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TRUMPA LIETUVOS TURIZMO APŽVALGA 2016 M. 9 MĖN.  
 
Lietuvos banko duomenimis, 2016 m. per 9 mėn. užsienio turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (kelionių kreditas) siekė 0,92 mlrd. 

(915 mln.) eurų arba 1,2 proc. daugiau nei 2015 m. per 9 mėn. Lietuvių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos užsienyje 2016 m. 9 mėn. 

(kelionių debetas) siekė 0,78 mlrd. (779 mln.) eurų ir palyginus su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 2,6 proc.  

 

1 lentelė. Lietuvos mokėjimų balansas: kelionių kreditas ir debetas 2008-2016 m. per 9 mėn., mlrd. EUR** 

  
2008 

9 
mėn. 

2009 
9 

mėn. 

2010 
9 

mėn. 

2011 
9 

mėn. 

2012 
9 

mėn. 

2013 
9 

mėn. 

2014 
9 

mėn. 

2015 
9 

mėn. 

2016 
9 

mėn. 

2016/2015 
9 mėn. 

2016/2008 
9 mėn. 

Kreditas*** (kelionių paslaugų eksportas) 0,70 0,60 0,61 0,77 0,88 0,85 0,88 0,90 0,92 1,2% 30,4% 

Visų paslaugų eksportas 2,57 2,20 2,55 3,02 3,59 3,95 4,33 4,46 4,95 11,1% 73,4% 

Prekių ir paslaugų eksportas 14,39 10,23 12,98 17,31 19,55 21,71 21,81 20,86 20,87 0,1% 45,0% 

kelionių kredito dalis visų paslaugų 
eksporte 

27,3 

% 

27,4

% 

24,0

% 

25,6

% 

24,5

% 

21,4

% 

20,2

% 

20,3

% 

18,5

% 
    

kelionių kredito dalis visų prekių ir 
paslaugų eksporte 

4,9% 5,9% 4,7% 4,5% 4,5% 3,9% 4,0% 4,3% 4,4%     

Debetas*** (kelionių paslaugų importas) -0,87 -0,69 -0,57 -0,54 -0,63 -0,72 -0,71 -0,76 -0,78 2,6% -10,3% 

Balansas -0,17 -0,09 0,04 0,23 0,25 0,13 0,17 0,15 0,14     

***įskaitant tarptautinių keleivių pervežimo pajamas ir įskaitant lietuvių keleivių pervežimo išlaidas užsienyje 

Šaltinis: Lietuvos bankas, VTD skaičiavimai 

 

2016 m. 9 mėn. kelionių balansas buvo teigiamas ir sudarė 140 mln. EUR.  Pajamos iš atvykusių užsienio lankytojų ir vienadienių lankytojų per 

šių metų 9 mėn. augo nežymiai (+1,2 proc.) ir kol kas nežada labai gerų rezultatų 2016 metams. Kelionių debetas augo šiek tiek daugiau nei 

kreditas (+2,6 proc.). Kelionių kredito dalis visų prekių ir paslaugų eksporte sudarė 4,4 proc., ir tai yra truputį daugiau nei 2015 m. per tą patį 

laikotarpį. Kelionių kredito dalis visų paslaugų eksporte sumažėjo 1,8 proc. palyginus praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 18,5 proc. 



 

Apgyvendinimas 

Apgyvendinimas pagal šalis 

 

III ketvirtis. Trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvos apgyvendinimo įstaigos sulaukė 10,2 proc. daugiau 

turistų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvoje sausio-rugsėjo mėnesiais apsistojo 988 tūkst. turistų, iš jų 

lietuviai sudarė kiek mažiau nei pusę - 44 proc. (438 tūkst.), o užsieniečiai – 56 proc. (550 tūkst.). 

Daugiausia užsienio turistų sulaukta iš Vokietijos (84 tūkst.), Lenkijos (52,5 tūkst.) bei Baltarusijos (51,5 

tūkst.). Turistų skaičius iš ES šalių Lietuvoje trečiąjį 2016 m. ketvirtį išaugo 10,2 proc., iš ne ES šalių – 

beveik 11,7 procentus. Svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų 10-uke šių metų trečiąjį ketvirtį 

augo 8 iš 10 rinkų. Daugiausia augo turistų skaičius iš Ukrainos (+9,8 tūkst.), Lenkijos (+8,0 tūkst.) bei 

Latvijos (+6,4 tūkst.). Turistų srautas iš Baltarusijos pradėjo augti ir siekė 51,5 tūkst. (+6,7 proc.), Rusijos 

turistų srautai išliko stabilūs (-0,3 proc.), arba 46,7 tūkstančio.  

