


Per pastaràjá deðimtmetá Lietuvos turizmo

sferoje ávyko dideli kiekybiniai bei

kokybiniai pokyèiai, ið esmës pasikeitë

turizmo paslaugø kokybës samprata.

Palaipsniui buvo privatizuotos turizmo

paslaugø ámonës, sukurta turizmo teisinio

reguliavimo sistema. Buvo parengta

Nacionalinë turizmo plëtros programa,

kurioje pirmà kartà buvo nustatytos Lietuvos

turizmo plëtros politikos gairës ir jos

ágyvendinimo prioritetai bei priemonës.

Per ðá laikotarpá keitësi turistø rinkos ir

srautai, paslaugø struktûra, jø kokybë ir

kainos, suintensyvëjo tarptautinis bei vietinis

turizmas.

Turizmo sektoriuje susiformavo

organizacinës struktûros, apimanèios visas

turizmo veiklos sritis: valdymà, verslà,

prieþiûrà ir vartotojø interesø gynimà.

Turizmo politikos ágyvendinimà vykdo ir

koordinuoja Valstybinis turizmo

departamentas.

Svarbu paþymëti, kad turizmo plëtrai

Lietuvoje didelës reikðmës turëjo ES pagalba.

PHARE programos suteikta techninë pagalba

padëjo parengti bûtinus teisës aktus,

apmokyti specialistus, ágyvendinti atskiras

rinkodaros priemones.

1992 m. rugpjûèio 14 d. – ákurta Valstybinë
turizmo tarnyba.

1995 m. balandþio 26 d. Valstybinë turizmo
tarnyba reorganizuota Valstybiná turizmo depar-
tamentà prie Valdymo reformø ir savivaldybiø
reikalø ministerijos.

Nuo 2000 m. gruodþio 15 d. – Valstybinis
turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos
Ûkio ministerijos.

Valstybinis turizmo departamentas yra
vieðosios ástaigos „Lietuvos turizmo fondas“
steigëjas.

Valstybinio turizmo departamento pataria-
masis konsultacinis organas – Turizmo Taryba,
sudaryta ið turizmo verslo, ministerijø bei þinybø,
suinteresuotø turizmo plëtojimu, atstovø. Turizmo
Tarybos personalinæ sudëtá bei veiklos nuostatus
tvirtina LR Ûkio ministras.

Valstybinis turizmo departamentas
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1991 m. - ákurta pirmoji asocijuota verslo struktûra – Lietuvos turizmo -
asociacija;

- ákurtas pirmas turizmo informacijos centras Klaipëdoje;
- Klaipëdos universitete ákurta Rekreacijos katedra, orientuota á turizmo

ir rekreacijos specialistø rengimà;
1992 m. - rugpjûèio 14 d. ákurta Valstybinë turizmo tarnyba (nuo 1995 m. –

Valstybinis turizmo departamentas);
- VTD iðleido pirmà reklaminá-informaciná leidiná apie Lietuvà

vokieèiø ir anglø kalbomis “Besuchen Sie Litauen; Welcome to
Lithuania”;

1993 m. - ákurtas Lietuvos turizmo fondas;
- pasiraðyta Deklaracija dël bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Latvijos

ir Estijos nacionaliniø turizmo organizacijø; ásteigta neformali Baltijos
ðaliø turizmo organizacija TOBS ( Tourism Organization of the Bal-
tic States), siekiant bendrai dalyvauti tarptautiniø turizmo organizacijø
veikloje;

- pirmà kartà dalyvauta tarptautinëje turizmo parodoje ITB Berlyne;
ásteigtas pirmasis Baltijos ðaliø turizmo informacijos centras uþsienyje

– Husume (Vokietija);
- pirmoji bendradarbiavimo turizmo srityje sutartis pasiraðyta

1993m. rugpjûèio11 d. Kijeve su Ukrainos valstybiniu turizmo
komitetu;

1994 m. - pradëtas turizmo paslaugø teikëjø licencijavimas (pirmoji licencijà
gavusi ámonë buvo UAB „Baltic Travel Service“);

