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FLASH 281 ‐ TOURISM
D1.

Dzimums
[NEJAUTĀT ‐ ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU]
‐
[1] Vīrietis
‐

D2.

Cik Jums gadu?
‐
[_][_] gadus vecs
‐

D3.

D4.

[2] Sieviete

[00] [ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?
[Ierakstīt VECUMU, KAD TIKA PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA]
‐
[_][_] .............................................................................................gadus vecs
‐

[ 0 0 ] .......................... [JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]

‐

[ 0 1 ] ................... [NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]

‐

[ 9 9 ] ....................................................... [ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Runājot par Jūsu patreizējo nodarbošanos, vai Jūs teiktu, ka esat pašnodarbināts, algots darbinieks,
fiziskā darba strādnieks vai arī Jūs teiktu, ka ka pašreiz nestrādājat algotu darbu? Vai tas nozīmē, ka Jūs
esat...
[JA ATBILDE TIEK SNIEGTA PAR PAMATA KATEGORIJU, NOLASĪT ATBILSTOŠĀS APAKŠKATEGORIJAS]
- Pašnodarbināts
Æ i.e. :
- Fermeris / zemnieks, mežstrādnieks, zvejnieks.................................................11
- veikala īpašnieks, amatnieks..............................................................................12
- Profesionālis, kuram ir privātprakse (jurists, praktizējošs ārsts, grāmatvedis, arhitekts,
…) .....................................................................................................................13
- Uzņēmuma vadītājs............................................................................................14
- Cits......................................................................................................................15
- Algots darbinieks
Æ i.e. :
- algots profesionālis (ārsts, jurists, grāmatvedis, arhitekts)................................21
- vadošais menedžments, uzņēmuma vadītājs (ģenerāldirektors, komercdirektors, cits
direktors) ...........................................................................................................22
- vidējais menedžments ........................................................................................23
- Civildienesta ierēdnis .........................................................................................24
- Biroja darbinieks ................................................................................................25
- cits algots darbinieks (pārdevējs, medmāsa, utt...) ............................................26
- Cits......................................................................................................................27
- Fiziska darba strādnieks
Æ i.e. :
- Uzraugs, brigadieris ..........................................................................................31
- Fiziska darba strādnieks .....................................................................................32
- nekvalificēts strādnieks ......................................................................................33
- Cits......................................................................................................................34
- Nestrādā algotu darbu
Æ i.e. :
- mājsaimnieks/mājsaimniece ..............................................................................41
- students (pilna laika dienas nodaļas) .................................................................42
- pensionārs ..........................................................................................................43
- darbu meklējošs..................................................................................................44
- Cits......................................................................................................................45
- [Atteikums] .........................................................................................................................99

D6.

Q1.

Vai Jus teiktu, ka Jus dzivojat...
‐
Rīga un Rīgas rajons ....................................................................................1
‐

cita pilsēta ....................................................................................................2

‐

lauki..............................................................................................................3

‐

[Atteikums] ..................................................................................................9

Vai Jūs devāties brīvdienu ceļojumā vai īsā privātā ceļojumā 2009.gadā, kura laikā Jūs bijāt projām no
mājām vismaz vienu nakti? Biznesa ceļojumi šeit netiek ieskaitīti.
[NOLASĪT]
‐ Jā, es devos brīvdienu vai īsā ceļojumā 2009.gadā, un es neplānoju
citus brīvdienu vai īsus ceļojumus 2009.gadā. ..................................1
‐ Jā, es devos brīvdienu vai īsā ceļojumā 2009.gadā, un es vēl
plānoju citus brīvdienu vai īsus ceļojumus 2009.gadā. ....................2
‐ Nē, bet es vēl plānoju doties brīvdienu vai īsā ceļojumā 2009.gadā....3
‐ Nē, es nedošos nekādos brīvdienu ceļojumos 2009.gadā....................4
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9

