
TRUMPA LIETUVOS TURIZMO APŽVALGA 2012 M.  

 

 

Lietuvos banko duomenimis, kelionių paslaugų eksportas (kelionių kreditas) 2012 m. sudarė 3,9 mlrd. litų arba 13 proc. daugiau nei 2011 m. ir 

1,0 mlrd. Lt viršijo Lietuvos išvykstamojo turizmo išlaidas.  

 

Lietuvos mokėjimų balansas: kelionių kreditas ir debetas, mlrd. Litų, 2008-2012 m. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011 2012/2008 

Kreditas* (kelionių paslaugų 
eksportas) 

3,06 2,63 2,72 3,41 3,86 13,0% 26,1% 

Visų paslaugų eksportas 11,19 9,08 10,66 12,91 15,84 22,8% 41,6% 

Prekių ir paslaugų eksportas 66,70 49,81 64,70 82,48 95,42 15,7% 43,1% 

kelionių kredito dalis visų paslaugų 
eksporte 

27,3% 28,9% 25,5% 26,4% 24,4%     

kelionių kredito dalis visų prekių ir 
paslaugų eksporte 

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

Debetas** ( Kelionių paslaugų 
importas) 

-3,63 -2,90 -2,45 -2,41 -2,85 17,9% -21,6% 

Balansas -0,6 -0,3 0,3 1,0 1,0     

*įskaitant tarptautinių keleivių pervežimo pajamas 

**įskaitant lietuvių keleivių pervežimo išlaidas užsienyje 

Šaltinis: Lietuvos bankas, VTD skaičiavimai 

 

2012 m. kelionių paslaugų eksportas sudarė 24,4 proc. viso paslaugų eksporto ir 4,0 proc. viso Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto.  

 



 

 

 

Užsienio turistų ir vienadienių lankytojų kelionių skaičius į Lietuvą 2008-2012 m., mln. 

 
 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2012 metai turizmo sektoriui buvo rekordiniai: 

- 2012 m. užsienio turistų kelionių skaičius į Lietuvą siekė 1,9 mln. (+7 proc.), o vienadienių lankytojų -   3,1 mln. (+12,8 proc.). Jei palygintume 

2008 ir 2012 m. rezultatus, užsienio turistų kelionių skaičius į Lietuvą užaugo net 18 proc., o vienadienių lankytojų – 8 proc.  

- Remiantis Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) duomenimis, 2012 m. tarptautinių (užsienio) turistų kelionių skaičius pasaulyje augo 4 proc., 

Europoje – 3,6 proc., o Lietuvoje augimas sudarė 7 proc.  

- Europos kelionių komisijos (EKK) duomenimis, 2012 m. pagal užsienio turistų skaičiaus augimą Lietuva buvo 2-a Europoje, o pagal užsienio 

turistų nakvynių augimą – pirmavo. 

 



 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VTD skaičiavimai 

 

2012 m. didžiausiu užsienio turistų kelionių skaičiumi į Lietuvą 

pasižymėjo Baltarusija (373,8 tūkst. arba 20 proc.), Rusija (328,4 

tūkst. arba 17 proc.), Lenkija (190,5 tūkst. arba 10 proc.), Latvija 

(190,1 tūkst. arba 10 proc.) bei Vokietija (161,7 tūkst. arba 9 

proc.). Šios penkios atvykstamojo turizmo rinkos sugeneravo 66 

proc. užsienio turistų kelionių į Lietuvą.  

 

 

Užsienio turistų kelionių skaičius į Lietuvą iš 10 didžiausių 

užsienio rinkų 2012 m., tūkst. ir 2012/2011 m. pokytis, proc. 

2012 m. 
reitingas 

Šalis 2012 m. 2012/2011 m. 
pokytis, proc. 