- balandþio 27 d. patvirtinta Nacionalinë turizmo plëtros programa
1994-1998 m.;

1995 m. - surengta pirmoji tarptautinë turizmo paroda Lietuvoje „Vivattur“;
- Lietuva tapo Baltijos jûros ðaliø turizmo komisijos (BTC) nare;
- Pasaulinës turizmo organizacijos (WTO) leidiniuose pradëta

spausdinti statistinë informacija apie Lietuvà;
1998 m. - kovo 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos turizmo ástatymas, kuris

ásigaliojo rugsëjo 11 d.;
- parengta Kaimo turizmo plëtros programa;
- parengta Kultûrinio turizmo plëtros programa;

1999 m. - patvirtinta Nacionalinë turizmo plëtros programa 1999-2002 m.;
2000 m. - parengta Kurortø raidos koncepcija;
2001 m. - suteiktas kurorto statusas Palangai, Neringai, Druskininkams,

Birštonui;
2002 m. - iðleistas pirmasis lietuviø autoriø turizmo vadovëlis „Turizmas“;

- parengta Turizmo plëtros strategija iki 2015 metø;
- Lietuva tapo Europos kelioniø komisijos (ETC) nare;
- parengta nauja Turizmo ástatymo redakcija;
- Valstybiniam turizmo departamentui suteiktas geografiniø

informaciniø sistemø programinës árangos gamintojo ESRI Inc. (JAV)
apdovanojimas uþ turizmo paslaugø geoinformacinës sistemos
ádiegimà VTD tinklapyje www.tourism.lt

Datos ir faktai

Lietuvos turizmo asociacija ákurta 1991 m.,
vienija 60 nariø.
Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija ákurta
2002 m., susijungus Lietuvos vieðbuèiø
asociacijai (ákurta 1993 m.) bei  Nacionalinei
vieðbuèiø ir restoranø asociacijai (ákurta 1995 m.),
200 nariø.
Lietuvos gidø sàjunga ákurta 2001 m., 7 gidø
organizacijos, virð 400 nariø.
Lietuvos kaimo turizmo asociacija ákurta
1997 m., 570 nariø.
Lietuvos muziejø asociacija ákurta 1995 m., 67
nariai.
Lietuvos keliautojø sàjunga ákurta 1991 m., 22
klubai.
Lietuvos rekreacijos ir turizmo edukologø
asociacija ákurta 2002 m., 40 nariø.
Lietuvos dviratininkø bendrija ákurta 1997 m., 200
nariø.
Lietuvos automobilininkø sàjunga ákurta 1974 m.,
3000 nariø.
Lietuvos turizmo informacijos centrø asociacija
ákurta 2002 m., 11 nariø.
Nacionalinë sanatorijø ir reabilitacijos ástaigø
asociacija ákurta 1997 m., 16 nariø.

Visuomeninës Lietuvos turizmo
organizacijos
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Minimo deðimtmeèio pokyèiai ypaè akivaizdûs
vieðbuèiø sektoriuje. Jei 1992 m. Lietuvoje buvo 95
vieðbuèiai (ið jø 78 proc. priklausë valstybei ar
savivaldybëms), tai 2001 m. jau buvo 210 vieðbuèiø (ið
jø valstybei ar savivaldybëms paklausë tik 13 procentø).
Uþsienio turistø skaièius vieðbuèiuose, lyginat 2001 m.
su 1994 m., kuomet turistø skaièius vieðbuèiuose buvo
labiausiai kritæs, padaugëjo 71 procentu. Ðiuo metu
vieðbuèiuose daugiausia sveèiø apsilanko iš Vokietijos
Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos.

Nors atvykstamasis turizmas vystësi netolygiai,
bet bendra pastarojo deðimtmeèio tendencija –
augimas. Bendruosius skaièius labiausiai átakojo
kaimyninës ðalys Latvija, Rusija, Baltarusija, Len-
kija.

