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TYRIMO METODOLOGIJA

TYRIMO METODOLOGIJA
Lietuvos vietinio turizmo I etapo tyrimo ir rezultatų analizė remiasi Lietuvos gyventojų apklausa. Šia
apklausą - reprezentatyvų Lietuvos gyventojų vietinio turizmo tyrimą - 2016 m. liepos – rugpjūčio mėn.
Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu Visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų bendrovė „Eurointegracijos projektai“. Tyrimas atliktas siekiant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo
maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo
sąlygų apraše Nr. 1 (toliau vadinama – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778, numatyto tikslo - didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą
ir žinomumą.
Reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų vietinio turizmo tyrimo tikslas - nustatyti po Lietuvą turistiniais tikslais
keliaujančių gyventojų dalį, tipines jų charakteristikas (amžių, šeiminę padėtį, užsiėmimą, išsimokslinimą,
pajamas ir pan.), keliavimo ypatumus (kiek kartų per metus keliauja, kelionių trukmę, kokiu metų laiku
keliauja, lankomas vietas, dominančius objektus, keliavimo būdus ir pan.), naudojimosi esama turizmo
infrastruktūra ypatumus, esamų priemonių atitikimą susijusiems lūkesčiams, informacijos apie turistinius
maršrutus, objektus ir pan. pakankamumą ir informacijos šaltinius (esamus ir pageidaujamus). Taip pat
nustatyti keliaujančių gyventojų žinias apie Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektus, nacionalinius
turizmo maršrutus ir trasas bei požiūrį į atsakingą turizmą.
Bendrasis tyrimo ir analizės uždavinys: įvertinti esamą Lietuvos vietinio turizmo mastą, situaciją,
perspektyvas bei suformuluoti atitinkamas rekomendacijas.
Lietuvos vietinio turizmo tyrimas atliekamas keliais etapais:
I etapas: Lietuvos gyventojų apklausa, surenkant dominančią pradinę informaciją apie vietinio turizmo
mastą ir ypatumus, esamos vietinio turizmo infrastruktūros vertinimą, žinių apie Lietuvos gamtos bei
kultūros paveldo objektus, nacionalinius turizmo maršrutus ir trasas bei atsakingą turizmą lygį. Šio tyrimo
metu bus nustatytos ir Perkančiajai organizacijai svarbių vietinio turizmo vertinimo rodiklių pradinės
reikšmės (numatant toliau sekti šių reikšmių dinamiką).
II etapas. Pakartotinė Lietuvos gyventojų apklausa, renkant informaciją apie vietinio turizmo Lietuvoje
mastą ir ypatumus. Šio tyrimo metu bus nustatytas ir įvertintas vietinio turizmo Lietuvoje masto ir pobūdžio
pokytis, Perkančiajai organizacijai svarbių vietinio turizmo vertinimo rodiklių pokytis, įvertintas vietinio
turizmo skatinimo priemonių (TV, radijo, interneto projektų, kampanijų, priemonių ir pan.) pastebėjimas
ir efektyvumas.
Šioje ataskaitoje pristatomi I tyrimo etapo Lietuvos gyventojų apklausos ir rezultatų analizės duomenys.
Tyrimo generalinė visuma. Tyrimo tikslinė grupė – Lietuvos gyventojai nuo 18 iki 75 m. amžiaus. Tyrimo
metu buvo apklausti 1000 Lietuvos gyventojų skirtingose Lietuvos vietovėse. Tyrimo rezultatų paklaida
– 3,4 proc., pasikliovimo intervalas – 95 proc. Atrankinė Lietuvos gyventojų imtis suformuota taip, kad
reprezentuotų Lietuvos gyventojų populiaciją pagal gyvenamąją vietą, lytį ir amžių.
Tyrimo metodas, instrumentai ir duomenų surinkimas. Tyrimo tikslinė grupė apklausta tiesioginio
interviu būdu. Tyrimo metu naudotas standartizuotas klausimynas, kurį sudarė teminiai ir socialiniaidemografiniai klausimai.
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Tyrimo vietos: visa šalies teritorija, iš viso 65 atrankiniai taškai, išdėstyti taip, kad reprezentuotų visus
šalies regionus.
Tyrimo lauko darbų techninė informacija
Iš viso aplankyta namų ūkių

1681

Apklausta

1000

Nebuvo namuose, nerasta

522

Neatitiko atrankos kriterijų

32

Atsisakė dalyvauti apklausoje

108

Kita (ligonis, neįmanoma susikalbėti, neblaivus, šuo ir t.t.)

19

Atsisakymo dalyvauti priežastys:
Laiko trūkumas/ užimtumas
Nenoras įsileisti į namus nepažįstamą žmogų
Nenoras išreikšti savo nuomonės
Apskritai nemato prasmės dalyvauti apklausose, niekas nuo to nesikeičia
Neįdomi tema / neįdomu dalyvauti apklausose
Tinkamų sąlygų atlikti interviu nebuvimas
Respondento sveikatos problemos, nuovargis
Norėtų ką nors už tai gauti (atlygį) / nemato asmeninės naudos dalyvauti apklausoje
Vyriausio amžiaus respondentai motyvuoja savo amžiumi, jaučiasi per seni, sunku suvokti
klausimus, mąstyti, atsakyti, formuluoti mintis

Apklausėjams iškilusios problemos:
Problema

Sprendimas

Neaiškus namo numeris
Kodinė laiptinės spyna
Neaiški individualių namų numeracija
Respondento namuose piktas šuo
Respondentas neturi laiko atsakyti į klausimus
Namuose nėra pilnamečių žmonių
Namuose nėra tikslinės amžiaus grupės respondentų (pvz. vyresni nei 75 m.)

Paklausiama aplinkinių gyventojų
Paprašoma gyventojų įleisti į laiptinę
Paklausiama aplinkinių gyventojų
Paprašoma šeimininko pririšti / uždaryti šunį
Sutariamas laikas, kada apklausėjas gali atvykti ir užduoti klausimus
Paklausiama vaikų, kada grįš tėvai, kada galima apsilankyti
Išsiaiškinama ar namų ūkyje yra jaunesnio amžiaus gyventojų, suderinamas
galimas jų buvimo laikas

Respondentų atranka
Respondentai buvo atrenkami daugiapakopės atsitiktinės (tikimybinės) maršrutinės atrankos metodu. Šis
atrankos metodas apima 3 pakopas ir užtikrina visiems 18-75 m. amžiaus Lietuvos gyventojams vienodą
galimybę patekti į apklausą ir pareikšti savo nuomonę. Sudarant atranką naudotas administracinisteritorinis Lietuvos suskirstymas. Respondentų imtys sudarytos, remiantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Gyventojų ir būstų surašymo duomenimis. Pirmojoje pakopoje išskiriamos trys stratos
pagal gyvenvietės tipą – (1) didmiesčiai, (2) rajonų centrai ir rajoniniai miestai, (3) miesteliai ir kaimai.
Kiekvienos stratos viduje yra vykdoma vietovių atranka. Šiame atrankos etape atsižvelgiama į geografinį
ir gyvenamosios vietos dydžio kriterijus. Pvz., didžiųjų miestų grupei priklauso Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Šie miestai visi patenka į atranką, nes atstovauja skirtingus geografinius
regionus, ar skirtingo dydžio vietoves. Iš rajonų centrų ir rajoninių miestų stratos bei kaimų ir miestelių
stratos atrenkami kiti atrankiniai taškai. Atrankinių taškų skaičius apskaičiuojamas pagal imties dydį ir
gyventojų skaičių vietovėse. Taikoma proporcinės atrankos strategija – respondentų skaičius kiekvienoje
stratoje atitinka šalies gyventojų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą (pagal Statistikos departamento
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prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis). Trečioji pakopa yra vykdoma pasirinktuose
atrankiniuose taškuose. Paprastosios tikimybinės atrankos metodu kiekviename atrankiniame taške
(mieste / kaime) yra parenkamos gatvės. Didžiuosiuose miestuose ir rajonų centruose atrenkamos
gatvės iš skirtingų mikrorajonų. Respondentų skaičius kiekviename atrankiniame taške proporcingas
gyventojų skaičiui toje vietovėje. Kiekviena atrinkta gatvė sudaro namų ūkių visumą. Iš turimos namų
ūkių visumos paprastosios tikimybinės atrankos metodu atrenkami namų ūkiai. Taikomas bendras
principas: aplankomas kas antras namas, iš kurio aplankomas kas antras butas. Namų ūkyje respondentas
parenkamas taikant gimtadienio taisyklę (pvz., teiraujamasi, kiek namų ūkyje yra žmonių nuo 18 iki 75
metų ir kurio iš jų gimtadienis yra arčiausiai).
Tyrimo kokybės kontrolė
Apklausą atliko profesionalūs apklausėjai, turintys kelerių metų tokio darbo patirtį. Apklausos lauko
darbų vadovas patikrino apklausėjų darbo kokybę telefonu (atranka ir apklausos atlikimas), susisiekta
su 10% apklaustųjų, kurie sutiko nurodyti asmeninę informaciją. Atsakymų logika ir nuoseklumas
patikrinami duomenų tvarkymo metu skaičiuojant pasiskirstymus ir atsakymų tarpusavio ryšius.
Planuojant ir vykdant apklausą buvo parengtas ir su užsakovu suderintas veiklų tvarkaraštis.
Atandartizuotas tyrimo klausimynas buvo rengiamas atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos
poreikius parengti. Rengiant klausimyną buvo iš anksto numatyti „tęstiniai“ klausimai, kuriais II
tyrimų etape bus matuojama Perkančiajai organizacijai svarbių vietinio turizmo vertinimo rodiklių
reikšmių dinamika; perkančioji organizacija reguliariai informuota apie apklausos vykdymo eigą,
progresą, sunkumus, su kuriais susiduriama apklausų metu;
Tyrimo ataskaitos struktūra. Šioje tyrimo ataskaitoje pateikiama tyrimų rezultatų santrauka, grafinės
iliustracijos su aprašais, išvados ir rekomendacijos. Kartu su ataskaita pateikiami parengti duomenys
Excel formatu (pateikiant klausimų pasiskirstymų pjūvius pagal Perkančiąją organizaciją dominančias
tikslinės grupės charakteristikas).
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SĄVOKOS:

SĄVOKOS:
Vietinis turizmas – turizmo forma, apimanti Lietuvos gyventojų, keliaujančių ir apsistojančių Lietuvoje,
turistinę veiklą.
Lankytojas – asmuo, kuris iš nuolatinės Lietuvoje gyvenamosios vietos vyksta į kitą Lietuvos vietovę,
kurioje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos trumpesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui, ir kurio
pagrindinis kelionės tikslas nėra apmokama samdomoji veikla.
Turistas – lankytojas, kuris kelionėje apsistoja bent vienai nakčiai.
Nakvynių skaičius – kelionėje praleistų naktų skaičius.
Kelionės su nakvyne – kelionės, kurių metu lankytojas apsistoja bent vienai nakčiai.
Kelionės trukmė – faktiškai kitoje Lietuvos vietovėje praleistų naktų ar valandų skaičius.
Kelionės tikslas – pagrindinis tikslas, be kurio kelionė nebūtų įvykusi.
Kelionės išlaidos – bendros turisto vartojimo išlaidos. Kelionės išlaidos skirstomos į su kelione
susijusias, bet prieš ją patirtas išlaidas ir išlaidas kelionės metu. Pastarosios apima kelionės metu pirktas
vartojimo prekes (suvenyrus, dovanas ir pan.) ir paslaugas (apgyvendinimo, transporto, maitinimo(si),
kultūros ir sporto ir pan.).
Paslaugų paketas (organizuota turistinė kelionė) yra iš anksto parengtas kelionės paslaugų rinkinys,
kurį sudaro transporto ir apgyvendinimo paslaugos arba viena iš jų ir kitos turizmo paslaugos.
Gamtos paveldo objektai – tai vandens telkiniai ir jų pakrantės, gyvūnija, rekreaciniai miškai, rekreacinės
ir saugomos teritorijos bei saugomi kraštovaizdžio objektai, kurių vertybės sudaro galimybes naudoti
juos įvairioms turizmo rūšims.
Kultūros paveldo objektai – tai archeologijos, istorijos, meno, mokslo ir technikos, urbanistikos
paveldo objektai, folkloras, kulinarija, tradicijos ir liaudies amatai, šiuolaikiniai meno kūriniai ir mokslo
laimėjimai, kolekcijos, kiti kultūros objektai ir saugomos teritorijos, kurių vertybės sudaro galimybes
naudoti juos įvairioms turizmo rūšims.
Nacionaliniai turizmo maršrutai ir trasos – maršrutai ir trasos, kurie įvardyti nacionalinio
lygmens strateginiuose turizmo planavimo ir specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose
(Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų
plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-724
„Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų
plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiajame
plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 4-67, „Dėl
nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano patvirtinimo“, Nacionalinio lygmens autoturizmo
specialiajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu
Nr. 4-68 „Dėl nacionalinio lygmens autoturizmo trasų specialiojo plano patvirtinimo“ ir kt.).
Atsakingas turizmas – turizmo rūšis skatinanti optimaliai naudoti išteklius, išsaugant gamtos išteklius
ir biologinę įvairovę, gerbti turistus priimančių bendruomenių sociokultūrinį autentiškumą, išsaugant jų
nekilnojamąjį ir gyvąjį kultūros paveldą bei tradicines vertybes, prisidėti prie tarpkultūrinio supratimo
ir tolerancijos, palaikyti gyvybingas ir ilgalaikes ekonomines veiklas, duodančias socialinę ir ekonominę
naudą visoms dalyvaujančioms interesų grupėms, skatinti vietovei tinkamiausias turizmo formas.
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Nacionalinių
turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų apraše Nr. 1 (toliau vadinama – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778.
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TYRIMO REZULTATAI

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimo rezultatai pateikiami logine seka, pagal tyrimo užsakovo techninėje specifikacijoje nurodytus
tyrimo parametrus. Pirmoje dalyje apibūdinamos tyrime dalyvavusių respondentų socialinėsdemografinės charakteristikos. Nagrinėjamos po Lietuvą turistiniais tikslais keliaujančių gyventojų
dalies tipinės charakteristikas (amžius, lytis, šeiminė padėtis, užsiėmimas, išsimokslinimas, pajamos).
Antroje dalyje nagrinėjami keliavimo ypatumai (kiek kartų per metus keliauja, kelionių trukmė,
kokiu metų laiku keliauja, informacija apie lankomas vietas, dominančius objektus, keliavimo
būdus). Trečioje dalyje analizuojami naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai, esamų
priemonių atitikimas susijusiems lūkesčiams, informacijos apie turistinius maršrutus pakankamumas
ir informacijos šaltiniai (esami ir pageidaujami). Ketvirtojoje dalyje nagrinėjamos keliaujančių
gyventojų žinios apie Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektus, nacionalinius turizmo maršrutus
ir trasas bei požiūris į atsakingą turizmą.
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I DALIS. Po Lietuvą turistiniais tikslais
keliaujančių gyventojų socialinės –
demografinės charakteristikos

demografinės charakteristikos.
1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą („Jūs gyvenate?“)
I DALIS.

Kitame Lietuvos mieste, miestelyje,
30,5%
miesto tipo gyvenvietėje
1 pav. Respondentų
pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą („Jūs gyvenate?“)

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą („Jūs gyvenate?“)
Kaimo vietovėje
Kitame Lietuvos mieste, miestelyje,
miesto tipo gyvenvietėjeVilniuje

28,9%

14,4%

Kaimo vietovėje
Kaune

12,1%

Vilniuje
Šiauliuose

5,0%

Kaune
Klaipėdoje

5,0%

Šiauliuose
Panevėžyje

5,0%
4,1%

Klaipėdoje

5,0%

30,5%
28,9%

14,4%
12,1%

Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, matyti, jog apie trečdalį
Panevėžyje
4,1%
(30,5 proc.) visų dalyvavusių apklausoje respondentų buvo miestelių, miesto tipo gyvenviečių,
kitų Lietuvos miestų gyventojai. Panašiai, apie trečdalį visų apklaustųjų (28,9 proc.)
Analizuojant
respondentų
pagalpagal
gyvenamąją
vietą,
matyti,matyti,
jog
apiejog
trečdalį
(30,5
proc.)
Analizuojant
respondentų
pasiskirstymą
gyvenamąją
vietą,
apiegyvenantys
trečdalį
respondentų
sudaro pasiskirstymą
kaimuose
gyvenantys
asmenys.
Sostinėje
(Vilniaus
m.)
visų(30,5
dalyvavusių
buvo omiestelių,
miesto
tipo dalyvavusių
gyvenviečių,
kitų Lietuvos
proc.)sudarė
visųapklausoje
dalyvavusių
apklausoje
respondentų
buvo
miestelių,
miesto
tipo gyvenviečių,
asmenys
14,4 proc.respondentų
visų
apklaustųjų,
12,1 proc.
apklausoje
asmenų
buvo
miestų
gyventojai.
Panašiai,
apie
trečdalį
visų
apklaustųjų
(28,9
proc.)
respondentų
buvo
kaimuose
kitų
Lietuvos
gyventojai.
Panašiai,
apie trečdalį
visųrespondentų
apklaustųjųbuvo
(28,9Šiaulių
proc.)ir
Kauno
miestomiestų
gyventojai.
Po 5 proc.
dalyvavusių
apklausoje
gyvenantys
asmenys.
Sostinėje
(Vilniaus
m.) gyvenantys
asmenys
sudarė
14,4 proc.
apklaustųjų,
respondentų
sudaro
kaimuose
gyvenantys
asmenys.
Sostinėje
(Vilniaus
m.)visų
gyvenantys
Klaipėdos
miesto
gyventojai.
Panevėžio
miesto
apklaustieji
respondentai
sudarė
4,1 proc.
o 12,1
proc.
apklausoje
dalyvavusių
asmenų
buvo
Kauno
miesto
gyventojai.
Po
5
proc.
dalyvavusių
asmenys
sudarė
14,4
proc.
visų
apklaustųjų,
o
12,1
proc.
apklausoje
dalyvavusių
asmenų
buvo
visų apklaustųjų.
apklausoje
respondentų
buvo
Šiaulių
ir
Klaipėdos
miesto
gyventojai.
Panevėžio
miesto
apklaustieji
Kauno miesto gyventojai. Po 5 proc. dalyvavusių apklausoje respondentų buvo Šiaulių ir
respondentai
proc. visųPanevėžio
apklaustųjų.
Klaipėdos sudarė
miesto 4,1
gyventojai.
miesto apklaustieji
2 pav. Respondentų
amžiusrespondentai sudarė 4,1 proc.
visų apklaustųjų.
2 pav. Respondentų amžius
18-29 m.
2 pav. Respondentų amžius
22,2%

50 m. ir
daugiau
36,8%

18-29 m.
22,2%

50 m. ir
daugiau
36,8%

30-49 m.
41,0%

41 proc. visų apklausoje dalyvavusių respondentų sudarė
30m.- 49 metų asmenys, 36,8 proc. visų
30-49
41,0%
apklaustųjų sudarė vyresni nei 50 metų asmenys turintys, 22,2 proc. respondentų amžius buvo nuo 18
iki 29 metų.
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proc. respondentų amžius buvo nuo 18 iki 29 metų.
I DALIS.
3 pav. Respondentų lytis
3 pav. Respondentų lytis

Vyras
43,7%
Moteris
56,3%

Šiek tiek daugiau nei pusę (56,3 proc.) visų dalyvavusių apklausoje respondentų sudarė moterys, vyrai
Šiek tiek daugiau nei pusė (56,3 proc.) visų dalyvavusių apklausoje respondentų sudarė
- 43,7 proc.
moterys, vyrai - 43,7 proc.
4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užimtumo pobūdį
Dirbu pilną darbo dieną (daugiau nei 30 val. per
savaitę)
4 pav.
Respondentų pasiskirstymas pagal užimtumo pobūdį
Esu bedarbis

15,8%

Studijuoju / mokausi

7,3%

Dirbu namų ruošos darbus (tvarkausi namuose,
prižiūriu vaikus arba kitus asmenis, kuriems
reikalinga priežiūra)

6,1%

Dirbu nepilną darbo dieną (mažiau nei 30 val. per
savaitę)

5,4%

Esu neįgalus asmuo/ turiu nedarbingumo pažymą

Tarnauju kariuomenėje

Atsisakau nurodyti

60,2%

3,4%

0,2%

1,6%

Didžioji dalis respondentų (60,2 proc.) buvo pilną darbo dieną dirbantys asmenys, 15,8 proc.
dalyvavusių apklausoje sudarė bedarbiai. Studijuojantys/besimokantys asmenys sudarė 7,3 proc.
Tyrimo duomenys rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų (60,2 proc.) buvo pilną darbo dieną
Likusieji respondentai nurodė, kad dirbo namuose arba dirbo nepilną darbo dieną. Neįgalių ar
dirbantys asmenys, 15,8 proc. dalyvavusių apklausoje sudarė bedarbiai.
nedarbingų asmenų grupė apklausoje sudarė 3,4 poc. Keletas apklaustųjų atsisakė nurodyti užimtumo
Studijuojantys/besimokantys asmenys sudarė 7,3 proc. Likusieji respondentai nurodė, kad
pobūdį ir keletas respondentų nurodė, kad tyrimo metu atliko karinę tarnybą.
dirbo namuose, dirbo nepilną darbo dieną. Neįgalių ar nedarbingų asmenų grupė apklausoje
sudarė 3,4 poc. Keletas apklaustųjų atsisakė nurodyti užimtumo pobūdį ir keletas
respondentų nurodė, kad tyrimo metu atliko karinę tarnybą.
5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą (dirbantys pilną ir nepilną darbo
dieną respondentai)
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I DALIS.
Specialistas (gydytojas, teisininkas,
25,4%
mokytojas
ir pan.)
5 pav. Respondentų
pasiskirstymas
pagal užsiėmimą (dirbantys pilną ir nepilną darbo dieną
Kvalifikuotas ir pusiau kvalifikuotas darbas respondentai)
(vairuotojas, santechnikas, statybininkas ir
Specialistas
pan.) (gydytojas, teisininkas,
mokytojas ir pan.)
Tarnautojas, vadybininkas (pvz. buhalteris,
Kvalifikuotas
ir pusiau
kvalifikuotas darbas
banko darbuotojas
ir pan.)
(vairuotojas, santechnikas, statybininkas ir
pan.) darbuotojas
Aptarnavimo sferos ir prekybos

(pardavėjas, padavėjas, kasininkas ir pan.)
Tarnautojas, vadybininkas (pvz. buhalteris,
banko darbuotojas
ir pan.)
Vadovas (organizacijos,
įmonės ar padalinio

vadovas, direktorius, vyriausias pareigūnas
ar valdytojas
ir pan.)
Aptarnavimo
sferos
ir prekybos darbuotojas
(pardavėjas, padavėjas, kasininkas ir pan.)
Nekvalifikuotas darbuotojas
Vadovas (organizacijos, įmonės ar padalinio
vadovas, direktorius, vyriausias pareigūnas
ar valdytojas ir pan.)