1 Baltarusija 373,8 9,9% 

2 Rusija 328,4 28,0% 

3 Lenkija 190,5 -11,6% 

4 Latvija 190,1 6,4% 

5 Vokietija 161,7 6,9% 

6 Suomija 68,2 -2,4% 

7 JK 65,6 10,0% 

8 Estija 54,1 1,0% 

9 Norvegija 51,0 17,5% 

10 Švedija 45,6 -18,2% 

  Kitos šalys 370,6 5,8% 

  Iš viso 1899,5 7,0% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VTD skaičiavimai 

 

2012 m. iš 10 didžiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų 

užsienio turistų kelionių skaičius augo net iš 7 šalių: Rusijos (+28 

proc.), Norvegijos (+18 proc.), JK (+10 proc.), Baltarusijos (+10 

proc.), Vokietijos (+7 proc.), Latvijos (+6 proc.) bei Estijos (+1 

proc.), sumažėjo tik iš Švedijos (-18 proc.), Lenkijos (-12 proc.) 

bei Suomijos (-2 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vidutinė viešnagės trukmė ir vidutinės išlaidos. 2012 m. vidutiniškai vieno užsienio turisto kelionės trukmė Lietuvoje siekė 4,4 nakvynės ir 

palyginus su 2011 m. nepasikeitė, vidutinės vienos kelionės išlaidos sudarė 1271,8 Lt arba 2,2 proc. daugiau nei 2011 m. 

 

Kelionės tikslas. 2012 m. daugiausia turistų kelionių į Lietuvą buvo laisvalaikio tikslu (36 proc.), draugų ir giminių lankymo (25 proc.), verslo ir 

profesiniais reikalais (29 proc.), apsipirkimo (7 proc.), sveikatinimo tikslais atvyko palyginus nedaug turistų (2 proc.). 

 

Lytis. 2012 m. didesnė dalis užsienio turistų kelionių teko vyrams (2012 m. – 68 proc.), o moterims – mažesnė (2012 m. – 32 proc.).  

 

Amžius. 2012 m. didžiausia dalis užsienio turistų kelionių į Lietuvą teko 25-34 m. (24 proc.), 35-44 m. (28 proc.) ir 45-54 m. (24 proc.) bei 55-

64 m. (12 proc.) keliautojams. 

 

Transportas. 2012 m. daugiausia užsienio turistų atvyko į Lietuvą lengvuoju automobiliu (44 proc.), lėktuvu (35 proc.), autobusais (12 proc.), o  

traukiniais (5 proc.), laisvais/keltais (2 proc.) palyginus nedaug turistų. 

 

Pagrindinis informacijos šaltinis apie Lietuvą. Vykdami į Lietuvą užsienio turistai semiasi informacijos iš draugų ir giminių (2012 m. – 49 

proc.), ankstesnių vizitų į Lietuvą (2012 m. – 42 proc.) bei interneto (2012 m. – 41 proc.), nemaža dalis taip pat vadovaujasi verslo partnerių 

patarimais (13 proc.). 

 

Apsilanko pirmą/ nebe pirmą kartą. Dauguma užsienio turistų Lietuvoje lankosi nebe pirmą kartą (2012 m. – 72 proc.). 

 

Aplankytos vietos. 2012 m. didžiausių užsienio turistų srautų sulaukė Vilnius (62 proc.), Kaunas (28 proc.), Klaipėda (16 proc.) bei Trakai (12 

proc.), o kurortuose lankėsi šiek tiek mažiau užsienio svečių -  Palanga (8 proc.), Druskininkai (7 proc.), Kuršių Nerija (4 proc.). 

 

Apgyvendinimas. 2012 m. 59 proc. užsienio turistų apsistojo Lietuvos apgyvendinimo įstaigose, daugiausia viešbučiuose (52 proc. atvykusių 

užsienio turistų). 

 

Apsistojimo trukmė. Didesnė dalis užsienio turistų kelionių į Lietuvą sudaro trumpesnės nei 4 nakvynių kelionės (2012 m. – 67 proc.), mažesnė 

dalis turistų atvyksta į Lietuvą ilgesniam laikui (2012 m. – 33 proc.). 

 

Išlaidos. 2012 m. užsienio turistai daugiausia pinigų Lietuvoje išleido maistui bei pirkiniams (32 proc.), gėrimams (23 proc.), apgyvendinimui 

(16 proc.) bei transportui (10 proc.), mažiau pinigų skyrė laisvalaikiui bei kultūrai (6 proc.), o išlaidos vizai buvo palyginus nedidelės (2 proc.). 

 

Kelionės vertinimas. Dauguma turistų kelionę į Lietuvą vertina labai gerai (2012 m. – 61 proc.) arba gerai (2012 m. – 36 proc.). 