Didþiausias nuosmukis pastebimas 1995 m.,
ávedus vizas NVS ðalims; gerokai maþesnis nuo-
smukis buvo 1999-2000 m. dël Rusijos ekono-
minës krizës, nes Rusijos ir kitø NVS ðaliø rinka
jau nebeturi lemiamo poveikio atvykstamajam
turizmui.

Lietuvos gyventojø iðvykø á uþsiená skaièius taip
pat turëjo bendrà didëjimo tendencijà.

Daugiausia Lietuvos gyventojø vyko á kaimynines
ðalis: Lenkijà, Rusijà, Latvijà. Kelioniø organi-
zatoriai daugiausia Lietuvos gyventojø veþë á
Lenkijà, Ispanijà, Vokietijà, Prancûzijà, Rusijà, Ita-
lijà, Turkijà.

Pastaraisiais metais ypaè intensyviai statomi
nauji ir renovuojami seni vieðbuèiai, pleèiasi
tarptautiniø vieðbuèiø grandiniø tinklas. Šiuo metu
Lietuvoje veikia 7 tarptautinës vieðbuèiø grandinës

– „Radisson SAS“, „Scandic Hotels“, „Le Meridien“

, „Minotel“, „Best Western“ , „Relais & Chateaux“,
„Holiday Inn“. Artimiausiu metu ðá sàraðà papildys
„Reval Hotel Group“, „Crown Plaza“ ir „Marriot“

tarptautiniø grandiniø vieðbuèiai.
Be ðiø tarptautiniø tinklø, sparèiai pleèiasi ir

lietuviðkos vieðbuèiø grandinës: „Centrum“,
„Baltpark“, „Europa“.

Vieðbuèiø klasifikavimas. Iki šiol šis procesas
vyko vangiai – kol kas kategorijas turi tik 30 Lietuvos
vieðbuèiø. Nuo 2003 m. bus áteisintas privalomasis
vieðbuèiø klasifikavimas pagal Lietuvoje galiojanèià
penkiø þvaigþduèiø sistemà.

Vis labiau populiarëja vieðbuèiø rezervavimas
internetu. 2000 m. Lietuvos turizmo fondas ákûrë
Lietuvos vieðbuèiø rezervacijos sistemà interneto
svetainëje www.lithuanianhotels.com

Lankytojø srautai Apgyvendinimo paslaugos
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Kaip turizmo rûðis kaimo turizmas susiformavo
tik pastarojo deðimtmeèio viduryje ir pleèiasi ypaè
dinamiðkai. Prieð 5 metus ásikûrusi Lietuvos kaimo
turizmo asociacija vienijo vos 17 sodybø; ðiuo
metu paslaugas turistams teikia virð 300 kaimo
sodybø. Didëja ir paslaugø ávairovë: vis daugiau
sodybø teikia specializuotas paslaugas,
atitinkanèias skirtingus lankytojø poreikius.

1992 m. ðalyje buvo apie 3 tûkst. ámoniø, kurios
savo ástatuose buvo áraðiusios turizmo paslaugø
teikimà. Nuo 1994 m., pradëjus iðdavinëti
licencijas turizmo paslaugø teikëjams, ðis skaièius
ëmë þenkliai maþëti. Ðiuo metu turizmo iðtekliø
ir paslaugø Registre áregistruotos 265 turizmo
agentûros ir 71 kelioniø agentûra. Tokie ryðkûs
pasikeitimai rodo, kad konkurencinëje kovoje
iðlieka stipriausi,  galintys geriausiai patenkinti
klientø poreikius.

Apie 10 proc. turizmo ámoniø teikia
atvykstamojo turizmo paslaugas, ið jø paminëtini
ðio verslo senbuviai „Lietuvos turizmo birþa“,
„Liturimeks kelioniø tarnyba“, „Baltijos keliai“,
„Delta Tours“, „Dorlita“ ir kt.

