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1. Užsienio turistų Lietuvoje apklausa Projekto kontekste 
 

 

Nacionalinės turizmo plėtros 2014-2020 programoje numatyta būtinybė turėti nuoseklių ir patikimų rinkos 
tyrimų duomenų apie Lietuvos turizmo produktų kokybę, paklausą ir vartotojus. Tai leistų objektyviau vertinti 

tiek pavienių turizmo sektorių, tiek visos turizmo veiklos rezultatus ir padėtų parengti tikslesnes raidos 
prognozes ir turizmo planavimo dokumentus. Veiksminga turizmo sektoriaus stebėsena (operatyvi turizmo 

statistika, nuolatiniai ir atrankiniai tyrimai, rezultatų analizė ir prognozės) didintų ir Lietuvos turizmo produktų 

konkurencingumą. Visuomenei, valstybės ir savivaldybės institucijoms bei turizmo verslui reikalinga kokybiška 
informacija apie turizmo sektoriaus galimybes, plėtros trikdžius. Tam numatyta atlikti potencialių ir 

apsilankiusių turistų apklausas. 

Potencialių ir Lietuvoje apsilankiusių turistų apklausų pagalba siekiama objektyviai įvertinti Lietuvos turizmo 

sektorių ir jo veiklą. Taip pat parengti tikslesnes raidos prognozes bei turizmo planus. Tikimasi, kad šis 
Projektas padės įvertinti skirtingus su Valstybinio turizmo departamento veikla susijusius aspektus bei 

palyginti jų vertinimą su 2006 metais atliktų tyrimų rezultatais. 

Bendrasis Projekto uždavinys – atlikti Lietuvos, kaip šalies turizmui, vertinimą bei suformuluoti iš to 
išplaukiančias išvadas. 

Projektas vykdomas keliais etapais: 

 
I etapas: turizmo sektoriui tikslinių užsienio auditorijų gyventojų apklausa; 

II etapas: Lietuvoje besilankančių turistų apklausa; 

III etapas: atliktų tyrimų pagrindu sukurtas klausimynas, leidžiantis nuolatos rinkti ir sisteminti informaciją. 

Remiantis Projekto techninėje specifikacijoje pateikta informacija, I Projekto etape atlikta:  

 Valstybinio turizmo departamento (toliau – Departamentas) tikslinių užsienio auditorijų gyventojų 

apklausa. Tyrimas baigtas 2014 m. gruodžio 31 d. 

 Apklausa vykdyta 5 miestuose: Stokholme, Osle, Berlyne, Miunchene ir Varšuvoje. Apklausa atlikta 

internetu, naudojant interneto vartotojų panelius Švedijoje, Norvegijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. 

Kiekviename mieste apklausta po 200 gyventojų, kurie nėra buvę Lietuvoje, tačiau žino Lietuvą.  

 Tyrimas leido: 

 įvertinti Lietuvą kaip šalį turizmui, palyginti, kaip pasikeitė mūsų šalies vertinimas lyginant su 

2006 metais (tarp Oslo ir Berlyno gyventojų); 
 įvertinti Lietuvai svarbius turizmo aspektus, t.y. atskiras turizmo sritis (kultūrinis turizmas, 

sveikatinimas ir SPA, savaitgalio turizmas, aktyvus turizmas, kaimo turizmas, šeimų turizmas, 

kulinarinis turizmas bei konferencijų turizmas); 

 pamatuoti įvairių rinkodarinių kampanijų (pvz., lauko reklama, interneto svetainės, straipsniai 

žiniasklaidoje, kampanija socialiniuose tinkluose ir kt.) kiekviename iš tiriamų miestų efektyvumą 
(pastebėjimą, identifikavimą, susidomėjimą bei įsitraukimą); 

 nustatyti bazinius rodiklius bei vertinimo indeksą, leisiantį pakartotinai atlikti Lietuvos, kaip šalies 

turizmui, vertinimo tyrimus, nepririšant tyrimo rezultatų prie konkretaus tyrimų paslaugų tiekėjo; 
pateikiant aiškius, viešai prieinamus rodiklius ir jų matavimo principus. 

 

II Projekto etape atlikta:  

 Lietuvoje besilankančių turistų apklausa. Šio etapo tyrimą sudaro 2 dalys: kokybinis tyrimas ir 

kiekybinis tyrimas.  

 Kokybinis tyrimas – 5 ID (giluminiai interviu) su Lietuvoje besilankančiais turistais. Giluminiai interviu 

atlikti su turistais iš penkių šalių. Tyrimas baigtas 2014 m. gruodžio 31 d. 

 Šis tyrimo metodas atskleidė „turisto kelionę“ nuo pradinio informacijos „taško“, t.y. iš kur sužinojo 

apie Lietuvą, kodėl nusprendė atvykti, kaip vyko jo sprendimo priėmimas ir apsisprendimas; kokiu 

transportu atvyko ir kaip vertina šį etapą, bei atskleidžiant jo tolimesnę patirtį Lietuvoje: 

 kokiu tikslu atvyko ir kokiomis turizmo paslaugomis naudojosi (kultūrinis turizmas, sveikatinimas 
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ir SPA, savaitgalio turizmas, aktyvus turizmas, kaimo turizmas, šeimų turizmas, kulinarinis 

turizmas bei konferencijų turizmas), kaip jas vertina, kur lankėsi Lietuvoje; 

 kaip vertina apgyvendinimo paslaugas (kainos-kokybės santykis, aptarnavimas, informacijos 

gavimą, galimybę susikalbėti su aptarnaujančiu personalu); 
 transportą (maršrutų patogumą, tikslumą, aiškumą, atsiskaitymo galimybes ir pan.); 

 restoranus bei kitas maitinimo įstaigas (pvz., kainas, pasiūlymus, meniu pateikiamą informaciją 

apie patiekalus, ingredientus, personalą); 

 bei kitus su buvimu Lietuvoje susijusius aspektus (saugumo jausmą, žmones ir kt.). 

 

 Kiekybinis tyrimas – 1000 interviu su Lietuvoje apsilankiusiais užsienio turistais. Apklausa baigta 2015 

m. rugpjūčio 31 d.  

 Tyrimas atliktas su jau iš Lietuvos išvykstančiais turistais oro uostuose (Vilniaus bei Kauno), 

geležinkelio ir/arba autobusų stotyse. Apklausa atlikta asmeninio interviu metodu (F2F). Apklausos 

metu parengtos ir kortelės-lankstinukai su informacija apie tyrimą bei nuoroda internete, kurioje 

apsilankę turistai anketą galėtų užpildyti vėliau. Konkrečių šalių turistų kvotos nustatytos kartu su 

Departamentu Projekto derinimo eigoje.  

 Tyrimas turi pasiekti šiuos tikslus: 

 kokybinio (ID) tyrimo metu išgryninti aspektai performuluoti į teiginius ir įvertinti naudojantis 

2006 metų tyrime naudota skale;  

 tai leido įvertinti naujus, šiai dienai Lietuvos turizmui aktualius klausimus. Šio tyrimo metu 

kiekybiškai įvertintos ir pamatuotos visos ID paminėtos temos bei jų aspektai; 
 šalia minėtų kriterijų pamatuotas ir NPS rodiklis, kuris leido įvertinti, kiek turistai linkę Lietuvą 

rekomenduoti aplankyti kitiems.  

III etape atliktų tyrimų pagrindu turi būti sukurtas klausimynas, kuris leistų nuolatos rinkti informaciją 
bei kas tam tikrą laiko periodą ją sisteminti ir sekti vertinimo rezultatus. Klausimyną numatoma platinti 

vietose, kur didesnis užsienio turistų srautas (pvz., viešbučiuose, SPA centruose, turizmo informacijos 

centruose, oro uostuose registravimosi į lėktuvus punktuose ir pan.).  
 

Įgyvendinus numatytas Projekto veiklas, turi būti pasiekti Projekto rezultatai:  
 

1. Pateikta išsami atliktų tyrimų analizės ataskaita, kurioje:  

 pateikiami tikslinių turizmo sektoriaus užsienio auditorijų gyventojų apklausos rezultatai;  

 pateikiami Lietuvoje besilankančių verslo ir poilsio turistų apklausos rezultatai; 

 suformuluotos apklausų išvados.  

 

2. Galutinėje Projekto ataskaitoje pateiktos pagrįstos išvados ir rekomendacijos dėl Lietuvos kaip šalies 

turizmui galimybių plėtojimo;  

 sukurtas trumpas klausimynas, kuris leistų nuolatos rinkti informaciją, bei kas tam tikrą laiko 

periodą (pvz., kas ketvirtį) ją sisteminti ir sekti vertinimo rezultatus. 
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2.  Užsienio turistų apklausos metodologija 

Toliau ataskaitoje pateikiamos metodologinės užsienio turistų apklausos įgyvendinimo gairės, apklausos 

vykdymo techninė ataskaita, duomenų analizės principų aprašai. 

2.1  Apklausos metodas 

Apklausos metu buvo numatyta derinti du respondentų apklausos būdus: tiesioginį interviu (CAPI: computer 
assisted personal interview) ir interviu internetu (CAWI: computer assisted web interview), tačiau visi tyrime 
dalyvavę užsienio turistai apklausti tiesioginio interviu būdu. Didžioji dauguma turistų, kurių buvo paprašyta 

dalyvauti tyrime, apklausoje internetu dalyvauti atsisakė. 