 

Sezoniškumas. Remiantis apgyvendinimo įstaigų statistika, daugiausia užsienio turistų sulaukiama gegužės-rugsėjo mėnesiais (gegužę-10 proc., 

birželį – 11,3 proc., liepą – 14 proc., rugpjūtį – 13,8 proc., rugsėjį – 9,5 proc. metinio dydžio), o pikas pasiekiamas liepą ir rugpjūtį. 



Apgyvendinimo įstaigų statistika. 2012 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo 59 proc. iš 1,9 mln. atvykusių užsienio turistų bei 33 

proc. iš 2,6 mln. vietinių turistų, keliavusių po šalį.  

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

  
2012 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo beveik 2 mln. turistų (1,978 mln.; augimas +10,3 proc.), iš jų 1,1 mln. sudarė užsieniečiai 

(+12,1%) ir 0,9 mln. – vietiniai turistai (+8 proc.). Turistų nakvynių skaičius  sudarė 5,266 mln. (+6,9 proc.), iš jų vietinių turistų nakvynių 

skaičius – 2,643 mln. (+3,8 proc.), užsieniečių –  2,622 mln. (+10,3 proc.). 2012 m. net 92 proc. užsieniečių, nakvojusių Lietuvos viešbučiuose ar 

kitose apgyvendinimo įstaigose, atvyko iš Europos, 4 proc. – iš Azijos šalių (Japonijos, Kinijos, kt.), o 3 proc. – iš Amerikos (Šiaurės, Pietų ir C. 

Amerikos).   

 

2008 m. vietinių ir užsienio turistų proporcijos Lietuvos apgyvendinimo įstaigose buvo apyligės, 2010-2012 m. užaugo užsienio turistų dalis. Ir 

212 m. ji sudarė atitinkamai jau net 57 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apgyvendinimo įstaigų statistika: 

10 pagrindinių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų 2012 m.  

     Turistų sk. 
2012 m., 

tūkst.  

Pokytis 
2012/11 m. 

1 Rusija 214,3 45% 

2 Vokietija 145,0 12% 

3 Lenkija 127,0 -9% 

4 Baltarusija 117,0 27% 

5 Latvija 76,4 16% 

6 Estija 39,7 6% 

7 JK 37,8 15% 

8 Suomija 37,5 3% 

9 Italija 30,1 -4% 

10 Norvegija 26,5 32% 

  Kitos rinkos 273,9 1,3% 

  VISO 1125,3 12,1% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2012 m. šalies apgyvendinimo įstaigos daugiausia sulaukė užsienio svečių iš Rusijos (214,3 tūkst.), Vokietijos (145 tūkst.), Lenkijos (127 

tūkst.), Baltarusijos (117 tūkst.) ir Latvijos (76,5 tūkst.). Užsienio rinkų turistų, nors vieną naktį praleidusių Lietuvos apgyvendinimo 

įstaigose, skaičius 2012 m. padidėjo net 8 iš TOP 10 svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų. Pagal augimo tempus ir toliau pirmavo 

Rusija (+45 proc.). Dviženkliu augimu taip pat džiugino Norvegija (+32 proc.), Baltarusija (+27 proc.), Latvija (+16 proc.), Jungtinė Karalystė 

(+15 proc.), Vokietija (+12 proc.). Turistų srautai iš Estijos (+6 proc.) ir Suomijos (+3 proc.) augo ne taip sparčiai. Turistų sumažėjo tik iš 

Lenkijos (-9 proc.) ir Italijos (-4 proc.). 

2012 m. 57,5 proc. užsieniečių, apsistojusių Lietuvos apgyvendinimo įstaigose atvyko iš ES šalių, palyginus su 2011 m. šių turistų skaičius 

užaugo 3,1 proc., iš visų kitų šalių – 27 proc. (pagrinde šį augimą nulėmė Rusija, Baltarusija). 2012 m. 61 proc. visų užsienio turistų Lietuvos 

apgyvendinimo įstaigose sudarė turistai iš Lietuvos TIC šalių: Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos, 

Prancūzijos bei trijų Skandinavijos šalių (Suomijos, Švedijos, Norvegijos), palyginus su 2011 m. augimas sudaro 12,4 proc., iš visų kitų šalių – 

11,6 proc. 