Didþiausiu pastarøjø metø pasiekimu laikytina
tai, kad ðalyje iðaugo profesionalios turizmo
ámonës, savo paslaugø lygiu ir ávairove galinèios
konkuruoti su geriausiomis uþsienio turizmo
firmomis. Susikûrë stambios turizmo bendrovës,
vienijanèios kelias turizmo agentûras, pav.
„Novaturas“, „Omnituras“.

Kai kurios turizmo ámonës bendradarbiauja su
pasaulinëmis turizmo verslo kompanijomis:
„West Express“ priklauso pasauliniam tarnybiniø
ir verslo kelioniø aptarnavimo tinklui BTI (Busi-
ness Travel International); “American Express
Travel” atstovauja tarptautiniø verslo kelioniø
tinklui “American Express “; “Baltic Clipper”
neseniai pradëjo atstovauti Lietuvai vienoje ið
stambiausiø pasaulyje korporaciniø kelioniø
organizavimo bendroviø “TQ Travel Solutions”.
Amerikos kelioniø draugijai “ASTA” priklauso
turizmo agentûros “Lietuvos turizmo birþa”,
“Liturimeks kelioniø tarnyba”, “Aviaekspresas”,
“West Express”, “Wrislit”, “Amicus Verus”.

Turizmo Agentûrø  veikla Kaimo turizmas

Turizmo  informacija

Per deðimtmetá suformuotas turizmo informacijos
centrø tinklas – ðiuo metu Lietuvoje veikia 31 TIC
(29 valstybiniai ir 2 privatûs), be to informacijà
turistams teikia nacionaliniø ir regioniniø parkø
informacijos centrai. Ðiuo metu kuriama vieninga
Nacionalinë turizmo informacijos ir rezervavimo
sistema.

Uþsienyje veikia 2 turizmo informacijos centrai
– Baltijos ðaliø TIC Miunsteryje, Vokietija (ákurtas
2000 m. kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinëmis
turizmo administracijomis) bei Lietuvos turizmo
informacijos centras Maskvoje, Rusija (ákurtas
2000 m.).
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Turizmo sektoriuje dirba apie 60 tûkst. darbuotojø.
Iki nepriklausomybës atkûrimo turizmo
specialistai Lietuvoje nebuvo ruoðiami. Tik 1991
m. ákûrus Rekreacijos katedrà Klaipëdos
universitete, pirmàkart Lietuvoje pradëti ruoðti
rekreacijos ir turizmo bakalaurai, o vëliau ir
magistrai. Per keletà nepriklausomybës metø
susiformavo europietiðka trijø lygiø turizmo
specialistø rengimo sistema.
Šiuo metu turizmo specialistai ruoðiami trijuose
universitetuose, keturiose kolegijose, ir
aukðtesniosiose bei  profesinëse mokyklose.
2002 m. Klaipëdos universiteto ir Kauno kolegijos
autoriø grupë iðleido pirmàjá vadovëlá lietuviø
kalba turizmo specialybiø studentams ir turizmo
verslo atstovams.

1994-1998 metais PHARE lëðomis
kvalifikacijos këlimo kursuose buvo apmokyta
apie 3000 turizmo verslo atstovø, dëstytojø ir
studentø, o nuo 1999 metø ið valstybës lëðø buvo
finansuojami mokymai apskrièiø, savivaldybiø,
turizmo informacijos centrø bei turizmo verslo
darbuotojams (apmokyta apie 1000 darbuotojø).

Turizmo ástatymu apibrëþus kvalifikacinius
reikalavimus kelioniø organizavimo paslaugø
teikëjams, buvo sukurta Profesinë kvalifikacijos
vertinimo komisija, susidedanti ið VTD, verslo ir
mokymo institucijø atstovø.  Per trejus metus
komisija iðdavë 3972 paþymëjimus, ið jø 2299
kelioniø agentams ir operatoriams, 957 kelioniø
vadovams bei 716 paþymëjimø gidams.