22,0%

25,4%
19,7%

22,0%
18,7%

19,7%
8,7%

18,7%
5,5%

8,7%

Nekvalifikuotas
darbuotojas
5,5%
Daugiau nei ketvirtadalis
(25,4 proc.)
apklaustųjų respondentų
nurodė užimantys specialisto
pareigas, kiek mažiau respondentų (22 proc.) nurodė dirbantys kvalifikuotą ar pusiau
kvalifikuotą darbą. Maždaug kas penktas (19,7 proc.) buvo tarnautojas, vadybininkas, arba
Daugiau nei ketvirtadalis (25,4 proc.) apklaustųjų respondentų nurodė užimantys specialisto pareigas,
(18,7 proc.) aptarnavimo ir prekybos sferos darbuotojas. Vadovaujantį darbą dirbantys
kiek mažiau respondentų (22 proc.) nurodė dirbantys kvalifikuotą ar pusiau kvalifikuotą darbą.
respondentai
8,7 proc., dirbantys
nekvalifikuotą
asmenysnurodė
– 5,5 proc.
Daugiausudarė
nei ketvirtadalis
(25,4 proc.)
apklaustųjųdarbą
respondentų
užimantys specialisto
Maždaug kas penktas (19,7 proc.) buvo tarnautojas, vadybininkas, arba aptarnavimo ir prekybos
pareigas,(18,7
kiekproc.).
mažiau
respondentų
proc.) respondentai
nurodė dirbantys
ar pusiau
sferos darbuotojas
Vadovaujantį
darbą(22
dirbantys
sudarė kvalifikuotą
8,7 proc., dirbantys
kvalifikuotą
darbą. –Maždaug
nekvalifikuotą
darbą asmenys
5,5 proc kas penktas (19,7 proc.) buvo tarnautojas, vadybininkas, arba
(18,7 proc.) aptarnavimo ir prekybos sferos darbuotojas. Vadovaujantį darbą dirbantys
pav.Apskritis,
Apskritis,kurioje
kurioje respondentai
respondentai gyveno
66pav.
respondentai sudarė
8,7 proc., dirbantys
nekvalifikuotągyveno
darbą asmenys – 5,5 proc.
Vilniaus apskritis

24,8%

Kauno apskritis

20,1%

respondentai gyveno
Klaipėdos apskritis6 pav. Apskritis, kurioje
11,3%
Šiaulių apskritis
10,6%
Vilniaus apskritis
Panevėžio apskritis
7,7%
Kauno apskritis
Marijampolės apskritis
5,6%
Klaipėdos apskritis
11,3%
Alytaus apskritis
5,4%
Šiaulių apskritis
10,6%
Telšių apskritis
5,3%
Panevėžio apskritis
7,7%
Utenos apskritis
5,2%
Marijampolės apskritis
5,6%
Tauragės apskritis
4,0%
Alytaus apskritis
5,4%
0%
5%
10%
15%
20%
Telšių apskritis
5,3%

24,8%
20,1%

25%

30%

Apie ketvirtadalį (24,8 proc.)
visų
apklausoje dalyvavusių
respondentų sudarė Vilniaus apskrities
Utenos
apskritis
5,2%
gyventojai,
kas penktas(24,8
(20,1
proc.)
respondentas
nurodė,
kad
gyveno
Kauno apskrityje.
Klaipėdos
Apie ketvirtadalį
proc.)
visų
apklausoje
dalyvavusių
respondentų
sudarė Vilniaus
Tauragės apskritis
4,0%
apskrityje
gyvenantys
respondentai
sudarė(20,1
11,3 proc.)
proc. visų
apklaustųjų,
Šiauliųkad
apskrityje
apskrities
gyventojai,
kas panektas
respondentas
nurodė,
gyvenogyvenantys
Kauno
0% gyvenantys
5%
10% sudarė
15%
25%
30%daugiau
asmenys
- 10,6Klaipėdos
proc. Panevėžio
apskrityje
asmenys
sudarė
7,7
proc.
Šiek
tiek
askrityje.
apskrityje
gyvenantys
respondentai
11,320%
proc.
visų
apklaustųjų,
nei po
5 proc.
visų apklaustųjų
buvoproc.
Marijampolės,
Alytaus, Telšių,
Utenos
apskričių
Šiaulių
apskrityje
gyvenantysrepondentų
asmenys - 10,6
Panevėžio apskrityje
gyvenantys
asmenys
gyventojai ir (4 proc.) gyvenantys Telšių apskrityje.
Apie ketvirtadalį (24,8 proc.) visų apklausoje dalyvavusių respondentų sudarė Vilniaus
apskrities gyventojai, kas panektas (20,1 proc.) respondentas nurodė, kad gyveno Kauno
askrityje. Klaipėdos apskrityje gyvenantys respondentai sudarė 11,3 proc. visų apklaustųjų,
Šiaulių apskrityje gyvenantys asmenys - 10,6 proc. Panevėžio apskrityje gyvenantys asmenys
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7 pav. Respondentų
šeiminę
padėtį („Kas
su Jumis?“)
Marijampolės,
Alytaus,pasiskirstymas
Telšių, Utenospagal
apskričių
gyventojai
ir (4gyvena
proc.) kartu
gyvenantys
Telšių
apskrityje.
I DALIS.
Jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris (-ė)

61,5%

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį („Kas gyvena kartu su Jumis?“)
7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį („Kas gyvena kartu su Jumis?“)
Vaikai iki 18 metų (Jūsų paties, sutuoktinio(ės), partnerio(-ės), įvaikinti, globojami)
Jūsų sutuoktinis(-ė)/ partneris (-ė)

35,7%

61,5%

Tėvai (Jūsų paties, sutuoktinio(-ės),
partnerio(-ės)
Vaikai iki 18 metų (Jūsų
paties, sutuoktinio(ės), partnerio(-ės), įvaikinti, globojami)

18,6%
35,7%

Niekas
Tėvai (Jūsų paties, sutuoktinio(-ės),
partnerio(-ės)

14,7%
18,6%

Draugai/kiti asmenys (ne giminaičiai)
Niekas

3,7%

Seneliai
Draugai/kiti asmenys (ne giminaičiai)

1,1%
3,7%

14,7%

Didžioji dalis (61,5 proc.) apklausoje dalyvavusių asmenų buvo susituokę arba kartu
Seneliai
1,1%
gyvenantys asmenys (partneriai). 35,7 proc. respondentų turėjo vaikų iki 18 metų (jų pačių,
sutuoktinio, partnerio, įvaikintų, globojamų). 18,6 proc. apklaustųjų nurodė gyvenantys kartu
Didžioji
dalis
proc.)
apklausoje
dalyvavusių
buvobuvo
susituokę
arba
kartu
su
tėvais
(jų(61,5
pačių,
sutuoktinio,
partnerio
tėvai),asmenų
tai dažniau
jaunesni
asmenys.
Mažiau
Didžioji
dalis
(61,5
proc.)
apklausoje
dalyvavusių
asmenų
buvo
susituokę
arbagyvenantys
kartu
asmenys
(partneriai).
35,7
proc.
respondentų
turėjo
vaikų
iki
18
metų
(jų
pačių,
sutuoktinio,
partnerio,
nei
15
proc.
visų
apklaustųjų
gyvenano
vieni,
o
likusi
dalis
respondentų
nurodė
gyvenantys
gyvenantys asmenys (partneriai). 35,7 proc. respondentų turėjo vaikų iki 18 metų (jų pačių,
įvaikintų,
globojamų).
18,6
proc. asmenimis
apklaustųjų (dažniausiai
nurodė gyvenantys
kartu
su tėvais (jų pačių,
sutuoktinio,
kartu
su
draugais
ar kitais
taiapklaustųjų
buvo
studijuojantys
asmenys)
arba
sutuoktinio,
partnerio,
įvaikintų,
globojamų). 18,6 proc.
nurodė gyvenantys
kartu
partnerio
tėvais), tai dažniau buvo jaunesni asmenys. Mažiau nei 15 proc. visų apklaustųjų gyveno vieni,
seneliais.
su tėvais (jų pačių, sutuoktinio, partnerio tėvai), tai dažniau buvo jaunesni asmenys. Mažiau
o likusi dalis respondentų nurodė gyvenantys kartu su draugais ar kitais asmenimis (dažniausiai tai buvo
nei 15 proc. visų apklaustųjų gyvenano vieni, o likusi dalis respondentų nurodė gyvenantys
studijuojantys asmenys) arba seneliais.
kartu su draugais ar kitais asmenimis
(dažniausiaiišsilavinimas
tai buvo studijuojantys asmenys) arba
8 pav. Respondentų
8 pav. Respondentų išsilavinimas
seneliais.
Aukštasis universitetinis

30,5%

8 pav. Respondentų išsilavinimas

Profesinis arba aukštesnysis
Aukštasis universitetinis

27,3%
30,5%

Vidurinis
Profesinis arba aukštesnysis

22,1%

Aukštasis neuniversitetinis
Vidurinis
Pagrindinis
Aukštasis neuniversitetinis

13,7%
6,4%

27,3%

22,1%

13,7%

Iš visų apklausoje dalyvusių respondentų 30,5 proc. turėjo aukštąjį išsilavinimą, beveik trečdalis (27,3
Pagrindinis
6,4%
proc.) apklaustųjų nurodė turintys
profesinį ir aukštesnįjį
išsilavinimą, kiek mažiau nei ketvirtadalis
(22,1 proc.) – turėjo vidurinįjį išsilavinimą, 13,7 proc. respondentų buvo aukštesnįjį neuniversitetinį
(kolegijų) išsilavinimą turintys asmenys ir mažiausiai 6,4 proc. apklausoje dalyvavusių asmenų turėjo
pagrindinį išsilavinimą

16

LIETUVOS VIETINIO TURIZMO VERTINIMAS:
Lietuvos vietinio turizmo I etapo tyrimo ir rezultatų analizė

buvo aukštesnįjį neuniversitetinį (kolegijų) išsilavinimą turintys asmenys ir mažiausiai 6,4
proc. apklausoje dalyvavusių asmenų turėjo pagrindinį išsilavinimą.
I DALIS.
9 pav. Namų ūkio pajamos vienam asmeniui per mėnesį atskaičius mokesčius (į rankas)?
9 pav. Namų ūkio pajamos vienam asmeniui per mėnesį atskaičius mokesčius (į rankas)?
Iki 300 EUR
301-400 EUR
401-500 EUR
501-600 EUR
601–700 EUR
701-800 EUR
801–900 EUR
901-1000 EUR
1001–1100 EUR
1101-1200 EUR
1201-1300 EUR
1301–1400 EUR
1401-1500 EUR
1500 EUR ir daugiau
Atsisakė nurodyti

4,3%
2,9%
1,3%
1,1%
0,6%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%

8,0%

17,5%
15,0%

31,0%

16,5%

Apklausos rezultatai rodo, jog trečdalio (31 proc.) visų apklausoje dalyvavusių respondentų pajamos
vienam
žmogui
per mėnesį
(į rankas,
atskaičius
mokesčius)
iki 300dalyvavusių
Eur t.y. minimalias
pajamas.
Apklausos
rezultatai
rodo,
jog trečdalio
(31
proc.) visųsudaro
apkalusoje
respondentų
Nuopajamos
301 iki vienam
400 Euržmogui
gaunamas
pajamas
per
mėnesį
nurodo
17,5
proc.
visų
apklaustųjų,
o
proc.
per mėnesį ( į rankas, atskaičius mokesčius) sudaro iki 300 eur15t.y.
respondentų
turintys
nuo iki
401400
iki eur
500 gaunamas
Eur per mėnesį
pajamas
tenkančias
vienam
minimaliasnurodo
pajamas.
Nuo 301
pajamas
per mėnesį
nurodo
17,5asmeniui.
proc.
Maža
dalis
respondentų
(8
proc.)
nurodė,
kad
jų
pajamos
tenkančios
vienam
asmeniui
sudaro
visų apklaustųjų, o 15 proc. respondentų nurodo turintys nuo 401 iki 500 eur per mėnesįnuo
501pajamas
iki 600 Eur.
Aukštesnes
nei 600asmeniui.
Eur pajamas
tenkančias
vienam asmeniui
per mėnesį
nurodo
labai
tenkančias
vienam
Maža
dalis respondentų
(8 proc.)
nurodė,
kad jų
maža
dalis respondentų.
pajamos
tenkančios vienam asmeniui sudaro nuo 501 iki 600 eur. Aukštesnes nei 600 eur
pajamas
tenkančias vienam
asmeniui
mėnesį nurodo
labainamų
mažaūkis
dalis(šeima)
respondentų.
10
pav. Respondentai
tyrintys
lengvąjįper
automobilį
(„Ar Jūsų
turi lengvąjį
automobilį?“)
Ne

10 pav. Respondentai tyrintys23,0%
lengvąjį automobilį („Ar Jūsų namų ūkis (šeima) turi lengvąjį
automobilį?“)

Taip
77,0%

Didžioji dauguma respondentų (77 proc. visų apklaustųjų) nurodo savo namų ūkyje turintys lengvajį
Didžioji dauguma respondentų (77 proc. visų apklaustųjų) nurodo savo namų ūkyje turintys
automobilį.
lengvajį automobilį.
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II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
(kiek kartų per metus keliauja, kelionių trukmė,
kokiu metų laiku keliauja, lankomos vietos,
dominantys objektai, keliavimo būdai)

II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai (kiek kartų per metus keliauja, kelionių
11 pav. Kaip dažnai keliaujate su nakvyne Lietuvoje?
trukmė, kokiu metų laiku keliauja, lankomos vietos, dominantys objektai, keliavimo būdai).
II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
Kartą
per dažnai
metus keliaujate su nakvyne Lietuvoje?
11 pav.
Kaip
11 pav. Kaip dažnai keliaujate su nakvyne Lietuvoje?
2-3 kartus per metus
Kartą per metus
4-5 kartus per metus
2-3 kartus per metus

21,4%
3,5%

35,7%

35,7%

21,4%

Daugiau nei 5 kartus per metus
4-5 kartus per metus

5,7%
3,5%

Nekeliauju
Daugiau nei 5 kartus per metus

5,7%

33,7%

Daugiau nei 35 poc. visų Nekeliauju
apklausoje dalyvaujančių respondentų teigia,33,7%
kad su nakvyne
Lietuvoje keliauja bent kartą per metus. Kiek daugiau nei penktadalis (21,4 proc.) su nakvyne
Lietuvoje keliauja 2-3 kartus per metus. Per trečdalis respondentų (33,7 proc.) nurodė visai
Daugiau
neinei
35 35
poc.
visųvisų
apklausoje
dalyvaujančių
respondentų
teigė,teigia,
kad sukad
nakvyne
Lietuvoje
Daugiau
apklausoje
dalyvaujančių
respondentų
su nakvyne
nekeliaujantys
supoc.
nakvyne
Lietuvoje.
Likusieji
– keliauja
dar rečiau.
keliauja
bent keliauja
kartą perbent
metus.
Kiek
(21,4
proc.) su(21,4
nakvyne
Lietuvoje
keliauja
Lietuvoje
kartą
perdaugiau
metus. nei
Kiekpenktadalis
daugiau nei
penktadalis
proc.)
su nakvyne
2-3Lietuvoje
kartus per
metus.2-3
Perkartus
trečdalis
(33,7 proc.)
nurodė visai
nekeliaujantys
su nakvyne
keliauja
perrespondentų
metus. Per trečdalis
respondentų
(33,7
proc.) nurodė
visai
Lietuvoje.
Likusieji
–
keliauja
dar
rečiau
nekeliaujantys su nakvyne Lietuvoje. Likusieji – keliauja dar rečiau.
12 pav. Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą?
12 pav. Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą?
12 pav. Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą?
Ne
49,4%

Taip
50,6%

Ne
49,4%

Taip
50,6%

Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvobuvo
klausiama,
ar praėjusiais
metais
Jie vyko
kelionę
su nakvyne
Tyrime
dalyvavusių
respondentų
klausiama
ar praėjusiais
metais
Jie įvyko
į kelionę
su
po Lietuvą?
Daugiau
nei
pusė
apklaustųjų
nurodė,
kad
vyko
į
tokią
kelionę
(taip
50,6
proc.)
nakvyne po Lietuvą? Daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė, kad vyko į tokią kelionę (taip - 50,6
proc.)
13
pav. Ar praėjusiais metais1 vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas pagal
Tyrime dalyvavusių
respondentų
klausiama
ar praėjusiais
metais
Jie vyko į kelionę su
gyvenamąją
vietą,buvo
statistiškai
reikšmingi
skirtumai
p< 0,001)
nakvyne
poAr
Lietuvą?
Daugiau
nei1pusė
apklaustųjų
kad po
vyko
į tokią kelionę
(taip - 50,6
vykote
į kelionę nurodė,
su nakvyne
Lietuvą?
(pasiskirstymas
13 pav.
praėjusiais
metais
Didmiestyje
(Vilniuje,
Kaune,
proc.)
pagal gyvenamąją vietą, statistiškai reikšmingi
skirtumai42,4%
p< 0,001)
57,6%
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje)

13 pav. Ar praėjusiais metais 1 vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas
pagal
gyvenamąją
vietą,
statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
1
Lietuvos
mieste,
miestelyje,
nuo 2015Kitame
m. liepos
1 d.
iki 2016
m. liepos 1 d.
48,5%

miesto tipo gyvenvietėje

1

nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d.
Kaimo vietovėje

42,9%

Taip
1

51,5%

57,1%

Ne

Analizuojant respondentų, kurie praėjusiais metais vyko į kelionę su nakvyne po Lietuva
nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d.
pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai: t.y. tie
respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose į kelionę su nakvyne po Lietuvą
VIETINIO TURIZMO VERTINIMAS:
vyko dažniau lyginant su tais, kurie gyveno kituoseLIETUVOS
Lietuvos
miestuose arba kaimo vietovėse.
Lietuvos vietinio turizmo I etapo tyrimo ir rezultatų analizė

19

Analizuojant respondentų, kurie praėjusiais metais vyko į kelionę su nakvyne po Lietuva
pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, nustatyti
reikšmingikeliavimo
skirtumai:
t.y. tie
II DALIS.statistiškai
Lietuvos gyventojų
ypatumai
respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose į kelionę su nakvyne po Lietuvą
vyko dažniau
lyginant su kurie
tais, kurie
gyveno
kituose
Lietuvos
miestuose
arba
Analizuojant
respondentų,
praėjusiais
metais
vyko
į kelionę
su nakvyne
po kaimo
Lietuvavietovėse.
pasiskirstymą

pagal gyvenamąją vietą, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai: t.y. tie respondentai, kurie gyveno
didžiuosiuose
Lietuvos
miestuose
į kelionę
nakvyne
Lietuvąpo
vyko
dažniau
lyginant su tais, kurie
14. Pav. Ar
praėjusiais
metais
vykotesu
į kelionę
supo
nakvyne
Lietuvą?
(pasiskirstymas
gyveno kituose Lietuvos
miestuose
arba kaimoreikšmingi
vietovėse. skirtumai p< 0,001)
pagal
amžių, statistiškai
14. Pav. Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas pagal
amžių, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
18-29 m.