 

2012 m. Lietuvos viešbučiuose ir moteliuose apsigyveno 80,6 proc. visų turistų (2011 m. – 79,7 proc.), 89,6 proc. užsienio turistų (2011 m. – 

90,6 proc.), 68,7 proc. lietuvių turistų (2011 m. -  65,8 proc.)  viešėjusių šalies apgyvendinimo įstaigose. Vertėtų pažymėti, kad didžiausia dalis 



užsieniečių apsistojo viešbučiuose (87 proc.), o kitoms apgyvendinimo įstaigoms teko palyginus nedidelė dalis. Tuo tarpu be viešbučių (66,7 

proc.) nemaža dalis lietuvių turistų ilsėjosi šalies sanatorijose, reabilitacijos centruose (9,1 proc.), apsistojo poilsio nameliuose (9,3 proc.) ar 

privačiame apgyvendinimo sektoriuje (6,1 proc.). 

 

Nagrinėjant pagrindinių apgyvendinimo sektorių statistiką, matyti, kad 2012 m. turistų skaičius labiausiai užaugo nakvynės namuose (bendras 

turistų skaičius (43 tūkst.) – padidėjo 89 proc., lietuvių turistų (23,7 tūkst.) – užaugo 84 proc., užsienio turistų (19,3 tūkst.) – 96 proc.), 

privačiame apgyvendinimo sektoriuje (bendras turistų skaičius (96 tūkst.) – padidėjo 15,7 proc., lietuvių turistų ( 52 tūkst.) – 1 proc., užsieniečių 

(43,9 tūkst.) – 40 proc.), viešbučiuose (bendras svečių skaičius (1,55 mln.) padidėjo 12,3 proc., lietuvių (568,7 tūkst.) – 14,1 proc., užsieniečių 

(982 tūkst.) – 11,2 proc.).  

 

2012 m. tarp apgyvendinimo įstaigų svečių iš užsienio populiariausi buvo: Vilnius – 57 proc., Kaunas – 11 proc., Druskininkai – 9 proc., 

Klaipėda – 8 proc. bei Palanga – 4 proc. Lietuviai daugiausia viešėjo šių miestų apgyvendinimo įstaigose: Druskininkų – 18,4 proc., Palangos – 

17,5 proc., Vilniaus – 16,7 proc., Klaipėdos – 8 proc. bei Kauno – 6 proc.  

 

2012 m. Lietuvos viešbučiams pavyko pagerinti užimtumo rodiklius – 2011 m. vidutinis metinis Lietuvos viešbučių numerių užimtumas siekė 

44,5 proc., o 2012 m. – 45,5 proc. 2012 m. tik rugsėjo ir gruodžio mėnesiais Lietuvos viešbučių užimtumas buvo mažesnis nei 2011 m. 

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

 

 



Turistų skaičius Lietuvos kurortų apgyvendinimo įstaigose 2011-2012 m., tūkst. 

  

Turistų sk. Nakvynių sk. 

2012 m. 2012/2011 m. pokytis, proc. 2012 m. 2012/2011 m. pokytis, proc. 

iš viso lietuviai užsieniečiai iš viso lietuviai užsieniečiai iš viso lietuviai užsieniečiai iš viso lietuviai užsieniečiai 
Iš viso 
(Respublika) 1977,5 852,2 1125,3 10,3 8,0 12,1 5265,6 2643,3 2622,3 6,9 3,8 10,3 
Druskininkų sav. 261,3 157,0 104,3 10,7 7,4 15,9 1063,1 472,1 591,1 8,3 3,3 12,7 
Palangos m. sav. 198,7 149,3 49,4 9,0 7,4 14,0 884,3 732,8 151,6 1,2 -1,3 15,3 
Neringos sav. 49,5 26,0 23,5 5,8 13,7 -1,8 134,8 80,3 54,5 10,8 19,5 0,1 
Birštono sav. 29,2 25,7 3,5 17,5 22,0 -7,8 155,4 120,6 34,8 -0,5 3,5 -12,2 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Lietuvos kurortų apgyvendinimo įstaigose 2012 m., lyginant su 2011 

turistų skaičius augo visose kurortuose. Didžiausiu užsienio ir vietinių 

turistų antplūdžiu džiaugėsi Druskininkų (261,3 tūkst.) bei Palangos (198,7 

tūkst.) apgyvendinimo įstaigos, o turistų skaičius palyginus su 2011 m. 

išaugo Druskininkuose – 10,7 proc., Palangoje – 9,0 proc., Neringoje – 5,8 

proc., Birštone – 17,5 proc. 2011-2012 m. užsienio turistų skaičius užaugo 

Druskininkų (+15,9 proc.) bei Palangos (+14 proc.) apgyvendinimo 

įstaigose, kitose kurortuose sumažėjo.  