Prieð deðimtá metø uþsienio rinkose Lietuva buvo daug kam neþinoma ðalis.
Norint pritraukti uþsienio turistus, reikëjo aktyviai propaguoti ðalies turizmo
galimybes, taèiau varganas valstybës biudþetas ir patirties stoka neleido
vykdyti aktyvios turizmo rinkodaros. Svarbià reikðmæ turëjo PHARE Turizmo
plëtros programa, kuri buvo vykdoma 1993-1998 m. visose trijose Baltijos
valstybëse. Pagal ðià programà buvo koordinuojami ir didþiàja dalimi
finansuojami rinkodaros projektai ðiose ðalyse.

1997 m. buvo  pasirašytas Susitarimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos
nacionaliniø turizmo administracijø dël bendradarbiavimo rinkodaros
srityje: tai dalyvavimas bendruose stenduose kai kuriose tarptautinëse
turizmo parodose, bendrø turizmo informacijos centrø steigimas uþsienyje,
kitø turizmo rinkodaros projektø koordinavimas. Deja, pasibaigus Phare
techninei pagalbai, dël lëðø stokos teko uþdaryti bendrus Baltijos turizmo
informacijos centrus Husume (Vokietija) ir Helsinkyje (Suomija) bei ieðkoti
kitø finansavimo ðaltiniø rinkodaros projektø ágyvendinimui.

Per tà laikotarpá sustiprëjo turizmo ámonës, buvo ágyta daug naudingos
patirties, pasikeitë poþiûris á  turizmo rinkodaros priemoniø svarbà turizmo
verslo plëtrai.

Nuo 2000 m. Valstybinis turizmo departamentas rengia metinius Lietuvos
turizmo rinkodaros planus, atsi•velgiant á apskrièiø, savivaldybiø bei turizmo
asociacijø pasiûlymus.

Šiuo metu turizmo rinkodara vykdoma šiomis kryptimis:

� Dalyvavimas tarptautinëse turizmo parodose (1994 m.– 5 parodos;
2002 m. – 15 parodø);

� Reklaminiø – informaciniø broðiûrø leidyba. Jei minimo deðimtmeèio
pradþioje buvo labiau orientuojamasi á bendro pobûdþio leidinius,
pristatanèius ðalies turizmo galimybes, tai pastaruoju metu leidþiama
daugiau specializuotø, atskiras turizmo rûðis propaguojanèiø leidiniø
(2002 m. – 10 naujø leidiniø).

� Turizmo rinkodaros projektø vykdymas: turizmo verslo misijos Lietuvoje
ir uþsienyje; paþintiniø turø po Lietuvà organizavimas uþsienio ðaliø
þurnalistams bei turizmo organizatoriams; informacijos apie Lietuvos
turizmo galimybes pateikimas specializuotuose kelioniø leidiniuose;
dalyvavimas tarptautiniø turizmo organizacijø veikloje.

� Siekiant skatinti vietiná turizmà, buvo parengti projektai, skirti tiek
kelioniø organizatoriams, tiek pavieniams turistams: „Alaus keliai
Lietuvoje“, „Panemuniø þiedai“, „Tautodailës marðrutai“, “Aktyvus
poilsis”.

Turizmo rinkodara

Specialistø  mokymas ir
kvalifikacijos këlimas
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Šiuo metu pasirašyta 13 bendradarbiavimo turizmo srityje sutarèiø:
- 2 tarpþinybinës sutartys – su Ukrainos valstybiniu turizmo komitetu bei

Baltarusijos Respublikos sporto ir turizmo ministerija;
- 11 tarpvyriausybiniø susitarimø – su Turkija, Kipru, Graikija, Uzbekistanu,

Gruzija, Lenkija, Rusija, Italija, Kazachstanu, Portugalija bei triðalis
susitarimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos Vyriausybiø.
Taip pat paruoðti projektai tarpvyriausybiniams susitarimams su Slovënija,

Ispanija, Kroatija, Bulgarija, Islandija.