52,7%

30-49 m.

50 m. ir daugiau

47,3%

56,8%

43,2%

42,4%

57,6%

Taip

Ne

Analizuojant
respondentų,
kurie
praėjusiais
vyko į kelionę
su po
nakvyne
popasiskirstymą
Lietuva
Analizuojant
respondentų,
kurie
praėjusiais
metaismetais
vyko į kelionę
su nakvyne
Lietuvą,
pasiskirstymą
pagal
pat matomi
statistiškai
reikšmingi
skirtumai:ir t.y.
jaunesni
ir
pagal
amžių, taip
pat amžių,
matomitaip
statistiškai
reikšmingi
skirtumai:
t.y. jaunesni
vidutinio
amžiaus
vidutinio
amžiaus
respondentai
į
kelionę
su
nakvyne
po
Lietuvą
vyko
dažniau
lyginant
su
tais,
respondentai į kelionę su nakvyne po Lietuvą vyko dažniau lyginant su tais, kuriems buvo per 50 m.
kuriems buvo per 50 m. amžiaus.
amžiaus.
15 pav. Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas pagal tai,
ar namų ūkis turėjo automobilį, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
15 pav. Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas
pagal tai, ar namų ūkis turėjo automobilį, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
Su nakvyne

87,7%

Be nakvynės

66,0%

Turi automobilį

12,3%

34,0%

Neturi automobilio

Analizuojant
respondentų,
kurie
praėjusiais
vyko į su
kelionę
su po
nakvyne
Lietuva
Analizuojant
respondentų,
kurie
praėjusiais
metaismetais
vyko į kelionę
nakvyne
Lietuvą,popasiskirstymą
pasiskirstymą
pagal
ar lengvąjį
namų ūkis
turėjo lengvąjį
nustatyti statistiškai
pagal
tai, ar namų
ūkistai,
turėjo
automobilį,
nustatytiautomobilį,
statistiškai reikšmingi
skirtumai: t.y.
tiereikšmingi
respondentai,
kurių t.y.
namų
(šeima) turėjo
į kelionę
su nakvyne
po Lietuvą
skirtumai:
tie ūkis
respondentai,
kurių automobilį
namų ūkis (šeima)
turėjo
automobilš
į kelionęvyko
dažniau
lyginant
tais, kurie
neturėjo.
Pastarieji
rinkosineturėjo.
vienadienę
kelionę po
su nakvyne
posu
Lietuvą
vykoautomobilio
dažniau lyginant
su tais,
kuriedažniau
automobilio
Pastarieji
Lietuvą
(neturėjo
ir keliavo
nakvyne
– 12,3 proc.;
neturėjo
automobilio
ir keliavo
dažniau
rinkosi automobilio
vienadienę kelionę
posuLietuvą
(neturėjo
automobilio
ir keliavo
su nakvyne
– be
nakvynės
– 34neturėjo
proc.). automobilį ir keliavo be nakvynės – 34 proc.).
12,3 proc.;

16 pav. Ar praėjusiais metais Jūs vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas
pagal pajamas, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)

Taip

17,8%

18,4%

18,6%
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II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
16 pav. Ar praėjusiais metais Jūs vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas
pagal pajamas, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
16 pav. Ar praėjusiais metais Jūs vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą? (pasiskirstymas pagal
pajamas, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
Taip

17,8%

Ne

18,4%

18,6%

44,5%

24,5%

16,6%

Iki 300 EUR

301-400 EUR

11,3%

20,7%

15,4%

12,2%

401-500 EUR

501 EUR ir daugiau Atsisakė nurodyti

Analizuojant
respondentų,
kurie
praėjusiais
vyko į su
kelionę
su po
nakvyne
Lietuva
Analizuojant
respondentų,
kurie
praėjusiais
metaismetais
vyko į kelionę
nakvyne
Lietuvą,popasiskirstymą
pasiskirstymą
pagal
pajamas,
nustatyti
statistiškai
reikšmingi
skirtumai:
t.y.
tie
respondentai,
pagal pajamas, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai: t.y. tie respondentai, kurie turėjo mažesnes
kurie turėjo
mažesnes
pajamas
į kelionę
nakvyne
po Lietuvą
vyko pajamos
rečiau lyginant
su tais,
pajamas
į kelionę
su nakvyne
po Lietuvą
vykosu
rečiau
lyginant
su tais, kurių
tenkančios
vienam
kuriųnariui
pajamos
tenkančios
šeimos
buvo
didesnės.vienam šeimos nariu buvo didesnės.
17 pav. Kelionių po Lietuvą su nakvyne dažnumas (per paskutinius 1 metus)
1 kartą
50,0%
17 pav. Kelionių
po Lietuvą su nakvyne dažnumas (per paskutinius
1 metus)
2 kartus

23,7%

3 kartus

12,1%

4 kartus

5,7%

5 kartus

4,0%

6 kartus ir daugiau

4,5%

Respondentų,
kurie
praėjusiais
metais
vyko
į kelionę
Respondentų,
kurie
praėjusiais
metais
vyko
į kelionęsusunakvyne
nakvynepo
poLietuvą,
Lietuvą,buvo
buvoklausiama
klausiamakiek
kartų
paskutinius
vienerius
metus jie
vykojieį tokią
Pusė respondentų
nurodė,nurodė,
kad į tokią
kiekper
kartų
per paskutinius
vienerius
metus
vyko įkelionę.
tokią kelionę.
Pusė respondentų
kelionę
vyko
1
kartą,
beveik
kad
ketvirtas
(23,7
proc.)
–
du
kartus.
Tris
kartus
ar
daugiau
per ar
metus
kad į tokią kelionę vyko 1 kartą, beveik kad ketvirtas (23,7 proc.) – du kartus. Tris kartus
podaugiau
Lietuvą per
su nakvynę
ikisuapie
penktadalis
(atitinkamai:
3 kartus
– 12,1 proc.; 4
metus pokeliavo
Lietuvą
nakvynę
keliavorespondentų
apie penktadalis
respondentų
(atitinkamai:
kartus
-5,7 –proc.;
kartus
-4 proc.;
6 kartus
dažniau-4-4,5
proc.).
3 kartus
12,1 5proc.;
4 kartus
-5,7
proc.; ir
5 kartus
proc.;
6 kartus ir dažniau -4,5 proc.).

18 pav. Priežastys dėl kurių respondentai nevyko į kelionę su nakvyne po Lietuvą
(atsakiusieji „ne“ į klausimą „Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po
Lietuvą?“ žr. 12 pav.)

Nepakankamos pajamos

32,6%

Didelis užimtumas
Keliavau tik užsienyje
Sveikatos problemos

21,9%
17,0%

LIETUVOS VIETINIO TURIZMO VERTINIMAS:
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21 9,5%

18 pav. Priežastys dėl kurių respondentai nevyko į kelionę su nakvyne po Lietuvą
II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
(atsakiusieji „ne“ į klausimą „Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po
Lietuvą?“ žr. 12 pav.)
18 pav. Priežastys dėl kurių respondentai nevyko į kelionę su nakvyne po Lietuvą (atsakiusieji
„ne“ į klausimą „Ar praėjusiais metais vykote į kelionę su nakvyne po Lietuvą?“ žr. 12 pav.)
Nepakankamos pajamos

32,6%

Didelis užimtumas

21,9%

Keliavau tik užsienyje

17,0%

Sveikatos problemos

9,5%

Šeiminiai įsipareigojimai (pvz., vaiko,
ligonio priežiūra)

6,9%

Nemėgstate keliauti
Neturiu kompanijos

6,1%
3,2%

Nežinau kur/nėra patrauklių pasiūlymų

1,2%

Kitos priežastys

1,6%

TųTųLietuvos
klausimą „Ar
„Arpraėjusiais
praėjusiaismetais
metaisvykote
vykoteį kelionę
į kelionę
su nakvyne
Lietuvosgyventojų,
gyventojų,kurie
kurie įį klausimą
su nakvyne
po po
Lietuvą?“
daugiau nei
Lietuvą“atsakė
atsakėneigiamai,
neigiamai,buvo
buvoprašoma
prašomanurodyti,
nurodyti,kokios
kokiospriežastys
priežastystai
tailėmė.
lėmė. Kiek
Kiek daugiau
trečdalis
šių respondentų
nurodė,nurodė,
kad pagrindinė
priežastis,
kodėl jiekodėl
nevyko
kelionęį su
nakvyne
nei trečdalis
šių respondentų
kad pagrindinė
priežastis,
jie įnevyko
kelionę
su po
Lietuvą
–
nepakankamos
pajamos
(32,6
proc.).
Daugiau
kaip
penktadalis
tokį
sprendimą
motyvavo
nakvyne po Lietuvą – nepakankamos pajamos (32,6proc.). Daugiau kaip penktadalis tokį
dideliu užimtumu (21,9 proc.). Beveik ketvirtadalis nurodė, kad vyko į užsienį (17 proc.). Beveik kas
dešimtas respondentas nurodė, jog juos varžė sveikatos problemos (tai dažniau buvo vyresnio amžiaus
respondentai). Šeiminiai įsipareigojimai (pvz., vaiko, ligonio priežiūra) sutrukdė keliauti 6,9 proc.
respondentų. Likusieji nurodė, kad apskritai nemėgsta keliauti, neturi kompanijos. Tik labai maža dalis
(1,2 proc.) nurodė, kad nežino, kur, nėra patrauklių pasiūlymų. Kitas priežastis nurodę respondentai
dažniausiai minėjo asmenines priežastis pvz. “nėra kas suorganizuoja“, „važiuočiau, bet auginu dukrytę“,
„nenorėjau“, arba teigė, kad keliavo be nakvynės: „keliavau be nakvynės“, „nepatinka nakvoti“.
1 lentelė. Respondentų nurodytos Lietuvos vietos, į kurias jie vyko kelionei su nakvyne
Nr.

Kelionės tikslas2

Praėjusiais metais ten vykusių
respondentų dalis (proc.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Palanga
Druskininkai
Šventoji
Nida
Molėtai
Birštonas
Klaipėda
Anykščiai
Plateliai
Vilnius
Zarasai
Juodkrantė
Karklė
Trakai
Kaunas
Lazdijai
Šiauliai
Utenos raj.
Ignalina
Pervalka
Meteliai

21,8
9,7
8,9
8,3
6,5
4,8
3,8
3,6
3
2,8
2,4
2,2
2
1,6
1,4
1,2
1,2
1
1
0,8
0,6

2 Miestų ir vietovių pavadinimai, kuriuos nurodė patys respondentai
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II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
Nr.

Kelionės tikslas2

Praėjusiais metais ten vykusių
respondentų dalis (proc.)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Kretinga
Prienai
Telšiai
Panevėžys
Biržai
Kėdainiai
Palūšė
Preila
Alytus
Varėna
Aplink Lietuvą
Muniškiai
Giruliai
Tauragė
Tytuvėnai
Babrai
Pamerkys
Papilė
Neringa
Gelgaudiškis
Žemaitija
Plungė
Dubingiai
Švenčionėlių raj.
Dusetos
Pabradė
Rokiškis
Šilalė
Ventės ragas
Raseiniai
Rusnė
Aukštadvaris
Panemunė
Jūrė
Motuzonys
Ukmergė
Joniškis
Lampėdžiai
Leipalingis
Guboja
Darbėnai - Kašučiai
Betygala

0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1 lentelėje pateikti duomenys apie respondentų nurodytas Lietuvos vietas, į kurias jie vyko kelionei su
nakvyne paskutinį kartą. Matyti, kad daugiausia apklaustųjų nurodė, jog vyko į Palangą (21,8 proc.), o
likusieji į Druskininkus, Šventąją, Nidą, Molėtus, Birštoną, Klaipėdą, Anykščius, Platelius ir Vilnių. Likusieji
vyko į mažesnius miestus ir miestelius, kaimelius. Apibendrinant, galime matyti, kad dažniausia kelionių su
nakvyne Lietuvoje kryptis – Lietuvos pajūris, sveikatinimosi paslaugomis žymūs kurortai (Druskininkai,
Birštonas), Molėtai - „ežerų“ kraštas, bei Plateliai ir sostinė – Vilnius, t.y. dominuoja tradiciniai gana
nuspėjami ir standartiniai turizmo maršrutai. Toks keliautojų pasirinkimas gali būti siejamas su
investicijomis į turizmo infrastruktūrą bei viešąją komunikaciją (pvz. Anykščiai, Druskininkai, Birštonas)
bei vietos žinomumu ar net turistų lojalumu (pvz. Palangai ir kitiems pajūrio kurortams).
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infrastruktūrą bei viešąją komunikaciją (pvz. Anykščiai, Druskininkai, Birštonas) bei
vietos žinomumu ar net turistų lojalumu (pvz. Palangai ir kitiems pajūrio kurortams).
II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
19 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, su kokais asmenimis jie keliavo
19 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, su kokais asmenimis jie keliavo
Su šeimos nariais/giminėmis

36,4%

Su draugais

31,8%

Dviese su sutuoktiniu(-e) ar partneriu(-e)

23,5%

Vienas(-a)
Su bendradarbiais
Su grupe asmenų (pvz. keliautojų klubu,
grupe ar pan.)

8,5%
2,8%
2,0%

Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvo
klausiama
su kuriais
asmenimis
jie vyko
kelionę
po Lietuvą
Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvo
klausiama
su kuriais
asmenimis
jie įvyko
į kelionę
po su
nakvyne.
duomenys
rodo,
kad respondentai
keliavo
su šeimos
nariaissuaršeimos
giminėmis
LietuvąTyrimo
su nakvyne.
Tyrimo
duomenys
rodo, kaddažniausiai
respondentai
dažniausiai
keliavo
(36,4
proc.).
Panaši dalis(36,4proc.).
(31,8 proc.)Panaši
- su draugais.
Dviese
su sutuoktiniu
partneriu
keliavo maždaug
nariais
ar giminemis
dalis (31,8
proc.)
su draugais.ar
Dviese
su sutuoktiniu
ar
kaspartneriu
ketvirtaskeliavo
respondentas
(23,5
proc.),
mažiau
nei
kas
dešimtas
keliavo
vienas
(8,5
proc.),
mažiausiai
maždaug kas ketvirtas respondentas (23,5 proc.), mažiau nei kas dešimtas
respondentų
keliavo
bendradarbiais
(2,8
proc.) ar grupe
asmenų
(2 proc.).
keliavo vienas
(8,5suproc.),
mažiausiai
respondentų
keliavo
su bendradarbiais
(2,8 proc.) ar
grupe asmenų (2 proc.).
20 pav. Pagrindinis kelionės su nakvyne Lietuvoje tikslas
Laisvalaikis, poilsis, atostogos

20 pav. Pagrindinis kelionės su nakvyne Lietuvoje tikslas
Draugų ir giminių lankymas
Sveikatinimasis (pvz. poilsis sanatorijoje,
spa ir pan.)

82,8%

11,3%
6,7%

Nuosavo sodo namelio ar sodybos
lankymas

2,0%

Verslas, profesiniai interesai

1,8%

Apsipirkti

0,6%

Kita

2,0%

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama, koks buvo pagrindinis jų kelionės tikslas. Daugiausia
Tyrime dalyvavusių
respondentų
buvokelionės
klausiama,
koks
buvo
pagrindinis
jų kelionės
tikslas.(82,8
respondentų
atsakė, kad
jų pagrindinis
tikslas
buvo
laisvalaikis,
poilsis
ir atostogos
Daugiausia
respondentų
atsakė, kad
pagrindinis
buvo laisvalaikis,
ir
proc.).
Kas dešimtas
respondentas
šios jų
kelionės
metukelionės
lankėsi tikslas
pas gimines
ir draugus poilsis
(11,3 proc.).
Sveikatinimosi
tikslu keliavo
proc. respondentų.
Nuosavo
sodo, namelio
sodybos
lankymas,
atostogos (82,8proc.).
Kas6,7
dešimtas
respondentas
šios kelionės
metuarlankėsi
pas
gimines verslo
ir
ar draugus
profesiniai
interesai
apsipirkimas buvo
tik keletą
„Kita“ nurodę
respondentai
(11,3
proc.).beiSveikatinimosi
tikslunurodyti
keliavo 6,7
proc. kartų.
respondentų.
Nuosavo
sodo,
paminėjo
sportą,
mokymus
ar
turistinį
žygį
kaip
pagrindinį
kelionės
su
nakvyne
Lietuvoje
tikslą.
namelio ar sodybos lankymas, verslo ar profesiniai interesai bei apsipirkimas buvo nurodyti
tik keletą kartų. „Kita“ nurodę respondentai paminėjo sportą, mokymus ar turistinį žygį kaip
pagrindinį kelonės tikslą.

21 pav. Metų laikas, kuriuo respondentai vykote į kelionę.

Rudenį
8,5%

Žiemą
2,0%
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II DALIS.
Lietuvosvykote
gyventojų
keliavimo ypatumai
21 pav. Metų laikas, kuriuo
respondentai
į kelionę.
21 pav. Metų laikas, kuriuo respondentai vykote į kelionę.
Rudenį
8,5%

Žiemą
2,0%

Pavasarį
8,9%

Vasarą
80,6%

Tyrime
dalyvavusių
asmenų
buvo
prašoma
nurodyti
metųmetų
laiką,
kuriuo
jie
vyko
į kelionę.
Tyrimo
Tyrime
dalyvavusių
asmenų
buvo
prašoma
nurodyti
laiką,
kuriuo
jie
vyko
įvykstant
kelionę.
(2,0proc.).
Apibendrinant,
galime
teigti,
kad
sezoniškumo
faktorius
yra
labai
svarbus
dalyviai
keliauti
dažniausiai
rinkosi
vasarą
(80,6
proc.),
o
rečiausiai
į
kelionę
vyko
žiemą
(2,0
proc.).
keliauti
dažniausiai rinkosi vasarą (80,6proc.), o rečiausiai į kelionę vyko žiemą
į Tyrimo
kelionędalyviai
su nakvyne
po Lietuvą.
Apibendrinant, galime teigti, kad sezoniškumo faktorius yra labai svarbus vysktant į kelionę su
nakvyne po Lietuvą. 22 pav. Kelionės laikas pagal respondentų užimtumą
22 pav. Kelionės laikas pagal respondentų užimtumą
Kasmetinių savo atostogų metu

39,9%

Eilinį savaitgalį

32,9%

Ilgąjį savaitgalį

15,1%

Darbo dienomis
Šventinėmis dienomis
Kita

7,7%
2,8%
1,6%

Tyrimas parodė, kad daugiausiai respondentų į kelionę su nakvyne po Lietuvą vyko kasmetinių
atostogų
(39,9 proc.).
Beveik buvo
trečdalis
vyko į tokią
kelionę
savaitgalį
(32,9
proc.).
Tyrimemetu
dalyvavusių
respondentų
klausiama,
kada jie
vyko įeilinį
kelionę.
Tyrimas
parodė,
kadIlgąjį
savaitgalį
kelionei
rinkosi
15,1
proc.
respondnetų.
Darbo
ir
šventinėmis
dienomis
keliavo
mažiausia
daugiausiai respondentų į kelionę su nakvyne po Lietuvą vyko kasmetinių atostogų metu
dalis
apklaustųjų.
„Kita“
nurodęvyko
respondentai
teigė, eilinį
kad „jiems
nesvarbu,
nes jauIlgąjį
pensijoje“,
kad tai
(39,9proc.).
Beveik
trečdalis
į tokią kelionę
savaitgalį
(32,9proc.).
savaitgalį
buvo
„povestuvinė
kelionė“
pan.
kelionei
rinkosi 15,1
proc.irrespondentų.
Darbo ir šventinėmis dienomis keliavo mažiausia dalis
apklaustųjų. „Kita“ nurodę respondentai teigė, kad „jiems nesvarbu, nes jau pensijoje“, kad
tai buvo „povestuvinė kelionė“ ir pan.