2016 m. per 9 mėn. bendras apgyvendintų turistų skaičius siekė 2,19 mln. (1 pav.). Užsienio ir 

vietinių turistų skaičiaus augimas Lietuvoje pirmus tris šių metų ketvirčius lieka dviženklis. Pagal 

Statistikos departamento pateiktus apgyvendinimo įstaigų duomenis, nuo sausio iki rugsėjo Lietuvoje 

apsilankė 1,2 mln. turistų iš užsienio šalių, t.y. 10,9 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Po šalį 

keliavo 985 tūkst. lietuvių, t.y. 10.4 proc. daugiau nei pernai.  Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 2016 m. 

pirmus 9 mėn. apsistojo 727 tūkst. ES šalių turistų, t.y. 12,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, 

ir 475 tūkst. turistų iš ne ES šalių, t.y. 8,9 proc. daugiau nei pernai.  

 

 

1 pav. Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose*  



 

 

Sparčiausiu augimu išsiskyrė turistai iš Ukrainos- jis siekė net 50 proc., lyginant su 2015 m. 9 mėn. 

apgyvendinimo įstaigų statistika (2 pav.). Ženkliai, 28 proc. augo turistų iš Ispanijos skaičius, 19,2 proc. – 

iš Lenkijos, 16,5 proc.- iš Latvijos. Nežymiai smuktelėjo tik turistų srauto iš Rusijos (-1,3 proc.) ir Italijos 

(-3 proc.) rodikliai. Rusijos turistų srautai išlieka stabilūs ir artimoje ateityje tikėtina, jog situacija išliks 

stabili. Lyginant su 2015 m. (9 mėn. laikotarpiu), Rusija užleido 3 vietą Lenkijai. Tam daugiau turėjo 

įtakos ženklus turistų augimas iš Lenkijos, nei turistų iš Rusijos mažėjimas. 2016 m. (per 9 mėn.) išaugo 

Baltarusijos turistų apgyvendinimas Lietuvos apgyvendinimo įstaigose lyginant su 2015 m. tuo pačiu 

laikotarpiu (+8,2 proc.). 

 

 

2 pav. Apgyvendintų turistų skaičiaus (TOP-10 rinkų) pokytis* 

 

Augo ir turistų skaičius iš visų tolimųjų rinkų: iš JAV (+8,8 proc.), Japonijos (12,3 proc.), Izraelio 

(24,6 proc.), Kinijos (21,4 proc.). Per pastarųjų metų (9 mėn. laikotarpį) matoma visų tolimųjų rinkų 

augimo tendencija (3 pav.). Pirmą poziciją tarp tolimųjų rinkų išlaiko JAV, antroje vietoje nuo 2014 metų – 

Japonija. 

 



 

 

3 pav. Turistų skaičius iš tolimųjų rinkų tūkst., 2015 – 2016 m. per 9 mėn.*  

 

Apgyvendinimas pagal savivaldybes 

 

Lietuvos apgyvendinimo įstaigose buvo apgyvendinta 10,7 proc. turistų. Tačiau apgyvendintų 

turistų pasiskirstymą Lietuvoje gerai atspindi apgyvendinimas pagal apskritis. 2016 m. per 9 mėn. visose 

apskrityse buvo sulaukta daugiau turistų negu praeitais metais per tą patį laikotarpį. Daugiausiai turistų 

apsistoja Vilniaus apskrityje, tačiau augimas šioje apskrityje nėra didžiausias ir siekia 7 proc. Šiais metais 

(per 9 mėn. laikotarpį) didžiausias apgyvendintų turistų augimas buvo Šiaulių (+21 proc.) ir Kauno (+19 

proc.) apskrityse (4 pav.). Apgyvendintų turistų skaičius gana ženkliai augo Panevėžio (+14 proc.), 

Klaipėdos (+13 proc.), Alytaus (+10 proc.) ir Utenos (+10 proc.). Telšių, Marijampolės ir Tauragės 

apskrityse buvo apgyvendinta mažiausiai turistų ir apgyvendinimo augimas šiose apskrityse siekė 1 proc. 