 

2012 m. palyginus su 2008 m. didžiausias užsienio turistų srautų 

padidėjimas pastebimas Druskininkų apgyvendinimo įstaigose (+56 proc.). 

Palangos (+27 proc.) ir Birštono (+21 proc.) kurortuose augimas žymiai 

mažesnis, o Neringoje užsienio turistų srautai minėtu laikotarpiu sumažėjo 

17 proc. 

 

 

 

 



Išvykstamasis turizmas 

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2012 m. Lietuvos turistai į užsienį keliavo 1,7 mln. kartų arba 11,9 proc. daugiau nei 2011 m., lyginant su 

2008 m. – 2,8 proc. mažiau.  

 

2012 m. vienadienių kelionių skaičius siekė 2,4 mln. ir lyginant su 2011 m. sumažėjo 3,7 proc., o lyginant 

su 2008 m. – padidėjo 15 proc.  

 

Vidutinės išlaidos ir kelionės trukmė. 2012 m. Lietuvos turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos 

užsienyje sudarė 1491,4 Lt (+0,2 proc.), o vidutinė viešnagės trukmė – 7,6 nakvynės (2011 m. – 7 

nakvynės). 

 

Lytis. 2012 m. iš 1,7 mln. lietuvių turistų kelionių į užsienį į 54 proc. kelionių vyko vyrai, į 46 proc. – 

moterys.   

 

Amžius. 2012 m. į užsienio keliones daugiausia vyko 25-44 m. (52 proc.) ir 45-64 m. (33 proc.) lietuvių 

turistų. 

 

Kelionės tikslas. 2012 m. net 81 proc. arba 1,387 mln. (+10,5 proc.) lietuvių turistų kelionių į užsienį 

buvo asmeniniais tikslais: laisvalaikio (38 proc.), giminių ir draugų lankymo tikslu (37 proc.), 

apsipirkimo (3 proc.) ir sveikatinimo (1 proc.) tikslu palyginus nedaug; turistų kelionių skaičius verslo ir 

profesiniais reikalais siekė 19 proc. arba 0,32 mln. (+18 proc.).  

 

Išlaidos. 2012 m. lietuvių turistų išlaidos užsienyje pasiskirtė tokiu būdu: transportas (26 proc.), 

apgyvendinimas (22 proc.), maistas bei gėrimai (14 proc.), paslaugų paketai (14 proc.), pirkiniai (13 

proc.) bei laisvalaikis (9 proc.). 

 

Apgyvendinimas. Išvykę į užsienio keliones lietuvių turistai daugiausia apsistoja viešbučiuose (2012 m. 

– 42 proc.) ar pas gimines ir draugus (2012 m. - 43 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lietuvių turistų kelionių skaičius į užsienį, 2008-2012 m., tūkst. 

    2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011 2012/2008 

1 Latvija 202,2 160,6 164,3 191,3 214,4 12,1% 6,0% 

2 JK 129,0 91,4 106,3 149,3 209,8 40,5% 62,6% 

3 Baltarusija 217,2 194,5 202,9 170,0 166,0 -2,4% -23,6% 

4 Lenkija 132,9 125,9 125,9 145,0 154,4 6,5% 16,2% 

5 Rusija 115,5 98,3 101,0 100,2 112,7 12,5% -2,4% 

6 Vokietija 136,7 104,4 122,3 116,5 112,0 -3,9% -18,1% 

7 Turkija 73,2 60,0 62,5 55,7 76,7 37,7% 4,8% 

8 Norvegija 51,5 34,4 41,4 45,2 59,2 31,0% 15,0% 

9 Ispanija 27,3 20,6 35,0 53,6 58,3 8,8% 113,6% 

10 Airija 82,5 31,1 33,3 45,5 54,7 20,2% -33,7% 

  Kitos šalys 589,2 367,2 416,0 454,2 489,3 7,7% -17,0% 

  Iš viso 1757,2 1288,4 1410,9 1526,5 1707,5 11,9% -2,8% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Populiariausios destinacijos. 2012 m. daugiausia lietuvių turistinių kelionių buvo į Latviją (12,6%), JK 

(12,3 proc.), Baltarusiją (9,7 proc.), Lenkiją (9,0 proc.) bei Rusiją (6,6 proc.). 2012 m. palyginus su 2011 

m.  krito kelionių skaičius į Baltarusiją (-2,4 proc.) ir Vokietiją (-3,9 proc.).  

