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FLASH 281 ‐ TOURISM
D1.

Lytis
[NEKLAUSTI ‐ PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ]
‐
[1] Vyras
‐

D2.

Kiek Jums metų?
‐
[_][_] metų
‐

D3.

D4.

[2] Moteris

[00] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kiek Jums buvo metų, kai Jūs baigėte mokslus dieniniame skyriuje?
[Įrašykite AMŽIŲ, KADA RESPONDENTAS PABAIGĖ MOKSLUS]
‐
[_][_] ...................................................................................................... metų
‐

[ 0 0 ] ...................................... [TEBESIMOKO DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 0 1 ] ........................ [NIEKADA NESIMOKĖ DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 9 9 ] ................................................................... [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, Jūs esate pats sau darbdavys, samdomas darbuotojas,
darbininkas ar nedirbate? Ar tai reiškia, kad Jūs esate...
[JEIGU RESPONDENTAS NURODĖ SAVO UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI ATITINKAMUS ATSAKYMŲ
VARIANTUS]
- Pats sau darbdavys
Æ i.e. :
- ūkininkas, miškininkas, žvejys ..........................................................................11
- parduotuvės savininkas, amatininkas.................................................................12
- specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...)......................13
- kompanijos vadovas...........................................................................................14
- kita ......................................................................................................................15
- Samdomas Darbuotojas
Æ i.e. :
- specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas, architektas) .....21
- vadovaujantis darbuotojas, direktorius arba aukščiausio kygio vadovas..........22
- vidutinio lygio vadovas......................................................................................23
- Valstybės tarnautojas .........................................................................................24
- biuro tarnautojas.................................................................................................25
- kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, medicinos sesuo, t.t. ...) ..................26
- kita ......................................................................................................................27
- Darbininkas
Æ i.e. :
- darbų vykdytojas/brigadininkas (meistras, t.t. ...) ............................................31
- Darbininkas ........................................................................................................32
- nekvalifikuotas darbininkas ...............................................................................33
- kita ......................................................................................................................34
- nedirbate
Æ i.e. :
- namų šeimininkė (-as)........................................................................................41
- mokosi (dieniniame skyriuje) ............................................................................42
- pensininkas ........................................................................................................43
- ieško darbo .........................................................................................................44
- kita ......................................................................................................................45
- [Atsisakė] ............................................................................................................................99

D6.

Ar Jūs gyvenate...?

Q1.

‐

Sostinė..........................................................................................................1

‐

Kitas miestas ................................................................................................2

‐

kaimas ..........................................................................................................3

‐

[Atsisakė] .....................................................................................................9

Ar 2009 metais Jūs vykote atostogų ar į trumpalaikę asmeninę kelionę su bent viena nakvyne ne
namuose? Verslo kelionių neskaičiuoti
[SKAITYTI]
‐ Taip, 2009 aš vykau atostogų ar į trumpalaikę asmeninę kelionę ir
aš neplanuoju kitų atostogų ar trumpalaikių kelionių 2009..............1
‐ Taip, 2009 aš vykau atostogų ar į trumpalaikę kelionę ir aš dar
planuoju kitas atostogas ar trumpalaikes keliones 2009 .................2
‐ Ne, tačiau aš planuoju vykti atostogų ar į trumpalaikę kelionę 2009 ..3
‐ Ne, aš nevyksiu jokių atostogų 2009 ....................................................4
‐ [N/N].....................................................................................................9