   

 

4 pav. Turistų apgyvendinimas pagal savivaldybes* 



 

Apgyvendinimas kurortuose ir kurortinėse teritorijose 

Vietinių turistų skaičius augimas  

 

Dėl apgyvendintų vietinių turistų skaičiaus augimo 2016 m. 9 mėn. kurortams buvo itin sėkmingi, 

išskyrus Neringos savivaldybę (5 pav.). Trijų kurortų augimas buvo dviženklis. Birštono savivaldybėje 

apgyvendintų turistų skaičiaus augimas buvo didžiausias ir siekė 24,1 proc., Palangoje augimas siekė 17,0 

proc., Druskininkuose apgyvendinimas augo 13,6 proc. Turistų sumažėjimas buvo tik Neringos 

savivaldybėje (-0,5 proc.).  

Kurortinėse teritorijose išsiskyrė Anykščių savivaldybė (+14,3 proc.), mažesnis augimas Trakuose 

(+7,3 proc.), o Ignalinos (+1,6 proc.) ir Zarasų (+0,9 proc.) savivaldybėse apgyvendinimas augo nežymiai.  

 

 

5 pav. Apgyvendintų turistų (bendras) skaičiaus augimas apgyvendinimo įstaigose*  

 

Užsienio turistų skaičius augimas 

 

Apgyvendintų užsienio turistų skaičius kurortuose augo ženkliai per 2016 m. 9 mėn. Beveik visuose 

kurortuose apgyvendinimo augimas buvo dviženklis (Neringos savivaldybėje siekė 9,7 proc.). Didžiausiu 

apgyvendintų užsienio turistų augimu išsiskyrė Birštonas (+21 proc.) ir Palanga (+17,9 proc.). 

Druskininkuose užsieniečių apgyvendinimas augo 10,3 proc. Itin dideliu užsieniečių augimu išsiskyrė 

Zarasų r. (+84,9 proc.) ir Trakų savivaldybės (+17,7 proc.). Anykščiuose apsigyveno 8,3 proc. daugiau 

užsienio turistų, Ignalinoje nežymiai sumažėjo (-3,0 proc.). 



 

    

6 pav. Apgyvendintų turistų (užsienio) skaičiaus augimas apgyvendinimo įstaigose*  

 

Bendro turistų skaičius augimas 

 

Užsienio turistų skaičiaus augimas kurortuose labai panašus į vietinių turistų skaičiaus augimą (6 

pav.). Galima išskirti Neringos savivaldybę, kurioje augo apgyvendintų užsienio turistų skaičius 4 proc. 

Kurortinėse teritorijose užsienio turistų augimas buvo gana didelis. Zarasų r. savivaldybėje užsienio turistų 

skaičius išaugo 24 proc., Anykščių +13 proc., Trakų +9 proc. ir Ignalinos savivaldybėje augimas siekė 1 

proc. 

 

 

7 pav. Apgyvendintų turistų (bendro) skaičiaus augimas apgyvendinimo įstaigose*  

 

 



 

Vietinis turizmas 

Turistų ir vienadienių lankytojų kelionių skaičius  

 

Turistų kelionių skaičius 2016 m. per 9 mėn. sumažėjo 3,7 proc. Sumažėjimas nėra didelis, tačiau 

konkrečiai nurodyti priežastis yra sunku. Tikimasi, jog metinis turistų skaičius išliks panašus kaip ir 2015  

m. (pav. 8). 

 

 

8 pav. Turistų kelionių skaičius* 

 

Kitokia situacija su vienadieniais lankytojais. Vienadienių lankytojų kelionių po Lietuvą skaičius 

išlieka stabilus. 10 pav. pavaizduotas pastarųjų metų vienadienių lankytojų kelionių skaičius pagal 

ketvirčius. Matome aiškias tendencijas ir sezoniškumo įtaką vienadienių lankytojų kelionėms. Nors 

vienadienių lankytojų skaičius auga nežymiai, tačiau matome kad augimas pasireiškia visuose ketvirčiuose.  

 

 

10 pav. Vienadienių lankytojų kelionių skaičius* 



 

Turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos  

 

Vietinių turistų išlaidos 2016 m. per 9 mėn. išaugo 2,5 proc., palyginus su 2015 m. tuo pačiu 

laikotarpiu. Pastatarųjų metų 9 mėn. laikotarpiu vietinių turistų išlaidos augo. Prekių ir paslaugų kainos 

2016 metais augo ir tai turėjo atsiliepti turistų išlaidoms. Vidutinės vienos dienos turistų išlaidos augo 3,7 

proc., arba kelionė turistams pabrango 0,9 EUR (nuo 22,2 iki 23,1 EUR).  