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Kaip matome, 2011-2012 m. lietuvių turistų, važiavusių į užsienį per Lietuvos kelionių agentūras ar 

organizatorius sumažėjo 1,1 proc. ir sudarė 183,2 tūkst. Į Lietuvą per mūsų šalies turizmo įmones 

atvykusių užsienio turistų skaičius 2012 m. siekė 128,3 tūkst. arba 23,2 proc. daugiau nei 2011 m. 

 

2012 m. Lietuvos kelionių organizatorių ir agentūrų paslaugomis vykstant į Lietuvą pasinaudojo tik apie 7 

proc. visų užsienio turistų atvykusių į Lietuvą (įskaitant nakvojusius pas gimines, draugus, viso 1,9 mln.) 

bei tik apie 11 proc. į užsienį išvykusių lietuvių turistų (viso 1,7 mln.).  

 

2012 m. iš 128,3 tūkst. per Lietuvos kelionių organizatorius ir agentūras daugiausia atvyko turistų iš 

Vokietijos (26,6 proc.) bei Rusijos (19,6 proc.). 

 

 

 



6 lentelė. TOP 10 šalių, į kurias per kelionių organizatorius ir agentūras išvyko lietuvių turistai, 

tūkst.,  2008-2012 m. (sureitinguota pagal 2012 m.) 

2012 m. 
reitingas 

Šalis 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011 2012/2008 

1 Turkija 70,8 58,2 56,7 50,6 41,7 -17,7% -41,2% 

2 Egiptas 58,1 42,7 41,8 23,6 17,9 -24,1% -69,2% 

3 Graikija 27,3 21,9 15,6 15,8 14,8 -6,6% -45,9% 

4 Ispanija 17,6 13,7 12,0 11,1 12,4 11,7% -29,9% 

5 Italija 15,3 8,8 7,6 8,8 10,4 18,1% -32,0% 

6 Bulgarija 4,5 3,9 3,2 6,1 8,6 41,3% 89,6% 

7 Prancūzija 11,2 6,1 5,0 6,1 6,3 3,2% -43,6% 

8 Estija 7,0 3,5 3,6 5,0 6,3 26,5% -10,0% 

9 Vokietija 6,6 4,4 3,6 4,5 6,2 38,6% -6,9% 

10 Lenkija 7,7 5,1 5,1 5,5 6,0 8,8% -21,6% 

 Kitos šalys 92,5 55,3 44,5 48,1 52,7 9,5% -43,0% 

 Iš viso 318,7 223,6 198,7 185,2 183,2 -1,1% -42,5% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2012 m. populiariausios šalys, į kurias per kelionių organizatorius ir agentūras išvyko lietuvių turistai 

buvo Turkija (22,7 proc.), Egiptas (9,8 proc.), Graikija (8,1 proc.), Ispanija (6,7 proc.), Italija (5,7 proc.) . 

2011-2012 m. iš TOP-10 didžiausiu augimu džiaugėsi Bulgarijos kryptis (+41 proc.).  

 

Kelionių organizatorių ir agentūrų pajamos. 2012 m. Lietuvos turizmo kelionių agentūrų ir 

organizatorių pajamos iš atvykstamojo turizmo siekė 112,5 mln. Lt (+4,2 proc.), iš išvykstamojo – 906,8 

mln. Lt (+14,7 proc.). 

 

Vietinis turizmas 

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Vietinių turistų kelionės. Pastaraisiais metais vietinių turistų kelionių skaičius po šalį pamažu auga, 

tačiau vis dar nepasiekti 2008 m. rezultatai:  

 2012 m. vietinių turistų kelionės po Lietuvą sudarė 2,52 mln. arba 1,5 proc. daugiau nei 2011 m. 

ir 10,8 proc. mažiau nei 2008 m.  