23 pav. Kelionės tikslo pasirinkimas pagal tai ar respondentai yra ankčiau ten lankęsi
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27,7%

II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
23 pav. Kelionės tikslo pasirinkimas pagal tai ar respondentai yra ankčiau ten lankęsi
23 pav. Kelionės tikslo pasirinkimas pagal tai ar respondentai yra ankčiau ten lankęsi
Taip
27,7%

Ne
Dalyvavusių tyrime Lietuvos gyventojų
buvo klausiama, ar į pasirinktą kelionės vietą jie vyko
72,3%
pirmą kartą. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausiai respondentų į pasirinktą vietą vyko ne
pirmą kartą (ne - 72,3 proc.; taip -27,7proc.).

Dalyvavusių tyrime Lietuvos gyventojų buvo klausiama, ar į pasirinktą kelionės vietą jie vyko pirmą
kartą. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausiai respondentų į pasirinktą vietą vyko ne pirmą kartą
pav.proc.;
Ankstesni
apsilankymai
kelionės tikslo vietoje („Kiek kartų šioje vietoje lankėtės
(ne 24
- 72,3
ne -27,7
proc.).
anksčiau?“)
24 pav. Ankstesni apsilankymai kelionės tikslo vietoje („Kiek kartų šioje vietoje lankėtės anksčiau?“)
1 kartą

0,9%

2 kartus

25,8%

3 kartus
4 kartus

28,0%
8,9%

5 kartus

14,7%

6 kartus ir daugiau

21,7%

Apklausoje dalyvavusių respondentų buvo klausiama kiek kartų jie jau lankėsi anksčiau savo
paskutinės kelionės tikslo vietoje. Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad ten jau lankėsi 2-3 kartus
Apklausoje dalyvavusių respondentų buvo klausiama kiek kartų jie jau lankėsi anksčiau savo
(atitinkamai 2 kartus – 25,8 proc.; 3 kartus - 28,0 proc.). Penktadalis apklaustųjų nurodė, kad kelionės
kelionės tikslo vietoje. Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad ten jau lankėsi 2-3 kartus
tikslo vietoje yra anksčiau lankęsi 6 ir daugiau kartų (21,7proc.). Kas šeštas respondentas toje pačioje
(atitinkamai 2 kartus – 25,8 proc.; 3 kartus - 28,0 proc.). Penktadalis apklaustųjų nurodė, kad
vietoje lankėsi 5 kartus (14,7 proc.), toje pačioje vietoje lankęsi 4 kartus nurodė 8,9 proc. respondentų
kelionės tikslo vietoje yra anksčiau lankęsis 6 ir daugiau kartų – 21,7proc. Kas šeštas
respondentas toje pačioje vietoje lankėsi 5 kartus - 14,7 proc., lankęsi 4 kartus nurodė 8,9
proc. respondentų.

25 pav. Iš kur sužinojote apie šią vietą?
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II DALIS. Lietuvos gyventojų keliavimo ypatumai
Iš draugų, kolegų, pažįstamų, giminaičių.

25 pav. Iš kur sužinojote apie šią vietą?

Interneto
Iš draugų, kolegų, pažįstamų, giminaičių.

27,2%

El. paštu gauta informacija
Interneto

2,2%

Organizacijos, darbovietės
El. paštu gauta informacija

2,2%
2,2%

Ligoninės
Organizacijos, darbovietės

1,5%
2,2%

Kita
Ligoninės

63,2%

63,2%

27,2%

3,7%
1,5%

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama
apie Lietuvos gyventojų iš kur jie sužinojo
Kita
3,7%
apie lankomas vietas. Didžiausia respondentų dalis (63,2proc.) apie aplankytą vietą
informacijos
gavorespondentų
iš savo draugų,
kolegų, pažįstatų
ar
giminaičių.
Beveik trečdalis
- iš
Tyrime
dalyvavusių
buvo
klausiama
iš kur
jieLietuvos
sužinojo
apie lankomas
vietas.
Didžiausia
Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvo
klausiama
apie
gyventojų
iš
kur
jie
sužinojo
interneto. O
kiti(63,2
likusieji
informaciją
gavovietą
el. paštu,
sužinojogavo
iš darbovietės
ar organizacijos,
respondentų
dalis
proc.)
apie aplankytą
informacijos
iš savoapie
draugų,
kolegų, pažįstamų
apie
lankomas
vietas.
Didžiausia
respondentų
dalis šaltinių.
(63,2proc.)
aplankytą
vietą
ligoninės
ir
kitų
(pvz.
“bendro
išprusimo”,
“GPS”
ir
pan.)
arinformacijos
giminaičių. Beveik
trečdalis
iš
interneto.
O
kiti
likusieji
informaciją
gavo
el.
paštu,
sužinojo
gavo iš savo draugų, kolegų, pažįstatų ar giminaičių. Beveik trečdalis - iš iš
darbovietės
ar
organizacijos,
ligoninės irgavo
kitų el.
(pvz.
“bendro
išprusimo”,
“GPS” irar
pan.)
šaltinių.
interneto. O kiti likusieji informaciją
paštu,
sužinojo
iš darbovietės
organizacijos,
naktų
nakvojote?
ligoninės ir kitų (pvz. “bendro26
išprusimo”,
irJūs
pan.)
šaltinių.
26pav.
pav.Kiek
Kiek“GPS”
naktųJūs
nakvojote?
Nuo 6-10

11 ir daugiau

Nuo 6-10
9,4%

11 ir daugiau
2,4%

269,4%
pav. Kiek naktų Jūs
nakvojote?
2,4%

Iki 5
88,2%

Didžiojidauguma
daugumarespondentų
respondentų
kelionės
metu
nakvojo
5 naktų
proc.),
maždaug
kas
5naktų
Didžioji
kelionės
metu
nakvojo
ikiIki5iki
(88,2(88,2
proc.),
maždaug
kas dešimtas
88,2%
dešimtas
6-10proc.)
naktųir(9,4
proc.)
likusi
dalis respondnetų
– 11(9,4
naktų
ir daugiau
(2,4 proc.).
– 6-10
naktų–(9,4
beveik
tiekirpat
respondnetų
– 6-10 naktų
proc.).
Taigi vyrauja
trumpos
Taigi
vyrauja
trumpos
trukmės
kelionės.
trukmės
Didžiojikelionės
dauguma respondentų kelionės metu nakvojo iki 5 naktų (88,2 proc.), maždaug kas
dešimtas – 6-10 naktų (9,4 proc.) ir likusi dalis respondnetų – 11 naktų ir daugiau (2,4 proc.).
Taigi vyrauja trumpos trukmės kelionės.
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra
ypatumai, esamų priemonių atitikimas susijusiems
lūkesčiams, informacijos apie turistinius maršrutus
pakankamumas ir informacijos šaltiniai (esami ir
pageidaujami).

III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai

Organizavote kelionę patys

80,4%

27 pav. Kelionės po Lietuvą su nakvyne organizavimas („Kaip Jūs keliavote?“)
27 pav. Kelionės po Lietuvą su nakvyne organizavimas („Kaip Jūs keliavote?“)
Kelionę organizavo draugai
Organizavote kelionę patys

13,6%

Pirkote paslaugų paketą turizmo ar
kelioniųorganizavo
agentūroje draugai
Kelionę

4,0%
13,6%

Kelionę
organizavo
Pirkote
paslaugų
paketą darbovietė
turizmo ar
kelionių agentūroje

Kelionę organizavo darbovietė

80,4%

2,0%
4,0%

2,0%

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama kaip jie organizavo kelionę. Tyrimo
duomenys rodo, kad didžioji dalis (80,4 proc.) tyrime dalyvavusių asmenų kelionę organizavo
Tyrime
respondentų
buvo
klausiama
kaip
jie organizavo
kelionę.
Tyrimodraugai
duomenys
patys,dalyvavusių
nedidelė dalis
(13,6 proc.)
tyrimo
dalyvių
nurodė,
kad kelionę
organizavo
ir tikrodo,
kad
didžioji
dalis (80,4 nurodė,
proc.) tyrime
dalyvavusių
ir tik nedidelė
4 proc.
respondentų
kad pirko
paslaugųasmenų
paketąkelionę
turizmoorganizavo
ar kelioniųpatys,
agentūroje,
bei
Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvo
klausiama
kaip4gyventojai
jie organizavo
kelionę.
dalis
(13,6organizavo
proc.) nurodė,
kad kelionę
organizavo
draugai.
proc.
respondentų
nurodė,
kad pirko
kelionę
darbovietė
(2 proc.).
Vadinasi,
Lietuvos
savo keliones
yraTyrimo
labiau
duomenys
rodo,
kad
didžioji
dalis (80,4
proc.) Dar
tyrime
dalyvavusių
asmenų kelionę
organizavo
paslaugų
paketą
turizmo
ar kelionių
agentūroje.
rečiau
kelionę organizavo
darbovietė
(2 proc.).
linkę
organizuoti
patys.
patys,
nedidelė
(13,6gyventojai
proc.) tyrimo
kad Lietuvoje
kelionę organizavo
ir tik
Taigi
matome,
kad dalis
Lietuvos
savo dalyvių
kelionesnurodė,
su nakvyne
yra labiau draugai
linkę organizuoti
4
proc.
respondentų
nurodė,
kad
pirko
paslaugų
paketą
turizmo
ar
kelionių
agentūroje,
patys ir nėra labai linkę pasikliauti (ir galbūt pasitikėti) kelionių organizatorių paslaugomis. bei
28 pav. Pirkto
kelionės
paslaugų
paketo
pobūdis
kelionę organizavo darbovietė
(2 proc.).
Vadinasi,
Lietuvos
gyventojai
savo keliones yra labiau
28
pav.
Pirkto
kelionės
paslaugų
paketo
pobūdis
linkę organizuoti patys.
Apgyvendinimas

28 pav. Pirkto kelionės paslaugų paketo pobūdis

Maitinimas
Apgyvendinimas

85,0%

Transportas
Maitinimas

15,0%

Ekskursijos
Transportas

10,0%
15,0%

100,0%

100,0%

85,0%

Tie respondentai, kurie pirko kelionės paslaugų paketą buvo prašomi nurodyti, kokios paslaugos jį
Ekskursijos
10,0%
sudarė. Visi respondentai,
kurie pirko
paslaugų paketą nurodė, kad jį sudarė apgyvendinimas, didelė
dalis pirko paslaugų paketą ir su maitinimo paslaugomis. Transporto ir ekskursijų paslaugos pirktą
paslaugų paketą sudarė rečiau (15 proc. respondentų teigė, kad į jį įėjo transporto, o 10 proc. –
ekskursijų paslaugos).
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į jį įėjo transporto, o 10 proc. – ekskursijų paslaugos).
III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
29 pav. Naudojimasis gidų paslaugomis („Jei kelionę organizavote patys, jūsų draugai, ar
darbovietė,
ar naudojotės
gidų
paslaugomis?“)
pav.
Naudojimasis
gidųgidų
paslaugomis
(„Jei(„Jei
kelionę
organizavote
patys,
jūsųjūsų
draugai,
ar ar
2929
pav.
Naudojimasis
gudų
paslaugomis
kelionę
organizavote
patys,
draugai,
darbovietė,ar
arnaudojotės
naudojotėsTaip
gidųpaslaugomis?“)
paslaugomis?“)
darbovietė,
gidų
4,1%
Taip
4,1%

Ne
95,9%
Ne
95,9%

Gidų paslaugos tarp apklaustųjų nebuvo labai populiarios bei naudojamos - didžioji dalis (95,9
proc.)
respondentų
nesinaudojo
gidų paslaugomis.
Gidų
paslaugos
tarp
apklaustųjų
nebuvo
labai
populiarios
naudojamos
- didžioji
dalis
(95,9
Gidų
paslaugos
tarp
apklaustųjų
nebuvo
labai
populiarios
beibei
naudojamos
- didžioji
dalis
(95,9
proc.)
proc.)
respondentų
nesinaudojo
gidų
paslaugomis.
respondentų nesinaudojo gidų paslaugomis.
30 pav. Kelionės planavimas („Kaip planavote šią kelionę?“)
30 pav. Kelionės planavimas („Kaip planavote šią kelionę?“)
30 pav. Kelionės planavimas („Kaip planavote šią kelionę?“)
Šią kelionę suplanavote likus savaitei ar
mažiau iki jos
Šią kelionę suplanavote likus savaitei ar
mažiau iki jos
Šią kelionę suplanavote likus mėnesiui ar
mažiau iki jos
Šią kelionę suplanavote likus mėnesiui ar
mažiau iki jos
Šią kelionę suplanavote prieš 1-3
mėnesius iki jos
Šią kelionę suplanavote prieš 1-3
mėnesius iki jos
Į šią kelionę sugalvojote vykti
spontaniškai / paskutinę minutę
Į šią kelionę sugalvojote vykti
spontaniškai / paskutinę minutę
Šią kelionę suplanavote prieš 3 ir daugiau
mėnesių iki jos
Šią kelionę suplanavote prieš 3 ir daugiau
mėnesių iki jos

31,6%
31,6%
22,7%
22,7%
17,0%
17,0%
16,2%
16,2%
12,5%
12,5%

Tyrime
norėta
išsiaiškinti,
kiek
laiko
likus
planuoti.
Tyrimas
Tyrime
norėta
išsiaiškinti,
kiek
laiko
likusikiikikelionės
kelionėspradžios
pradžiosji jipradedama
pradedama
planuoti.
Tyrimasrodo,
kad
apiekad
trečdalis
respondentų
kelionę
sukelionę
nakvyne
Lietuvoje
pradėjo
planuoti
likus
savaitei
ar mažiau
rodo,
apie išsiaiškinti,
trečdalis
respondentų
pradėjo
planuoti
savaitei
ar mažiau
iki
jos
Tyrime
norėta
kiek
laiko likus
iki kelionės
pradžios
ji likus
pradedama
planuoti.
Tyrimas
iki(31,6
jos
(31,6
proc.),
Mažiau
nei
ketvirtadalis
(22,7
proc.)
–
tokią
kelionę
planavo
likus
mėnesiui
Mažiau
nei respondentų
ketvirtadalis (22,7
proc.)
- kelionę
planavo
mėnesiui
ar mažiau
rodo, proc.),
kad apie
trečdalis
kelionę
pradėjo
planuoti
likus likus
savaitei
ar mažiau
iki jos ar
mažiau iki jos. Gyventojų, kurie planavo vykti į kelionę prieš 1-3 mėnesius dalis dar mažesnė ir
(31,6 proc.), Mažiau nei ketvirtadalis (22,7 proc.) - kelionę planavo likus mėnesiui ar mažiau
nesiekia penktadalio (17,0 proc.). Į kelionę vykti spontaniškai/paskutinę minutę nusprendė maždaug
kas šeštas (16,2 proc.) respondentas.

30

LIETUVOS VIETINIO TURIZMO VERTINIMAS:
Lietuvos vietinio turizmo I etapo tyrimo ir rezultatų analizė

maždaug kas šeštas (16,2 proc.) respondentas.
III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
31 pav. Planavusių respondentų motyvai vykti į kelionę su nakvyne po Lietuvą („Jei šią
31 pav. Planavusių
motyvai vykti
į kelionę nulėmė
su nakvyne
Lietuvą („Jei šią kelionę iš
kelionęrespondentų
iš anksto planavote,
kas labiausiai
Jūsųpo
sprendimą?“)
anksto planavote, kas labiausiai nulėmė Jūsų sprendimą?“)
Geri atsiliepimai iš draugų/kolegų/ pažįstamų,
kurie ten neseniai lankėsi

54,2%

Geras oras

48,3%

Gautas geras kainos pasiūlymas

33,8%

Tuo metu vykęs/-ę renginys/-iai

16,9%

Informacija interneto svetainėje

14,9%

Sužinojus, kad toje vietoje, kur vyksime, atsirado
naujų objektų/pramogų skirtų turistams
Informacija, kuria kažkas pasidalino/paviešino
socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook, Twitter)
Pamatytas/išgirstas reportažas per televiziją/radiją
Kita

9,5%
4,0%
0,5%
17,9%

Tyrimo dalyvių taip pat buvo klausiama, kas labiausiai nulėmė jų sprendimą renkantis šią kelionę,
jeigu
kelionę
jie planavo
iš anksto.
Kiek daugiau
pusė respondentų
jog jų sprendimui
įtakos
Tyrimo
dalyvių
taip pat
buvo klausiama
kasnei
labiausiai
nulėmė jųatsakė
sprendimą
renkantis šią
daugiausiai
turėjo
geri atsiliepimai
pažįstamų
Beveik atsakė
kas antram
kelionę, jeigu
kelionę
jie planavoišišdraugų,
anksto.kolegų,
Kiek daugiau
nei (54,2
pusė proc.).
respondentų
jog jųbuvo
labai
svarbu geras
oras
(48,3 proc.),
o trečdalio
sprendimą
nulėmėkolegų,
ir gautas
geras kainos
pasiūlymas
sprendimui
įtakos
daugiausiai
turėjo
geri atsiliepimai
iš draugų,
pažįstamų
(54,2proc.).
(33,8
proc.).
metubuvo
vykę labai
renginiai
suviliojo
kelionę
kas šeštą
(16,9 proc.) respondentą.
Beveik
kasTuo
antram
svarbu
geras vykti
oras į(48,3
proc.).
Respondentams
nedidelę
Informacija
interneto
svetainėje
svarbi(33,8
14,9 proc.).
proc. respondentų.
dešimtam
respondentui
reikšmę turėjo
ir gautas
kainos buvo
pasiūlymas
Tuo metu vykęKas
renginiai
suviliojo
vykti
priimant
sprendimą
vykti
į
pasirinką
vietą
turėjo
įtakos
ten
atsiradę
nauji
objektai
turistams
į kelionę kas šeštą (16,9 proc.) respondentą. Informacija interneto svetainėje buvo svarbi 14,9 (9,5
proc.).
daliai respondnetų
- informacija
socialiniuose
tinkluose
(4proc.)
pamatytas/išgirstas
proc.Mažai
respondentų.
Kas dešimtam
respondentui
priimant
sprendimą
vyktiarį pasirinką
vietą
reportažas
per televiziją
ar radiją
proc.). turistams
Respondentai
,,kita‘‘daliai
(17,9respondentų
proc.) dažniausiai
turėjo įtakos
ten atsiradę
nauji(0,5
objektai
(9,5 pažymėję
proc.). Mažai
išskyrė
šiuos
dalykus:
„atostogos“,
„suorganizavo
vaikai“,
„asmeninė
šventė“,
„kelialapis“,
„gimtadienis“,
informacija socialiniuose tinkluose (4proc.) ar pamatytas/išgirstas reportažas per televiziją ar
„vestuvės“
ir panašios
priežastys. pažymėję ,,kita‘‘ (17,9 proc.) dažniausiai išskyrė šiuos dalykus:
radiją (0,5proc.).
Respondentai
„atostogos“, „suorganizavo vaikai“, „asmeninė šventė“, „kelialapis“, „gimtadienis“,
„vestuvės“ ir panašios priežastys.
32 pav. Neplanavusių respondentų motyvai vykti į kelionę su nakvyne po Lietuvą („Jei į šią
kelionę sugalvojote vykti likus savaitei ar mažiau iki jos arba spontaniškai, paskutinę
minutę, kas labiausiai nulėmė Jūsų sprendimą“)
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32 pav. Neplanavusių respondentų motyvai vykti į kelionę su nakvyne po Lietuvą („Jei į šią
kelionę sugalvojote vykti likus savaitei ar mažiau iki jos arba spontaniškai, paskutinę minutę,
kas labiausiai nulėmė Jūsų sprendimą“)
Geras oras

90,1%

Geri atsiliepimai iš draugų/kolegų/ pažįstamų,
kurie ten neseniai lankėsi

40,9%

Tuo metu vykęs/-ę renginys/-iai

21,9%

Gautas geras kainos pasiūlymas
Sužinojus, kad toje vietoje, kur vyksime, atsirado
naujų objektų/pramogų skirtų turistams
Informacija interneto svetainėje

14,0%
9,5%
7,0%

Pamatytas/išgirstas reportažas per televiziją/radiją

1,7%

Informacija, kuria kažkas pasidalino/paviešino
socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook, Twitter)

1,2%

Kita

13,2%

Respondentų buvo klausiama, kas labiausiai nulėmė jų sprendimą vykti į kelionę, jei jie priėmė šį
sprendimą spontaniškai. Tyrimas parodė, kad didžioji dauguma (90,1 proc.) apklaustųjų teigė, jog
Respondentų buvo klausiama kas labiausiai nulėmė jų sprendimą vykti į kelionę, jei jie priėmė
labiausiai juos paskatino išvykti geras oras, didelė dalis (40,9 proc.) teigė, jog jų sprendimui didžiausią
šį sprendimą spontaniškai. Tyrimas parodė, kad didžioji dauguma (90,1proc.) apklaustųjų
įtaką padarė geri atsiliepimai iš draugų/kolegų/pažįstamų, kurie ten neseniai lankėsi, kiek daugiau nei
teigė, jog labiausiai juos paskatino išvykti geras oras, didelė dalis (40,9 proc.) teigė, jog jų
penktadalis (21,9 proc.) nurodė, kad jų sprendimą nulėmė tuo metu vykęs renginys, 14 proc. tvirtino,
sprendimui didžiausią įtaką padarė geri atsiliepimai iš draugų/kolegų/pažįstamų, kurie ten
kad jų sprendimą nulėmė gautas geras kainos pasiūlymas. Beveik kas dešimtas respondentas teigė,
neseniai lankėsi, kiek daugiau nei penktadalis (21,9proc.) nurodė, kad jų sprendimą nulėmė
jog jį paskatino vykti žinios apie toje vietoje naujai atsiradusius objektus/pramogas skirtas turistams,
tuo metu vykęs renginys, 14 proc. tvirtino, kad jų sprendimą nulėmė gautas geras kainos
7 proc. apklaustųjų – informacija interneto svetainėse buvo svarbi priimant sprendimą vykti į kelionę
pasiūlymas. Beveik kas dešimtas respondentas teigė, jog jį paskatino vykti žinios apie toje
su nakvyne Lietuvoje. Pamatytas/išgirstas reportažas per televiziją/radiją ir informacija, kuria kažkas
vietoje naujai atsiradusius objektus/pramogas skirtas turistams, 7 proc. apklaustųjų –
pasidalino/paviešino
socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook, Twitter) respondentams padarė mažiausią
informacija
interneto
svetainėse
buvo
svarbi priimant
sprendimą
vykti įatsotogos“,
kelionę su„gimtadienis“).
nakvyne
įtaką. Kitas priežastis nurodė
13,2 proc.
apklaustųjų
(pvz. „šiaip
sau“, „gautos
Lietuvoje. Pamatytas/išgirstas reportažas per televiziją/radiją ir informacija, kuria kažkas
33 pav. Kokia
transporto
priemone
į pasirinktą
vietą? padarė
pasidalino/paviešino
socialiniuose
tinkluose
(pvz.vykote
Facebook,
Twitter)kelionės
respondentams
mažiausią įtaką. Kitas priežastis nurodė 13,2 proc. apklaustųjų (pvz. „šiaip sau“, „gautos
Nuosavu lengvuoju automobiliu
89,2%
atsotogos“, „gimtadienis“).
Specialiai kelionei skirtu/išnuomotu autobusu (ar
kitu keleivių grupėms vežti skirtu transportu)

3,6%

Maršrutiniu tarpmiestiniu autobusu

3,6%

33 pav. Kokia transporto priemone vykote į pasirinktą kelionės vietą?