2.2  Tyrimo tikslinė grupė 

Tyrimo metu buvo apklausiami užsienio šalių turistai Lietuvoje: 

1. atvykę iš su Departamentu suderintų užsienio šalių (Baltarusijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, 
Estijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, 

Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos); 

2. esantys ne lietuvių kilmės; 

3. besilankantys turizmo/ verslo tikslais; 

4. negyvenę Lietuvoje ilgiau nei 3 mėnesius; 

5. kelionės į Lietuvą metu praleidę šalyje 1 ir daugiau naktų; 

6. vyresni nei 18 metų. 

2.3  Tikslinės grupės imtis ir atranka 

Iš viso užsienio turistų Lietuvoje tyrimo metu numatyta apklausti 1000 turistų. Apklausti 1004 turistai.  

Respondentų atrankos tyrimui metu buvo laikomasi taisyklės iš vienos šeimos/ nedidelės keliautojų grupės 

apklausti ne daugiau kaip vieną respondentą; iš didelių turistų grupių apklausti ne daugiau kaip 3 užsienio 
turistus. Lyties ar amžiaus kvotos atrenkant respondentus apklausai taikytos nebuvo. 

Tyrimo metu buvo siekiama apklausti po 50 užsienio turistų iš Baltarusijos, Belgijos ir Olandijos (bendra 
kvota), Didžiosios Britanijos, Estijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, 

Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos. Iš Vokietijos atvykusių užsienio turistų buvo 

numatyta apklausti 150. 

2.4  Tyrimo instrumentas 

Atliekant apklausą naudojamas Paslaugų teikėjo sukurtas ir Perkančiosios organizacijos patvirtintas 
standartizuotas klausimynas. 

2.5 Apklausos atlikimo techninė ataskaita 

Apklausa pradėta vykdyti 2015 metų liepos 1 dieną, baigta 2015 metų rugpjūčio 28 dieną. Apklausos metu 
apklausti 1004 užsienio turistai. 
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Faktinis apklaustų turistų skaičius pagal gyvenamąją šalį: 

 

Baltarusija............................................................52 

Belgija/ Olandija.........................................50 (27/23) 

Didžioji Britanija....................................................50 

Estija....................................................................50 

Ispanija................................................................56 

Italija...................................................................51 

Izraelis.................................................................52 

Japonija................................................................30 

JAV......................................................................50 

Kinija...................................................................46 

Latvija.................................................................51 

Lenkija................................................................50 

Norvegija.............................................................50 

Prancūzija............................................................50 

Rusija..................................................................52 

Suomija...............................................................50 

Švedija................................................................52 

Vokietija.............................................................152 

 

Apklausos vykdymo metu Paslaugų teikėjui sunkiai sekėsi surasti reikiamą japonų turistų Lietuvoje kvotą. 
Pasitarus su Departamentu, japonų turistų kvotos leista nebaigti, vietoj jos papildomai apklausiant kitų 

tautybių užsienio turistus. 

 

Apklaustų turistų skaičius pagal apklausos vietą: 

Vilniaus oro uostas.........................................443 (44%) 

Kauno oro uostas......................................... 187 (19%) 

Vilniaus geležinkelio stotis.............................. 23 (2%) 

Kauno geležinkelio stotis................................ 35 (4%) 

Klaipėdos geležinkelio stotis............................ 13 (1%) 

Vilniaus autobusų stotis................................ 179 (18%) 

Kauno autobusų stotis.................................... 70 (7%) 

Klaipėdos autobusų stotis............................... 16 (2%) 

Klaipėdos keltų terminale................................ 38 (4%) 
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Užsienio turistų Lietuvoje apklausos vietos pagal turistų gyvenamąją šalį: 

 
 

2.6  Duomenų analizė 

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimus ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai. 
Atsakymų pasiskirstymai pagal įvairias respondentų charakteristikas pateikiami atskirame ataskaitos priede 

(Excel formatu). 

Statistiškai reikšmingi skirtumai skaičiuojami naudojant statistinių duomenų apdorojimo programą SPSS. 

Kintamieji tarpusavyje yra krostabuliuojami. Tuomet, naudojant 2 kriterijų, tikrinama, ar egzistuoja 

statistiškai reikšmingas ryšys tarp kintamųjų (reikšmingumo koeficientas p ne didesnis nei 0.05). Jei 

statistiškai reikšmingas ryšys egzistuoja, tuomet ieškoma, kuriose celėse (atsakymų pasiskirstymuose) jis 
egzistuoja (naudojant funkciją Adjusted Residuals). 

 

2.7  Statistinė duomenų paklaida 

Vertinant rezultatus, būtina kreipti dėmesį į statistinę paklaidą, kuri atsiranda dėl to, jog yra daroma 

respondentų atranka. Ši paklaida yra apskaičiuojama matematiškai. 

Tolesnėje lentelėje pateikiamos paklaidos esant įvairiam respondentų skaičiui bei atsakymų pasiskirstymui. 

Didžiausia statistinė paklaida vertinant visų respondentų (1000 žmonių) atsakymus yra lygi ± 3,1% (esant 

95% patikimumo lygmeniui). 
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Pavyzdys: Tarkime, 1000 užsienio turistų atsakė į klausimą, ar patiko Lietuvoje. Tarkime, kad 36% jų pasakė, 

kad Lietuvoje patiko. Tai reiškia, kad su 95% tikimybe galima teigti, jog Lietuvoje patiko 36%   3,0% 

užsienio turistų. 

  

Atrankos 

dydis 

Atsakymų pasiskirstymas (%) 

50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 

50 13.9 13.8 13.6 13.2 12.7 12 11.1 9.9 8.3 6 

75 11.3 11.3 11.1 10.8 10.4 9.8 9.1 8.1 6.8 4.9 

100 9.8 9.8 9.6 9.3 9 8.5 7.8 7 5.9 4.3 

150 8 8 7.8 7.6 7.3 6.9 6.4 5.7 4.8 3.5 

200 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6 5.5 4.9 4.2 3 

300 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 4.9 4.5 4 3.4 2.5 

400 4.9 4.9 4.8 4.7 4.5 4.2 3.9 3.5 2.9 2.1 

500 4.4 4.4 4.3 4.2 4 3.8 3.5 3.1 2.6 1.9 

600 4 4 3.9 3.8 3.7 3.5 3.2 2.9 2.4 1.7 

700 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3 2.6 2.2 1.6 

800 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3 2.8 2.5 2.1 1.5 

900 3.3 3.2 3.2 3.1 3 2.8 2.6 2.3 2 1.4 

1000 3.1 3.1 3 3 2.8 2.7 2.5 2.2 1.9 1.4 
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3. Tyrimo rezultatų santrauka 

Į Lietuvą atvykusių turistų ir jų „turistavimo“ ypatumai 

Turistų demografinės charakteristikos ir kelionės kompanija 

Lietuvoje apsilankiusių užsienio turistų pasiskirstymas pagal amžių yra tolygus: 36% turistų yra 19-30 metų 
amžiaus, 28% turistų - 31-45 metų amžiaus, 36% - 46 metų ir vyresni. Tolygus yra ir į Lietuvą atvykstančių 

turistų pasiskirstymas pagal lytį (vyrai (51%), moterys (49%)). Jaunesnio amžiaus turistai paprastai atvyksta į 

Lietuvą pirmą kartą ir tai dažniau yra turistai iš ekonomiškai stipresnių šalių (Belgijos, Olandijos, Ispanijos, 
Italijos, Norvegijos); vidutinio amžiaus (31-45m.) turistų daugiau yra tarp baltarusių, rusų, britų; vyresnio 

amžiaus turistai dažniau atvyksta iš Izraelio, JAV, Rusijos, Švedijos, Lenkijos; turistų vyrų daugiau yra tarp 
turistų iš Didžiosios Britanijos (72%), Italijos (61%), Norvegijos (64%), o moterų daugiau tarp turistų iš 

Japonijos (63%), Lenkijos (70%), Suomijos (68%). 

Kas ketvirtas (24%) Lietuvoje besilankantis užsienio šalių turistas į Lietuvą atvyksta vienas. 14% turistų 

atvyksta su vaikais iki 18 metų. Tačiau dažniau į Lietuvą atvykstama kelių suaugusių žmonių kompanija 
(61%): su draugais (28%), šeimos nariais, partneriu (25%) ar kolegomis (8%). Po vieną į Lietuvą dažniau 

atvykstama iš kaimyninių šalių (Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos) arba iš tolimų šalių (Japonija, Kinija). 
Su vaikais ir/ar su šeimos nariais į Lietuvą dažniau atvykstama iš Didžiosios Britanijos, Rusijos, Izraelio. Su 

draugais į Lietuvą dažniau atvyksta kinai, japonai, italai, vokiečiai, suomiai, estai. Su kolegomis Lietuvoje 
dažniau lankosi prancūzai, britai, ispanai, belgai, kinai, švedai. 

Kelionių per metus skaičius, metinis atostogų ir kelionės į Lietuvą biudžetas 

Lietuvoje lankęsi užsienio šalių turistai turizmo tikslais per metus vidutiniškai keliauja 2-3 kartus. 37% turistų į 
keliones vyksta 2 kartus per metus. Kas penktas keliauja 3 kartus (21%) per metus arba 4 ir daugiau (21%) 

kartų. 21% Lietuvoje apsilankiusių turistų gali sau leisti tik vieną kelionę per metus. Dažniau tai yra 
baltarusiai, kinai, rusai. Iš artimiausių kaimyninių šalių atvykę turistai (Latvijos, Lenkijos, Estijos) turizmo 

tikslais dažniausiai keliauja 2 kartus. Ispanijos, Italijos, Suomijos gyventojai turizmo tikslais dažnai keliauja 3 

kartus per metus. Daugiausiai turistinių kelionių per metus sau gali leisti Belgijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Japonijos, JAV, Skandinavijos šalių gyventojai. 

