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APGYVENDINIMO PASLAUGŲ

M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA

HOT-01 (KETVIRTINĖ)
Y Y Y Y
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Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre
Adresas, veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Pateikia juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas.
Juridiniai asmenys, turintys kelias apgyvendinimo įstaigas,
statistinę ataskaitą pildo kiekvienai apgyvendinimo įstaigai.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pildoma sveikaisiais skaičiais

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

0 974376 824402
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Įmonės kodas registre

HOT-01 (ketvirtinė)

ketv.

(Apgyvendinimo įstaigos pavadinimas)

(Apgyvendinimo įstaigos adresas)

Apgyvendinimo įstaigos nr.*
* Juridinis asmuo, turintis vieną apgyvendinimo įstaigą, pildo vieną statistinę ataskaitą ir įrašo „1“.
Juridinis asmuo, turintis kelias apgyvendinimo įstaigas, pildo statistinę ataskaitą kiekvienai įstaigai ir kiekvienai iš jų priskiria kitą numerį (pvz., 1; 2; 3;...).

I. APGYVENDINIMO ĮSTAIGOS RŪŠIS

Apgyvendinimo įstaigų rūšys

(įrašyti kodą)

Kodas
Kodas

Pavadinimas

Apgyvendinimo įstaigos kategorija
(įrašyti žvaigždučių skaičių)

II. VEIKLOS SEZONIŠKUMAS
Veikianti ištisus metus
Veikianti tik tam tikru metų periodu
(sezonu)

(žymėti x)

Pavadinimas

50

Viešbutis

51

Apartamentų viešbutis

52

Liukso viešbutis

53

SPA viešbutis

54

Svečių namai

55

Motelis

56

Apartamentų kompleksas

57

Poilsio namai, nameliai

58

Nakvynės namai

59

Kempingas

60

Turistinė stovykla

61

Vaikų poilsio stovykla

62

Sanatorija

63

Reabilitacijos centras

64

Kaimo turizmo sodyba

65

Nakvynė ir pusryčiai

66

Studentų, moksleivių, darbininkų apgyvendinimo patalpos *

67

Kita

17

18

* 66 apgyvendinimo rūšį gali pasirinkti tik juridiniai asmenys,
kurių pagrindinė veikla – kita apgyvendinimo veikla (EVRK 2 red. – 55.9).
Šie respondentai neprivalo pildyti III, IV, V ir VI skyrių.

1 974376 824425
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Įmonės kodas registre

HOT-01 (ketvirtinė)

Apgyvendinimo įstaigos nr.

ketv.

IV. PARUOŠTA APGYVENDINTI NUMERIŲ IR VIETŲ
(per kiekvieną ataskaitinio ketvirčio mėnesį)

III. PATALPŲ CHARAKTERISTIKA

Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Ataskaitinio ketvirčio
antrą mėnesį

pirmą mėnesį
Eil. nr.

Naudojami ištisus metus

A

B

1

Numerių (kambarių) skaičius

2600

Vietų (lovų) skaičius

2610

Rodiklio pavadinimas

Naudojami tik tam tikru
metų periodu (sezonu)
2

A

B

Paruošta apgyvendinti numerių
(kambarių)

trečią mėnesį

2

3

1100
1200

iš jų buvo užimta
Paruošta apgyvendinti vietų (lovų)

Vietų (lovų) skaičius (2610 eil.) nustatomas pagal skaičių asmenų, kuriems gali būti suteikta
nakvynė. Dvigulė lova yra dvi vietos. Papildomos lovos, kurias galima pastatyti klientui paprašius,
neįskaitomos. Viena palapinė gali būti prilyginama keturioms vietoms.

1

1210

Paruoštų apgyvendinti numerių (kambarių) skaičius (1100 eil.) skaičiuojamas taip: esamų numerių (kambarių) skaičius
dauginamas iš atitinkamo mėnesio dienų, kuriomis šiuos numerius (kambarius) galima naudoti turistams apgyvendinti,
skaičiaus.
Pvz., apgyvendinimo įstaigoje yra 25 numeriai (kambariai). Sausio mėnesį 20 numerių (kambarių) buvo paruošta visą mėnesį
(31 dieną), o 5 numeriai (kambariai) dėl remonto buvo paruošti 10 dienų. 1100 eilutės 1 skiltis skaičiuojama taip:
(20 numerių x 31 dienos) + (5 numeriai x 10 dienų) = 670.
Analogiškai skaičiuojamas paruoštų apgyvendinti vietų (lovų) skaičius (1210 eil.), tik iš mėnesio dienų dauginamas vietų (lovų)
skaičius.
1200 eilutėje įrašoma atitinkamo mėnesio kiekvienos dienos užimtų numerių (kambarių) skaičiaus suma. Užimtų numerių
(kambarių) skaičius negali būti didesnis už atitinkamo mėnesio nakvynių skaičių.