Per pastaràjá deðimtmetá Lietuva dalyvavo eilëje tarptautiniø ir regioniniø
projektø, kurie didþiàja dalimi finansuojami ið ES ávairiø programø lëðø.
Svarbiausi ið ðiø projektø:

„Baroko kelias“ – dalyvauja 11 ðaliø; projekto tikslas – iðryðkinti kiekvienos
ðalies baroko savitumà ir vertæ;
„Hanzos kelias“ – dalyvauja 11 ðaliø;  projekto tikslas – aktualizuoti
prekybiná Hanzos miestø judëjimà (XIV-XVI a.);
„Vienuolynø kelias“ – projekto tikslas – iðryðkinti istorinæ bei kultûrinæ
religijos raidà ðalyje.
„Gintaro kelias“ – Lietuva projekte dalyvavo stebëtojo teisëmis ir pateikë
medþiagà leidiniui “Amber Road“;
„King‘s Road and Baltic Capitals“ („Karaliø kelias ir Baltijos sostinës“) –
dalyviai: Helsinkis, Talinas, Ryga, Vilnius.
„Via Baltica“ – dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Lenkija; projekto
tikslas – gerinti susisiekimà tarp ðaliø ir skatinti turizmà Baltijos regione;
„Europos regionø kulinarinio paveldo projektas“– dalyvauja apie 30
Europos ðaliø regionø, Lietuvai atstovauja Aukðtaitijos regionas (Utenos ir
Vilniaus apskritys); projekto tikslas – atskleisti atskirø Europos ðaliø regionø
savitumà per tradiciná maistà bei vietos kultûrines savybes.
„Kompiuterinës turizmo informacijos sistemos sukûrimas bei Lenkijos ir
Lietuvos pasienio reklama“ – bendras L ietuvos-Lenkijos turizmo projektas,
kurio tikslas – gerinti turizmo informacijos pateikimà vartotojui Lietuvos-
Lenkijos pasienio regionuose.
Euroregiono „Nemunas“ projekto dalyviai – Lietuva, Baltarusija ir Lenkija;
tikslas – rengti bendrus projektus turizmo srityje.
„Euro Velo trasos parinkimas ir vaizdavimas GIS priemonëmis“, siekiant
skatinti dviraèiø turizmà.

Šiuo metu VTD iniciatyva vykdomi šie projektai:
Nacionalinës turizmo informacijos sistemos projektas.
Utenos apskrities kempingø statybos projektas
Parengta Aktyvaus poilsio galimybiø studija Pietø Lietuvos regionui
Parengta Lietuvos dviraèiø trasø iðdëstymo galimybiø studija;
Rengiama Nemuno turistinës trasos plëtojimo galimybiø studija;

Tarptautiniai turizmo projektai Tarptautinis bendradarbiavimas

Nuo 1995 m. Lietuva dalyvauja Baltijos ðaliø turizmo komisijoje (BTC –
Baltic Travel Commission), kurios pagrindiniai veiklos tikslai – Baltijos jûros
regiono turizmo rinkodaros vykdymas. Kiekvienais metais rengiami 2
pagrindiniai BTC renginiai – metinis nariø susirinkimas ir konferencija kartu
su verslo atstovø susitikimais.
Ðiuo metu Lietuvai BTC organizacijoje atstovauja Valstybinis turizmo
departamentas, Kauno miesto savivaldybë bei turizmo agentûros “Lietuvos
turizmo bir•a”, “Krantas Travel”,”Liturimex kelioniø tarnyba”, “Lietuviðkos
atostogos”.

Nuo 2002 m. Lietuva yra Europos kelioniø komisijos (ETC – European
Travel Commision) narë. ETC – tai Europos ðaliø turizmo rinkodaros
organizacija, kurios pagrindinis tikslas – vykdyti aktyvià Europos ðaliø (ETC
nariø) rinkodarà tolimose rinkose.

Lietuva dalyvauja stebëtojo teisëmis Pasaulio turizmo organizacijos
(WTO – World Travel Organization) darbe.