Metinių išlaidų atostogoms pasiskirstymo tendencijos yra analogiškos turistų pasiskirstymui pagal turistinių 

kelionių skaičių per metus. 28% Lietuvoje besilankiusių turistų per metus atostogoms vidutiniškai išleidžia iki 
1000 Eur; 41% turistų turi 1000-3000 Eur metinį atostogų biudžetą; kas trečias turistas (31%) – daugiau nei 

3000 Eur. Sąlyginai ekonomiškai silpnesnių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos) šalių turistų 
atostogų biudžetas yra mažesnis nei ekonomiškai stiprių šalių turistų (JAV, Japonijos, Izraelio, Prancūzijos, 

Belgijos, Norvegijos, Danijos, Suomijos). 

Kelionėje į Lietuvą išleidžiama sąlyginai nedaug: pusė (50%) Lietuvoje apsilankiusių turistų išleido iki 600 Eur; 

kita pusė - daugiau nei 600 Eur (22%). Kaimyninių šalių gyventojų kelionės į Lietuvą yra dažnesnės, 
trumpesnės, todėl ir išlaidos kelionei į Lietuvą yra mažesnės nei, tarkim, pirmą kartą Lietuvoje besilankančių 

japonų, amerikiečių ar ilgą laiką Lietuvoje linkusių leisti Izraelio gyventojų. Iš Vakarų šalių turistų galima būtų 
išskirti švedus: jų išlaidos kelionėje į Lietuvą taip pat yra kiek mažesnės (400-600 eurų), tačiau tai, vėlgi, 

galima būti paaiškinti trumpesne šių turistų viešnagės Lietuvoje trukme. Finansiškai „parankiausi“ turistai 
Lietuvai – Izraelio (ilgesnis buvimo laikotarpis – didesnės išlaidos), Vokietijos, Rusijos, Norvegijos, Prancūzijos 

(trumpesnis buvimo laikotarpis – didesnės išlaidos) gyventojai.  

JAV, Japonijos, Kinijos gyventojų išlaidos kelionei į Lietuvą taip pat yra tarp didžiausių, tačiau tai lemia ne tiek 

didesnės šių turistų išlaidos Lietuvoje, kiek didesni tolimos kelionės į Lietuvą kaštai. Didesnes išlaidas kelionei į 
Lietuvą turėjusiems būdinga ir tai, kad Lietuva neretai nėra vienintelis kelionės tikslas, kartu keliaujama ir į 

kitas Baltijos šalis arba į kitas šalis. 

Kelionės į Lietuvą tikslas 

Vyraujantis turistinės kelionės į Lietuvą tikslas – poilsis, atostogos (74%). Kas ketvirtas Lietuvoje apsilankęs 

turistas tuo pačiu aplanko ir draugus, gimines, pažįstamus. Maždaug kas dešimtą (13%) Lietuvoje 
besilankantį turistą su šalimi sieja verslo ar profesiniai reikalai. Nedidelė dalis turistų Lietuvoje lankosi dėl 

sveikatinimo, SPA paslaugų (4%) ar atvažiuoja apsipirkti (4%). Didžioji dalis ekonomiškai stipresnių šalių 
turistų - suomių, japonų, olandų, švedų, vokiečių, žydų, ispanų, norvegų, danų, estų - į Lietuvą atvyksta 
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ilsėtis, praleisti atostogų. Didžiausia dalis į Lietuvą sveikatintis atvykstančių turistų yra tarp atvykstančių iš 

Izraelio (37%). Pas šeimos narius ir draugus į Lietuvą dažniau nei kitų šalių turistai į Lietuvą vyksta britai, 

amerikiečiai bei latviai. Verslo ar profesiniais tikslais Lietuvoje dažniau lankose kinai, latviai. Didžiausia dalis 
atvykstančių į Lietuvą apsipirkti yra tarp baltarusių.  

Kelionės į Lietuvą kartas 

Kas antras (54%) Lietuvoje besilankantis turistas šalyje lankosi pirmą kartą. Pirmą kartą Lietuvoje dažniau 

lankosi turistai, į šalį atvykstantys poilsio tikslais (dažniau japonai, kinai, olandai, ispanai, italai, prancūzai, 

norvegai, švedai, suomiai, vokiečiai). Kas trečias (30%) turistas nurodo Lietuvoje besilankantis 3 kartą ir 
daugiau. Lietuvoje dažnai besilankantys nurodo turistai iš kaimyninių šalių (Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, 

Lenkijos, Estijos) ar vienos pagrindinių Lietuvos gyventojų emigracijos šalių – Didžiosios Britanijos. Dažniau (3 
kartus ir dažniau) Lietuvoje lankosi turistai, į šalį atvykstantys sveikatingumo, verslo/ profesiniais ar 

apsipirkimo tikslais. 

Kelionės į Lietuvą trukmė 

Apie pusė (47%) turistų į Lietuvą atvyksta trumpam laikotarpiui, savaitgaliui (1-3 naktys). Kas trečias (36%) 

turistas Lietuvoje būna iki savaitės, o ilgesniam nei savaitės laikotarpiui į Lietuvą atvyksta tik nedidelė dalis 
turistų (17%). Ilgesniam nei savaitės laikotarpiui į Lietuvą dažniau atvykstama dviem tikslais: aplankyti 

giminių ar draugų bei sveikatinimosi tikslu. Kelionėms į Lietuvą kitais tikslais (apsipirkimo, verslo/ profesiniais, 

poilsio) nėra būdinga kurios nors išskirtinė trukmė. Didesnė dalis atvykstančių trumpam laikotarpiui yra tarp 
turistų iš kaimyninių šalių (48%), o 56% į Lietuvą atvykstančių žydų atvyksta ilgesniam nei 10 naktų 

laikotarpiui. 

Kelionės į Lietuvą derinimas su kelionėmis į kitas šalis 

Tik į Lietuvą atvyksta didžioji dalis (62%) turistų. 28% turistų kartu vyksta ir į kitas Baltijos šalis, o 10% 

turistų kelionę į Lietuvą derina su kitomis (ne Baltijos) šalimis. Atvykstančių tik į Lietuvą daugiau yra tarp 
Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Rusijos, Ispanijos, Norvegijos bei Baltarusijos piliečių. Kelionę į Lietuvą kartu su 

kelionėmis į Latviją bei Estiją derinančių daugiau yra tarp japonų, olandų, suomių, italų, vokiečių. Į Lietuvą ir į 
kitas šalis vykstančių daugiau yra tarp latvių, estų, japonų, belgų. 

Kelionės į Lietuvą organizavimas ir keliavimas: per tarpininką vs. savarankiškai 

Tik kas penktas (21%) Lietuvoje besilankęs turistas kelionę į Lietuvą organizavo per tarpininką (kelionių 
agentūrą, darbovietę, mokslo įstaigą ir pan.). Didžioji dauguma (77%) užsienio turistų keliones į Lietuvą 

organizuoja patys. Tarpininkais, organizuodami keliones į Lietuvą, visai nesinaudoja baltarusiai, beveik 
nesinaudoja latviai, estai, britai. Kelionę į Lietuvą per tarpininkus organizavusių daugiau yra tarp prancūzų, 

italų, suomių, švedų.  

Atitinkamai didžioji dalis (84%) į Lietuvą atvykusių užsienio turistų po šalį keliavo savarankiškai. 13% turistų 

keliavo su grupe ir gidu, o 2% turistų – su vietiniais giminėmis, draugais ar kolegomis. Savarankiškai po 

Lietuvą keliauja beveik visi kaimyninių šalių gyventojai (baltarusiai, estai, latviai, rusai). Gido paslaugomis 

keliaujant su turistų grupe dažniau naudojasi prancūzai, italai, suomiai. 

Nakvynės Lietuvoje vietos 

Dauguma (68%) į Lietuvą atvykusių užsienio turistų apsistoja viešbučiuose, hosteliuose, moteliuose, poilsio 
namuose ar sanatorijose. Kas ketvirtas (23%) atvykstantis apsistoja pas šeimos narius, gimines, draugus. 

Privačius apartamentus ar teikiančius bed & breakfast paslaugas renkasi 17% į Lietuvą atvykstančių užsienio 

šalių turistų. Kempinguose ar kaimo turizmo sodybose buvo apsistoję tik pavieniai turistai. Viešbučiuose ir 
panašiose nakvynės vietose apsistoja didžioji dalis japonų, kinų, suomių. Viešbučiuose apsistoja taip pat 

nemaža dalis vokiečių, belgų, italų, žydų, amerikiečių, olandų, prancūzų. Besirenkančių privačius 
apartamentus daugiau yra tarp žydų ir prancūzų. Šeimose, pas draugus ar pažįstamus dažniau apsistoja 

britai, rusai, latviai, baltarusiai. Apsistojančių kaimo turizmo sodybose – itin mažai, tačiau daugiau tarp jų - 
estų bei suomių. Kempinguose linkę apsistoti ir dalis švedų, baltarusių, latvių bei vokiečių. 