JAUTĀT VISIEM RESPONDENTIEM
Q2.
Ņemot vērā patreizējos ekonomiskos apstākļus, vai Jums 2009.gadā nācās samazināt budžetu, ko Jūs
parastos apstākļos tērētu brīvdienu ceļojumiem?
‐ Jā, man nācās samazināt ......................................................................1
‐ Nē, bet es nolēmu samazināt piesardzības nolūkos.............................2
‐ Nē .........................................................................................................3
‐ [Es nekad nedodos brīvdienu ceļojumos].............................................4
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JAUTĀT JA [Q1=1] UN [Q2= 1 VAI 2]
Q3a.
Kā Jūs samazinājāt savu brīvdienu ceļojumu budžetu 2009.gadā? Kādas bija svarīgākās izmaiņas, ko
veicāt?
JAUTĀT JA [Q1=2] UN [Q2 = 1 VAI 2]
Q3a.
Kā Jūs samazinājāt ‐ vai arī Vai Jūs samazināsiet ‐ Jūsu brīvdienu ceļojumu budžetu 2009.gadā? Kas bija
‐ vai būs ‐ svarīgākās izmaiņas, kuras Jūs veicāt ‐ vai veiksiet?
JAUTĀT JA [Q1=3] UN [Q2 = 1 VAI 2]
Q3a.
Kā Jūs samazināsiet savu brīvdienu ceļojumu budžetu 2009.gadā? Kādas būs visnozīmīgākās izmaiņas,
ko Jūs veiksiet?
[ROTĒT ‐ NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Mazāk brīvdienu vai īsie ceļojumi ........................................................1
‐ Samazināts brīvdienu vai īso ceļojumu ilgums .....................................2
‐ Lētāki transporta veidi..........................................................................3
‐ Lētāka apmešanās vieta .......................................................................4
‐ Brīvdienu ceļojums tuvāk mājām ........................................................5
‐ Izmaiņas ceļošanas laikaposmā (ne‐sezonas periodā) .........................6
‐ [Cits] .....................................................................................................7
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JAUTĀT JA [Q1=1] UN [Q2= 1 VAI 2]
Q3b.
Un kuras bija otras visnozīmīgākās izmaiņas?

JAUTĀT JA [Q1=2] UN [Q2 = 1 VAI 2]
Q3b.
Un kuras bija ‐ vai būs ‐ otras visnozīmīgākās izmaiņas?
JAUTĀT JA [Q1=3] UN [Q2 = 1 VAI 2]
Q3b.
Un kas būs otras visnozīmīgākās izmaiņas?
[ROTĒT ‐ NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Mazāk brīvdienu vai īsie ceļojumi ........................................................1
‐ Samazināts brīvdienu vai īso ceļojumu ilgums .....................................2
‐ Lētāki transporta veidi..........................................................................3
‐ Lētāka apmešanās vieta .......................................................................4
‐ Brīvdienu ceļojums tuvāk mājām ........................................................5
‐ Izmaiņas ceļošanas laikaposmā (ne‐sezonas periodā) .........................6
‐ [Cits] .....................................................................................................7
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JAUTĀT JA [Q1=1]
Q4.
Ja Jums bija jāsamazina savi izdevumi brīvā laika aktivitātēm, kad Jūs bijāt brīvdienu ceļojumā
2009.gadā, kāda veida brīvā laika aktivitātēm Jūs visvairāk samazinājāt izdevumus?
[ROTĒT ‐ NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Izklaide (kino; teātris) ...........................................................................1
‐ Kultūras aktivitātes...............................................................................2
‐ Restorāni un kafejnīcas ........................................................................3
‐ Iepirkšanās............................................................................................4
‐ Skaistuma/ Labsajūtas uzlabošanas pasākumi .....................................5
‐ Sports un citas aktivitātes ....................................................................6
‐ Cits........................................................................................................7
‐ Man nebija nepieciešams samazināt izdevumus .................................8
‐ [Nezina/NA]........................................................................................99
[INTERVĒTĀJ]
JA [Q1=1]
Es tagad vēlētos Jums uzdot dažus jautājumus par Jūsu galveno brīvdienu ceļojumu 2009.gadā. Ja Jūs devāties
tikai vienā brīvdienu vai īsā ceļojumā 2009.gadā, tad tas ir Jūsu galvenais ceļojums. Ja Jūs devāties
vairāk kā vienā brīvdienu vai īsā ceļojumā, tad ilgākais ceļojums skaitās galvenais. Ja divi vai vairāki
ceļojumi bija vienādi ilgi, tad galvenais būtu tas, kurš ir vasaras sezonas periodā vai ir tuvākais vasaras
sezonas periodam.
JA [Q1=2]
Es tagad vēlētos Jums uzdot dažus jautājumus par Jūsu galveno brīvdienu ceļojumu 2009.gadā. Jūsu galvenais
ceļojums būtu Jūsu ilgākais brīvdienu vai īsais ceļojums 2009.gadā. Vai, ja Jūs devāties ‐ vai dosieties ‐
divos vai vairākos vienlīdz ilgos brīvdienu vai īsos ceļojumos, tad galvenais būtu tas, kurš ir vasaras
sezonas periodā vai ir tuvākais vasaras sezonas periodam.
JA [Q1=3]
Es tagad vēlētos Jums uzdot dažus jautājumus par Jūsu galveno brīvdienu ceļojumu 2009.gadā. Ja Jūs dosieties
vienā brīvdienu vai īsā ceļojumā 2009.gadā, tas būs Jūsu galvenais ceļojums. Ja Jūs dosieties vairāk kā
vienā brīvdienu vai īsā ceļojumā 2009.gadā, tad ilgākais ceļojums būs Jūsu galvenais ceļojums. Ja Jūs
dosieties divos vai vairākos vienlīdz ilgos brīvdienu vai īsos ceļojumos, tad galvenais būs tas, kurš ir
vasaras sezonas periodā vai ir tuvākais vasaras sezonas periodam.
JAUTĀT JA [Q1=1]
Q5.
Kurā mēnesī 2009.gadā sākās Jūsu galvenais brīvdienu ceļojums?
JAUTĀT JA [Q1=2]