KLAUSTI VISUS RESPONDENTUS
Q2.
Ar dėl esamos ekonominės padėties 2009 Jūs turėjote sumažinti iškaidas, kurias paprastai skirdavote
atostogoms?
‐ Taip, aš turėjau sumažinti ....................................................................1
‐ Ne, tačiau nusprendžiau sumažinti atsargai.........................................2
‐ Ne .........................................................................................................3
‐ [Aš niekada neatostogauju]..................................................................4
‐ [N/N].....................................................................................................9
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1] IR [Q2= 1 AR 2]
Q3a.
Kaip Jūs sumažinote išlaidas skirtas 2009 metų atostogoms? Koks buvo svarbiausias pokytis, kurį Jūs
padarėte?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2] IR [Q2= 1 AR 2]
Q3a.
Kaip Jūs sumažinote ‐ ar sumažinsite išlaidas, skirtas 2009 atostogoms? Koks buvo ‐ ar bus svarbiausias
pokytis, kurį padarėte ‐ar padarysite?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=3] IR [Q2= 1 AR 2]
Q3a.
Kaip Jūs sumažinsite išlaidas, skirtas 2009 atostogoms? Koks bus pats svarbiausiais pokytis, kurį Jūs
padarysite?
[KEISTI TVARKĄ ‐ SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Mažiau atostogų ar trumpalaikių kelionių............................................1
‐ Mažesnė atostogų ar trumpalaikių kelionių trukmė ............................2
‐ Pigesnės transporto priemonės ...........................................................3
‐ Pigesnis apgyvendinimas......................................................................4
‐ Atostogos arčiau namų ........................................................................5
‐ Kelionės laiko pakeitimas (ne sezono piko metu) ................................6
‐ [Kita] .....................................................................................................7
‐ [N/N].....................................................................................................9
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1] IR [Q2= 1 AR 2]
Q3b.
O koks pokytis buvo antras pagal svarbą?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2] IR [Q2= 1 AR 2]
Q3b.
O koks buvo ‐ ar koks pokytis bus antras pagal svarbą?

KLAUSTI, JEIGU [Q1=3] IR [Q2= 1 AR 2]
Q3b.
O koks pokytis bus antras pagal svarbą?
[KEISTI TVARKĄ ‐ SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Mažiau atostogų ar trumpalaikių kelionių............................................1
‐ Mažesnė atostogų ar trumpalaikių kelionių trukmė ............................2
‐ Pigesnės transporto priemonės ...........................................................3
‐ Pigesnis apgyvendinimas......................................................................4
‐ Atostogos arčiau namų ........................................................................5
‐ Kelionės laiko pakeitimas (ne sezono piko metu) ................................6
‐ [Kita] .....................................................................................................7
‐ [N/N].....................................................................................................9
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1]
Q4.
Jeigu Jūs turėjote mažinti laivalaikio veiklai skirtas išlaidas, kai atostogavote 2009, kuriai laisvalaikio
veiklai Jūs sumažinote išlaidas labiausiai?
[KEISTI TVARKĄ ‐ SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Pramogoms (filmai, teatrai) .................................................................1
‐ Kultūrinei veiklai...................................................................................2
‐ Restoranams ir kavinėms .....................................................................3
‐ Pirkiniams .............................................................................................4
‐ Grožio / sveikatingumo procedūroms..................................................5
‐ Sporto ir kitai veiklai.............................................................................6
‐ Kita .......................................................................................................7
‐ Man nereikėjo mažinti išlaidų ..............................................................8
‐ [N/N]...................................................................................................99
[INTERVIUERIUI]
JEIGU [Q1=1]
Dabar aš norėčiau užduoti Jums kelis klausimus apie Jūsų pagrindines 2009 atostogas. Jeigu Jūs vykote atostogų
vieną kartą ar vykote į vieną trumpalaikę kelionę 2009, laikysime, kad tai ir buvo Jūsų pagrindinės
atostogos. Jeigu vykote atostogų ar į trumpalaikę kelionę daugiau nei kartą, Jūsų pagrindinėmis
atostogomiss laikysime tas, kurios truko ilgiausiai, jeigu dvejos ir daugiau atostogų buvo vienodos
trukmės, tuomet pagrindinės bus tos, kurios buvo ar būtų arčiausiai vasaros piko laikotarpio.
JEIGU [Q1=2]
Dabar aš norėčiau užduoti kelis klausimus apie Jūsų pagrindines 2009 atostogas. Jūsų pagrindinės atostogos
2009, tai ilgiausios atostogos ar trumpalaikė kelionė, jeigu Jūs vykote ar vyksite į dvi ar daugiau
vienodos trukmės keliones, Jūsų pagrindinės atostogos bus tos, kurios buvo ar bus arčiausiai vasaros
piko laikotarpiui
JEIGU [Q1=3]
Dabar aš norręčiau užduoti Jums kelis klausimus apie Jūsų pagrindines 2009 metų atostogas. Jeigu Jūs 2009
vykote atostogų tik kartą ar vykote tik į vieną trumpalaikę kelionę, tai ir laikysime Jūsų pagrindinėmis
atostogomis. Jeigu 2009 Jūs vykote atostogų ar į trumpalaikę kelionę daugiau nei kartą, Jūsų
pagrindinėmiss atostogomis laikysime tas kurios truko ilgiausiai, jeigu dvejos ar daugiau buvo vienodos
trukmės, tuomet pagrindinės tai bus tos, kurios buvo vasaros sezono piko metu ar arčiausiai šiam
laikotarpiui
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1]
Q5.
Kurį mėnesį Jūs išvykote pagrindinių atostogų 2009?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2]
Q5.
Kurį 2009 mėnesį Jūs išvykote ‐ ar vyksite pagrindinių atostogų?

