................

1 motociklas

2 motociklas

3 motociklas

..................

..................

..................

..................

..................

..................

Metai turi 52 savaites.

4.3. Kiek kilometrų per savaitę
vidutiniškai nuvažiuojate
lengvuoju automobiliu Lietuvoje?
4.4. Kokia degalų rūšis naudojama
lengvajam automobiliui?
Nurodykite atsakymo numerį:
1 – benzinas;
2 – dyzelinas;
3 – benzinas ar dujos;
4 – kita.

4.5. Kiek litrų degalų 100 km
vidutiniškai sunaudoja lengvasis
automobilis?
4.6. Kiek asmenų, įskaitant ir
vairuotoją, per savaitę
vidutiniškai važiuoja lengvuoju
automobiliu?

4.7. Ar Jūsų namų ūkis turi motociklą?

4.8. Kiek savaičių per metus
naudojatės motociklu?

 Taip

 Ne

Metai turi 52 savaites.

4.9. Kiek kilometrų per savaitę
vidutiniškai nuvažiuojate
motociklu Lietuvoje?
4.10. Kokia degalų rūšis
naudojama motociklui?
Nurodykite atsakymo numerį:
1 – benzinas;
2 – dyzelinas;
3 – kita.

4.11. Kiek litrų degalų 100 km
vidutiniškai sunaudoja
motociklas?
4.12. Kiek asmenų, įskaitant ir
vairuotoją, per savaitę
vidutiniškai važiuoja motociklu?

6

V. INFORMACIJA APIE NAMŲ ŪKIO NARIUS
(Nurodykite atsakymo numerį)
Išsilavinimas
(žymėti įgytą
aukščiausią
1
išsilavinimą)

Namų ūkio narių sąrašas (vardas ir pavardė)

1

Išsilavinimas
1 – aukštesnysis, aukštasis;
2 – vidurinis, specialusis vidurinis;
3 – pradinis, pagrindinis;
4 – nebaigtas pradinis, neturite
išsilavinimo.

2

Užimtumo statutas
1 – dirbantis asmuo (samdomas
darbuotojas arba savarankiškai dirbantis
asmuo);
2 – studentas (arba moksleivis);
3 – kiti nedirbantys asmenys;
4 – bedarbis.

Užimtumo statutas

2

Jūsų namų ūkio
mėnesinės pajamos
(EUR), atskaičius
3
mokesčius

3

Jūsų namų ūkio mėnesinės pajamos
(EUR), atskaičius mokesčius?
1. Mažiau kaip 300
2. 301–350
3. 351–400
4. 401–450
5. 451–500
6. 501–600
7. 601–700
8. 701–800
9. 801–900
10. Daugiau kaip 900
11. Negaliu pasakyti

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti:

.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4636, faks. (8 5) 236 4669,
el. p. tur-03-ketvirtine@stat.gov.lt

|___|___| min.

Gyventojų turistinių kelionių
statistinio tyrimo anketos
TUR-03 (ketvirtinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL VIETINIO TURIZMO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ANKETA TUR-03 (KETVIRTINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011
TYRIMO PAGRINDAS dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB

(OL 2011 L 192, p. 17).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie
TIKSLAS, RŪŠIS IR
Lietuvos gyventojų, keliaujančių už savo įprastinės gyvenamosios aplinkos ribų,
APIMTIS
kelionių skaičių ir tikslus, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo

tipus, kelionių išlaidas.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistiniai duomenys renkami apklausiant 15 metų ir vyresnius gyventojus,
gyvenančius atrinktuose namų ūkiuose. Imtis – 6 000 namų ūkių.
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

87 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus ketvirtiniame informaciniame
pranešime „Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ PATEIKIMO nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PAREIGA
teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių
galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos
Sąjungos teisės aktais arba įstatymais. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti
statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens duomenis ir
tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip
nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios
statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų,
jeigu jų atliekami statistiniai tyrimai yra įtraukti į Oficialiosios statistikos programos
1 dalį, nustatyta tvarka.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ PATEIKIMO
TVARKOS PAŽEIDIMAS