Dalyvavimas tarptautinëse turizmo organizacijose
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ATVYKSTAMASIS TURIZMAS
Lankytojø

Turistø
Vienadieniø lankytojø
Kruizø keleiviø

Lankytojø pagal regionà (97-98 m. AÁ)
Afrika
Amerika
Europa
Azija, Australija ir Okeanija

Lankytojø pagal transporto rûðá
Oro
Gele•inkelio
Keliø
Jûrø

Turistø pagal apsilankymo tikslà
Poilsis, rekreacija, atostogos
Biznis, profesiniai
Giminiø, draugø lankymas
Kiti

Nakvyniø ir buvimo trukmë
Nakvyniø vieðbuèiuose
Nakvyniø AÁ
VBT vieðbuèiuose
VBT AÁ
VBT šalyje
Turizmo pajamos
Tarptautinio turizmo pajamos
Tarptautinio keleiviø perve•imo pajamos

VIETINIS TURIZMAS
Nakvyniø ir buvimo trukmë
Nakvyniø vieðbuèiuose
Nakvyniø AÁ
VBT Viešb.
VBT AÁ

IŠVYKSTAMASIS TURIZMAS
Kelioniø á uþsiená
Turizmo išlaidos
Tarptautinio turizmo išlaidos
Tarptautinio keleiviø perve•imo išlaidos

APGYVENDINIMAS
Numeriø skaièius
Lovø skaièius
Numeriø uþimtumas vieðbuèiuose
Numeriø skaièius
Lovø skaièius

NACIONALINË SÀSKAITYBA IR PREKYBA
Bendrasis Vidaus Produktas (BVP)
BVP •mogui
Eksportas (F.O.B.)
Importas (C.I.F.)

Vienetai 1997 1998 1999 2000 2001

Tûkst. 3702 4287 4454 4092 4195
Tûkst. 1012 1416 1422 1083 1271
Tûkst. 2690 2871 3032 3009 2924
Tûkst. 7.2 4.6 11.9

Tûkst. 0.2 0.2 0,7 1 2
Tûkst. 12 15 24 25 28
Tûkst. 268 284 4414 4045 4138
Tûkst. 6 8 15 21 27

Tûkst. 139 135 145 158 164
Tûkst. 863 1124 1105 642 621
Tûkst. 2636 2954 3137 3212 3339
Tûkst. 64 74 68 80 70

Tûkst. 169 395 408 237 459
Tûkst. 348 294 336 337 272
Tûkst. 377 539 583 360 433
Tûkst. 118 187 94 149 106

Tûkst. 527 626 591 570 656
Tûkst. 864 1034 998 966 1073
Nakvyniø 2.2 2.4 2.4 2.3 2.2
Nakvyniø 3.0 3.4 3.4 3.2 3.0
Nakvyniø 8.3 9.0 9.0 6.0 7,4

Mil. Lt 1438 1838 2202 1565 1532
Mil. Lt 157 176 165 154 166

Tûkst. 312 352 309 293 281
Tûkst. 2609 2859 2579 1979 2004
Nakvyniø 2,0 2,2 2,2 2,2 2,1
Nakvyniø 6.7 7.1 6.7 6.0 5.7

Tûkst. 2981 3241 3482 3632 3390

Mil. Lt 1110 1169 1364 1012 874
Mil. Lt 49 49 35 33 33

Viešb. 5094 5794 5899 5888 5649
Viešb. 9952 11305 11175 11112 10674
Procentø 32,0 33,2 31,3 28,4 31,7
AÁ 15355 15735 18511 16984 16374
AÁ 34847 36076 47170 41540 40546

Mil. Lt 38340 42990 42655 45148 47968*
Lt 10711 12094 12082 12877 13752*
Mil. Lt 15441 14842 12015 15238 18332*
Mil. Lt 22577 23174 19338 21826 25413*

Pagrindiniai
1997-2001 m.

turizmo
rodikliai

* Išankstiniai duomenys; Viešb.: vieðbuèiai; AÁ: kolektyvinës
apgyvendinimo ámonës; VBT: vidutinë buvimo trukmë

12