Aplankyti miestai 

22% užsienio turistų, lankydamiesi Lietuvoje, apsilankė tik viename mieste (16% turistų lankėsi tik Vilniuje, 
5% turistų lankėsi tik Kaune, 1% - tik Klaipėdoje). Trečdalis (34%) Lietuvoje besilankiusių turistų lankėsi 

dviejuose miestuose (Vilniuje/ Kaune/ Trakuose), ketvirtadalis (26%) turistų lankėsi trijuose miestuose. 
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Kelionės Lietuvoje metu vidutiniškai aplankomi 2-3 miestai. Vilniuje lankėsi dauguma (87%) šalyje 

apsilankiusių turistų, Kaune – beveik kas antras (46%), Klaipėdoje – kas ketvirtas (28%). Iš mažesnių miestų 

labiau lankomi Vilniui artimi Trakai (44%). Palangoje ir Kuršių Nerijoje apsilankė po 18% turistų, 
Druskininkuose - 9%, Birštone - 3% turistų. 

Vilniuje apsilankė visi Lietuvoje viešėję japonai, suomiai. Sostinėje lankėsi ir beveik visi turistai iš Belgijos, 

Estijos, Kinijos, Izraelio, Italijos. Didžiausia dalis nebuvusių Vilniuje yra tarp atvykusių iš Didžiosios Britanijos, 
Latvijos, Švedijos. Kaune apsilankė didesnė dalis Lietuvoje viešėjusių italų, ispanų, britų. Rečiausiai į Kauną 

užsuka Izraelio, Kinijos, Suomijos, Švedijos gyventojai. Klaipėdoje lankėsi pusė Lietuvoje viešėjusių švedų, kas 

trečias italas, olandas, vokietis. Palangoje dažniau lankėsi turistai iš Italijos, Olandijos, Rusijos, Kuršių Nerijoje 
– švedai, vokiečiai. Druskininkus labiausiai pamėgę žydai ir rusai, Birštoną – rusai. 

Su Lietuva siejamos spontaniškos asociacijos 

Vienos išskirtinės asociacijos, kylančios spontaniškai pagalvojus apie Lietuvą, nėra. Kiek labiau išsiskiria 
Lietuvos asocijavimas su gamta (žalia šalis, daug ežerų, miškų, gražus kraštovaizdis ir pan.) (16%). Kas 

dešimtam (11%) užsienio turistui Lietuva asocijuojasi su Vilniumi ir jo senamiesčiu, Baltijos jūra ir pajūrio 

kurortais (10%), faktais iš Lietuvos istorijos (nuo LDK laikų iki Nepriklausomybės atgavimo istorijos). Dalis 
turistų (8%) tiesiog nurodo, kad tai – graži šalis, žmonės – šilti, draugiški, svetingi. Lietuva daliai turistų 

asocijuojasi ir su ramia, tinkama poilsiui aplinka, tradiciniais lietuviškais patiekalais, skaniu maistu, „pribaltika“ 
arba tuo, kad Lietuva – viena iš trijų Baltijos valstybių. Užsienio turistai Lietuvą asocijuoja ir su krepšiniu, 

gintaru, alumi, kultūra, architektūra. Daliai užsienio turistų Lietuva yra jų draugų, šeimos (protėvių) šalis. 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai 

Kiek dažniau užsienio šalių turistus Lietuva patraukia savo kultūra bei istorija (39%) arba tuo, kad Lietuva – 
kultūriškai artima, priimtina šalis (33%). Trečdaliui (33%) besilankančių Lietuvoje atvykti į šią šalį 

rekomendavo draugai ar pažįstami, panaši dalis (35%) čia atvyko todėl, kad tai – viena iš šalių, kurioje jie iki 
šiol dar nėra buvę. 23% turistų jau vykdami į Lietuvą tikėjosi čia gero paslaugų kainos ir kokybės santykio 

(92% šių turistų kainos ir kokybės santykiu liko patenkinti), kas penktas Lietuvoje lankosi todėl, kad tai – 

netoli ir į Lietuvą patogu atvykti. 15% užsienio turistų domina Lietuvos gamta, paplūdimiai, 12% turistų 
Lietuvoje apsilankė dėl verslo ar profesinių reikalų, o 9% turistų Lietuva pasirodė tinkama šalis savaitgalio 

kelionei. Kelionių agentūrų pasiūlymas vykti į Lietuvą sudomino 2% atvykusių turistų. Tokia pati dalis turistų į 
Lietuvą atvyko, nes sudomino matyta Lietuvos reklama. KULTŪRIŠKAI ARTIMA, PRIIMTINA ŠALIMI Lietuvą 

dažniau suvokia latviai, estai, lenkai ir vokiečiai. DRAUGAI AR PAŽĮSTAMI APSILANKYTI LIETUVOJE dažniau 

rekomendavo britams, norvegams, prancūzams, vokiečiams, japonams. Į LIETUVĄ ATVYKSTA, NES ČIA DAR 
NESILANKĖ, dažniau italai, prancūzai, olandai, japonai, suomiai. LIETUVOS ISTORIJA IR KULTŪRA dažniau 

domina vokiečius, danus, suomius, amerikiečius, japonus. LIETUVOS GAMTA dažniau domina rusus ir 
vokiečius. GERĄ PASLAUGŲ KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ dažniau vertina žydai bei vokiečiai. Tai, kad 

Lietuva yra NETOLI IR ČIA PATOGU ATVYKTI, aktualiau kaimyninių šalių gyventojams (baltarusiams, 
latviams, lenkams, estams). Lietuva kaip TINKAMA ŠALIS SAVAITGALIUI dažniau atrodo kaimynams 

baltarusiams, lenkams, estams, suomiams bei iš toliau atvykstantiems belgams. VERSLO REIKALAIS į Lietuvą 

dažniau atvyksta kinai ir latviai. LIETUVOS REKLAMA atvykti dažniau pritraukė ispanus bei norvegus. 
KELIONIŲ AGENTŪRŲ pasiūlymais vykti į Lietuvą kiek dažniau pasinaudojo italai, žydai, prancūzai, vokiečiai. 

Šalies atostogoms pasirinkimo aspektai 

Šaliai, kuri potencialiai būtų svarstoma atostogoms, turi būti būdinga: (1) saugumas; (2) priimtinos kainos; 

(3) priimtina šalies žmonių kultūra; (4) patogus susisiekimas su šalimi. Jei šalis tenkina šiuos kriterijus, 
tuomet, vertinant šalies pasirinkimą atostogoms, vertinami kiti kriterijai: sostinė; lankytinų objektų gausa 

turistams; aptarnavimo kokybė; galimybė susikalbėti užsienio kalbomis; viešojo transporto sistema; 
nemokamas bevielis internetas; platus įvairaus stiliaus ir įvairių šalių maitinimo vietų, restoranų pasirinkimas.  

Lietuvos turizmo infrastruktūros elementų vertinimas 

Lietuvos turizmo infrastruktūrą šalyje apsilankę turistai vertina gerai, t.y. daugelį infrastruktūros aspektų jie 

Lietuvoje tikrai rado.  Galima išskirti keletą geriausiai vertinamų Lietuvos turizmo infrastruktūros aspektų: 
Vilnius (istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis); lankytini objektai turistams; saugumas; maisto kultūra ir 
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kainos; vietinių gyventojų santykis su užsieniečiais. Susisiekimas, apgyvendinimo galimybės, turistams skirtų 

paslaugų kainos ir kokybės santykis, pajūrio kurortai, galimybė nemokamai naudotis internetu viešosiose 

erdvėse, patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui, galimybė susikalbėti su vietiniais žmonėmis įvairiomis 
užsienio kalbomis, visų turizmo infrastruktūros aspektų kontekste yra vertinami vidutiniškai.  

Mažiausiai informacijos Lietuvoje lankęsi turistai turi (ir dažniausiai šių aspektų negali įvertinti) apie 

ekologinio, kaimo turizmo galimybes, medicinines paslaugas (nieko apie tai negali pasakyti kas antras 
užsienio turistas). Apie 40% turistų negali vertinti Lietuvoje teikiamų SPA paslaugų; apie 30% turistų neturi 

informacijos ir negali vertinti kurortų sezoniškumo ar gydomųjų paslaugų; apie 20% turistų nebuvo susidūrę 

su apgyvendinimo galimybėmis ne viešbučiuose, pramogas įvairaus amžiaus žmonėms, aktyvaus laiko leidimo 
galimybes, vykstančius aukštos kokybės meninius renginius. 

Stipriųjų ir silpnųjų Lietuvos turizmo infrastruktūros pusių analizė  

Silpnosios ir stipriosios Lietuvos turizmo infrastruktūros pusės: 

 stipriosios pusės: Vilnius ir jo istorinis-kultūrinis paveldas; lankytinų kultūrinio turizmo objektų gausa; 

maisto „kultūra“; saugumas (higienos aspektu); 

 silpnosios pusės: aptarnavimo kokybė; žmonių gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; skrydžių į 

Lietuvą kaina; 

 (iš dalies) silpnosios pusės: žmonių draugiškumas, tolerancija, susisiekimas (išorinio susisiekimo 

patrauklumas, vidinio susisiekimo tinklas), turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 paslėptos galimybės: pramogos sostinėje; pramogų įvairaus amžiaus žmonėms, vaikams 

pasirinkimas; aukštos kokybės SPA ir medicininės paslaugos; kurortų gydomosios tradicijos. 