Traukiniu

2,0%

Derinote kelis būdus

0,8%

Dviračiu

0,4%

Kita

0,4%

LIETUVOS VIETINIO TURIZMO VERTINIMAS:

turizmo I etapo
tyrimo ir rezultatų
analizėį
Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama
kokiavietinio
transporto
priemone
jie vyko
32 Lietuvos

III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama kokia transporto priemone jie vyko į pasirinktą
kelionės vietą. Tyrimas parodė, jog didžioji dauguma (89,2 proc.) į pasirinktą kelionės vietą vyko
nuosavu lengvuoju automobiliu. Specialiai kelionei skirtu/išnuomotu autobusu (ar kitu keleivių
grupėms vežti skirtu transportu) arba maršrutiniu tarpmiestiniu autobusu, vyko po 3,6 proc.
apklaustųjų, tik 2 proc. rinkosi traukinį, o mažiau nei 1 proc. (0,8 proc.) derino kelis būdus. Mažiausia
Privačiame
(buto, apartamentų
atsakiusiųjų dalis (0,4
proc.) sektoriuje
savo kelionės
tikslui pasiekti rinkosi dviratį, o taip
pat tokia pati dalis
23,5%
nuoma)
žmonių nurodė kitą transporto priemonę, pvz. “motociklu”. Taigi galima konstatuoti, kad dauguma
bazėje (kempinge, namelyje,
apklaustųjų nuosavąTuristinėje
lengvąjį automobilį
vertina kaip patogiausią kelionėms su
nakvyne Lietuvoje.
20,4%
palapinėje)

34Viešbutyje,
pav. Kursvečių
šios kelionės
namuose metu nakvojote? 18,2%
Privačiame sektoriuje (buto, apartamentų
Pas gimines, draugus
nuoma)
Turistinėje bazėje (kempinge, namelyje,
Sanatorijoje,
reabilitacijos centre
palapinėje)
Viešbutyje,
svečių sodyboje
namuose
Kaimo turizmo
Savo sodo namelyje,Pas
sodyboje,
kitame
gimines,ardraugus
nuosavame būste
Sanatorijoje, reabilitacijos centre
Kita
Kaimo turizmo sodyboje

16,8% 23,5%
7,9%
6,9%
4,7%

20,4%
18,2%
16,8%

1,6% 7,9%
6,9%

Savo sodo namelyje, sodyboje, ar kitame

4,7%
Respondentų buvo klausiama,
kur kelionės
nuosavame
būste metu jie nakvojo. Didžioji dalis respondentų (23,5
proc.) nurodė, kad buvo apsistoję privačiame sektoriuje (nuomavosi apartementus, butą). Kas
Kita
1,6%
penktas (20,4 proc.) nurodė, kad nakvojo turistinėję
bazėje (kempinge, namelyje arba
palapinėje). Viešbutyje ar svečių namuose buvo apsistoję mažiau nei penktadalis
Respondentų
buvoPas
klausiama,
kur kelionės
metu jie nakvojo.
Didžiojiapklaustųjų,
dalis respondentų
(23,5 proc.)arba
nurodė,
respondentų.
giminęs
buvo apsistoję
16,8 proc.
sanatorijoje
kad
buvo
apsistoję
privačiame
sektoriuje
(nuomavosi
apartamentus,
butą).
Kas
penktas
(20,4
proc.)
nurodė,
Respondentųcentre
buvo klausiama,
kelionės metu
jie turizmo
nakvojo.sodybose
Didžioji dalis
(23,5
reabilitacijos
– 7,9 proc. kur
respondentų.
Kaimo
– 6,9respondentų
proc. Nuosavame
kad
nakvojo
turistinėje
bazėje
(kempinge,
namelyje
arba
palapinėje).
Viešbutyje
ar
svečių
namuose
proc.) nurodė,
buvo apsistoję
sektoriuje (nuomavosi
butą). Kasbuvo
būste
ar sodo kad
nemelyje
apsistojoprivačiame
4,7 proc. apklausoje
dalyvavusiųapartementus,
respondentų. Mažiausia
apsistoję
mažiau
nei
penktadalis
respondentų.
Pas
gimines
buvo
apsistoję
16,8
proc.
apklaustųjų,
penktas
(20,4 proc.)
nurodė,
kad nakvojo
turistinėję
bazėje (kempinge,
namelyjesanatorijoje
arba
dalis
apklaustųjų
(1,6 proc.)
nurodė,
kad kelionės
metu nakvojo
kitur (pvz. “automobilyje”,
arba
reabilitacijos
centre
–
7,9
proc.
respondentų.
Kaimo
turizmo
sodybose
–
6,9
proc.
Nuosavame
būste
palapinėje). Iš apklausos
Viešbutyje rezultatų
ar svečiųmatyti,
namuose
buvo apsistoję
mažiau nei
penktadalis
“kopose”).
kad didžioji
dalis apklaustųjų
rinkosi
nakvoti
ar respondentų.
sodo namelyje apsistojo
4,7
proc.
apklausoje
dalyvavusių
respondentų.
Mažiausia
dalis
apklaustųjų
Pas giminęs
buvoproc.
apsistoję
16,8 nurodė
proc. apklaustųjų,
sanatorijoje
arba (1,6
privačiame sektoriuje.
Tik 18,2
apklaustųjų
apsistoję viešbutyje
ar svečių
proc.) nurodė, kad kelionės metu nakvojo kitur (pvz. “automobilyje”, “kopose”). Iš apklausos rezultatų
reabilitacijos
– 7,9
proc. respondentų.
turizmo sodybose
– 6,9 proc.
Nuosavame
namuose,
taicentre
galima
paaiškinti
numanomaiKaimo
aukštesnėmis
tokių paslaugų
kainomis
arba
matyti, kad didžioji dalis apklaustųjų rinkosi nakvoti privačiame sektoriuje. Tik 18,2 proc. apklaustųjų
būste ar sodo
nemelyje apsistojo
4,7 ir
proc.
apklausoje dalyvavusių respondentų. Mažiausia
bandymą
rasti
alternatyvą
tarp
kainos
komforto.
nurodė apsistoję viešbutyje ar svečių namuose, tai galima paaiškinti numanomai aukštesnėmis tokių
dalis apklaustųjų (1,6 proc.) nurodė, kad kelionės metu nakvojo kitur (pvz. “automobilyje”,
paslaugų kainomis ir kaip bandymą rasti alternatyvą tarp kainos ir komforto.
“kopose”). Iš apklausos rezultatų matyti, kad didžioji dalis apklaustųjų rinkosi nakvoti
35 pav. Kokią sumą pinigų išleidote šioje kelionėje? (visą pinigų suma, kurią išleido 1-os
35privačiame
pav. Kokią sumą
pinigųTik
išleidote
šioje kelionėje?
pinigų
suma, kurią
išleido ar
1-os
kelionės
sektoriuje.
18,2 proc.
apklaustųjų(visą
nurodė
apsistoję
viešbutyje
svečių
kelionės su nakvyne po Lietuva metu įskaitant absoliučiai visas su kelione, visos kelionės
su
nakvyne
po
Lietuva
metu
įskaitant
absoliučiai
visas
su
kelione,
visos
kelionės
metu
patirtas
namuose, tai galima paaiškinti numanomai aukštesnėmis tokių paslaugų kainomis arba
metu patirtas
išlaidas, tekusias
namų ūkiui/šeimai)
išlaidas,
namų ūkiui/šeimai)
bandymą rasti alternatyvą tarp
kainostekusias
ir komforto.
Iki 50 Eur
7,9%
Nuo 51 iki 100 Eur
35 pav. Kokią sumą pinigų išleidote šioje kelionėje? (visą pinigų13,4%
suma, kurią išleido 1-os
Nuo 101 iki 150 Eur
12,3%
kelionės su nakvyne
Lietuva
Nuo 151 po
iki 200
Eur metu įskaitant absoliučiai visas su kelione,
15,4% visos kelionės
metu
patirtas
Nuo 201
iki 300
Eur išlaidas, tekusias namų ūkiui/šeimai)
15,8%
Nuo 301 iki 400 Eur
9,1%
Nuo 401 iki
5,3% 7,9%
Iki500
50 Eur
Nuo
3,0%
Nuo501
51 iki 600
100 Eur
13,4%
Nuo 601
1,0%
101 iki 700
150 Eur
12,3%
Nuo 701
0,8%
151 iki 800
200 Eur
15,4%
Nuo 801
iki
900
0,4%
201
300 Eur
15,8%
Nuo
0,8%
Nuo901
301iki
iki1000
400 Eur
9,1%
Daugiau
0,2%
Nuo 401nei
iki1000
500 Eur
5,3%
Nežinau,
negaliu
pasakyti
6,7%
Nuo 501 iki 600 Eur
3,0%
Atsisakau
nurodyti
7,9%
Nuo 601 iki 700 Eur
1,0%
Nuo 701 iki 800 Eur
0,8%
Nuo 801 iki 900 Eur
0,4%
Nuo 901 iki 1000 Eur
0,8%
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Daugiau nei 1000 Eur
0,2%
Nežinau, negaliu pasakyti
6,7%
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Mažiausiai pinigų išleido 7,9 proc. apklaustųjų (iki 50 Eur). Nuo 51 Eur iki 100 Eur kelionėje
išleido 13,4 proc. respondentų. Kita dalis (12,3 proc.) dalyvių atsakė, kad kelionėje išleido nuo
101 iki 150 Eur. Nuo 151 iki 200
Eur kelionėje
išleido
15,4 turizmo
proc. apklausos
dalyvių.
Panašus
III DALIS.
Naudojimosi
esama
infrastruktūra
ypatumai
skaičius apklaustųjų (15,8 proc.) nurodė, kad išleido nuo 201 iki 300 Eur. Nuo 301 iki 400 Eur
kelionėje
išleido beveik
kas dešimtas
respondentas
proc.).
5,3 jie
proc.
apklaustųjų
Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvo klausiama
kokią(9,1
pinigų
sumą
išleido
kelionėje.nurodė,
Mažiausiai
kad išleido
500 Eur. Daugiau
respondentų
pinigų
išleidonuo
7,9 401
proc.ikiapklaustųjų
(iki 50 negu
Eur). 500
Nuoeur
51išleido
Eur ikilabai
100 mažas
Eur kelionėje
išleidokiekis.
13,4 proc.
Vertinant
visą
pinigų
sumą,
kurią
išleido
kelionės
metu
įskaitant
visas,
visos
kelionės
metu
respondentų. Kita dalis (12,3 proc.) dalyvių atsakė, kad kelionėje išleido nuo 101 iki 150 Eur. Nuo
151 iki
patirtas
išlaidas,
tekusias
vienam
namų
ūkiui
matyti,
kad
dažniausiai
nurodoma
suma
yra
200 Eur kelionėje išleido 15,4 proc. apklausos dalyvių. Panašus skaičius apklaustųjų (15,8 proc.) nurodė,
intervale
nuo201
nuoiki201
400
eur.
Taigi
(įvertinus
ir paprastai
neilgą
kelionės respondentas
trukmę)
kad
išleido nuo
300iki
Eur.
Nuo
301
iki 400
Eur kelionėje
išleidogana
beveik
kas dešimtas
galime
teigti,
kad
keliaujančiųjų
po
Lietuvą
su
nakvyne
gyventojų
išlaidos
yra
gana
nedidelės.
(9,1 proc.). 5,3 proc. apklaustųjų nurodė, kad išleido nuo 401 iki 500 Eur. Daugiau negu 500 eur išleido
labai maža respondentų. Vertinant visą pinigų sumą, kurią išleido kelionės metu įskaitant visas, visos
kelionės metu patirtas išlaidas, tekusias vienam namų ūkiui, matyti, kad dažniausiai nurodoma suma yra
intervale nuo nuo 201 iki 400 eur. Taigi (įvertinus ir paprastai gana neilgą kelionės trukmę) galime teigti,
kad keliaujančiųjų po Lietuvą su nakvyne gyventojų išlaidos yra santykinai nedidelės
36. Išlaidos mokamoms veikloms už paslaugas kelionės metu
36. Išlaidos mokamoms veikloms už paslaugas kelionės metu
Išlaidos maistui (be kavinių ir restoranų)

40,9%

Išlaidos restoranams, kavinėms
Išlaidos kitoms pramogoms (pvz. vandens
parkams ir pan.)
Išlaidos kultūrinėms veikloms (pvz.
muziejams, parodoms, koncertams ir pan.)

19,0%
9,9%
9,1%

Išlaidos suvenyrams ir kitiems pirkiniams

7,5%

Išlaidos ekologiškoms veikloms (pvz.
dviračių, baidarių nuomai ir pan.)

7,2%

Išlaidos sveikatinimo paslaugoms
(masažams, grožio procedūroms ir pan.)

6,4%

Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvo
klausiama,
kaipkaip
jie paskirstė
savosavo
išlaidas
mokamoms
veikloms
Tyrime
dalyvavusių
respondentų
buvo
klausiama,
jie paskirstė
išlaidas
mokamoms
užveikloms
paslaugasužkelionės
su
nakvyne
Lietuvoje
metu.
Tyrimo
duomenys
rodo,
kad
respondentai
didžiąją
paslaugas kelionės su nakvyne Lietuvoje metu. Tyrimo duomenys rodo, kad
dalį
(40,9 proc.) didžiąją
savo išlaidų
(be kavinių
ir restoranų).
penktadalį
išlaidų (19,0
proc.)
respondentai
dalįskyrė
(40,9maistui
proc.) savo
išlaidų skyrė
maistui Dar
(be kavinių
ir restoranų).
Dar
respondentai
skyrė
restoranams
ir
kavinėms.
Po
dešimtadalį
išlaidų
(9,9
proc.),
teko
kitoms
pramogoms
penktadalį išlaidų (19,0 proc.) respondentai skyrė restoranams ir kavinėms. Po dešimtadalį
(pvz.
vandens
parkams
ir pan.)
kultūrinėms (pvz.
veikloms
(9,1 proc.)
(pvz.
muziejams,
parodoms ir
išlaidų
(9,9 proc.),
teko
kitomsir pramogoms
vandens
parkams
ir pan.)
ir kultūrinėms
koncertams
pan.).
Apie(pvz.
7 proc.
respondentų
išlaidų krešelyje
sudarė išlaidos
suvenyrams
ir kitiems
veikloms ir
(9,1
proc.)
muziejams,
parodoms
ir koncertams
ir pan.).
Apie 7 proc.
pirkiniams.
Ekologiškoms
veikloms
(pvz.
dviračių,
baidarių
nuomai
ir
pan.)
respondentai
nurodo
respondentų išlaidų krešelyje sudarė išlaidos suvenyrams ir kitiems pirkiniams. Ekologiškoms
skyrę
7,2 proc.
Mažiausią
dalį išlaidų
(6,4respondentai
proc.) sudarėnurodo
sveikatinimo
paslaugos
(masažai,
veikloms
(pvz.išlaidų.
dviračių,
baidarių nuomai
ir pan.)
skyrę 7,2
proc. išlaidų.
grožio
procedūros
ir
pan.).
Apibendrinant,
galime
teigti,
kad
Lietuvos
gyventojai
kelionių
su
nakvyne
Mažiausią dalį išlaidų (6,4 proc.) sudarė sveikatinimo paslaugoms (masažai, grožio
Lietuvoje
metuirdaugiausia
pinigų išleidžia
maistui.
Viena
tokia
išlaidų struktūra
galinakvyne
būti susijusi
procedūros
pan.). Apibendrinant,
galime
teigti,
kad vertus,
Lietuvos
gyventojai
kelionių su
su nepakankamomis pajamomis, aukštomis maisto kainomis. Kita vertus, tai gali rodyti ir pramogų
Lietuvoje metu daugiausia pinigų išledžia maistui. Viena vertus, tokia išlaidų struktūra gali
įvairovės trūkumą (nėra kur daugiau išleisti pinigus) bei susijusi ir su tam tikro mentaliteto dalykais (gali
būti susijusi su nepakankamomis pajamomis, aukštomis maisto kainomis. Kita vertus, tai gali
būti, kad respondentams trūksta informacijos arba noro pasidomėti kitomis pramogomis, o maistas ir
rodyti ir pramogų įvairovės trūkumą (nėra kur daugiau išleisti pinigus) bei susijusi ir su tam
vagymas kavinėse suvokiamas kaip vienintelė pageidaujama pramoga).
tikro mentaliteto dalykais (gali būti, kad respondentams trūksta informacijos arba noro
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37 pav. Sprendimui vykti su nakvyne Lietuvoje įtakos turintys veiksniai
Švara ir tvarka kelionės tikslo vietoje (N=506)

4,6

Asmeninis saugumas [saugumas vertinamas
nusikalstamumo/terorizmo aspektu] (N=506)

4,5

Kelionės kaina (N=506)

4,5

Apgyvendinimo paslaugų kaina (N=506)

4,5

Geras oras (N=506)

4,4

Apgyvendinimo paslaugų pasirinkimas (N=506)

4,4

Maisto kaina restoranuose ir kavinėse (N=506)

4,3

Gamtos paveldas (gražios vaizdingos vietos)
(N=506)

4,3

Ežerai, upės ar kiti vandens telkiniai (N=506)

4,3

Galimybė ramiai ilsėtis (N=506)

4,3

Maisto kokybė restoranuose ir kavinėse (N=506)

4,2

Jūra, paplūdimys (N=506)

4,2

Vietinių žmonių draugiškumas /svetingumas
(N=506)
Galimybė pasimėgauti vandens malonumais
(pvz. baseinais, sūkurinėmis voniomis,…
Kultūros paveldo objektai (muziejų, kultūrinių ir
istorinių paminklų įvairovė ir pan.) (N=506)
Galimybė paskanauti tradicinės to krašto virtuvės
patiekalų (N=506)
Sportui / sveikai gyvensenai pritaikyta
infrastruktūra (pvz. bėgiojimo, dviračių takai,…
Galimybė pasimėgauti sveikatinimo paslaugomis
(pvz. masažais, gydomojo purvo, grožio…

4,1
3,9
3,7
3,7
3,6
3,6

Atstumas iki kelionės tikslo vietos (N=506)

3,6

Įvairių edukacinių užsiėmimų ir pramogų pasiūla
(galimybės įdomiai praleisti laiką pvz.…
Tai, kad lankoma vieta yra saugoma teritorija ar
priklauso nacionaliniam, regioniniam parkui…

3,6
3,4

Teminiai turizmo maršrutai (N=506)
Galimybė apsipirkti (N=506)
Naktinis gyvenimas, klubai, pramogos (N=506)

3,4
2,9
2,8

Didžiajai
daliaidaliai
respondentų
pasirinkimą
kur kur
vykti
kelionei
su nakvyne
Lietuvoje
lemiantys
veiksniai
Didžiajai
respondentų
pasirinkimą
vykti
kelionei
su nakvyne
Lietuvoje
lemiantys
yra švara
ir
tvarka
kelionės
tikslo
vietoje,
asmeninis
saugumas,
paslaugų,
kelionės
ir
maisto
veiksniai yra švara ir tvarka kelionės tikslo vietoje, asmeninis saugumas, paslaugų, kelionės ir kaina,
aplinkos
ir apgyvendinimo
tvarkingumas,
kraštovaizdis
(ežerai,
jūra), ramybė,
vietinių
maisto
kaina, aplinkos įstaigų
ir apgyvendinimo
įstaigų
tvarkingumas,
kraštovaizdis
(ežerai,
jūra),žmonių
draugiškumas (įvertinimai nuo 4,6 iki 4,1). Kiti veiksniai (įvertinimai nuo 3,9 iki 3,4) taip pat gana
svarbūs: galimybė pasimėgauti vandens malonumais, aplankyti kultūros paveldo objektus, paskanauti
tradicinės virtuvės, sportui pritaikyta infrastruktūra, galimybė mėgautis sveikatinimo paslaugomis,
galimybė išbandyti edukacines programas. Trečioji veiksnių grupė aiškiai siauresnė ir mažiau
reikšminga (įvertinimai nuo 2,9 iki 2,8) tai - apsipirkimas ir naktinės pramogos.
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
38 pav. Nišinio turizmo rūšys, kurios kada nors lėmė respondentų sprendimą vykti į kelionę su
nakvyne Lietuvoje
Pramoginės muzikos festivaliai/koncertai

45,8%

Sporto varžybų stebėjimas su sporto sirgaliais

20,6%

Kitas kurios nors grupės/bendruomenės
sąskrydis/renginys [pvz. jaunimo dienos, baikerių
suvažiavimas ir pan.]
Konferencijos/seminarai/mokymai susiję su Jūsų
pagrindiniu darbu/užsiėmimu [ten vykote ne savo
iniciatyva]

18,0%
16,2%

Kulinarinio paveldo (maisto ir gėrimų)
ragavimas/degustavimas arba gurmaniška vakarienė

16,2%

Renginiai muziejuose/ parodos ir pan.