KLAUSTI, JEIGU [Q1=3]
Q5.
Kurį 2009 mėnesį Jūs vyksite pagrindinių atostogų?
‐
................................................................................................. Mėnuo
‐ [N/N]...................................................................................................99
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1]
Q6.
Kur Jūs keliavote Jūsų pagrindinių atostogų metu 2009 metais? Jei daugiau nei į vieną vietą, kur buvote
ilgiausiai?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2]
Q6.
Kur Jūs vykote ‐ ar vyksite pagrindinių atostogų 2009? Jeigu daugiau nei į vieną vietą, kur Jūs buvote ar
būsite ilgiausiai?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=3]
Q6.
Kur Jūs vyksite Jūsų pagrindinių atostogų 2009? Jeigu daugiau nei į vieną vietą, kur Jūs būsite
ilgiausiai?
[KODUOTI, ŽYMINT IR KUR VYKO ŠALIES VIDUJE]
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1]
Q7.
Kokioje vietoje Jūs atostogavote savo pgrindinių atostogų metu 2009? Jeigu daugiau nie vienoje
vietovėje, kur Jūs buvote ilgiausiai?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2]
Q7.
Kokioje vietovėje Jūs atostogavote ‐ ar atostogausite pagrindinių atostogų metu 2009? Jeigu daugiau
nei vienoje vietovėje, kur Jūs buvote ‐ ar būsite ilgiausiai?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=3]
Q7.
Kokioje vietoveje Jūs būsite pagrindinių atostogų metu 2009? Jeigu daugiau nei vienoje vietovėje, kur
Jūs būsite ilgiausiai?
[SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Tradicinės, gerai žinomos kelionių vietos.............................................1
‐ Netradicinės, naujai siūlomos kelionių vietos ......................................2
‐ [N/N].....................................................................................................9
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1]
Q8.
Ar pagrindinėms atostogoms užsisakyti Jūs pasinaudojote paskutinės minutės pasiūlymu?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2]
Q8.
Ar Jūs užsisakėte ‐ ar užsisakysite pagrindinių atostogų kelionę, naudodamiesi paskutinės minutės
pasiūlymu?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=3]
Q8.
Ar pagrindinių atostogų kelionę užsisakysite naudodamiesi paskutinės minutės pasiūlymu?
‐ Taip.......................................................................................................1
‐ Ne .........................................................................................................2
‐ [N/N].....................................................................................................9
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1] IR [Q8=1]
Q9.
Kodėl Jūs taip padarėte?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2] IR [Q8=1]
Q9.
Kodėl Jūs taip padarėte ar darysite?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=3] IR [Q8=1]
Q9.
Kodėl Jūs taip darysite?
[SKAITYTI – NE DAUGIAU DVIEJŲ ATSAKYMŲ]
‐ Mažesnė atostogų kaina.......................................................................1
‐ Vėlokas sprendimas vykti atostogų......................................................2
‐ Vėlokas sprendimas apie tai, kur vykti .................................................3
‐ [N/N].....................................................................................................9
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1]
Q10a.
Kai Jūs svarstėte dėl pagrindinių 2009 metų atostogų, kuris iš išvardytų veiksnių buvo svarbiausiais
priimant sprendimą apie kelionės vietą ir apgyvendinimą?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2]

Q10a.