 

 

11 pav. Vietinių turistų išlaidos*  

 

Vienadienių lankytojų išlaidos išlaikė beveik tokį patį lygį kaip ir 2015 m. per tą patį laikotarpį (+0,8 proc. 

arba 1,8 mln. EUR daugiau) (12 pav.). Nors augimas ir sulėtėjo, tačiau rezultatai išlieka pakankamai geri. 

Viena kelionė vienadieniams lankytojams 2016 m. (9 mėn. laikotarpio duomenimis) kainavo 25,2 EUR (-

1,3 proc.). Vienadienių lankytojų kelionės išlaidos yra didesnės nei turistų vidutinės vienos dienos turistų 

išlaidos 2,1 EUR.  

 

 

12 pav. Vietinių vienadienių lankytojų išlaidos*   



 

Išvykstamasis turizmas 

 

2016 m. per 9 mėn. Lietuvos turistų kelionės į užsienį išaugo 4,9 proc. ( Nors šiuo laikotarpiu net į 

7 iš TOP-10 populiariausių išvykstamojo turizmo rinkų, Lietuvos turistų srautai krito.  Išvykstamojo 

turizmo srautai augo į Latviją (+1,3 proc.), Baltarusiją (+1,8 proc.) ir Airiją (+21,3 proc.). Nuo 2013 iki 

2016 (9 mėn. laikotarpis) Lietuvos turistų į užsienį srautai išaugo 10,5 proc.  Per šį laikotarpį, daugiausiai 

Lietuvos turistų srautai augo į: Norvegiją, Turkiją ir kitas šalis. O daugiausiai Lietuvos turistų kelionių 

sumažėjo į Rusiją, Airiją ir Jungtinę Karalystę. 

 

1 lentelė. Išvykusių turistų skaičius*  

  

Išvykusių turistų kelionių skaičius | tūkst. 

2013m. 9 
mėn. 

2014m. 9 
mėn. 

2015m. 9 
mėn. 

2015/2014 
m. 9 mėn., 
pokytis, % 

2016m. 9 
mėn. 

2016/2015 
m. 9 
mėn., 

pokytis, 
% 

2016/2013 
m. 9 
mėn., 

pokytis, 
% 

Iš viso pagal 

valstybes 1392,2 1428,6 1466,6 2,7% 1538,2 4,9% 10,5% 

Latvija 193,9 190,7 179,4 -5,9% 181,8 1,3% -6,2% 

Jungtinė Karalystė 181,1 157,9 163,6 3,6% 159 -2,8% -12,2% 

Lenkija 130,3 124,4 128,4 3,2% 126,6 -1,4% -2,8% 

Baltarusija 115,1 127,6 112,5 -11,8% 114,5 1,8% -0,5% 

Vokietija 99,1 100,3 89,2 -11,1% 88,4 -0,9% -10,8% 

Turkija 59,4 58,2 72,7 24,9% 71,3 -1,9% 20,0% 

Norvegija 54,9 68,9 74,5 8,1% 68,8 -7,7% 25,3% 

Rusija 74,3 69,8 63,6 -8,9% 56 -11,9% -24,6% 

Airija 42,2 41,5 30,1 -27,5% 36,5 21,3% -13,5% 

Egiptas 14,8 22,9 15,8 -31,0% 14,4 -8,9% -2,7% 

Kitos šalys 427,1 466,5 536,7 15,0% 620,9 15,7% 45,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kelionių agentūros ir organizatoriai 

 

Kelionių agentūroms ir kelionių organizatoriams 2016 m. (9 mėn. laikotarpis) nebuvo labai sėkmingas. KO ir KA pajamos iš išvykusių turistų išliko 

tokios pačios kaip ir 2015 m. per tą patį laikotarpį (-0,1 proc.). Pajamos iš atvykusių užsieniečių sumažėjo 4,8 proc. Išvykusių Lietuvos turistų, pasinaudojusių 

KO ir KA paslaugomis, skaičius išaugo 2 proc., užsieniečių sumažėjo 1,4 proc. Verta atkreipti dėmesį į vietinius turistus, pasinaudojusius KO ir KA 

paslaugomis. Jų skaičius išaugo 21,5 proc. Vietinių turistų susidomėjimas Lietuva pastaruoju metu auga. 

 

2 lentelė. KO ir KA statistiniai duomenys* 

Turizmo 

paslaugos

Turizmo 

paslaugų 

paketas

Pokytis 

(paslaugų 

paketai) proc.

Turizmo 

paslaugos

Turizmo 

paslaugų 

paketas

Pokytis 

(paslaugų 

paketai) proc.