14,4%

Konferencijos/seminarai/mokymai nesusiję su Jūsų
pagrindiniu darbu/užsiėmimu [ten vykote savo
iniciatyva]

12,3%

Klasikinės muzikos festivaliai/koncertai

9,5%

Maisto festivalis / mugė ir pan. [pvz. Open Kitchen,
Skanaus 2016 ir pan.]

7,7%

Piligriminių vietų lankymas [tiek individualus tiek su
grupe kitų asmenų]

7,1%

Meno plenerai ir kiti panašūs renginiai

6,9%

Politinis renginys/sąskrydis ir pan.

5,5%

Kino filmų festivalis

5,1%

Teatrų festivalis

4,7%

Kita

20,2%

Kaip
Kaippagrindinę
pagrindinę priežastį
priežastį dėl
dėlkurios
kuriosrespondentai
respondentaikada
kadanors
norsyra
yravykę
vykęį kelionę
į kelionęsusunakvyne
nakvyneLietuvoje
buvo
pramoginiai
muzikos
festivaliai/koncertai,
tokią
priežastį
nurodė
beveik
pusė
respondentų
Lietuvoje buvo pramoginiai muzikos festivaliai/koncertai, tokią priežastį nurodė beveik pusė (45,8
proc.).
Sporto (45,8
varžybų
stebėjimo
penktadalį
respondentų
(20,6 proc.)
bent kartą
respondentų
proc.).
Sportoišvykos
varžybųsuviliojo
stebėjimo
išvykos penktadalį
respondentų
(20,6
išvykti
į
kelionę
su
nakvyne
Lietuvoje.
Tokios
veiklos
kaip,
sąskrydžiai,
ar
konferencijos,
kulinarinio
proc.) taip pat bent kartą yra paskatinusios išvykti į kelionę su nakvyne Lietuvoje. Tokios
paveldo
ar renginiai
taip pat paveldo
turėjo įtakos
dalies respondentų
(maždaug
veiklos ragavimas,
kaip, sąskrydžiai,
ar muziejuose/parodos
konferencijos, kulinarinio
ragavimas,
ar renginiai
kas
šešto-septinto)
sprendimui
vykti
į
kelionę
su
nakvyne
Lietuvoje.
Maisto
festivaliai,
piligriminių
muziejuose/parodos taip pat turėjo įtakos dalies respondentų sprendimui vykti į kelionę su
vietų
lankymas,
politiniai
renginiai,
meno
plenerai, vietų
kino, lankymas,
teatro muzikos
festivaliai
buvomeno
svarbūs gana
nakvyne
Lietuvoje.
Maisto
festivaliai,
piligriminių
politiniai
renginiai,
mažam
skaičiui
respondnetų
(nuo
9,5
iki
4,7
proc.)
plenerai, kino, teatro muzikos festivaliai buvo svarbūs gana mažam skaičiui respondnetų (nuo
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išvykai su nakvynę skiria penktadalį savo nuomonių (20,2 proc.)

III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
39 pav. Svarbiausių metuose atostogų, kurių respondentai vyko į kelionę su nakvyne
39 pav. Svarbiausių metuose atostogų, kurių respondentai vyko į kelionę su nakvyne Lietuvoje,
Lietuvoje, apibūdinimai
apibūdinimai
Atostogos prie Baltijos jūros

43,8%

Atostogos prie upių/ežerų

20,0%

Atostogos pas draugus pažįstamus

9,9%

Sveikatinimosi atostogos [pvz. sanatorijose]

7,7%

Atostogos „antruose“ namuose [pvz. sodo namelyje,
sodyboje]

4,8%

Pažintinės – kultūrinės atostogos

4,6%

Atostogos aktyviai užsiimant sportine veikla

2,8%

Atostogos kaimo turizmo sodyboje

2,4%

Atostogos lankantis renginiuose/festivaliuose ir pan.

1,6%

Atostogos aplankant didelį miestą

0,8%

Kūrybinės/edukacinės atostogos

0,6%

Kita

1,0%

Respondentų buvo prašoma apibūdinti, kurie išvardinti dalykai gerausiai apibūdina jų svarbiausias
atostogas
metuose,
metu apibūdinti,
jie vyko į kelionę
su nakvyne
Lietuvoje.
Daugiausia
respondentų
Respondentų
buvokurių
prašoma
kurie išvardinti
dalykai
gerausiai
apibūdina
jų
savo
svarbiausias
atostogas
sieja
su
laiko
praleidimu
prie
Baltijos
jūros
(43,8
proc.).
Kita
svarbi
svarbiausias atostogas metuose, kurių metu jie vyko į kelionę su nakvyne Lietuvoje. vieta
atostogoms
upės/ežerai (20
proc.).
Kitų tipųatostogas
atostogossieja
respondentams
nėra tokios
Daugiausia–respondentų
savo
svarbiausias
su laiko praleidimu
priesvarbios.
Baltijos
jūros (43,8 proc.). Kita svarbi vieta atostogoms – upės/ežerai (20 proc.). Kitų tipų atostogos
respondentams nėra tokios svarbios.

40. Informacijos paieškos būdai prieš nusprendžiant vykti į kelionę Lietuvoje
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
40. Informacijos paieškos būdai prieš nusprendžiant vykti į kelionę Lietuvoje
Klausinėjate draugų/pažįstamų

59,3%

Paieškoje Google ir pan.

54,9%

Socialiniuose tinkluose (Facebook ir pan.)

22,9%

Atsiliepimuose, forumuose ir/arba diskusijose internete

21,1%

Informacijos neieškau, žinau apie vietą iš ankstesnių
apsilankymų

16,8%

Straipsniuose internete

13,8%

Lankstinukuose

7,1%

Televizijos laidose

7,1%

Turizmo informacijos centrų internetinėse svetainėse

6,7%

Straipsniuose spaudoje (laikraščiuose, žurnaluose)

5,7%

Kelionių agentūrose

4,3%

Kelionių organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose

3,8%

Knygose, kelionių giduose

3,2%

Radijo laidose

3,0%

Turizmo parodose, mugėse, renginiuose

2,2%

Kita

0,4%

Ieškodami informacijos prieš vykdami į kelionę respondentai daugiausia klausinėja draugų ir pažįstamų,
arba informacijos ieško internete. Taigi pasitikėjimas draugais kaip informacijos šaltiniais ir informacija
internete yra gana didelis bei lemiantis apsisprendimą. Penktadalis respondentų informacijos ieško
Ieškodami informacijos
prieš
vykdami į kelionę
respondentai
daugiausia
klausinėja
draugų
ir proc. ir
socialiniuose
tinkluose arba
atsiliepimuose,
forumuose
ar diskusijose
internete
(atitinkamai
22,9
pažįstamų,
arba informacijos
internete.
Taigiproc.)
pasitikėjimas
draugais
kaipnes
informacijos
21,1
proc.). Maždaug,
kas šeštasieško
respondentas
(16,8
informacijos
neieško,
žino apie kelionės
šaltiniais
ir
informacija
internete
yra
gana
didelis
bei
lemiantis
apsisprendimą.
Penktadalis
tikslo vietą iš ankstesnių apsilankymų. Dar mažesnė dalis informacijos ieško straipsniuose internete,
respondentų
informacijos
svarba
ieškoknygose
socialiniuose
tinkluose arba atsiliepimuose,
televizijos
laidose,
TIC svetainėse,
spaudoje,
ar lankstinukuose.
forumuose ar diskusijose internete (atitinkamai 22,9 proc. ir 21,1 proc.) dalyvių pateiktą
nuomonę. Maždaug, kas šeštas respondentas (16,8 proc.) informacijos neieško, nes žino apie
kelionės tikslo vietą iš ankstesnių apsilankymų. Dar mažesnė dalis informacijos ieško
straipsniuose internete, televizijos laidose, TIC svetainėse, spaudoje, knygose ar
lankstinukuose.

41 pav. Informacijos paieškos būdai jau atvykus į kelionės vietą
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
41 pav. Informacijos paieškos būdai jau atvykus į kelionės vietą
Paieška Google ir pan.

45,3%

Klausinėjate draugų/pažįstamų

37,9%

Informacijos neieškau, žinau apie vietą iš ankstesnių
apsilankymų

17,8%

Klausinėjate vietinių žmonių

15,4%

Lankstinukuose

14,4%

Klausinėjate keliaujančius asmenis aptarnaujančio
personalo

14,4%

Socialiniuose tinkluose (Facebook ir pan.)

12,8%

Skelbimų lentose, afišose

11,5%

Užsukate į turizmo informacijos centrą/lankytojų
centrą vietoje

11,3%

Atsiliepimuose, forumuose diskusijose internete

9,3%

Turizmo informacijos centrų internetinėse svetainėse
Straipsniuose internete
Kelionių organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose
Knygose, kelionių giduose

8,3%
4,7%
3,8%
2,0%

Straipsniuose spaudoje (laikraščiuose, žurnaluose)

1,2%

Kelionių agentūrose

1,2%

Ieškodami informacijos jau atvykę į kelionės vietą respondentai daugiausia informacijos ieško
internete arba klausinėja draugų ir pažįstamų. Taigi pasitikėjimas draugais kaip informacijos šaltiniais
Ieškodami informacijos jau atvykę į kelionės vietą respondentai daugiausia informacijos ieško
ir informacija internete yra gana didelis. Maždaug, kas šeštas respondentas (17,8 proc.) informacijos
internete arba klausinėja draugų ir pažįstamų. Taigi pasitikėjimas draugais kaip informacijos
neieško, nes žino apie kelionės tikslo vietą iš ankstesnių apsilankymų. Likusieji respondentai klausinėja
šaltiniaisžmonių,
ir informacija
internete yra
gana didelis. Maždaug,
šeštas respondentas
(17,8
vietinių
ieško informacijos
lankstinukuose,
klausinėja kas
keliaujančius
asmenis aptarnaujančio
proc.)
informacijos
neieško,
nes
žino
apie
kelionės
tikslo
vietą
iš
ankstesnių
apsilankymų.
personalo (pvz. viešbučių dabuotojų, padavėjų ir pan.). Socialiniuose tinkluose, skelbimų lentose, arba
Likusieji į TIC
respondentai
klausinėja
vietinių respondentas
žmonių, ieško informacijos lankstinukuose,
užsukęs
informacijos
ieško kas dešimtas
klausinėja keliaujančius asmenis aptarnaujančio personalo (pvz. viešbučių dabuotojų,
padavėjų ir pan.). Socialiniuose tinkluose, skelbimų lentose, arba užsukę į TIC informacijos
ieško kas dešimtas respondentas.

42 pav. Kelionėms skirtų interneto svetainių ir/ar mobiliųjų aplikacijų (apps‘ų) naudojimas
planuojant kelionę su nakvyne Lietuvoje
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
42 pav. Kelionėms skirtų interneto svetainių ir/ar mobiliųjų aplikacijų (apps‘ų) naudojimas
planuojant kelionę su nakvyne Lietuvoje
Bendras paieškos svetaines (Google ir pan.)

49,8%

Socialinius tinklus (Facebook, Twitter ir pan.)

8,7%

Viešbučių rezervavimo svetaines/aplikacijas

2,6%

Žemėlapių svetaines/aplikacijas

2,6%

Lankytinių objektų/vietovių svetaines /aplikacijas

2,4%

Informacines kelionių aprašymų/reportažų, blogerių
svetaines

1,6%

Kelionių agentūrų svetaines

1,4%

Keliautojų atsiliepimų svetaines/aplikacijas (pvz.
TripAdvisor)

1,4%

Turizmo informacijos centrų svetaines/aplikacijas

1,2%

Video (filmukų/reportažų/klipų) svetaines (pvz.
YouTube, Vimeo)
Nemokamo gyvenamojo ploto dalinimosi socialines
platformas (pvz. CouchSurfing)
Mokamo gyvenamojo ploto dalinimosi socialines
platformas (pvz. AirBnb)

0,2%

Automobilių nuomos svetaines/aplikacijas

0,2%

0,6%

0,2%

Nenaudojau

27,1%

Tyrimo duomenys rodo, kad respondentai nėra itin inovatyvūs naudodami kelionėms skirtas interneto
svetaines
ir/ar mobiliasias
aplikacijas
(apps‘us)
keliones
su nakvyne
Lietuvoje.
Trečdalis
Tyrimo
duomenys
rodo, kad
respondentai
nėraplanuodami
itin inovatyvūs
naudodami
kelionėms
skirtas
(27,1 proc.)svetaines
teigia, kad
nenaudoja
apskritai
jokių interneto
svetainių
ir/ar mobiliųjų
(apps‘ų),
interneto
ir/ar
mobiliasias
aplikacijas
(apps‘us)
planuodami
keliones aplikacijų
su nakvyne
o pusė (49,8
proc.) respondentų
naudoja
tikneneudoja
paprastą paiešką
internete.
Tik labaisvetainių
maža dalis
naudoja
Lietuvoje.
Trečdalis
(27,1 proc.) teigia,
kad
apskritai
jokių interneto
ir/ar
viešbučių rezervavimo, žemėlapių ar lankytinų objektų/vietovių interneto svetaines ir/ar mobiliasias
mobiliųjų aplikacijų (apps‘us), o pusė (49,8 proc.) respondentų naudoja tik paprastą paiešką
aplikacijas (apps‘us) keliaudami su nakvyne Lietuvoje.
internete. Tik labai maža dalis naudoja viešbučių rezervavimo, žemėlapių ar lankytinų
objektų/vietovių interneto svetaines ir/ar mobiliasias aplikacijas (apps‘us).

43 pav. Sprendimui vykti į kelionę su nakvyne Lietuvoje svarbūs veiksniai
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
43 pav. Sprendimui vykti į kelionę su nakvyne Lietuvoje svarbūs veiksniai
Draugų, bendradarbių ir pažįstamų rekomendacijos
dažnai nulemia mano sprendimą kur ir kaip vyksiu su
nakvyne Lietuvoje (N=484)

3,7

Internete rasti gyvenamojo ploto (viešbučių, svečių
namų, kempingų ir pan.) kainų palyginimai dažnai
nulemia mano sprendimą kur apsistoti (N=442)

3,4

Socialiniuose tinkluose paskelbti draugų atsiliepimai
apie lankytinas vietas ar objektus dažnai lemia mano
sprendimą pasirenkant kur vykti su nakvyne Lietuvoje
(N=441)

3,3

Internete perskaityti atsiliepimai apie gyvenamąjį plotą
(viešbučius, svečių namus, kempingus ir pan.) dažnai
lemia mano sprendimą kur iš jų apsistoti (N=433)

3,3

Paprastai pradedu ieškoti informacijos internete iš
anksto dar neapsisprendęs kur ir kaip keliausiu su
nakvyne Lietuvoje (N=435)

3,2

Internete perskaityti atsiliepimai apie maitinimo įstaigas
Lietuvoje dažnai lemia mano sprendimą kuriose iš jų
valgyti (N=433)

3,2

Interneto forumuose/diskusijose ir svetainėse perskaityti
atsiliepimai apie lankytinus objektus Lietuvoje dažnai
lemia mano sprendimą kuriuos iš jų aplankyti (N=)434

3,1

Informacija televizijos laidose apie lankytinas vietas ar
objektus dažnai lemia mano sprendimą pasirenkant kur
vykti su nakvyne Lietuvoje (N=444)
Informacija laikraščiuose ir žurnaluose apie lankytinas
vietas ar objektus dažnai lemia mano sprendimą
pasirenkant kur vykti su nakvyne Lietuvoje (N=435)
Informacija radijo laidose apie lankytinas vietas ar
objektus dažnai lemia mano sprendimą pasirenkant kur
vykti su nakvyne Lietuvoje (N=427)

2,8

2,8

2,6

Nusprendžiant vykti į kelionę su nakvyne Lietuvoje respondentams yra svarbūs daugelis veiksnių.
Sprendimui vykti į kelionę su nakvyne Lietuvoje respondentams svarbūs daugelis veiksnių.
Svarbiausi jų (įvertinimai nuo 3,7 iki 3,1 skalėje nuo 1 iki 5) yra draugų, bendradarbių ir pažįstamų
Svarbiausi jų (įvertinimai nuo 3,7 iki 3,1 skalėje nuo 1 iki 5) yra draugų, bendradarbių ir
rekomendacijos (3,7), internete rasti gyvenamojo ploto (viešbučių, svečių namų, kempingų ir pan.) kainų
pažįstamų rekomendacijos (3,7), internete rasti gyvenamojo ploto (viešbučių, svečių namų,
palyginimai (3,4), socialiniuose tinkluose paskelbti draugų atsiliepimai apie lankytinas vietas ar objektus
kempingų ir pan.) kainų palyginimai (3,4), socialiniuose tinkluose paskelbti draugų atsiliepimai
(3,3), internete perskaityti atsiliepimai apie gyvenamąjį plotą (viešbučius, svečių namus, kempingus ir
apie lankytinas vietas ar objektus (3,3), internete perskaityti atsiliepimai apie gyvenamąjį
pan.) (3,3). Pati paieška internete taip pat gali būti svarbus veiksnys priimant sprendimą vykti į kelionę:
plotą (viešbučius, svečių namus, kempingus ir pan.) (3,3). Pati paieška internete taip pat gali
teiginys „pradedu ieškoti informacijos internete iš anksto dar neapsisprendęs kur ir kaip keliausiu su
būti svarbus veiksnys priimant sprendimą vykti į kelionę: teiginys “pradedu ieškoti
nakvyne Lietuvoje” (3,2). Internete perskaityti atsiliepimai apie maitinimo įstaigas Lietuvoje taip pat gali
informacijos internete iš anksto dar neapsisprendęs kur ir kaip keliausiu su nakvyne Lietuvoje”
lemti respondentų sprendimą kuriose iš jų valgyti (3,2) panašiai kaip ir interneto forumuose/diskusijose
(3,2). Internete perskaityti atsiliepimai apie maitinimo įstaigas Lietuvoje taip pat gali lemti
ir svetainėse perskaityti atsiliepimai apie lankytinus objektus Lietuvoje gali lemti respondent sprendimą
respondentų
sprendimą
kuriose
jų valgyti
panašiai
kaipžurnalai
ir interneto
kuriuos iš jų aplankyti
(3,1 balo).
Mažiauišsvarbūs
veiskniai:(3,2)
televizija,
laikraščiai,
ar radijo laidos,
forumuose/diskusijose
ir svetainėse
apie
objektus Lietuvoje
jų reikšmingumas planuojant
išvykas perskaityti
su nakvyneatsiliepimai
tesiekia 2,8 iki
2,6lankytinus
balų skalėje.
gali lemti respondentų sprendimą kuriuos iš jų aplankyti (3,1 balo). Mažiau svarbūs veiksniai:
televizija, laikraščiai, žurnalai ar radijo laidos, jų reikšmingumas planuojant išvykas su nakvyne
tesiekia 2,8 iki 2,6 balų skalėje.
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
44 pav. Priimtiniausia reklamos/informacijos pateikimo forma, kuri labiausiai paskatintų
44 pav. Priimtiniausia reklamos/informacijos
keliauti popateikimo
Lietuvą forma, kuri labiausiai paskatintų
keliauti po Lietuvą
Lauko reklama (stendai, reklama stotelėse)

8,2

Reklama viešajame transporte/ant viešojo transporto.