Informacijos apie Lietuvą vertinimas prieš išvykstant  

Informacijos apie Lietuvą pakankamumas 

Prieš atvykstant į Lietuvą informacijos apie šalį turistai turėjo pakankamai (vertinimo vidurkis – 3,8 iš 5 

galimų). 26% turistų nurodo turėję labai daug informacijos apie Lietuvą, o didžioji dalis (41%) – turėję daug 
informacijos apie Lietuvą. Tik 11% užsienio turistų teigia informacijos apie Lietuvą prieš atvykstant jie turėję 

labai mažai arba mažai. Visų šalių turistus pagal informacijos apie Lietuvą pakankamumo vertinimą jų kilmės 
šalyje galime padalinti į tris grupes: (1) turintys daugiau informacijos apie Lietuvą kaimyninių šalių gyventojai 

(latviai, lenkai, baltarusiai, rusai, estai). Pakankamai daug informacijos apie Lietuvą mano turi ir britai; (2) 
informacijos apie Lietuvą turintys vidutiniškai: turistai iš Izraelio, Ispanijos, JAV, Norvegijos, Olandijos, 

Švedijos, Vokietijos; turintys mažiau informacijos apie Lietuvą: turistai iš Belgijos, Prancūzijos, Suomijos, 

Italijos, Japonijos ir Kinijos. Nuo informacijos pakankamumo apie Lietuvą prieš kelionę vertinimo nepriklauso 
nei šalies patrauklumo turizmui vertinimas, nei bendras kelionės į Lietuvą vertinimas. 

Informacijos apie Lietuvą prieinamumas kilmės šalyje 

Daugumai (86%) į Lietuvą besiruošiančių turistų informaciją apie Lietuvą rasti buvo labai lengva arba lengva. 

Tik 2% turistų teigia, kad rasti informaciją apie Lietuvą jiems buvo labai sunku (7% japonų, 4% rusų, 

suomių, švedų, italų, 3% vokiečių) Galima teigti, kad informacija apie Lietuvą yra lengvai prieinama 
(vertinimo vidurkis – 4,3 iš 5 galimų). Lengviau informaciją buvo rasti tiems turistams, kurie iš esmės turėjo 

mažesnį tokios informacijos poreikį. Dažniau tai – kaimyninių Lietuvai šalių gyventojai (latviai, estai, 
baltarusiai, lenkai). Lengviau nei vidutiniškai informaciją apie Lietuvą rado ir Izraelio, JAV, Rusijos gyventojai. 

Sunkiau informacijos apie Lietuvą sekėsi ieškoti prancūzams, kinams ir japonams. 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai kilmės šalyje 

Ruošdamiesi kelionei informacijos apie Lietuvą dauguma (72%) turistų pirmiausiai ieško www.google.com ar 

kitose panašiose paieškos svetainėse. Antras svarbus informacijos apie šalį šaltinis – pažįstamų atsiliepimai iš 
kelionės į Lietuvą (60%). Visais kitais informacijos šaltiniais naudojamasi rečiau: išklausoma iš Lietuvos kilusių 

žmonių pasakojimų (41%), skaitomi straipsniai ar atsiliepimai internete (40%), knygose ar kelionių giduose 

(37%), žiūrimi reportažai ar laidos per televiziją (35%), ieškoma informacijos Facebook tinkle (32%). 29% 
Lietuvoje apsilankiusių turistų informacijos apie Lietuvą gavo iš lankstinukų, 26% turistų – iš kelionių 

agentūrų. 6% turistų savo šalyse matė Lietuvos reklamą lauko stenduose, 10% turistų lankėsi turizmo 
parodose. Tarp informaciją apie Lietuvą turizmo parodose gavusių daugiau yra olandų bei japonų. Kelionių 

http://www.google.com/
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agentūrose informaciją apie Lietuvą dažniau gavo suomiai, vokiečiai, prancūzai, olandai, italai, belgai. Iš 

lankstinukų apie Lietuvą dažniau sužinojo olandai, baltarusiai, žydai, prancūzai, lenkai, rusai ir suomiai. 

Straipsnius apie Lietuvą spaudoje dažniau nurodo skaitę kaimyninių šalių gyventojai (latviai, baltarusiai, estai, 
lenkai), olandai, suomiai. Lėktuvų žurnaluose straipsnius apie Lietuvą dažniau skaitė olandai, suomiai, žydai, 

ispanai, italai, japonai, kinai. Straipsnius ir atsiliepimus internete apie Lietuvą dažniau skaitė baltarusiai, rusai, 
latviai ir amerikiečiai. Knygose ar kelionių giduose informacijos apie Lietuvą dažniau gavo žydai, kinai, ispanai, 

japonai, amerikiečiai. Reportažus ar laidas apie Lietuvą per televiziją dažniau žiūrėjo kaimyninių šalių 

gyventojai (baltarusiai, latviai, lenkai, estai). www.google.com gerokai dažniau už kitus informacijos ieškojo 
amerikiečiai ir ispanai. www.facebook.com informaciją apie Lietuvą dažniau rado norvegai, lenkai, ispanai. 

www.youtube.com informacijos apie Lietuvą dažniau ieškojo lenkai, norvegai. www.flickr.com informacijos 
apie Lietuvą dažniau ieškojo amerikiečiai; www.vkontakte.ru – baltarusiai. www.google+.com informacijos 

apie Lietuvą dažniau nurodo ieškoję norvegai, olandai, suomiai. Lauko reklamose informaciją apie Lietuvą 

dažniau nurodo pastebėję latviai, lenkai ir rusai. Iš Lietuvos kilusių žmonių pasakojimų daugiau girdėjo 
baltarusiai, lenkai, norvegai ir britai. Kelionių į Lietuvą įspūdžius dažniau išklausė estai, latviai ir lenkai. 

Informacijos turistams Lietuvoje vertinimas  

Turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimas 

Vertinant turistams skirtos informacijos pakankamumą balais nuo 1 iki 5, kai 1 reiškia, kad informacijos 

visiškai nepakako, o 5 – informacijos visiškai pakako, informacijos pakankamumo vertinimo vidurkis – 4,2. Tai 
leidžia teigti, kad informacijos turistams Lietuvoje yra pakankamai. 38% turistų nurodė, kad informacijos 

jiems visiškai pakako, o 47% turistų informacijos pakako (pakankamumą įvertino 4 balais). Tik 2% turistų 

nurodo, kad turistams skirtos informacijos Lietuvoje jiems nepakako (informacijos nepakako 8% rusų ir britų, 
6% suomių, 5% ispanų, 4% švedų, 3% vokiečių, japonų ir t.t.). Mažiausiai turistams skirtos informacijos 

pasigedo estai, latviai, žydai. Labiau nei kitiems turistams skirtos informacijos trūko britams, kinams, 
švedams, prancūzams, japonams, ispanams, norvegams, rusams. 

Konkrečių informacijos kategorijų pakankamumo vertinimas 

Daugiausiai (77%) Lietuvoje besilankančių užsienio šalių turistų ieško informacijos apie lankytinus/ turistinius 

objektus. Taip pat labai paklausi informacija apie paslaugas turistams, informacija apie viešąjį transportą, 

susisiekimą (tokio pobūdžio informacijos ieškojo 66% užsienio turistų), informacija apie nuorodas, kelių 
ženklinimą (62%). Kas antras Lietuvoje besilankęs turistas ieškojo nuorodų į TIC ar informacijos apie 

vykstančius renginius. Kas trečias turistas norėjo pasinaudoti gido paslaugomis. Turistams skirtos informacijos 
dažniau ieško turistai, į Lietuvą atvykę pirmą kartą, aktyviai besidomintys šalies kultūra, lankytinais objektais 

ir pan. Nuorodų į TIC dažniau ieškojo belgai, italai, japonai, amerikiečiai. Informacijos apie turistams skirtas 

paslaugas kiek dažniau ieškojo žydai, japonai, olandai, suomiai. Lankytinais objektais domėjosi didžioji 
dauguma atvykusių turistų; kiek mažiau ši informacija aktuali latviams, estams, rusams. Informacijos apie 

susisiekimo galimybes šalies viduje, viešąjį transportą kiek dažniau ieškojo baltarusiai, žydai, olandai, japonai, 
britai. Baltarusiams, olandams ir rusams kiek dažniau nei kitiems rūpėjo ir kelių ženklinimas, nuorodos. 

Vykstančiais renginiais kiek dažniau domėjosi baltarusiai, olandai, ispanai, britai, kinai. Britai, italai, suomiai ir 

prancūzai kiek dažniau domėjosi kaip galima pasinaudoti gidų paslaugomis. 

Geriausiai turistų vertinama ir didesnę įtaką bendram turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui 

didesnę įtaką turi informacija apie lankytinus turistinius objektus. Kitaip tariant, ši informacija turistams yra 

labai svarbi, ir, jei informacijos apie lankytinus objektus pakankamumą jie vertintų blogai/ blogiau, tai 
nulemtų ir prastesnį turistams skirtos informacijos Lietuvoje vertinimą. Ir priešingai, nors informacijos apie 

renginius ieškojo kas antras Lietuvoje lankęsis turistas, ir tokios informacijos ne visada rasdavo, bendram 
turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui šios kategorijos informacija turi mažesnę įtaką. Taigi, 

apibendrintai vertinant matricoje pateikiamą informaciją, galima konstatuoti, kad šiuo metu kiek labiau 

didesnį dėmesį vertėtų skirti nuorodoms į TIC. Šios nuorodos yra kiek prasčiau vertinamos, tačiau turi kiek 
didesnę įtaką bendram turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui. Informacija apie viešąjį 

transportą, susisiekimą, kelių ženklinimą yra plačiai naudojamos, tačiau šios informacijos kategorijos taip pat 
turi kiek mažesnę įtaką bendram turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui. Gerai yra tai, kad 

turistams aktualiausios informacijos apie lankytinus objektus, turistų vertinimu, yra pakankamai. 

Informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje 

Didžioji dalis (81%) turistų, viešėdami Lietuvoje, ieškojo informacijos papildomai. Kas antras (47%) turistas, 

ieškodamas informacijos naudojasi www.google.com ar kitomis paieškos sistemomis; kas trečias – klausia 

http://www.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
http://www.vkontakte.ru/
http://www.google+.com/
http://www.google.com/
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vietinių gyventojų, pažįstamų arba reikiamą informaciją gauna viešbutyje, kitoje apgyvendinimo vietoje. TIC 

informacijos ieško 29% turistų. Kiti informacijos šaltiniai naudojami rečiau: mobiliosiomis aplikacijomis ir 

www.tripadvisor.com naudojasi 11% turistų; informacijos socialiniuose tinkluose ieško 7% turistų; www.tic.lt 
lankėsi 5% turistų, travel bloguose informacijos ieško 5% turistų. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kas penktas (19%) turistas, lankydamasis Lietuvoje, turistams skirtos 

informacijos neieškojo. Informacijos mažiau ieško ar visai neieško dažnai Lietuvoje besilankantys užsienio 
šalių gyventojai, apsistojantieji šeimose ar pas pažįstamus. Rečiau turistams skirtos informacijos ieško dažnai 

besilankantys kaimyninių Lietuvai šalių gyventojai (lenkai, latviai, rusai). 

Dažniausiai, viešėdami Lietuvoje, turistams skirtos informacijos turistai ieško viename (23%) arba dviejuose 
(27%) šaltiniuose. 16% turistų aktualios informacijos ieško trijuose šaltiniuose. Jei informacijos ieškoma 

viename informacijos šaltinyje, dažniausiai tai būna www.google.com (29% turistų nuo ieškančių viename 

informacijos šaltinyje) arba vietiniai žmonės (29%), arba TIC punktai (18%). Jei informacijos ieškoma 
dviejuose informacijos šaltiniuose, dažniausiai tai būna www.google.com (56%), papildant jame gautą 

informaciją „gyvai“ gauta informacija (viešbučiuose (41%), iš vietinių žmonių (39%) ar TIC punktuose 
(36%)). Jei informacijos ieškoma trijuose ar daugiau šaltinių, informacijos paieškos schema būna maždaug 

tokia: www.google.com + informacija „gyvai“ + specializuoti tinklalapiai, apps‘ai ar socialiniai tinklai. 

Efektyviausias informacijos šaltinis – www.google.com ir panašūs informacijos paieškos įrankiai (90% turistų 
rado informaciją, kurios ieškojo). Efektyviai dominančią informaciją galima gauti ir bendraujant su žmonėmis 

„gyvai“: teiraujantis vietinių gyventojų (88%), viešbučių ar kitų apgyvendinimo įstaigų darbuotojų (86%) ar 

apsilankant TIC (86%). Naudodami mobiliąsias aplikacijas dominančią informaciją rado 75% šiame šaltinyje 
informacijos ieškojusiųjų. Socialiniuose tinkluose, www.tic.lt, www.tripadvisor.com, travel bloguose ieškomą 

informaciją randa apie 60% ten jos ieškančių turistų. 

Apibendrintas atostogų Lietuvoje vertinimas 

Labiausiai užsienio turistams Lietuvoje patiko Vilnius (jo istorija, senamiestis, architektūra, turistų lankomi 

objektai ir pan.) (41%), maisto ir gėrimų kultūra (kavinės, restoranai, patiekalai, gėrimai ir pan.) (40%), 

gamta (kraštovaizdis, miškai, ežerai ir pan.) (32%) bei žmonės (svetingumas, draugiškumas, malonūs ir pan.) 
(27%). Tai, kas Lietuvoje nepatiko, nurodė tik kas ketvirtas turistas (27%). Išskirtinio vieno ar kelių aspektų, 

kurie nepatiktų daugeliui turistų, nėra. Pavieniams turistams nepatinka Lietuvos politika; vizos kaina; 
saugumas; vietų, kuriose galima naudotis nemokamu internetu, trūkumas; skurdas; sovietiniai pastatai; 

grafiti; blogos būklės šaligatviai; betvarkė; šiukšliadėžių trūkumas. 

64% Lietuvoje apsilankiusių turistų rekomenduotų Lietuvoje praleisti atostogas ir savo draugams ar 
pažįstamiems. Tik 7% turistų savo draugams į Lietuvą vykti nerekomenduotų. Bendras Lietuvos 

rekomendavimo NPS indeksas – 57. Labiausiai Lietuvą atostogoms yra linkę rekomenduoti Baltijos šalių 

gyventojai – estai ir latviai. Atvykti į Lietuvą linktų rekomenduoti ir žydai, prancūzai. Mažiau linkę 
rekomenduoti Lietuvą atostogoms būtų amerikiečiai, belgai, olandai, ispanai, britai. Mažiausiai linkę – 

norvegai. 

Detalizuota informacija skirtingoms tikslinėms rinkoms  

Toliau santraukoje pateikiamas detalesnis iš skirtingų užsienio šalių atvykusių turistų patirties Lietuvoje 
vertinimas, t.y. atskleidžiama tai, kuo išsiskiria iš kiekvienos užsienio šalies atvykę turistai. 

 

DĖMESIO: PATEIKIAMI TIE KONKREČIOS ŠALIES TURISTO PAVEIKSLO BRUOŽAI, KURIAIS JIE IŠSISKIRIA IŠ 

KITŲ ŠALIŲ TURISTŲ 

Baltarusija 

Lietuvoje baltarusiai lankosi dažnai. Dažniausiai vyksta tik į Lietuvą, kaip taisyklė kelionę organizuoja ir 

keliauja savarankiškai, o atvyksta dažniau trumpam. Kas ketvirtas į Lietuvą atvyksta apsipirkti. Lyginant su 

kitų šalių turistais, baltarusiai dažniau apsistoja pas draugus ar gimines, rečiau – viešbučiuose. Metinis 
baltarusių atostogų biudžetas – nedidelis, todėl per metus turistiniais tikslais jie dažniau keliauja tik vieną 

kartą. Nedaug išleidžia ir Lietuvoje.  

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tic.lt/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.tic.lt/
http://www.tripadvisor.com/
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Lietuva baltarusiams labiausiai asocijuojasi su poilsiui tinkama, ramia aplinka, istoriniais faktais. Į Lietuvą 

labiausiai motyvuoja vykti tai, kad Lietuva – netoli, patogus susisiekimas, kelionė tinkama savaitgaliui. Lietuvą 

didesnė dalis čia viešėjusių baltarusių vertina kaip kultūriškai artimą, priimtiną šalį. Kas trečią baltarusį domina 
Lietuvos kultūra ir istorija. Kas ketvirtas baltarusis į Lietuvą atvyko, nes rekomendavo draugai, pažįstami; 

tokią pat dalį šios šalies turistų pritraukė geras paslaugų kainos ir kokybės santykis. Lietuvos gamta domina 
tik nedidelę dalį baltarusių. 

Baltarusiai turi pakankamai informacijos apie Lietuvą, o, jei turi papildomos informacijos poreikį, jos nesunkiai 

randa. Daugiausiai informacijos apie Lietuvą baltarusiai gauna mouth-to-mouth komunikacijos būdu ir iš 

įvairių vietinės žiniasklaidos kanalų. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui, patrauklus susisiekimas, sostinė ir 

senamiestis, daug lankytinų kultūrinio turizmo objektų; 

 SILPNOSIOS pusės: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis, aptarnavimo kokybė; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: žmonių draugiškumas, nemokamas internetas viešosiose erdvėse; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: Vilnius – istorinis kultūrinis centras, pramogos Vilniuje, pramogos įvairaus 

amžiaus žmonėms ir šeimoms su vaikais, šalies kurortų gydomosios paslaugos, aukštos kokybės SPA 

ir medicininės paslaugos, kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 54 (13-oje vietoje iš 19). 

Belgija 

Dažniausiai belgai Lietuvoje lankosi pirmą kartą, apsistoja viešbučiuose, čia praleidžia mažiau nei savaitę ir 

per tą laiką būtinai aplanko Vilnių. Kas ketvirtas belgas į Lietuvą atvyksta per kelionių agentūrą ir po šalį 
keliauja su grupe ir gidu. Kas ketvirtas belgas kelionę į Lietuvą derina su kelionėmis į kitas (ne Baltijos) šalis. 

Lietuvoje dažniausiai lankosi jauni belgai. Belgai yra viena daugiausia keliaujančių turistų grupių (4 kartai per 

metus ir daugiau), o kelionėms per metus išleidžia nemažai (1000 - 3000 eurų).  

Lietuva čia apsilankiusiems belgams labiausiai asocijuojasi su Vilniumi. Į Lietuvą belgus labiausiai motyvuoja 

atvykti tai, kad šioje šalyje jie dar nėra buvę, taip pat – domėjimasis Lietuvos kultūra ir istorija bei geras 

paslaugų kokybės ir kainos santykis. 

Prieš atvykdami į Lietuvą belgai informacijos apie Lietuvą neturi daug, bet, esant poreikiui, gali nesunkiai jos 

rasti. Dažniausiai informacijos apie Lietuvą belgai ieško paieškos sistemos Google pagalba, dažniau nei turistai 

iš kitų šalių – naudodamiesi per kelionių agentūrų paslaugomis.  

