
Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga 2016 m. 

Turinys 
TRUMPA LIETUVOS TURIZMO APŽVALGA 2016 M......................................................................................... 2 

Apgyvendinimas .................................................................................................................................. 3 

Apgyvendinimas pagal šalis ............................................................................................................................ 3 

Apgyvendinimo statistika kurortuose ............................................................................................................ 4 

Bendras apgyvendintų turistų skaičius........................................................................................................... 4 

Apgyvendintų vietinių turistų skaičius ........................................................................................................... 5 

Apgyvendintų užsienio turistų skaičius .......................................................................................................... 5 

Vietinis turizmas .................................................................................................................................. 6 

Vietinių turistų ir vienadienių lankytojų kelionių skaičius .............................................................................. 6 

Vietinių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje ............................................................................ 6 

Apžvalga .............................................................................................................................................. 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRUMPA LIETUVOS TURIZMO APŽVALGA 2016 M. 
 
Lietuvos banko duomenimis, 2016 m. užsienio turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (kelionių kreditas) siekė 1,25 mlrd. eurų arba 5,4 proc. 

daugiau nei 2015 m. Lietuvių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos užsienyje 2016 m. (kelionių debetas) siekė 1,07 mlrd. eurų ir palyginus su 2015 m. tuo 

pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,7 proc.  

 

Lietuvos mokėjimų balansas: kelionių kreditas ir debetas 2008-2016 m., mlrd. EUR 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/15 2015/14 2015/2008

Kreditas* (kelionių paslaugų eksportas) 0,89 0,76 0,79 0,99 1,12 1,13 1,14 1,18 1,25 5,4% 3,7% 40,6%

Visų paslaugų eksportas 3,45 2,93 3,42 4,03 4,79 5,84 5,90 6,0 6,8 13,5% 1,0% 97,9%

Prekių ir paslaugų eksportas 18,7 14,0 18,3 23,5 27,2 29,4 29,6 28,3 28,7 1,4% 0,7% 53,8%

kelionių kredito dalis visų paslaugų eksporte 25,7% 26,0% 23,0% 24,5% 23,3% 19,4% 19,3% 19,7% 18,3%

kelionių kredito dalis visų prekių ir paslaugų eksporte 4,60% 5,30% 4,20% 4,10% 4,11% 3,85% 3,85% 4,17% 4,34%

Debetas** ( Kelionių paslaugų importas) -1,05 -0,84 -0,71 -0,7 -0,83 -0,87 -0,94 -1,02 -1,07 4,7% 8,6% 1,6%

Balansas -0,16 -0,08 0,08 0,29 0,29 0,26 0,15 0,16 0,18 9,8% 7,0%

*įskaitant tarptautinių keleivių pervežimo pajamas 

**įskaitant lietuvių keleivių pervežimo išlaidas užsienyje 

Šaltinis: Lietuvos bankas, VTD skaičiavimai 
 
2016 m. kelionių balansas buvo teigiamas ir sudarė 179 mln. EUR.  Pajamos iš atvykusių užsienio lankytojų ir vienadienių lankytojų per šių metus augo 

ženkliai (+5,4 proc.), tai yra 64 mln. eurų daugiau. Kelionių debetas augo truputį mažiau nei kreditas (+4,7 proc.). Kelionių kredito dalis visų paslaugų 

eksporte sumažėjo 1,4 proc. palyginus praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 18,3 proc. Pajamų, gautų iš kitų paslaugų, augimas buvo šiek tiek didesnis 

nei paslaugų susijusių su turizmu, todėl turizmo kredito dalis visų paslaugų dalyje sumažėjo.  Kelionių kredito dalis visų prekių ir paslaugų eksporte sudarė 

4,34 proc., ir tai yra truputį daugiau nei 2015 m. Pajamos gautos iš visų sandėrių susijusių su prekėmis ir paslaugomis augo nežymiai. Jeigu pajamos už 

paslaugas augo ženkliai, o pajamos už prekės ir paslaugas augo nežymiai, reiškia, kad pajamos gautos už prekes sumažėjo. Visų prekių ir paslaugų eksporto 

pajamų augimas, augo panašiu tempu kaip ir kelionių paslaugų eksportas.  



 

Apgyvendinimas 

Apgyvendinimas pagal šalis 
 

 

Pagal 2016 m. apgyvendinimo įstaigų statistiką, Lietuvoje pernai apsilankė ir bent vieną naktį 

praleido 1,49 mln. turistų iš užsienio, t.y. 9,4 proc. daugiau nei 2015 m. Vietinių turistų skaičius augo net 

10,2 proc. – po Lietuvą praėjusiais metais keliavo ir bent vienai nakvynei šalies apgyvendinimo įstaigose 

apsistojo 1,26 mln. gyventojų. Bendras Lietuvos turizmo augimas 2016 m. siekia 9,8 proc. (2015 m. 

bendras augimas buvo 5,9 proc.).  