7,9

Informacija, pristatymas parodose, viešuose
renginiuose.

7,2

Informacija, patarimai rasta keliautojų atsiliepimų
svetainėse (pvz. TripAdvisor ir pan.)

6,7

Informaciniai turizmo leidiniai

6,6

Informacija rasta svetainėse, kuriose skelbiami
specialūs kelionių pasiūlymai (pvz. Beta.lt, makalius.lt
ir pan.)

6,6

Informacija rasta konkrečių turistinių objektų/vietų
svetainėse

6,5

Informaciniai reklaminiai straipsniai spaudoje

6,5

El. paštu gautas naujienlaiškis su specialiu pasiūlymu

6,3

Informacija, specialios laidos televizijoje

5,9

Informacija, specialios laidos per radiją
Informacija socialiniuose tinkluose( Facebook,
nuotraukos Instagram ir pan.)

5,4
4,2

Respondentams
yra priimtiniausias
viešas,
lengvai
prieinamos,
matomos
ir sukoncentruotos,
reklamos/
Respondentams
yra priimtiniausias
viešas,
lengvai
prieinamos,
matomos
ir sukoncentruotos,
informacijos
pateikimas t.y. pateikimas
lauko stendai,t.y.
reklama
reklamos/informacijos
laukoviešajame
stendai, transporte,
reklama informacija
viešajame pristatymuose,
transporte,
parodose,
specializuotuose
rengininiuose.
Kitos
mažesne,
vidutiniškos
svarbos
reikšme
(nuo 6,7 iki
informacija pristatymuose, parodose, specializuotuose rengininiuose. Kitos mažesne,
6,3)vidutiniškos
išskiriamos formos:
patarimai
keliautojų
atsiliepimų
svertainėse,
informaciniai
turizmo
leidiniai,
svarbos reikšme (nuo 6,7 iki 6,3) išskiriamos formos: patarimai keliautojų
tamatsiliepimų
tikros internetinės
svetainės
ir pan. Mažiausiai
svarbūs tam
informacijos
šaltiniai (nuo
5,9 iki ir4,2)
svertainėse,
informaciniai
turizmo leidiniai,
tikros internetinės
svetainės
televizijos
ir
radijo
laidos
bei
socialiniai
tinklai.
pan. Mažiausiai svarbūs informacijos šaltiniai (nuo 5,9 iki 4,2) televizijos ir radijo laidos bei
socialiniai tinklai.
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III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
45 pav. Respondentų pasitenkinimą/nepasitenkinimą paskutinėjė jų kelionėje su nakvyne
45 pav. Respondentų pasitenkinimą/nepasitenkinimą
Lietuvoje nulėmę veiksniaipaskutinėjė jų kelionėje su nakvyne
Lietuvoje nulėmę veiksniai
WC prieinamumu ir kokybe
Apgyvendinimo paslaugų kaina

29,0%

35,6%

Turistams skirtų pramogų/lankomų objektų kaina

22,7%

26,7%

50,6%

Maisto kaina kavinėse ir restoranuose

29,1%

24,2%

46,7%

35,4%
25,0%

30,5%

44,5%

Aplinkos švara ir tvarka vietovėse

80,9%

12,5% 6,6%

Vietos draugiškumu kultūrinei įvairovei

80,4%

14,3% 5,3%

Turistinių vietų pritaikymu neįgaliesiems/vyresnio
amžiaus žmonėms/vaikų vežimėliams

73,0%

Vietinių žmonių svetingumu

15,7%

13,7%3,6%

82,7%

Aptarnavimo kokybe maitinimo įstaigose
(restoranuose/kavinėse)
Maisto ir gėrimų kokybe maitinimo įstaigose
(restoranuose/kavinėse)

19,1% 5,2%

75,7%

20,8%

73,5%

Viešojo transporto kokybe

70,8%

Turizmo informacijos/lankytojų centrų aptarnavimo
kokybe
Aptarnavimo kokybe nuomojant gyvenamąjį plotą
turizmo/rekreacijos tikslais privačiame sektoriuje
Kempingų, palapinių miestelių ir pan. aptarnavimo
kokybe

20,7%

80,8%
85,5%

Kaimo turizmo sodybų aptarnavimo kokybe
Viešbučių / svečių namų darbuotojų aptarnavimo
kokybe

5,7%
8,5%

13,5% 5,7%
12,5%2,0%

77,9%

17,0% 5,1%

77,0%

16,8% 6,2%

86,4%

Visiškai patenkinta (-as)/ Patenkinta (-as)

11,3%

7,3% 6,3%

Labiau patenkinta, nei nepatenkinta (-as)

Nepatenkinta (-as)/ Visiškai nepatenkinta (-as)

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama, kiek kelionėje su nakvyne Lietuvoje jie buvo patenkinti
pateiktais
išvardintais
veiksniais. buvo
Respondentai
galėjo
šiųnakvyne
kriterijųLietuvoje
įvertinti skalėje
Tyrime
dalyvavusių
respondentų
klausiama,
kiek kiekvieną
kelionėje su
jie buvonuo 1 visiškai
nepatenkintas,
iki
5visiškai
patenkintas.
Didžioji
dalis
apklaustųjų
(apie
70-80,0
proc.) liko
patenkinti pateiktais išvardintais veiksniais. Respondentai galėjo kiekvieną šių kriterijų
visiškai patenkinti
arba1patenkinti
dalykais: aplinkos
ir tvarka
vietovėse,Didžioji
vietos draugiškumu
įvertinti
skalėje nuo
- visiškai šiais
nepatenkintas,
iki 5-švara
visiškai
patenkintas.
dalis
kultūrinei įvairovei,
turistinių
pritaikymu
neįgaliesiems
/ vyresnio
amžiaus
žmonėms
apklaustųjų
(apie 70-80,0
proc.)vietų
liko visiškai
patenkinti
arba patenkinti
šiais
dalykais:
aplinkos/ vaikų
vežimėliams,
žmonių
svetingumu,
aptarnavimo
kokybe
maitinimo
įstaigose,
viešojo transporto
švara
ir tvarkavietinių
vietovėse,
vietos
draugiškumu
kultūrinei
įvairovei,
turistinių
vietų pritaikymu
kokybe, maisto ir gėrimų kokybe maitinimo įstaigose, turizmo informacijos kokybe, aptarnavimo
kokybe nuomojant gyvenamajį plotą turizmo, kaimo turizmo sodybų aptarnavimo kokybe, viešbučių
darbuotojų aptarnavimo kokybe. Daugiausia respondentų liko nepatenkinti arba visiškai nepatenkinti
maisto, apgyvendinimo ir turistams skirtų paslaugų kainomis ir WC prieinamumu ir kokybe.
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aptarnavimo kokybe. Daugiausia respondentų liko visiškai nepatenkinti arba nepatenkinti
maisto, apgyvendinimo ir turistams skirtų paslaugų kainomis ir WC prieinamumu ir kokybe.
III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
46 pav. Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas
46 pav. Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas
Lietuva yra patraukli šalis turizmui (N=490)

4,2

Dažniausiai lieku patenkintas aplankytais turizmo
traukos objektais Lietuvoje (N=483)

4,1

Akivaizdu, kad turistų lankomose vietose Lietuvoje
stengiamasi saugoti ir tausoti gamtą bei aplinką (N=494)

4,0

Nuvykus į turistines vietas Lietuvoje jaučiuosi ten
laukiamas, esu svetingai sutinkamas (N=481)

3,8

Aplankius turistines vietas Lietuvoje man dažniausiai
norisi ten nuvykti dar kartą (N=479)

3,8

Dažniausiai lieku patenkintas paslaugų kainų ir kokybės
santykiu turistų lankomose vietose Lietuvoje (N=481)

3,4

Tyrime
dalyvavusių
sutinka su
suteiginiais,
teiginiais,apibūdinančiais
apibūdinančiais jų
Tyrime
dalyvavusiųrespondentų
respondentųbuvo
buvoklausiama,
klausiama,kiek
kiekjie
jie sutinka
asmenines
patirtis
keliaujant
su
nakvyne
Lietuvoje.
Daugelis
respondentų
sutinka,
kad Lietuva
jų asmenines patirtis keliaujant su nakvyne Lietuvoje. Daugelis respondentų sutinka,
kad yra
patraukli
(4,2
balai),
bei teigia,
apskritai
patenkinti
aplankytais
traukos
Lietuvašalis
yraturizmui
patraukli
šalis
turizmui
(4,2kad
balai),
bei lieka
teigia,
kad apskritai
liekaturizmo
patenkinti
objektais
Lietuvoje
(4,1 traukos
balų), irobjektais
pastebi, kad
turistų(4,1
lankomose
Lietuvoje
stengiamasi
tausoti
aplankytais
turizmo
Lietuvoje
balų), irvietose
pastebi,
kad turistų
lankomose
gamtą,
bei
aplinką
(4
balai).
Tačiau
respondentai
ne
visada
turistinėse
vietose
jaučiasi
laukiami
(3,8
balų),
vietose Lietuvoje stengiamasi tausoti gamtą, bei aplinką (4 balai). Tačiau respondentai ne
aplankius
turistines vietas
ne visada
ten nuvykti
dar kartą
(3,8 balų),
ir nevietas
visadane
respondnetai
visada turistinėse
vietose
jaučiasinorisi
laukiami
(3,8 balų),
aplankius
turistines
visada
lieka
patenkinti
paslaugų
kainos
ir
kokybės
santykiu
turistų
lankomose
vietose
Lietuvoje
(3,4
balų).
norisi ten nuvykti dar kartą (3,8 balų), ir ne visada respondnetai lieka patenkinti paslaugų
kainos ir kokybės
turistųpasitenkinimas
lankomose vietose
Lietuvojesu(3,4
balų). Lietuvoje
46 pav.santykiu
Respondentų
kelionėmis
nakvyne
Visiškai pasitenkinimas kelionėmis su nakvyne Lietuvoje
46 pav. Respondentų
nepatenkintas(a)
26,4%

Nepatenkintas(
-a)
11,9%

Labai
patenkintas(-a)
50,0%
Nei
patenkintas(-a),
nei
nepatenkintas(a)
3,6%

Patenkintas(-a)
8,1%

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama, kiek jie yra patenkinti savo kelione su
Tyrimenakvyne
dalyvavusių
respondentų
buvo klausiama,
kiek pasitenkinimą
jie yra patenkinti
savo balais
kelionenuo
su nakvyne
Lietuvoje.
Respondentai
galėjo savo
įvertinti
5 – labai
Lietuvoje.
Respondentai
galėjo
savo
pasitenkinimą
įvertinti
balais
nuo
5
–
labai
patenkintas,
1
patenkintas, iki 1 – visiškai nepatenkintas. Pusė tyrimo dalyvių (50,0 proc.) savo kelione iki
buvo
– visiškai
nepatenkintas.
Pusė
tyrimo
dalyvių
(50,0
proc.)
savo
kelione
buvo
labai
patenkinti.
Taigi
labai patenkinti. Taigi bendras patenkintųjų procentas yra 58,1 arba 5,81 balo vertinant 10
bendrasbalų
patenkintųjų
yra 58,1 arba
5,81
vertinantnei
10 balų
skale. 3,6 proc.
apklaustųjųir
skale. 3,6procentas
proc. apklaustųjų
buvo
neibalo
patenkinti,
nepatenkinti,
Nepatenkintieji
buvo nei patenkinti, nei nepatenkinti, o nepatenkintieji ir visiškai nepatenkintieji kartu sudaro daugiau
visiškai nepatenkintieji sudaro daugiau nei trečdalį respondentų. Taigi galima teigti, kad toks
nei trečdalį respondentų. Taigi galima teigti, kad toks įvertinimas nėra ypač palankus (paprastai
įvertinimas nėra ypač geras (paprastai toleruojamas rodiklis turėtų siekti bent 80 proc., o
toleruojamas rodiklis turėtų siekti bent 80 proc., o idealus – būti aukštesnis nei 90 proc.) .
idealus – būti aukštesnis nei 90 proc.)

46 pav. Respondentų pasitenkinimas kelionėmis su nakvyne Lietuvoje (pasiskirstymas pagal
LIETUVOS VIETINIO
TURIZMO VERTINIMAS:
gyvenamąją vietą, statistiškai reikšmingi
skirtumai
p< 0,001)
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idealus – būti aukštesnis nei 90 proc.)
III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
46 pav. Respondentų pasitenkinimas kelionėmis su nakvyne Lietuvoje (pasiskirstymas pagal
46 pav. Respondentų pasitenkinimas
su nakvyne
Lietuvoje
(pasiskirstymas
gyvenamąjąkelionėmis
vietą, statistiškai
reikšmingi
skirtumai
p< 0,001) pagal
gyvenamąją vietą, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
Didmiestyje (Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje)

66,7%

Kitame Lietuvos mieste, miestelyje,
miesto tipo gyvenvietėje

45,3%

Kaimo vietovėje

3,9%

4,7%

57,3%

29,4%

50,0%

1,5%

41,2%

Labai patenkintas(-a)/ Patenkintas(-a)
Nei patenkintas(-a), nei nepatenkintas(-a)
Visiškai
nepatenkintas(-a)
Lietuvoje buvo patenkinti Nepatenkintas(-a)/
miestuose ir
miesteliuose
gyvenantys respondentai
(nepatenkinti/visiškai nepatenkinti – 41,2 proc.).
Pasitenkinimui kelionėmis su nakvyne Lietuvoje turi įtakos respondentų gyvenamoji vieta. Tie
respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose liko labiausiai patenkinti paskutine savo
Pasitenkinimui kelionėmis su nakvyne Lietuvoje turi įtakos respondentų gyvenamoji vieta. Tie
kelione su nakvyne Lietuvoje. Mažiausiai savo paskutine kelione su nakvyne Lietuvoje buvo patenkinti
respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose liko labiausiai patenkinti
miestuose ir miesteliuose gyvenantys respondentai (nepatenkinti/visiškai nepatenkinti – 41,2 proc.).
paskutine savopasitenkinimas
kelione su nakvyne
Lietuvoje.
Mažiausiai
savo paskutine
kelione su nakvyne
47 pav. Respondentų
kelionėmis
su nakvyne
Lietuvoje
(pasiskirstymas
47 pav. Respondentų
pasitenkinimas
kelionėmis
su nakvyne
Lietuvoje
(pasiskirstymas pagal
pagal
amžių, statistiškai
reikšmingi
skirtumai
p< 0,001)
amžių, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
18-29 m.

30-49 m.

50 m. ir daugiau

46,2%

5,1%

57,9%

48,7%

3,9%

67,3%

38,2%

1,9%

30,8%

Labai patenkintas(-a)/ Patenkintas(-a)
Nei patenkintas(-a), nei nepatenkintas(-a)
Nepatenkintas(-a)/ Visiškai nepatenkintas(-a)

Pasitenkinimui kelionėmis su nakvyne Lietuvoje turi įtakos respondentų amžius. Jaunesnio ir
vidutinio amžiaus respondentai liko labiaui patenkinti paskutine savo kelione su nakvyne Lietuvoje
Pasitenkinimui kelionėmis su nakvyne Lietuvoje turi įtakos respondentų amžius. Jaunesnio ir
lyginant su vyresniais nei 50 m. amžiaus respondentais.
vidutinio amžiaus respondentai liko labiau patenkinti paskutine savo kelione su nakvyne
Lietuvoje lyginant su vyresniais nei 50 m. amžiaus respondentais.

48 pav. Respondentų pasitenkinimas kelionėmis su nakvyne Lietuvoje (pasiskirstymas
pagal užsiėmimo pobūdį, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
Vadovas/ Specialistas
Tarnautojas, vadybininkas/ Aptarnavimo
sferos ir prekybos darbuotojas
Kvalifikuotas, pusiau kvalifikuotas
darbas/ Nekvalifikuotas darbuotojas
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69,6%

60,9%

2,2% 28,2%

3,7% 35,4%
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48,1%
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48,1%
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Lietuvoje lyginant su vyresniais nei 50 m. amžiaus respondentais.
III DALIS. Naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumai
48 pav. Respondentų pasitenkinimas kelionėmis su nakvyne Lietuvoje (pasiskirstymas
48 pav. Respondentų
pasitenkinimas
su nakvyneskirtumai
Lietuvojep<
(pasiskirstymas
pagal
pagal užsiėmimo
pobūdį, kelionėmis
statistiškai reikšmingi
0,001)
užsiėmimo pobūdį, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
Vadovas/ Specialistas
Tarnautojas, vadybininkas/ Aptarnavimo
sferos ir prekybos darbuotojas
Kvalifikuotas, pusiau kvalifikuotas
darbas/ Nekvalifikuotas darbuotojas

69,6%

2,2% 28,2%

60,9%

48,1%

3,7% 35,4%

3,8%

48,1%

Labai patenkintas(-a)/ Patenkintas(-a)
Nei patenkintas(-a), nei nepatenkintas(-a)
Nepatenkintas(-a)/ Visiškai nepatenkintas(-a)

Pasitenkinimui kelionėmis su nakvyne Lietuvoje turi įtakos respondentų užsiėmimo pobūdis. Tie
respondentai, kurie dirbo vadovaujamą ar kvalifikuotą darbą buvo labiau patenkinti paskutine
savo kelione su nakvyne Lietuvoje. Mažiausiai savo paskutine kelione su nakvyne Lietuvoje buvo
kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbuotojai (nepatenkinti/visiškai nepatenkinti – 48,1 proc.).
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IV DALIS. Keliaujančių gyventojų
požiūris į atsakingą turizmą.