V. APGYVENDINTA TURISTŲ IR SUTEIKTA NAKVYNIŲ
(kiekvieną ataskaitinio ketvirčio mėnesį)
Apgyvendintų turistų ir nakvynių skaičius paskirstomas pagal turisto gyvenamąją šalį (įskaitant Lietuvą).
Turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir užsieniečius, kurie bent vienai nakvynei apsistoja apgyvendinimo įstaigoje. Neįskaitomi apgyvendinimo įstaigoje apsistoję asmenys, atvykę mokytis arba dirbti
(pvz., studentai, sezoniniai, migruojantys darbininkai).
Nakvynių skaičius – kiekviena naktis, kurią turistas faktiškai praleidžia arba yra įregistruotas (fizinis jo buvimas nėra būtinas) apgyvendinimo įstaigoje.
Pvz., sausio mėnesį buvo apgyvendinti 5 turistai iš Latvijos. Du turistai apsistojo 3 naktims, o likusieji – 5 naktims. Nakvynių skaičius skaičiuojamas taip:
(2 x 3) + (3 x 5) = 6 + 15 = 21 praleista naktis.
Taigi sausio mėnesį turistų iš Latvijos buvo 5, o nakvynių – 21.

A

Šalies pavadinimas

Turistų skaičius ataskaitinio ketvirčio
pirmą mėnesį
B

1
Iš viso

antrą mėnesį
2

Nakvynių skaičius ataskaitinio ketvirčio
trečią mėnesį
3

pirmą mėnesį
4

antrą mėnesį
5

trečią mėnesį
6

9 974376 824519

Šalies
kodas

Įmonės kodas registre

4

HOT-01 (ketvirtinė)

ketv.

Apgyvendinimo įstaigos nr.
Šalies
kodas
A

Šalies pavadinimas

Turistų skaičius ataskaitinio ketvirčio
pirmą mėnesį
B

1

antrą mėnesį
2

Nakvynių skaičius ataskaitinio ketvirčio
trečią mėnesį
3

pirmą mėnesį
4

antrą mėnesį
5

trečią mėnesį
6

8 974287 334481

5

Įmonės kodas registre

HOT-01 (ketvirtinė)

ketv.

Apgyvendinimo įstaigos nr.

VI. APGYVENDINTŲ TURISTŲ SKAIČIUS PAGAL ATVYKIMO TIKSLĄ
Atvykimo
tikslas
A

Eil. nr. Apgyvendinta Lietuvos gyventojų ataskaitinio ketvirčio
pirmą mėnesį
B

Laisvalaikis,
poilsis, atostogos

8000

Verslas, profesiniai
interesai

8100

Giminių ir draugų
lankymas

8200

Kiti tikslai

8300

antrą mėnesį

1

2

Apgyvendinta užsieniečių ataskaitinio ketvirčio

trečią mėnesį

pirmą mėnesį

3

4

antrą mėnesį
5

trečią mėnesį
6

VII. PAJAMOS
Įmonės, kurių pagrindinė veikla yra apgyvendinimo paslaugos (EVRK 2 red. – 55.1, 55.2, 55.3, 55.9) arba sanatorinio gydymo ar (ir) reabilitacijos
paslaugos (EVRK 2 red. 86.10.30), nurodo įmonės pardavimo pajamas.
Įmonės, kurių pagrindinė veikla pirmiau nenurodyta, pateikia pajamas tik už apgyvendinimo paslaugas .
Eurais
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.
A

B

Pardavimo pajamos (be PVM)
(9100, 9200, 9300, 9400, 9410, 9500 eil. suma)