2014K1 56677,1 16735,1 3123,7 2310,3 1646 420 5137 27819 6767 287

2014K2 85977,3 41845,6 10756,8 9039,7 3420 22751 12891 79747 33257 715

2014K3 91932,5 48085,2 17432,6 14871,4 3463 18617 39161 85298 48574 659

2014m. 9 mėn. 234586,9 106666 31313,1 26221,4 8529 41788 57189 192864 88598 1661

2015K1 59569,6 19054,1 13,9% 2074,5 1613,4 -30,2% 1309 -20,5% 231 -45,0% 3657 -28,8% 36519 31,3% 6111 -9,7% 283 -1,4%

2015K2 88551,6 40714 -2,7% 10647,7 9598,3 6,2% 6475 89,3% 15954 -29,9% 12225 -5,2% 85144 6,8% 38352 15,3% 835 16,8%

2015K3 96971,7 49135,8 2,2% 20777,1 18908,9 27,1% 6534 88,7% 22540 21,1% 20500 -47,7% 95980 12,5% 54971 13,2% 940 42,6%

2015m. 9 mėn. 245092,9 108904 2,1% 33499,3 30120,6 14,9% 14318 67,9% 38725 -7,3% 36382 -36,4% 217643 12,8% 99434 12,2% 2058 23,9%

2016K1 61912 18161,4 -4,7% 1667,2 1213,7 -24,8% 1595 21,8% 812 251,5% 3235 -11,5% 33854 -7,3% 4743 -22,4% 494 74,6%

2016K2 89011,6 41318,2 1,5% 11648,6 10536,2 9,8% 6412 -1,0% 14268 -10,6% 15740 28,8% 84978 -0,2% 36970 -3,6% 960 15,0%

2016K3 98322,1 49327,9 0,4% 18763 16926 -10,5% 6836 4,6% 25748 14,2% 22211 8,3% 103064 7,4% 56282 2,4% 1046 11,3%

2016m. 9 mėn. 249245,7 108808 -0,1% 32078,8 28675,9 -4,8% 14843 3,7% 40828 5,4% 41186 13,2% 221896 2,0% 97995 -1,4% 2500 21,5%

Turistų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir kelionių 

organizatorių paslaugomis, skaičius | vnt.

Išvykusieji 

Lietuvos 

gyventojai

Atvykusieji 

užsieniečiai
Vietiniai

Išvykusieji 

Lietuvos 

gyventojai

Pokytis 

proc.

Pokytis 

proc.

Pokytis 

proc.

Atvykusieji 

užsieniečiai
Vietiniai

Išvykusieji Lietuvos gyventojai

Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių pajamos už suteiktas 

paslaugas | tūkst. EUR

Atvykusieji užsieniečiai

Pokytis 

proc.

Pokytis 

proc.

Pokytis 

proc.

Vienadienių lankytojų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir 

kelionių organizatorių paslaugomis, skaičius | vnt.

 



 

Pagrindiniai statistiniai duomenys 

 

Turistų kelionių skaičius ir apgyvendinimas 2011 - 2016 m. 9 mėn., tūkst. 

  
2014 m. 9 

mėn. 

2015 m. 9 

mėn. 

2016 m. 9 

mėn. 

2016/15 m., 

proc.  

Atvykusių į Lietuvą kelionės - - - - 

Išvykusių iš Lietuvos kelionės 1428,6 1466,6 1538,2 4,9% 

Vietinių turistų kelionės 2150,8 2158,9 2079,1 -3,7% 

Apgyvendintų (bendras) 1862,0 1977,6 2188,7 10,7% 

Vietinių turistų 802,9 893,1 985,9 10,4% 

Užsienio turistų 1059,1 1084,5 1202,9 10,9% 

 

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

9 mėn., mlrd. EUR 

  
2014 m. 9 

mėn. 

2015 m. 9 

mėn. 

2016 m. 

mėn. 

2016/15 m., 

proc.  

Atvykstamojo turizmo 0,88 0,90 0,92 1,2% 

Vietinio turizmo 

(vietiniai+lankytojai) 
0,31 0,34 0,35 1,5% 

Atvykstamasis+vietinis 1,19 1,25 1,26 1,3% 

Išvykstamojo turizmo išlaidos 0,71 0,76 0,78 2,6% 

Kelionių balansas 

(atvykstamasis-išvykstamasis) 
0,17 0,15 0,14 -5,9% 

Šaltinis: Lietuvos bankas; Lietuvos statistikos departamentas, VTD skaičiavimai 

 

*Lietuvos statistikos departamento duomenys 

**Lietuvos banko duomenys 
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