 2012 m. vidutinės vienos vietinio turisto kelionės po Lietuvą išlaidos sudarė 160,9 Lt arba 1,7 

proc. daugiau nei 2011 m. bei 1,6 proc. mažiau nei 2008 m. 



 2012 m. iš viso vietinių turistų išlaidos siekę 404,8 mln. Lt arba 3,2 proc. daugiau nei 2011 m. ir 

12,2 proc. mažiau nei 2008 m. 

 2012 m. vidutinė vienos vietinio turisto kelionės trukmė sudarė 2,7 nakvynės (2008 m. – 2,9 

nakvynės, 2011 m. – 2,7). 

 2012 m. vietinių turistų nakvynių skaičius siekė 6,84 mln. arba 0,8 proc. daugiau nei 2011 m. ir 

15,1 proc. mažiau nei 2008 m. 

Apgyvendinimas. tendencijos išlieka panašios – 2012 m. kelionių po Lietuvą metu 43 proc. vietinių 

turistų apsistojo pas gimines ir draugus (2008 ir 2011 m. – 45 proc.), 23 proc. pasirinko apgyvendinimą 

viešbučiuose ir moteliuose (2008 m. – 22 proc., 2011 m. – 21 proc.). 

 

Kelionės tikslas. 2012 m. vietinių turistų kelionių prioritetai buvo: 42 proc.  - draugų ir giminių 

lankymas,  29 proc.  – atostogos, poilsis, laisvalaikis, 12 proc.  -  kelionės tikslas buvo verslas, profesiniai 

interesai ir 8 proc.  – nuosavo sodo namelio, sodybos lankymas, sveikatinimo tikslu keliavo 3 proc. 

vietinių turistų. Lyginant su 2008 ir 2011 m. – prioritetai išliko panašūs. 

 

Išlaidos. 2012 m. vietiniai turistai išleido daugiausia pinigų apgyvendinimui (30 proc.), maistui bei 

gėrimams (24 proc.) bei transportui (23 proc.), pirkiniai sudarė 12 proc. išlaidų. Lyginant su 2011 m. ir 

2008 m. išlaidų struktūra pasikeitė nežymiai.  

 

Vietinių vienadienių lankytojų kelionės. Nepaisant 2008-2012 m. sumažėjusio vietinių lankytojų 

kelionių skaičiaus po Lietuvą, vidutinės vienos kelionės išlaidos užaugo net 18 proc.: 

 2012 m. vienadienių lankytojų kelionių skaičius buvo 4,5 karto didesnis nei su nakvyne  ir sudarė 

11,3 mln. arba 3,2 proc. mažiau nei 2011 m. ir 33,8 proc. mažiau nei 2008 m. 

 2012 m. vietiniai vienadieniai lankytojai kelionėms po šalį išleido 892,1 mln. Lt  arba 1,8 proc. 

daugiau nei 2011 m. ir 21,9 proc. mažiau nei 2008 m. 

 2012 m. vidutinės vienadienio lankytojo kelionės išlaidos siekė 78,7 Lt arba 5,1 proc. daugiau nei 

2011 m. ir 18 proc. daugiau nei 2008 m. 

 

Pajamos iš vietinio turizmo. Bendros pajamos iš vietinio turizmo (vienadienių lankytojų ir turistų) 2012 

m. sudarė 1,297 mlrd. Lt arba 2,2 proc. daugiau nei 2011 m. ir 19,1 proc. mažiau nei 2008 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2012 m. suvestinė 
 

Turistų kelionių skaičius 2010-2012 m., mln. 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2012/2011 m. 

Atvykusių į Lietuvą 1,5  1,8  1,9 +7 % 

Išvykusių iš Lietuvos 1,4 1,5 1,7 +11,9 % 

Vietinių turistų 2,45  2,48  2,52 +1,5 % 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Lietuvos turizmo sektoriaus pajamos bei lietuvių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos užsienyje 

2010 -2012 m., mlrd. Lt 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2012/2011 m. 

Atvykstamojo turizmo 2,7 3,4 3,9 +13% 

Vietinio turizmo 1,2 1,3  1,3 +2,2% 

Atvykstamasis+vietinis 3,9 4,7 5,2 +10,1% 

Išvykstamojo turizmo 

išlaidos 

2,5 2,4 2,9 +17,9% 

Šaltinis: Lietuvos bankas; Lietuvos statistikos departamentas 

 

 

 