Kai Jūs apsiprendėte dėl savo pagrindinių 2009 metų atostogų ‐ ar spręsite dėl savo pagrindinių 2009
metų atostogų ‐ kurie iš išvardintų veiksnių buvo ‐ ar bus svarbiausi priimant sprendimą dėl kelionės
vietos ir apgyvendinimo?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=3]
Q10a.
Kai Jūs spręsite dėl savo pagrindinių 2009 metų atostogų, kuris iš išvardintų veiksnių būs pats
svarbiausias priimant sprendimą dėl atostogų kelionės vietos ar apgyvendinimo?
[SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Paslaugų kokybė...................................................................................1
‐ Kaina.....................................................................................................2
‐ Kainos/kokybės santykis.......................................................................3
‐ Kultūrinis patrauklumas .......................................................................4
‐ Draugiškumas aplinkai..........................................................................5
‐ Socialiniai veiksniai (pvz. darbo sąlygos, pagarba šeimininkų
bendruormenei) ................................................................................6
‐ Saugumas / patikimumas .....................................................................7
‐ Kita .......................................................................................................8
‐ [N/N]...................................................................................................99
KLAUSTI, JEIGU [Q1=1]
Q10b.
O kuris iš šių veiksnių buvo antras pagal svarbą?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=2]
Q10b.
O kuris iš šių veiksnių buvo ‐ ar bus ‐ antras pagal svarbą?
KLAUSTI, JEIGU [Q1=3]
Q10b.
Kuris iš šių veiksnių bus antras pagal svarbą?
[SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Paslaugų kokybė...................................................................................1
‐ Kaina.....................................................................................................2
‐ Kainos/kokybės santykis.......................................................................3
‐ Kultūrinis patrauklumas .......................................................................4
‐ Draugiškumas aplinkai..........................................................................5
‐ Socialiniai veiksniai (pvz. darbo sąlygos, pagarba šeimininkų
bendruormenei) ................................................................................6
‐ Saugumas / patikimumas .....................................................................7
‐ Kita .......................................................................................................8
‐ [N/N]...................................................................................................99
KLAUSTI VISUS RESPONDENTUS
Q11.
Ar Jūs atsižvelgiate į aplinkos veiksnius, priimant sprendimą dėl atostogų, tokius kaip paslaugos
teikiamos kelionės vietoje ar siūlomos paslaugos teikėįjų (pvz. apgyvendinimas su eko‐ženklu,
atsakingos kelionės, minimizuojantys poveikį vietos aplinkai)
[SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Taip, aplinkos veiksniai, jau daro įtaką mano atostogų planams .........1
‐ Taip, aš atsižvelgsiu į aplinkos veiksnius ateityje, tačiau kol kas aš į
juos neatsižvelgiu ..............................................................................2
‐ Ne, aplinkos veiksniai nedarys įtakos mano atostogų planams ...........3
‐ [Man nežinomas aplinkos apsaugos lygis mano atostogų kelionės
vietoje] ..............................................................................................4

‐ [Aš neturiu žnių šia tema].....................................................................5
‐ [Aš niekada neatostogauju]..................................................................6
‐ [N/N].....................................................................................................9
KLAUSTI VISUS RESPONDENTUS
Q12.
Ar Jūs turėsite reikiamus finansinius išteklius, kad įstengtumėte vykti į planuojamą kelionę 2010
metais?
[SKAITYTI ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Taip, be jokių didesnių sunkumų..........................................................1
‐ Taip, bet aš turėsiu papildomai taupyti................................................2
‐ Ne, nebent pasiskolintume pinigų........................................................3
‐ Ne, aš negaliu sau leisti atostogauti, esant tokiai ekonominei
padėčiai .............................................................................................4
‐ [Aš niekada neatostogauju]..................................................................5
‐ [N/N].....................................................................................................9
JEIGU [Q12=1, 2 AR 3]
Q13.
Kokias atostogas planuojate 2010 metais?
[SKAITYTI‐ GALIMAS TIK VIENAS ATSAKYMAS]
‐ Atostogas su daugiau nei 13 nakvynių iš eilės ne namuose .................1
‐ Atostogas su daugiau nei 4 nakvynėmis iš eilės ne namuose ..............2
‐ Tik trumpalaikes keliones (su 1‐3 nakvynėmis)....................................3
‐ Ilgesnių atostogų ir trumpalaikių kelionių derinį..................................4
‐ Dar nenusprendėte ..............................................................................5
‐ [Aš neatostogausiu]..............................................................................6
‐ [N/N].....................................................................................................9

