Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-237
Lietuvos statistikos departamento
Apklausų organizavimo skyriui

GYVENTOJŲ IŠVYKIMŲ IŠ GYVENAMOSIOS VIETOVĖS STATISTINIO TYRIMO ANKETA
GIV-03 (KETVIRTINĖ)
Respondento nr.

Apklausiami 15 metų amžiaus ir vyresni gyventojai
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Apklausos data: 20__ m. _________________________ mėn. _____ d.

I SKYRIUS
VIENOS DIENOS (BE NAKVYNĖS) IŠVYKIMAI
Skyrius pildomas, jei gyventojas (-a) per praėjusius 3 mėn. vienai dienai (be nakvynės) buvo išvykęs (-usi) iš savo namų į kitą
vietovę – kitą miestą, kaimą bet kokiu transportu, arba į užsienį – lengvuoju automobiliu.
NEĮSKAITOMI kasdieniai, įprasti išvykimai dirbti ar studijuoti.

Tinkamus atsakymus pažymėti 
1.1. Ar per paskutinius 3 mėn. vienai dienai (be nakvynės) buvote išvykęs (-usi) iš savo namų į kitą vietovę Lietuvoje
bet kokiu transportu ar į užsienį – lengvuoju automobiliu?

1. Taip

⇒ 1.2

2. Ne

⇒ 2.1
1 išvykimas
A

1

2 išvykimas
2

3 išvykimas
3

4 išvykimas
4

5 išvykimas
5

1.2. Nurodykite aplankytos vietovės ir
(ar) užsienio šalies pavadinimą
(Pateikiami statistiniai duomenys apie
paskutinius penkis išvykimus)

pavadinimas

1.3. Kokiu tikslu vykote?
(galimas vienas atsakymo variantas)
1. Asmeniniu
2. Verslo, profesiniais reikalais

1.4. Kokia transporto priemone vykote?
(galimas vienas atsakymo variantas)
1. Lengvuoju automobiliu
2. Nuomojamu lengvuoju automobiliu
3. Maršrutiniu, turistiniu autobusu
4. Traukiniu
5. Laivu, keltu
6. Kita

pavadinimas

pavadinimas

pavadinimas

pavadinimas

2
1.5. Vienos dienos išvykimų išlaidos
asmeniui (eurais)
A

1 išvykimas
1

2 išvykimas
2

3 išvykimas
3

4 išvykimas

5 išvykimas

4

5

1. Kelionės bilietui (-ams) (išvykti, grįžti)
2. Miesto transportui (įskaitant taksi)
3. Transporto nuomai
4. Degalams
5. Restoranuose, kavinėse, baruose ir pan.
6. Išvykus suvartotam maistui ir gėrimams
7. Kultūrai (teatrams, muziejams ir t. t.)
8. Sporto, sveikatinimo ir kitoms poilsio
paslaugoms
9. Didelės vertės ir ilgalaikio vartojimo
(brangesnėms nei 300 eurų) prekėms
10. Kasdieninio vartojimo prekėms
11. Kitos išlaidos
12. Išlaidų nepatyrėte arba nenurodysite

II SKYRIUS
IŠVYKIMAI SU NAKVYNE PER 3 MĖNESIUS
Skyrius pildomas, jei gyventojas (-a) per praėjusius 3 mėn. buvo su nakvyne išvykęs (-usi) iš savo namų į kitą vietovę – kitą
miestą, kaimą bet kokiu transportu, arba į užsienį – lengvuoju automobiliu.
NEĮSKAITOMI kasdieniai, įprasti išvykimai dirbti ar studijuoti.
Tinkamus atsakymus pažymėti 

2.1. Ar per paskutinius 3 mėn. buvote su nakvyne išvykęs (-usi) iš savo namų į kitą vietovę Lietuvoje bet kokiu
transportu ar į užsienį – lengvuoju automobiliu?

1. Taip

⇒ 2.2

2. Ne

⇒ 2.11

A

1 išvykimas

2 išvykimas

3 išvykimas

4 išvykimas

5 išvykimas

1

2

3

4

5

2.2. Nurodykite išvykimo mėnesį
2.3. Ar vykote į kelionę su vaikais?

1. Taip
2. Ne
2.4. Nurodykite aplankytos vietovės ir
(ar) užsienio šalies pavadinimą
(Pateikiami statistiniai duomenys apie
paskutinius penkis išvykimus su nakvyne)

pavadinimas

2.5. Nurodykite išvykimo tikslą:
(galimas vienas atsakymo variantas)
1. Laisvalaikis, poilsis ir atostogos
2. Draugų ir giminių lankymas
3. Verslas, profesiniai reikalai
4. Sveikatinimo tikslai
5. Apsipirkimas
6. Kita

pavadinimas

pavadinimas

pavadinimas

pavadinimas

3
A

2.6. Kokia transporto priemone vykote?
(galimas vienas atsakymo variantas)
1. Lengvuoju automobiliu
2. Nuomojamu lengvuoju automobiliu
3. Maršrutiniu, turistiniu autobusu
4. Traukiniu
5. Laivu, keltu
6. Kita