49 pav. Respondentų žinios apie atsakingą turizmą („Ar žinote kas yra atsakingas/darnus
IV DALIS. Keliaujančių gyventojų požiūris į atsakingą turizmą.
turizmas?“)
IV DALIS. Keliaujančių gyventojų požiūris į atsakingą turizmą.
49 pav. Respondentų žinios apie atsakingą turizmą („Ar žinote kas yra atsakingas/darnus
Taip, gerai
49 pav. Respondentų žinios apie atsakingą
turizmą
(„Ar žinote kas yra atsakingas/darnus
turizmas?“)
žinau
turizmas?“)
23,1%

Ne, nieko apie
tai nežinau
43,1%

Taip, gerai
žinau
23,1%

Ne, nieko apie
tai nežinau
43,1%

Esu girdėjęs,
bet man ne iki
galo aišku
33,8%
Esu girdėjęs,
bet man ne iki
galo aišku
Tyrimo užsakovui buvo svarbu išsiaiškiti ar respondentai
žino, kad yra atsakingas/darnus
33,8%
turizmas. Beveik pusė respondentų (43,1 proc.) teigia, kad nieko apie tai nežino. Trečdalis

(33,8 proc.) yra girdėję, o maždaug ketvirtadalis respondentų (23,1 proc.) teigia gerai žiną kas
Tyrimo
užsakovui
buvo
svarbu
išsiaiškiti
ar respondentai
žino,žino,
kad yra
turizmas.
Tyrimo
užsakovui
buvo
svarbu
išsiaiškiti
ar respondentai
kadatsakingas/darnus
yra atsakingas/darnus
yra darnus/atsakingas
turizmas.
Beveik
pusė
respondentų
(43,1
proc.)
teigia,
kad
nieko
apie
tai
nežino.
Trečdalis
(33,8
proc.)
yra
girdėję,
turizmas. Beveik pusė respondentų (43,1 proc.) teigia, kad nieko apie tai nežino. Trečdalis
o maždaug
ketvirtadalis
respondentų
proc.) teigia
gerei žiną(23,1
kas yra
darnus/atsakingas
turizmas.
(33,8 proc.)
yra girdėję,
o maždaug(23,1
ketvirtadalis
respondentų
proc.)
teigia gerai žiną
kas
50 pav. Respondentų žinios apie atsakingą turizmą („Ar žinote kas yra atsakingas/darnus
yra darnus/atsakingas turizmas.
turizmas?“) (pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą, statistiškai reikšmingi skirtumai p<
50 pav. Respondentų žinios apie atsakingą turizmą
(„Ar žinote kas yra atsakingas/darnus turizmas?“)
0,001)
(pasiskirstymas
pagal gyvenamąją
vietą,
statistiškai
reikšmingi
skirtumai
p< 0,001)
50 pav. Respondentų
žinios apie
atsakingą
turizmą
(„Ar žinote
kas yra
atsakingas/darnus
turizmas?“) (pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą, statistiškai reikšmingi skirtumai p<
Didmiestyje (Vilniuje, Kaune,
25,2%
39,7%
35,1%
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) 0,001)
Kitame
Lietuvos(Vilniuje,
mieste, miestelyje,
Didmiestyje
Kaune,
miestoŠiauliuose,
tipo gyvenvietėje
Klaipėdoje,
Panevėžyje)

23,6%
25,2%

Kitame Lietuvos mieste,
Kaimomiestelyje,
vietovėje
miesto tipo gyvenvietėje

18,5%
23,6%

26,4%
39,7%

31,5%
26,4%

gerai žinau
KaimoTaip,
vietovėje
18,5%
31,5%
Esu girdėjęs, bet man ne iki galo aišku

50,0%
35,1%

50,0%

50,0%

Ne, nieko apie tai nežinau
Taip, gerai žinau

Respondentųžinioms
žiniomsapie
apie atsakingą
atsakingą
turizmą
turi
įtakos
respondentų
gyvenamoji
vieta.
Esu girdėjęs,
bet man
iki galo
aišku
Respondentų
turizmą
turine
įtakos
respondentų
gyvenamoji
vieta.Tie Tie
respondentai,
kurie
gyveno
didžiuosiuose
Lietuvos
miestuose
ir
kituose
miestuose
bei
respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose
Lietuvos
miestuose ir kituose miestuose bei miesteliuose
Ne, nieko apie
tai nežinau
miesteliuose
teigė geriau
kas yra atsakingas/darnus
turizmas
lyginant su
kaimo
teigė
geriau suprantantys
kassuprantantys
yra atsakingas/darnus
turizmas lyginant su
kaimo vietovėse
gyvenančiais
Respondentų
žinioms
apie
atsakingą
turizmą
turi
įtakos
respondentų
gyvenamoji
vieta.
Tie
vietovėse gyvenančiais respondentais.
respondentais.
respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kituose miestuose bei
miesteliuose teigė geriau suprantantys kas yra atsakingas/darnus turizmas lyginant su kaimo
vietovėse gyvenančiais respondentais.
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51 pav. Respondentų žinios apie atsakingą turizmą (Ar žinote kas yra atsakingas/darnus
turizmas?) (pasiskirstymas pagal amžių, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
IV DALIS. Keliaujančių gyventojų požiūris į atsakingą turizmą.
51 pav. Respondentų žinios apie atsakingą turizmą (Ar žinote kas yra atsakingas/darnus
18-29 m.
33,3%
33,3%
33,4%
51turizmas?)
pav. Respondentų
žinios apie
atsakingą
turizmą (Arreikšmingi
žinote
kasskirtumai
yra atsakingas/darnus
(pasiskirstymas
pagal
amžių,
statistiškai
p< 0,001)
turizmas?) (pasiskirstymas pagal amžių, statistiškai reikšmingi skirtumai p< 0,001)
30-49 m.
18-29 m.

26,2%
33,3%

28,8%
33,3%

45,0%
33,4%

50 m. ir daugiau
30-49 m.

10,9%
26,2%

50 m. ir daugiau

Taip, gerai žinau
10,9%
41,7%
47,4%
Esu girdėjęs, bet man ne iki galo aišku

41,7%
28,8%

47,4%
45,0%

Ne, nieko apie tai nežinau
Taip, gerai žinau

Respondentų žinioms apie atsakingą turizmą turi įtakos respondentų amžius. Jaunesnio ir
Esu girdėjęs, bet man ne iki galo aišku
vidutinio amžiaus respondentai teigė geriau suprantantys kas yra atsakingas/darnus turizmas
Ne, nieko apie tai nežinau
lyginant su vyresniais nei 50 m. amžiaus respondentais.
Respondentų
žinioms
apie
atsakingą
turizmą
įtakos
respondentų
amžius.
Jaunesnio
ir
Respondentų
žinioms
apie
atsakingą
turizmą
turi turi
įtakos
respondentų
amžius.
Jaunesnio
ir vidutinio
vidutinio
amžiaus respondentai
geriau suprantantys
kas yra atsakingas/darnus
amžiaus
respondentai
teigė geriauteigė
suprantatntys
kas yra atsakingas/darnus
turizmasturizmas
lyginant su
lyginant
su
vyresniais
nei
50
m.
amžiaus
respondentais.
vyresniais
nei
50
m.
amžiaus
respondentais.
52 pav. Ar sutiktumėte daugiau mokėti už lankytojo bilietą ar leidimą įvažiuoti į lankytiną
teritoriją/kurortą
jeiuž
žinotumėte,
kad Jūsų
52 pav. Ar sutiktumėte
daugiau mokėti
lankytojo bilietą
ar pinigai:
leidimą įvažiuoti į lankytiną
teritoriją/kurortą jei žinotumėte, kad Jūsų pinigai:
52 pav.
Arspręsti
sutiktumėte
daugiau
mokėti už lankytojo bilietą ar leidimą įvažiuoti į lankytiną
Padės
jau esančias
ekologines
63,6%
36,4%
teritoriją/kurortą jei žinotumėte,
kad Jūsų
pinigai:
problemas
PadėsPadės
šviesti,
informuoti
ir didinti
žmonių
spręsti
jau esančias
ekologines
susidomėjimą
aplinkosauga
problemas

53,4%
63,6%

46,6%
36,4%

natūraliusirgamtos
Padės Išsaugos
šviesti, informuoti
didintiišteklius
žmonių
ateities
kartoms
susidomėjimą aplinkosauga

66,8%
53,4%

33,2%
46,6%

Padės plėtoti
viešąją
ar rekreacinę
Išsaugos
natūralius
gamtos
išteklius
infrastruktūrą
ateities kartoms

57,7%
66,8%

42,3%
33,2%

Taip,
sutikčiau
Padės plėtoti viešąją
ar rekreacinę
infrastruktūrą

Ne, nesutikčiau
57,7%

42,3%

Tyrimo duomenys rodo, kad didžioji dalis respondentų sutiktų daugiau mokėti už lankytojo bilietą
ar Tyrimo
leidimąduomenys
įvažiuoti įrodo,
lankytiną
teritoriją/kurortą
jei žinotų,
kad jų
mokami
pinigai
padės spręsti
kadsutikčiau
didžioji
dalis
sutiktų
daugiau
mokėti
už lankytojo
Taip,
Ne,respondentų
nesutikčiau
ekologines
išsaugoti
natūralius
gamtos išteklius,
infrastruktūrą
ir šviesti,
bilietą arproblemas,
leidimą įvažiuoti
į lankytiną
teritoriją/kurortą
jeiplėtoti
žinotų,rekreacinę
kad jų mokami
pinigai padės
informuoti
bei didinti žmonių
susidomėjimą
spręsti ekologines
problemas,
išsaugoti aplinkosauga.
natūralius gamtos išteklius, plėtoti rekreacinę
infrastruktūrą
ir šviesti,
beidalis
didinti
žmonių susidomėjimą
aplinkosauga.
Tyrimo duomenys
rodo,informuoti
kad didžioji
respondentų
sutiktų daugiau
mokėti už lankytojo
bilietą ar leidimą įvažiuoti į lankytiną teritoriją/kurortą jei žinotų, kad jų mokami pinigai padės
spręsti ekologines problemas, išsaugoti natūralius gamtos išteklius, plėtoti rekreacinę
infrastruktūrą ir šviesti, informuoti bei didinti žmonių susidomėjimą aplinkosauga.
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IŠVADOS

IŠVADOS
Lietuvos gyventojai mėgsta keliauti po Lietuvą. Daugiau nei trečdalis (35 proc.) visų apklausoje
dalyvaujančių respondentų teigia, kad su nakvyne Lietuvoje keliauja bent kartą per metus, daugiau nei
penktadalis - su nakvyne Lietuvoje keliauja 2-3 kartus per metus.
Kelionių su nakvyne Lietuvoje dažnumui turi įtakos gyventojų amžius, pajamos, gyvenamoji vieta
ir lengvojo automobilio turėjimas. Tie respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose
į kelionę su nakvyne po Lietuvą vyko dažniau lyginant su tais, kurie gyveno mažesniuose Lietuvos
miestuose arba kaimo vietovėse. Jaunesni ir vidutinio amžiaus respondentai į kelionę su nakvyne
po Lietuvą vyko dažniau lyginant su tais, kuriems buvo per 50 m. amžiaus. Tie respondentai, kurie
turėjo mažesnes pajamas į kelionę su nakvyne po Lietuvą vyko rečiau lyginant su tais, kurių pajamos
tenkančios vienam šeimos nariui buvo didesnės. Tie respondentai, kurių namų ūkis (šeima) turėjo
automobilį į kelionę su nakvyne po Lietuvą vyko dažniau lyginant su tais, kurie automobilio neturėjo.
Pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvos gyventojai nevyko į kelionę su nakvyne po Lietuvą – nepakankamos
pajamos, didelis užimtumas arba alternatyva - kelionė į užsienį. Kas dešimtas respondentas nurodė, jog
juos varžė sveikatos problemos (tai dažniau buvo vyresnio amžiaus respondentai). Šeiminiai įsipareigojimai
(pvz., vaiko, ligonio priežiūra) sutrukdė keliauti 6,9 proc. respondentų.
Tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojai po Lietuvą su nakvyne dažniausiai keliavo su
šeimos nariais ar giminėmis bei su draugais. Dviese su sutuoktiniu ar partneriu keliavo maždaug
kas ketvirtas respondentas, o mažiau nei kad dešimtas keliavo vienas. Mažiausiai respondentų keliavo
su bendradarbiais ar grupe asmenų (pvz., ekskursija ir pan.).
Pagrindinis Lietuvos gyventojų kelionių su nakvyne po Lietuvą tikslas buvo laisvalaikis, poilsis ir
atostogos (82,8proc.). Kas dešimtas respondentas šios kelionės metu lankėsi pas gimines ir draugus
(11,3 proc.), o sveikatinimosi tikslu keliavo 6,7 proc. respondentų.
Sezoniškumo faktorius yra labai svarbus vykstant į kelionę su nakvyne po Lietuvą. Didžioji
dauguma Lietuvos gyventojų keliauti dažniausiai rinkosi vasarą (80,6proc.), o rečiausiai į kelionę vyko
žiemą (2,0proc.).
Kasmetinės atostogos – dažniausiai skiriamas laikas kelionėms. Daugiausiai respondentų į kelionę
su nakvyne po Lietuvą vyko kasmetinių atostogų metu, beveik trečdalis vyko į tokią kelionę eilinį
savaitgalį (32,9proc.). Ilgąjį savaitgalį kelionei rinkosi 15,1 proc. respondnetų. Darbo ir šventinėmis
dienomis keliavo mažiausia dalis apklaustųjų.
Keliautojams būdingas inertiškumas. Dominuoja tradiciniai gana nuspėjami ir standartiniai turizmo
maršrutai. Vyrauja trumpos trukmės kelionės. Didžioji dauguma respondentų kelionės metu apsistojo
trumpam laikotarpiui - iki 5 naktų. Daugiausia apklaustųjų nurodė, jog vyko į Palangą (21,8 proc.),
o likusieji vyko į Druskininkus, Šventąją, Nidą, Molėtus, Birštoną, Klaipėdą, Anykščius, Platelius ir
Vilnių. Į mažesnius miestus ir miestelius, kaimelius respondentai vyko gana retai. Taigi dažniausia
kelionių su nakvyne Lietuvoje kryptis – Lietuvos pajūris, sveikatinimosi paslaugomis žymūs kurortai
(Druskininkai, Birštonas), Molėtai - „ežerų“ kraštas, bei Plateliai ir sostinė – Vilnius t.y. dominuoja
tradiciniai gana nuspėjami ir standartiniai turizmo maršrutai. Toks keliautojų pasirinkimas gali
būti siejamas su investicijomis į turizmo infrastruktūrą bei viešąją komunikaciją (pvz. Anykščiai,
Druskininkai, Birštonas) bei vietos žinomumu ar net turistų lojalumu (pvz. Palangai ir kitiems pajūrio
kurortams). Tai, kad keliautojams būdingas inertiškumas rodo ir tai, kad į pasirinktą vietą didžioji
dauguma respondentų vyko nebe pirmą kartą.
Lietuvos gyventojai nėra linkę planuoti kelionių iš anksto, o dažniausia kelionių priežastis –
atostogos. Geri atsiliepimai iš draugų ir pažįstamų ar tiesiog geras, oras taip pat labai svarbūs priimant
sprendimą vykti į kelionę su nakvyne Lietuvoje.
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IŠVADOS
Lietuvos gyventojai keliaudami po Lietuvą yra spontaniški ir autonomiški – didžioji dauguma
savo keliones organizuoja patys ir dažniausiai keliauja savo nuosavu automobiliu. Gyventojai
yra gana jautrūs kainoms, turbūt todėl mažai naudojasi kelionių organizatorių ir viešbučių
paslaugomis. Didžioji dalis (80,4 proc.) respondentų teigia, kad kelionę organizavo patys ir tik 4
proc. respondentų nurodė, kad pirko paslaugų paketą turizmo ar kelionių agentūroje. Respondentai,
kurie pirko paslaugų paketą nurodė, kad jį sudarė apgyvendinimas ir/arba maitinimo paslaugos.
Transporto ir ekskursijų paslaugos pirktą paslaugų paketą sudarė labai retai – tik 15 proc. respondentų
teigė, kad į jį įėjo transporto, o 10 proc. – ekskursijų paslaugos. Bandymas rasti kompromisą tarp
kainos ir komforto greičiausia lėmė tai, kad didžioji dalis respondentų nurodė, kad buvo apsistoję
privačiame sektoriuje (nuomavosi apartamentus, butą), o kas penktas nurodė, kad nakvojo turistinėję
bazėje (kempinge, namelyje arba palapinėje). Tuo tarpu viešbutyje ar svečių namuose buvo apsistoję
mažiau nei penktadalis respondentų. Kelionių su nakvyne Lietuvoje metu gyventojai daugiausia
pinigų išleidžia maistui. Viena vertus, tokia išlaidų struktūra gali būti susijusi su nepakankamomis
pajamomis, aukštomis maisto kainomis. Kita vertus, tai gali rodyti ir pramogų įvairovės trūkumą (nėra
kur daugiau išleisti pinigų) bei susijusi ir su tam tikrais mentaliteto dalykais (pvz., respondentams
trūksta informacijos arba noro pasidomėti kitomis pramogomis, o maistas ir vagymas kavinėse
suvokiamas kaip vienintelė pageidaujama pramoga).
Tyrimas rodo, kad apie trečdalis respondentų kelionę pradėjo planuoti likus savaitei ar mažiau iki
jos , o ketvirtadalis (22,7 proc.) - kelionę suplanavo likus mėnesiui ar mažiau iki jos. Sprendimą
spontaniškai leistis į kelionę su nakvyne Lietuvoje dažniausiai nulėmė geras oras ir gana dažnai
draugų ir pažįstamų rekomendacijos ar gautas geras kainos pasiūlymas.
Didžiajai daliai respondentų pasirinkimą kur vykti kelionei su nakvyne Lietuvoje lemiantys
veiksniai yra švara ir tvarka kelionės tikslo vietoje, asmeninis saugumas, paslaugų, kelionės ir
maisto kaina, aplinkos ir apgyvendinimo įstaigų tvarkingumas, kraštovaizdis (ežerai, jūra),
ramybė, vietinių žmonių draugiškumas. Kiti svarbūs veiksniai - galimybė pasimėgauti vandens
malonumais, aplankyti kultūros paveldo objektus, paskanauti tradicinės virtuvės, sportui pritaikyta
infrastruktūra, galimybė mėgautis sveikatinimo paslaugomis, galimybė išbandyti edukacines
programas.
Daugiausia respondentų savo svarbiausias metuose atostogas sieja su laiko praleidimu prie Baltijos
jūros. Kita svarbi vieta atostogoms – upės/ežerai. Kitų tipų atostogos respondentams nėra tokios
svarbios. Kita vertus, kaip pagrindinę priežastį dėl kurios respondentai kada nors yra vykę į kelionę su
nakvyne Lietuvoje respondentai nurodo ir pramoginius muzikos festivalius/koncertus, sporto varžybų
stebėjimo išvykas ar tokias veiklas kaip, sąskrydžiai, ar konferencijos, kulinarinio paveldo ragavimas,
ar renginiai muziejuose/parodos taip pat turėjo įtakos dalies respondentų sprendimui vykti į kelionę
su nakvyne Lietuvoje.
Informacija interneto svetainėse ir informacija iš draugų ir pažįstamų turi didelį vaidmenį ir
nusprendžiant kur keliauti. Ši informacija svarbi ir lankantis kelionės vietoje. Kita vertus poreikis
gauti informaciją lankstinukų pavidalu ir gauti profesionalią informaciją turizmo informacijos
centruose tampa aktualesnis respondentams jau atvykus į kelionės vietą.
Tyrimo duomenys rodo, kad šalies gyventojai nėra itin inovatyvūs naudojant kelionėms skirtas
interneto svetaines ir/ar mobiliasias aplikacijas (apps‘us) planuodami keliones su nakvyne
Lietuvoje. Trečdalis teigia, kad neneudoja apskritai jokių interneto svetainių ir/ar mobiliųjų aplikacijų
(apps‘us), o pusė respondentų naudoja tik paprastą paiešką internete.
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IŠVADOS
Respondentams yra priimtiniausias viešas, lengvai prieinamos, matomos ir sukoncentruotos, reklamos/
informacijos pateikimas t.y. lauko stendai, reklama viešajame transporte, informacija pristatymuose,
parodose, specializuotuose rengininiuose.
Daugelis respondentų sutinka, kad Lietuva yra patraukli šalis turizmui, bei teigia, kad apskritai
lieka patenkinti aplankytais turizmo traukos objektais Lietuvoje ir pastebi, kad turistų lankomose
vietose Lietuvoje stengiamasi tausoti gamtą bei aplinką. Tačiau respondentai ne visada turistinėse
vietose jaučiasi laukiami, aplankius turistines vietas ne visada norisi ten nuvykti dar kartą, ir ne visada
respondnetai lieka patenkinti paslaugų kainos ir kokybės santykiu turistų lankomose vietose Lietuvoje.
Apskritai 58,1 proc. Lietuvos gyventojų liko patenkinti savo paskutine kelione su nakvyne
Lietuvoje apskritai. Taigi tenka konstatuoti, kad toks įvertinimas nėra ypač palankus (paprastai
toleruojamas rodiklis turėtų siekti bent 80 proc., o idealus – būti aukštesnis nei 90 proc.)3.
Pasitenkinimui kelionėmis su nakvyne Lietuvoje turi įtakos respondentų gyvenamoji vieta, respondentų
amžius ir užsiėmimo pobūdis. Tie respondentai, kurie gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose, buvo
jaunesnio amžiaus ir kurie dirbo vadovaujamą ar kvalifikuotą darbą liko labiaui patenkinti paskutine
savo kelione su nakvyne Lietuvoje.
Beveik pusė gyventojų teigia, kad nieko nežino apie darnų ir atsakingą turizmą, tačiau sutiktų prie
jo vystymo prisidėti savo lėšomis (didžioji dalis jų teigia, kad sutiktų daugiau mokėti už lankytojo
bilietą ar leidimą įvažiuoti į lankytiną teritoriją/kurortą jei žinotų, kad jų mokami pinigai padės spręsti
ekologines problemas, išsaugoti natūralius gamtos išteklius, plėtoti rekreacinę infrastruktūrą ir šviesti,
informuoti bei didinti žmonių susidomėjimą aplinkosauga).
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