Šalių užimama rinkos dalis keitėsi nežymiai, pirmoje vietoje liko Vokietija, užimdama 12 proc. 

rinkos (1 pav.). Šalių, iš kurių pernai atvyko daugiausia turistų, dešimtukas nesikeičia: daugiausia turistų 

apgyvendinimo įstaigos priėmė iš prioritetinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos Vokietijos (174,8 

tūkst., arba 2,8 proc. daugiau nei 2015 m.) (2 pav.). Taip pat – Baltarusijos (171,9 tūkst., arba +5,2 proc.), 

Rusijos (150,6 tūkst., arba +0,7 proc.).  

 

 
1 pav. TOP 10 Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų  pagal turistų skaičių 2016 m., proc. (apgyvendinimas) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Ypač sparčiu augimu išsiskyrė turistų srautas iš Ukrainos (84 tūkst., arba +41,3 proc.), Lietuvos 

kaimynių Lenkijos (148,4 tūkst., arba +16,7 proc.), Latvijos (134 tūkst., arba +15,3 proc.), Estijos (58 

tūkst., arba 10,9 proc.). Didžiausiu augimu tarp prioritetinių rinkų išsiskyrė Prancūzija – pernai Lietuvos 

apgyvendinimo įstaigose viešėjo 36 tūkst. prancūzų, t.y. net 19,6 proc. daugiau nei 2015 m. 



 

Augantys rodikliai užfiksuoti ir visose tolimosiose prioritetinėse rinkose: turistų iš Izraelio 

padaugėjo 25,3 proc. (19,7 tūkst.), iš Kinijos +25,3 proc. (11,9 tūkst.), iš Japonijos +7,4 proc. (22,6 tūkst.), 

iš JAV +6,9 proc. (35,2 tūkst.). 

 

 
2 pav. Apgyvendintų užsienio turistų skaičiaus iš 10 didžiausių rinkų pokytis 2016/2015 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Apgyvendinimo statistika kurortuose 

Bendras apgyvendintų turistų skaičius 

 
Bendras apgyvendintų turistų skaičius Lietuvos kurortuose ir kurortinėse teritorijose 2016 metais 

augo sparčiai (3 pav.). Tarp kurortų, didžiausiu augimu išsiskyrė Birštono kurortas (+21,7 proc.) ir Palanga 

(+15,7 proc.). Tarp kurortinių teritorijų – Zarasai (+23,8 proc.) ir Anykščiai (+11 proc.). 

 

 
3 pav. Turistų pokytis, proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 



 

Apgyvendintų vietinių turistų skaičius 
 

Vietinių turistų apgyvendinimas Lietuvos kurortuose buvo gana dinamiškas (4 pav.). Daugumoje kurortų, 

apgyvendintų turistų skaičius buvo dviženklis: Birštone (+21,5 proc.), Palangoje (+15,9 proc.) ir 

Druskininkuose (+10,4 proc.). Tačiau Neringos sav. vietinių turistų skaičius sumažėjo 1,4 proc. Tam įtakos 

galėjo turėti padvigubėjęs įvažiavimo mokestis. 

 
4 pav. Vietinių turistų pokytis, proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Apgyvendintų užsienio turistų skaičius 
 

Didžiausias apgyvendintų užsienio turistų buvo Birštono savivaldybėje (+23,8 proc.), antroje vietoje 

Palangos savivaldybė (+14,8 proc.) (5 pav.). Druskininkuose apgyvendintų turistų skaičius augo 8,9 proc., 

o Neringoje 9,6 proc.  

 
5 pav. Užsienio turistų pokytis, proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 



 

Tarp kurortinių teritorijų daugiausiai išsiskyrė Zarasų raj. savivaldybė (+73,8 proc.) ir Anykščių 

savivaldybė (+16,7 proc.). Trakuose apsistojusių užsienio turistų skaičius augo 8,7 proc., Ignalinos raj. 

savivaldybėje sumažėjo 2,1 proc.   

 

Vietinis turizmas 

Vietinių turistų ir vienadienių lankytojų kelionių skaičius 
 

Vietinių turistų kelionių skaičius po Lietuvą 2016 m. sumažėjo 4,1 proc. (1 lentelė), tačiau vietinių 

vienadienių lankytojų kelionių skaičius išaugo 1,6 proc. (185,6 tūkst.). Kalbant apie vietinių turistų 

kelionių  skaičių, grįžome tarp 2012 - 2013 metų. Nors kelionių skaičiaus sumažėjimas nėra džiuginanatis, 

tačiau tikimasi, jog 2017 metais, turistų kelionių skaičius pradės augti. 2016 metais Lietuvoje vienadienių 

lankytojų kelionių skaičius siekė 11,67 mln. Vietinių turistų ir vienadienių lankytojų santykis siekia 1 : 4,5.   