2.7. Kur nakvojote išvykimo metu?
(galimas vienas atsakymo variantas)
1. Viešbutyje, svečių namuose, motelyje
2. Nuomojamame būste (poilsio namuose, vasaros poilsio nameliuose, kaimo turizmo sodyboje,
lofte, bute, atskirame kambaryje ar name)
3. Kempinge, apgyvendinimo paslaugas
teikiančiose priekabų aikštelėse, stovyklavietėse
4. Sanatorijoje ar kitoje sveikatinimo įstaigoje
5. Nuosavoje sodyboje ar kitame nuosavame
(atostogų) būste
6. Nenuomojame būste pas gimines, draugus
7. Kitame nenuomojamame būste

2.8. Įrašykite nakvynių skaičių
2.9. Kaip vertinate išvykimą?
(galimas vienas atsakymo variantas)
1. Labai gerai
2. Gerai
3. Patenkinamai
4. Blogai
5. Labai blogai

2.10. Išvykimų su nakvyne išlaidos
asmeniui (eurais)
1. Kelionės paslaugų rinkiniui
2. Kelionės bilietui (-ams) (išvykti, grįžti)
3. Miesto transportui (įskaitant taksi)
4. Transporto nuomai
5. Degalams
6. Restoranuose, kavinėse, baruose ir pan.
7. Išvykus suvartotam maistui ir gėrimams
8. Apgyvendinimui
9. Kultūrai (teatrams, muziejams ir t. t.)
10. Sporto ir kitoms poilsio paslaugoms
11. Didelės vertės ir ilgalaikio vartojimo
(brangesnėms nei 300 eurų) prekėms
12. Kasdieninio vartojimo prekėms
13. Kitos išlaidos
14. Išlaidų nepatyrėte arba nenurodysite

1 išvykimas

2 išvykimas

3 išvykimas

4 išvykimas

5 išvykimas

1

2

3

4

5

4
2.11. Nurodykite nevykimo priežastis:
(galimi keli atsakymo variantai)
1. Finansinės priežastys (lėšų kelionėms trūkumas)
2. Sveikatos problemos arba ribotas judumas
3. Dėl darbo arba mokslų
4. Dėl šeiminių pareigų (vaiko, ligonio priežiūra)
5. Linkęs (-usi) pasilikti namie, nėra noro keliauti
6. Nesaugu keliauti
7. Kitos priežastys

III SKYRIUS
IŠVYKIMAI SU NAKVYNE PER 12 MĖNESIŲ
Skyrius pildomas IV ketvirtį, jei gyventojas (-a) per praėjusius 12 mėn. buvo išvykęs (-usi) su nakvyne iš savo namų į kitą
vietovę – kitą miestą, kaimą, arba į užsienį nepriklausomai nuo transporto rūšies.

Tinkamus atsakymus pažymėti 
3.1. Ar per praėjusius 12 mėn. buvote su nakvyne išvykęs (-usi) iš savo namų į kitą šalies vietovę ir (ar) užsienį?

1. Taip

⇒3.2

2. Ne

⇒ 3.3

3.2. Kokiu tikslu vykote ir kiek naktų nakvojote:
1. Asmeniniu:
1.

1–3 naktis

2.

4 ir daugiau naktų

2. Verslo, profesiniais reikalais:
1. 1–3 naktis
2. 4 ir daugiau naktų
3.3. Nurodykite nevykimo priežastis:
(galimi keli atsakymo variantai)
1. Finansinės priežastys (lėšų kelionėms trūkumas)
2. Sveikatos problemos arba ribotas judumas
3. Dėl darbo arba mokslų
4. Dėl šeiminių pareigų (vaiko, ligonio priežiūra)
5. Linkęs (-usi) pasilikti namie, nėra noro keliauti
6. Nesaugu keliauti
7. Kitos priežastys

Lietuvoje

Užsienyje

5

IV SKYRIUS
IŠSAMESNĖ IŠVYKIMŲ SU NAKVYNE INFORMACIJA
Skyrius pildomas kas 3 metai kelionėms dėl asmeninių priežasčių

Tinkamus atsakymus pažymėti 
1 išvykimas 2 išvykimas 3 išvykimas 4 išvykimas 5 išvykimas
4.1. Vieta, į kurią vykote:
(galimi keli atsakymo variantai)
1. Miestas
2. Kaimas (įskaitant paežerę, paupį ir pan.)
3. Pajūris
4. Kalnai (įskaitant kalvas ir pan.)
5. Kruizinis laivas
6. Kita

4.2. Ar pirkote kelionės paslaugų rinkinį?
1. Taip
2. Ne

4.3. Ar pirkote kelionės paslaugų rinkinį internetu?
1. Taip
2. Ne

4.4. Kaip užsisakėte transporto priemonę?
1. Per transporto įmonės interneto į svetainę
2. Per kelionių organizatoriaus interneto svetainę
3. Per specialias interneto platformas:
BLaBlaCar, Booking.com ir pan.
4. Nuvykęs (-usi) pas paslaugos teikėją
5. Užsisakyti nereikėjo

4.5. Kaip užsisakėte apgyvendinimo vietą?
1. Per apgyvendinimo paslaugų įstaigos interneto svetainę
2. Per kelionių organizatoriaus interneto svetainę
3. Per specialias interneto platformas:
Airbnb, Booking.com, Expedia, Homeaway ir pan.
4. Nuvykęs (-usi) pas paslaugos teikėją
5. Užsisakyti nereikėjo

Jei turite pastabų, įrašykite:

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

|___|___| min.

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