9000

pajamos už apgyvendinimą (9110 ir 9120 eil. suma)
(įskaitomos pajamos už maitinimo, gydymo, reabilitacijos ir kitas turistams suteiktas
paslaugas, jeigu jos įskaitytos į apgyvendinimo kainą)

9100

Lietuvos gyventojų

9110

užsieniečių

9120

restoranų, kavinių, bufetų, barų pajamos

9200

pajamos už turistams suteiktas papildomas paslaugas
(skalbimo, lyginimo, automobilių saugojimo, konferencijų organizavimo paslaugas,
naudojimąsi baseinais, pirtimis, kitomis sveikatingumo procedūromis ir kitas turistams
(įskaitant vienadienius lankytojus) suteiktas paslaugas)

9300

mažmeninės prekybos pajamos

9400

pajamos iš ligonių kasų

9410

kitos pajamos
(nurodomos kitos neišvardintos pajamos, kurios įtraukiamos į pardavimo pajamas)

9500

Ataskaitinis ketvirtis
1

6 974376 824734

Įmonės kodas registre
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HOT-01 (ketvirtinė)

ketv.

Apgyvendinimo įstaigos nr.

VIII. DIRBANČIŲ ASMENŲ IR DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIUS
Įmonės, kurių pagrindinė veikla yra apgyvendinimo paslaugos (EVRK 2 red. – 55.1, 55.2, 55.3, 55.9) arba sanatorinio gydymo ir (ar) reabilitacijos
paslaugos (EVRK 2 red. 86.10.30), nurodo visus įmonėje dirbančius asmenis, samdomųjų darbuotojų dirbtas valandas.
Įmonės, kurių pagrindinė veikla pirmiau nenurodyta, pateikia tik apgyvendinimo veiklos dirbančius asmenis.
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

A

Ataskaitinis ketvirtis

B

Vidutinis dirbančių
asmenų skaičius

2000

Dirbtų valandų skaičius

2020

1

Dirbantys asmenys – pagal darbo sutartis (įskaitant sezonines), dirbantys
darbuotojai, kuriems įmonė moka atlyginimą; nemokamai dirbantys savininkai,
šeimos nariai; dirbantys ne visą darbo dieną arba savaitę; laikinai nedirbantys
asmenys (kai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, dėl ligos, atostogų,
streiko). Neįskaičiuojami asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti,
kol jam sueis treji metai.
Vidutinis dirbančių asmenų skaičius (2000 eil.) apskaičiuojamas sudedant
ataskaitinio ketvirčio kiekvienos kalendorinės dienos dirbančių asmenų (ne etatų)
skaičių ir gautą sumą dalijant iš ataskaitinio ketvirčio kalendorinių dienų skaičiaus.

Dirbtos valandos – per ataskaitinį laikotarpį įmonės samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų suma. Įskaičiuojamos visos per darbo dieną dirbtos
valandos, įskaitant viršvalandžius, darbą naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas darbo vietoje,
bet nedirbtas (dėl techninių trikdžių), tačiau apmokėtas pagal sutartį. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta
(liga, streikas, kasmetinės atostogos).

IX. APGYVENDINIMO ĮSTAIGOJE YRA:
(Įrašyti skaičių)

(pildoma ataskaitoje už III ketvirtį)

Restoranų

1001

Saunų

1006

Kavinių ir (ar) barų

1002

Sporto ir (ar) treniruoklių salių

1007

Konferencijų salių

1003

Vaikų žaidimo kambarių

1008

SPA centrų

1004

Numerių (kambarių), kuriais
gali naudotis riboto judumo
asmenys, įskaitant neįgaliųjų
vežimėlių naudotojus

1009

Baseinų

1005

Pastabos:

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti
ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min.

Pildoma III ketv. statistinėje ataskaitoje

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Faksas)

(Telefonas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4893, faks. (8 5) 219 7181, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, V. Krėvės pr. 116, 50313
Kaunas. Pasiteirauti: tel. (8 37) 311 020, faks. (8 37) 312 348, 312 588, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121
Klaipėda. Pasiteirauti: tel.: (8 46) 346 200, 340 849, faks. (8 46) 340 812, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 583 43, 583 442, faks. (8 45) 463 941, 460 246, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 420 631, faks. (8 41) 525 010, 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4645, faks. (8 5) 236 4669, el. p. hot-01-ketvirtine@stat.gov.lt.

3 974376 825475