 

1 lentelė. Vietinių turistų ir vienadienių lankytojų kelionių skaičius ir metinis pokytis, proc. 

Metai 
Vietinių turistų 

kelionių skaičius, 

tūkst. 

Vietinių turistų 

kelionių skaičiaus 

pokytis proc. 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų kelionių 

skaičius, tūkst. 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų kelionių 

skaičiaus pokytis, 

proc. 

2010 m. 2453,5   11920,5   

2011 m. 2479,4 1,1% 11708,5 -1,8% 

2012 m. 2515,5 1,5% 11339,2 -3,2% 

2013 m. 2588,7 2,9% 10986,4 -3,1% 

2014 m. 2649,2 2,3% 11245 2,4% 

2015 m. 2663,1 0,5% 11484,4 2,1% 

2016 m. 2554,2 -4,1% 11670 1,6% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Vietinių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje 
 
 

Vietinių turistų išlaidos 2016 m. išaugo 3,5 proc. ir siekė 163,3 mln. eurų. Lyginant su praeitais 

metais, išlaidų augimas sulėtėjo, tačiau 2015 metų vietinių turistų išlaidų ženklus augimas galėjo būti 

susijęs su euro įvedimu, o 2016 metais situacija pradėjo stabilizuotis. Vietinių turistų vidutinės dienos 

išlaidos augo 6,3 proc. ir siekė 25 eurus. Kalbent apie vietinių turistų vidutinės kelionės išlaidas, 

atkreipiamas dėmesys į tai, jog jos vis dar gana sparčiai augo, jei palyginsime su pastaraisiais metais 

(išskyrus 2015 m.) ir siekė 64,6 Eur (+7,6 proc.). Lyginant su 2010 metais, vidutinė kelionės kaina 

vietiniam turistui išaugo 48,2 proc. (arba 21,0 Eur).   

 

 



 

2 lentelė. Vietinių turistų išlaidos ir metinis pokytis, proc. 

  
Vietinių turistų 

išlaidos, mln. 

EUR 

Vietinių turistų 

išlaidų pokytis, 

proc. 

Vietinių turistų 

vidutinės 

dienos išlaidos, 

EUR 

Vietinių turistų 

vidutinės 

dienos išlaidų 

pokytis, proc. 

Vietinių turistų 

vidutinės 

vienos kelionės 

išlaidos, EUR 

Vietinių turistų 

vidutinės 

vienos kelionės 

išlaidų pokytis, 

proc. 

2010 m. 107   16,5   43,6   

2011 m. 113,6 6,2% 16,8 1,8% 45,8 5,0% 

2012 m. 117,2 3,2% 17,1 1,8% 46,6 1,7% 

2013 m. 128 9,2% 18,1 5,8% 49,4 6,0% 

2014 m. 137,6 7,5% 19,8 9,5% 50,6 2,3% 

2015 m. 163,3 18,7% 23,6 18,8% 60,1 18,8% 

2016 m. 169 3,5% 25,0 6,3% 64,6 7,6% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Apžvalga 
 

Turistų kelionių skaičius 2011-2016 m., tūkst.      

  2011 m.  2012 m.  2013 m.  2014 m.  2015 m. 2016 m. 
2016/2015 

m.  

Atvykusių į 

Lietuvą 
1775 1899,5 2011,9 2062,7 2071,3   0,4% 

Išvykusių iš 

Lietuvos 
1526,4 1707,4 1764,2 1788,2 1860 1952,8 5,0% 

Vietinių turistų 2479,4 2515,5 2588,6 2649,2 2663,1 2554,2 -4,1% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Lietuvos turizmo sektoriaus pajamos bei išvykstamojo turizmo išlaidos 2011 -2016 m., mlrd. Eur 

  2011 m. 
2012 

m. 

2013 

m. 

2014 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2016/2015 

m.  

Atvykstamojo turizmo 0,99 1,12 1,13 1,14 1,18 1,25 5,4% 

Vietinio turizmo 0,37 0,38 0,39 0,41 0,45 0,46 3,6% 

Atvykstamasis+vietinis 1,36 1,49 1,52 1,55 1,63 1,71 4,9% 

Išvykstamojo turizmo išlaidos 0,7 0,83 0,87 0,94 1,02 1,07 4,7% 

Kelionių balansas 

(atvykstamasis+išvykstamasis) 
0,29 0,29 0,26 0,20 0,16 0,179 9,8% 

Šaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas, VTD skaičiavimai 
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