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilnius – istorinis-kultūrinis centras, Vilniaus senamiestis ir architektūra, 

aptarnavimo kokybė, platus įvairių šalių virtuvių ir restoranų pasirinkimas, priimtinos maitinimosi 

įstaigų, restoranų kainos; 

 SILPNOSIOS pusės: vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis, svetingumas, 

tolerantiškumas, draugiškumas; susisiekimo patrauklumas, meniu užsienio kalbomis; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: maitinimo įstaigų personalo gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis, 

pramogų sostinėje pasirinkimas, viešojo transporto sistema, nusikalstamumas; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: tarptautiniai viešbučių tinklai, ekologinio turizmo galimybės, aukštos 

kokybės medicininės paslaugos. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 41 (17-oje vietoje iš 19). 

Didžioji Britanija 

Britai yra tarp dažniausiai Lietuvoje besilankančių užsienio turistų – dauguma jų Lietuvoje jau yra buvę 3 
kartus ir daugiau. Kas antras britas į Lietuvą atvyksta lankyti draugų ar giminių, pas kuriuos ir apsistoja 

viešnagės Lietuvoje metu; ketvirtadalis britų čia atvyksta su vaikais ir kitais suaugusiais. Kelionės į Lietuvą 
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britai nederina su jokiomis kitomis kelionėmis, o atvykę čia dažniausiai praleidžia mažiau nei savaitę ir per tą 

laiką aplanko Vilnių ir/ ar Kauną.  

Per metus britai keliauja vidutiniškai 2-3 kartus ir kelionėms išleidžia iki 3000 eurų.  

Lietuva čia apsilankiusiems britams labiausiai asocijuojasi su Lietuvos gamta ir čia gyvenančiais artimais 

žmonėmis, draugais. Į Lietuvą britai atvyksta dažniau dėl to, kad šią šalį jiems rekomendavo aplankyti 
pažįstami žmonės. 

Britai turi pakankamai informacijos apie Lietuvą, o, turėdami papildomos informacijos poreikį, jos randa 

palyginti nesunkiai. Daugiausiai informacijos apie Lietuvą britai gauna naudodamiesi paieškos sistema Google 
arba mouth-to-mouth komunikacijos būdu. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilnius – istorinis-kultūrinis centras, meniu užsienio kalbomis, saugumas 

(nusikalstamumo aspektu); 

 SILPNOSIOS pusės: pigūs skrydžiai, nepakanka lankytinų kultūrinio turizmo objektų; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: pramogos (sostinėje, aktyvaus poilsio, įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms 

su vaikais), šalies kurortai (pajūris, gydomosios tradicijos, paslaugos ištisus metus). 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 40 (18-oje vietoje iš 19). 

Estija 

Estai Lietuvoje lankosi dažnai, kelionę organizuoja savarankiškai, čia atvyksta pailsėti ir praleidžia porą ar 

keletą dienų. Dažniau nei turistai iš kitų šalių estai kelionę į Lietuvą derina su kelionėmis į kitas (ne Baltijos) 
šalis. Nors dažniausiai apsistoja viešbučiuose ir panašiose apgyvendinimo vietose, estai kiek labiau nei kiti 

linkę apsistoti ir kaimo turizmo sodybose. Atvykę į Lietuvą būtinai apsilanko Vilniuje, maždaug kas antras – 

Kaune.  

Per metus turistai iš Estijos dažniausiai keliauja 2 kartus ir kelionėms išleidžia iki 1000 eurų.  

Lietuva estams labiausiai asocijuojasi su Vilniumi, kaimynine ar Baltijos šalimis. Į Lietuvą estai keliauja dėl 

kultūrinio ir geografinio šios šalies artumo.  

Estai turi pakankamai informacijos apie Lietuvą, o, jausdami papildomos informacijos poreikį, ją randa 

lengvai. Daugiausiai informacijos apie Lietuvą estai gauna mouth-to-mouth komunikacijos būdu ir 
naudodamiesi paieškos sistema Google. Dažniau nei turistai iš kitų šalių, estai informaciją apie Lietuvą gauna 

per masines komunikacijos priemones: televiziją arba spaudą. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: vietinių gyventojų svetingumas, draugiškumas, tolerantiškumas; kultūrinio 

turizmo objektų gausa; patrauklus susisiekimas su Lietuva; pajūrio kurortai; aukštos kokybės 

medicininės paslaugos; gerai išvystyta viešojo transporto sistema; daug informacijos apie Lietuvą; 

 SILPNOSIOS pusės: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: aukštos kokybės aptarnavimas; geras turizmo paslaugų kainos ir 

kokybės santykis; žmonių gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: informacijos apie Lietuvą pateikimas įvairiomis estų žiniasklaidos 

priemonėmis; teigiami atsiliepimai apie Lietuvą estų žiniasklaidoje; patogumas atvykti trumpam/ 

savaitgaliui; platus įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; didelis pramogų pasirinkimas 

sostinėje bei skirtingo amžiaus žmonėms, šeimoms su vaikais; aukštos kokybės SPA paslaugos; šalies 

kurortų gydomosios tradicijos; patrauklūs kaimo ir/ar ekologinio turizmo pasiūlymai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 78 (1-oje vietoje iš 19). 
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Ispanija 

Ispanai į Lietuvą dažniau atvyksta savarankiškai, poilsiniais tikslais, lankosi čia pirmą kartą ir pasirenka 

Lietuvą kaip vienintelį kelionės tikslą. Ispanai dažnai apsistoja viešbučiuose ir panašiose apgyvendinimo 

vietose. Būdami Lietuvoje dažniau nei turistai iš kitų šalių aplanko Kauną.  

Į Lietuvą dažniausiai atvyksta jauni ispanai, keliaujantieji per metus dažniau nei du kartus ir kelionėms per 

metus išleidžiantieji 1000 - 3000 eurų. Lietuvoje atostogaujantys ispanai šiai kelionei dažniausiai išleidžia 600 

- 1000 eurų.  

Lietuva ispanams labiausiai asocijuojasi su Lietuvos gamta ir krepšiniu, dažniau nei kitiems – su vėsiomis oro 

sąlygomis. Į Lietuvą ispanai atvyksta dėl to, jog čia jie dar nėra buvę. Lyginant su turistais iš kitų šalių 

daugiau ispanų pastebėjo Lietuvos reklamą ir ja susidomėjo. 

Prieš atvykdami į Lietuvą ispanai informacijos apie šalį turi vidutiniškai ir, jausdami jos poreikį, gali palyginus 

nesunkiai jos rasti. Dažniausiai informacijos apie Lietuvą ispanai gauna per paieškos sistemą Google arba iš 

čia jau apsilankiusių pažįstamų. Dažniau nei turistai iš kitų šalių ispanai informacijos apie Lietuvą randa 

knygose ir kelionių giduose, socialiniame tinkle Facebook bei skaitydami lėktuvuose esančius žurnalus. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; žmonių 

svetingumas, tolerancija; patrauklus susisiekimas su Lietuva ir gerai išvystyta viešojo transporto 

sistema; platus įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; 

 SILPNOSIOS pusės: kokybiškas aptarnavimas; geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: vietinių gyventojų komunikabilumas; maitinimo įstaigų personalo 

gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; skrydžių į Lietuvą kaina; tarptautiniai viešbučių tinklai; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: didesnis pramogų pasirinkimas sostinėje; galimybės atvykti trumpam/ 

savaitgaliui patogumas; aukštos kokybės SPA paslaugos; ištisus metus teikiamos kurortų gydomosios 

paslaugos. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 46 (16-oje vietoje iš 19). 

Italija 

Italai į Lietuvą dažniausiai atvyksta pirmą kartą, norėdami pailsėti. Dažniau nei turistai iš kitų šalių kelionę į 
Lietuvą italai derina su kelionėmis po kitas Baltijos šalis. Trečdalis į Lietuvą atvykusių italų kelionę į šalį 

organizuoja per kelionių agentūras ir kas ketvirtas italas po Lietuvą keliauja su gidu ir turistų grupe. Būdami 
Lietuvoje dažniau nei turistai iš kitų šalių italai aplanko ne tik Vilnių, bet ir kitus Lietuvos miestus.  

Į Lietuvą dažniau atvyksta jauni italai, keliaujantys su draugais. Italai per metus keliauja dažnai ir kelionėms 

išleidžia iki 3000 eurų.   

Lietuva čia apsilankiusiems italams labiausiai asocijuojasi su Lietuvos istorija ir vėsiu klimatu. Į Lietuvą italai 

atvyksta dėl to, jog šioje šalyje jie dar niekada nebuvo. Palyginus su kitais užsienio turistais, italus į Lietuvą 

atvykti dažniau paskatino kelionių agentūrų pasiūlymai. 

Prieš vykstant į Lietuvą italai informacijos apie šalį turi nedaug, tačiau, esant poreikiui, gali nesunkiai jos rasti. 
Dažniausiai informacijos apie Lietuvą ispanai gauna per paieškos sistemą Google arba iš čia jau apsilankiusių 

pažįstamų. Dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai italai informacijos apie Lietuvą gauna kelionių agentūrose 

arba skaitydami lėktuvų žurnalus. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: daug kultūrinio turizmo objektų; Vilnius – istorinis-kultūrinis centras; šalies 

saugumas karo grėsmės ir higienos aspektais; geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

priimtinos maitinimosi kainos; žmonių svetingumas, draugiškumas; apgyvendinimo galimybės; viešojo 

transporto sistema; 

 SILPNOSIOS pusės: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: žmonių gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis ir tolerantiškumas; 
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 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: šalies kurortai; kaimo turizmas; aukštos kokybės medicininės paslaugos. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 63 (5-oje vietoje iš 19). 