Q5.
Kurā mēnesī 2009.gadā sākās ‐ vai sāksies ‐ Jūsu galvenais brīvdienu ceļojums?
JAUTĀT JA [Q1=3]
Q5.
Kurā mēnesī 2009.gadā sāksies Jūsu galvenais brīvdienu ceļojums?
‐
................................................................................................. mēnesī
‐ [Nezina/NA]........................................................................................99
JAUTĀT JA [Q1=1]
Q6.
Uz kurieni 2009.gadā Jūs ceļojāt savās galvenajās brīvdienās? Ja vairāk kā viena vieta, tad kur Jūs
pavadījāt lielāko laika daļu?
JAUTĀT JA [Q1=2]
Q6.
Uz kurieni 2009.gadā Jūs ceļojāt ‐ vai ceļosiet ‐ savās galvenajās brīvdienās? Ja vairāk kā viena vieta,
tad kur Jūs pavadījāt ‐ vai pavadīsiet ‐ lielāko laika daļu?
JAUTĀT JA [Q1=3]
Q6.
Uz kurieni 2009.gadā Jūs ceļosiet savās galvenajās brīvdienās? Ja vairāk kā viena vieta, tad kur Jūs
pavadīsiet lielāko laika daļu?
[IEPRIEKŠ SAGATAVOTS ATBILŽU SARAKSTS, IESKAITOT VALSTS TERITORIJAS IETVAROS]
JAUTĀT JA [Q1=1]
Q7.
Kāda veida galamērķī Jūs pavadījāt savas galvenās brīvdienas 2009.gadā? Ja vairāk kā viena vieta, tad
kur Jūs pavadījāt lielāko laika daļu?
JAUTĀT JA [Q1=2]
Q7.
Kāda veida galamērķī Jūs pavadījāt ‐ vai pavadīsiet ‐ savas galvenās brīvdienas 2009.gadā? Ja vairāk kā
viena vieta, tad kur Jūs pavadījāt ‐ vai pavadīsiet ‐ lielāko laika daļu?
JAUTĀT JA [Q1=3]
Q7.
Kāda veida galamērķī Jūs pavadīsiet savas galvenās brīvdienas 2009.gadā? Ja vairāk kā viena vieta, tad
kur Jūs pavadīsiet lielāko laika daļu?
[NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Tradicionāls; labi pazīstams galamērķis ...............................................1
‐ Netradicionāls; vēl neapgūts galamērķis..............................................2
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JAUTĀT JA [Q1=1]
Q8.
Vai Jūs rezervējāt savu galveno brīvdienu ceļojumu izmantojot pēdējā brīža piedāvājumu?
JAUTĀT JA [Q1=2]
Q8.
Vai Jūs rezervējāt ‐ vai rezervēsiet ‐ savu galveno brīvdienu ceļojumu izmantojot pēdējā brīža
piedāvājumu?
JAUTĀT JA [Q1=3]
Q8.
Vai Jūs rezervēsiet savu galveno brīvdienu ceļojumu izmantojot pēdējā brīža piedāvājumu?
‐ Jā ..........................................................................................................1
‐ Nē .........................................................................................................2
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JAUTĀT JA [Q1=1] UN [Q8=1]
Q9.
Kādēļ Jūs tā darījāt?
JAUTĀT JA [Q1=2] UN [Q8=1]
Q9.
Kādēļ Jūs tā darījāt ‐ vai darīsiet?
JAUTĀT JA [Q1=3] UN [Q8=1]
Q9.
Kādēļ Jūs tā darīsiet?
[NOLASĪT – NE VAIRĀK KĀ DIVAS ATBILDES]
‐ Zemāka brīvdienu ceļojuma cena.........................................................1
‐ Vēla lēmuma pieņemšana par došanos brīvdienu ceļojumā................2
‐ Vēla lēmuma pieņemšana par to, kurp doties .....................................3
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JAUTĀT JA [Q1=1]
Q10a.
Kad Jūs izlēmāt par galveno brīvdienu ceļojumu 2009.gadā, kurš no sekojošiem apsvērumiem bija
vissvarīgākais pieņemot lēmumu par brīvdienu galamērķi vai apmešanās vietu?

JAUTĀT JA [Q1=2]
Q10a.
Kad Jūs izlēmāt ‐ vai izlemsiet ‐ par galveno brīvdienu ceļojumu 2009.gadā, kurš no sekojošiem
apsvērumiem bija ‐ vai būs ‐ vissvarīgākais pieņemot lēmumu par brīvdienu galamērķi vai apmešanās
vietu?
JAUTĀT JA [Q1=3]
Q10a.
Kad Jūs izlemsiet par galveno brīvdienu ceļojumu 2009.gadā, kurš no sekojošiem apsvērumiem būs
vissvarīgākais pieņemot lēmumu par brīvdienu galamērķi vai apmešanās vietu?
[NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Pakalpojuma kvalitāte ..........................................................................1
‐ Cena......................................................................................................2
‐ Ir iztērētās naudas vērts .......................................................................3
‐ Kultūras pievilcība ................................................................................4
‐ Videi draudzīgs .....................................................................................5
‐ Sociālie apsvērumi (t.i. darba apstākļi, cieņa pret apciemotās valsts
sabiedrību) ........................................................................................6
‐ Drošība/ jūties aizsargāts .....................................................................7
‐ Cits........................................................................................................8
‐ [Nezina/NA]........................................................................................99
JAUTĀT JA [Q1=1]
Q10b.
Un kurš no šiem apsvērumiem bija otrs vissvarīgākais?
JAUTĀT JA [Q1=2]
Q10b.
Un kurš no šīem apsvērumiem bija ‐ vai būs ‐ otrs vissvarīgākais?
JAUTĀT JA [Q1=3]
Q10b.
Un kurš no šīem apsvērumiem būs otrs vissvarīgākais?
[NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Pakalpojuma kvalitāte ..........................................................................1
‐ Cena......................................................................................................2
‐ Ir iztērētās naudas vērts .......................................................................3
‐ Kultūras pievilcība ................................................................................4
‐ Videi draudzīgs .....................................................................................5
‐ Sociālie apsvērumi (t.i. darba apstākļi, cieņa pret apciemotās valsts
sabiedrību) ........................................................................................6
‐ Drošība/ jūties aizsargāts .....................................................................7
‐ Cits........................................................................................................8
‐ [Nezina/NA]........................................................................................99
JAUTĀT VISIEM RESPONDENTIEM
Q11.
Vai Jūs ņemat vērā ar vides jautājumiem saistītas lietas pieņemot lēmumu par Jūsu brīvdienu
ceļojumu, tādas kā galamērķī nodrošinātās vai pakalpojumu sniedzēju piedāvātās telpas (t.i.
apmešanās vieta ar eko atzīmi, atbildīga ceļošana, ietekmes uz vidi samazināšana)
[NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Jā, vides apsvērumiem jau ir iespaids uz maniem brīvdienu
ceļojumu plāniem..............................................................................1
‐ Jā, es apsvēršu ar vides jautājumiem saistītas lietas nākotnē, bet es
vēl neapsvēru tās līdz šim..................................................................2
‐ Nē, vides apsvērumi neietekmēs manus brīvdienu plānus ..................3

‐ [Es neesmu informēts par vides aizsardzības līmeni manā
brīvdienu ceļojuma galamērķī]..........................................................4
‐ [Man nav zināšanu par šo tēmu] ..........................................................5
‐ [Es nekad nedodos brīvdienu ceļojumos].............................................6
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JAUTĀT VISIEM RESPONDENTIEM
Q12.
Vai Jums būs nepieciešamie finansiālie līdzekļi, lai Jūs varētu atļauties veikt Jūsu plānotās brīvdienas
2010.gadā?
[NOLASĪT ‐ TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Jā, bez nozīmīgām grūtībām.................................................................1
‐ Jā, bet man būs nepieciešams veikt papildus uzkrājumus ...................2
‐ Nē, ne bez iekļūšanas parādos .............................................................3
‐ Nē, es nevaru atļauties brīvdienu ceļojumu patreizējā finansiālajā
situācijā .............................................................................................4
‐ [Es nekad nedodos brīvdienu ceļojumos].............................................5
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9
JA [Q12=1, 2 VAI 3]
Q13.
Kāda veida brīvdienu ceļojumus Jūs plānojat 2010. gadā?
[NOLASĪT‐ IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
‐ Brīvdienu ceļojums ar vairāk kā 13 pēc kārtas sekojošām naktīm,
kas pavadītas projām no mājām .......................................................1
‐ Brīvdienu ceļojums ar vairāk kā četrām pēc kārtas sekojošām
naktīm, kas pavadītas projām no mājām ..........................................2
‐ Tikai īss brauciens(i) (1‐ 3 naktis) .........................................................3
‐ Garāku brīvdienu un īsāku braucienu apvienojums .............................4
‐ Nav pagaidām izlemts ..........................................................................5
‐ [Es nedošos brīvdienu ceļojumā]..........................................................6
‐ [Nezina/NA]..........................................................................................9