Izraelis 

Žydai į Lietuvą atvyksta poilsiniais ir sveikatinimosi tikslais, pasirenka Lietuvą kaip vienintelį kelionės tikslą, 

dažnai lankosi joje jau nebe pirmą kartą ir neretai vieši daugiau nei 10 dienų. Kelionę į ir po Lietuvą žydai 

organizuoja patys ir dažniau nei kiti turistai apsistoja privačiuose apartamentuose. Viešnagės Lietuvoje metu 
žydai lankosi ne tik Vilniuje, bet dažnai ir Trakuose ar Druskininkuose. 

Dažniau į Lietuvą atvyksta vyresnio amžiaus žydai. Per metus žydai vidutiniškai keliauja 2-3 kartus, o 

kelionėms išleidžia daugiau nei 3000 eurų. Žydai yra vieni iš ilgiausiai Lietuvoje apsistojančių ir daugiausiai 
pinigų (daugiau nei 1000 eurų) Lietuvoje išleidžiančių turistų. 

Lietuva žydams dažniausiai asocijuojasi su Lietuvos gamta, dažniau nei kitiems turistams – su sveikatingumo 

paslaugas teikiančiais kurortais. Į Lietuvą Izraelio piliečiai atvyksta dėl gero paslaugų kainos ir kokybės 
santykio. Palyginus su kitų šalių turistais, žydus dažniau į Lietuvą atvykti paskatina kelionių agentūrų 

pasiūlymai. 

Prieš atvykdami į Lietuvą žydai informacijos apie šalį turi pakankamai ir gali labai lengvai jos rasti. Dažniausiai 

informacijos apie Lietuvą žydai gauna per paieškos sistemą Google arba iš čia jau apsilankiusių pažįstamų, 
dažniau nei kiti – iš kelionių gidų, reklaminių lankstinukų arba straipsnių lėktuvų žurnaluose. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: kokybiškas aptarnavimas; tarptautiniai viešbučių tinklai; 

 SILPNOSIOS pusės: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: susisiekimo su Lietuva patrauklumas; medicininių paslaugų kokybė; 

viešojo transporto sistema; meniu užsienio kalbomis; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: Lietuvos kurortų paslaugos; galimybė apsistoti ne viešbučiuose; kokybiškos 

SPA paslaugos; aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonės ir šeimoms su 

vaikais; ekologinis ir kaimo turizmas; aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai, renginiai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 69 (4-oje vietoje iš 19). 

Japonija 

Dažniausiai japonai į Lietuvą vyksta atostogaudami, čia lankosi pirmą kartą ir praleidžia 4-7 naktis, o kelionės 
metu aplanko ne tik Lietuvą, bet ir kitas šalis. Viešnagės Lietuvoje metu japonai apsistoja viešbučiuose ar 

panašaus tipo apgyvendinimo vietose bei būtinai aplanko Vilnių ir Trakus. 

Nors dauguma japonų per metus keliauja 1-2 kartus, tačiau trečdalis jų - 4 kartus ir daugiau. Dažniausiai 

japonai kelionėms per metus išleidžia daugiau nei 3000 eurų. Atitinkamai, nemažai pinigų (daugiau nei 1000 
eurų) japonai išleidžia ir kelionei į Lietuvą. 

Lietuva japonams labiausiai asocijuojasi su gintaru ir Lietuvos gamta. Į Lietuvą japonai atvyksta dėl to, jog 

šioje šalyje jie dar nėra buvę, dėl čia viešėjusių pažįstamų rekomendacijų arba susidomėjimo Lietuvos istorija 
ir kultūra.  

Prieš atvykdami į Lietuvą japonai informacijos apie šalį turi nedaug ir tokios informacijos randa sunkiai. 

Dažniausiai informacijos apie Lietuvą japonai gauna per paieškos sistemą Google, dažniau nei turistai iš kitų 
šalių tokios informacijos randa kelionių giduose, lėktuvų žurnaluose arba apsilankę turizmo parodose.   

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: nėra; 

 SILPNOSIOS pusės: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: aukštos kokybės medicininės paslaugos; 
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 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: Lietuvos kurortai; informacijos apie Lietuvą pakankamumas ir sklaida 

įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais; galimybė apsistoti ne viešbučiuose; SPA paslaugos, kaimo ir 

ekologinis turizmas; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 60 (7-oje vietoje iš 19). 

JAV 

Amerikiečiai į Lietuvą vyksta atostogaudami arba lankydami draugus, gimines ir dažniausiai Lietuvoje 
praleidžia 4-7 dienas. Kas antras amerikietis Lietuvoje lankosi antrą kartą ar dažniau. Kelionę į Lietuvą 

amerikiečiai linkę derinti su kelionėmis į kitas šalis. Viešnagės Lietuvoje metu turistai iš JAV apsistoja 

viešbučiuose arba pas pažįstamus, giminaičius. 

Pusė į Lietuvą atvykusių turistų iš JAV – vyresnio amžiaus žmonės. Amerikiečiai per metus keliauja dažnai ir 

kelionėms išleidžia daug (daugiau nei 5000 eurų). Atitinkamai, nemažai pinigų (daugiau nei 1000 eurų) 

amerikiečiai išleidžia ir kelionei į Lietuvą. 

Lietuva amerikiečiams labiausiai asocijuojasi su Lietuvos gamta ir Baltijos jūra. Į Lietuvą JAV piliečiai atvyksta 

dėl susidomėjimo Lietuvos istorija ir kultūra.  

Prieš atvykdami į Lietuvą amerikiečiai informacijos apie šią šalį turi vidutiniškai, tačiau palyginus nesunkiai gali 

jos rasti. Dažniausiai informacijos apie Lietuvą amerikiečiai gauna per paieškos sistemą Google, dažniau nei 
turistai iš kitų šalių tokios informacijos randa internetiniuose straipsniuose, knygose ir kelionių giduose, 

naršydami Twitter ar Flickr internetinėse svetainėse.  

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: daug kultūrinio turizmo objektų; Vilnius – istorinis-kultūrinis centras; Vilniaus 

senamiestis ir architektūra; priimtinos maitinimosi kainos; šalies saugumas higienos aspektu; 

 SILPNOSIOS pusės: informacijos apie Lietuvą trūkumas; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykis; aptarnavimo 

kokybė; žmonių svetingumas ir tolerantiškumas; galimybė naudotis internetu nemokamai viešosiose 

erdvėse; viešojo transporto sistema; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: medicininės paslaugos; informacijos apie Lietuvą sklaida įvairiais vietinės 

žiniasklaidos kanalais; aukšto lygio meno renginiai; aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus 

amžiaus žmonėms, šeimoms su vaikais; ekologinio ir kaimo turizmo pasiūlymai; ištisus metus 

gydomąsias paslaugas teikiantys kurortai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 48 (14-oje vietoje iš 19). 

Kinija 

Dauguma kinų lankosi Lietuvoje pirmą kartą ir čia praleidžia mažiau nei savaitę; dauguma čia atvyksta 
pailsėti, trečdalis – turėdami darbinių reikalų. Kelionę į Lietuvą kinai dažnai organizuoja patys ir yra linkę ją 

derinti su kelionėmis į kitas šalis. Viešnagės Lietuvoje metu kinai apsistoja viešbučiuose ar panašaus tipo 
apgyvendinimo vietose. Būdam Lietuvoje kinai būtinai apsilanko Vilniuje ir Trakuose. 

Kinai į Lietuvą dažniausiai atvyksta su draugais. Per metus kinai dažniau keliauja vieną kartą ir kelionėms 

išleidžia 1000-3000 eurų. Kelionei į ir po Lietuvą turistai iš Kinijos išleidžia daugiau nei 600 eurų. 

Lietuva kinams labiausiai asocijuojasi su Lietuvos gamta ir gintaru. Į Lietuvą atvykti kinus labiausiai motyvuoja 

tai, kad jie dar nėra čia buvę, bei susidomėjimas Lietuvos istorija ir kultūra; dažniau nei turistai iš kitų šalių 

kinai į Lietuvą atvyksta dėl profesinių reikalų.  

Prieš atvykdami į Lietuvą kinai apie šią šalį informacijos turi nedaug ir palyginus sunkiai ją randa. Dažniausiai 
informacijos apie Lietuvą kinai gauna per paieškos sistemą Google, dažniau nei turistai iš kitų šalių tokios 

informacijos randa kelionių giduose ar lėktuvų žurnaluose.   

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  
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 STIPRIOSIOS pusės: vietinių gyventojų svetingumas, tolerantiškumas, draugiškumas; sostinės 

istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; tarptautiniai viešbučių tinklai; geras kainos ir 

kokybės santykis; priimtinos maitinimosi kainos; maitinimosi įstaigų personalo gebėjimas susikalbėti 

su užsieniečiais; platus maitinimo įstaigų ir patiekalų pasirinkimas; viešojo transporto sistema; 

 SILPNOSIOS pusės: informacijos apie Lietuvą trūkumas; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: aptarnavimo kokybė; vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti su 

užsieniečiai; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: informacijos apie Lietuvą pateikimas įvairiomis vietinės žiniasklaidos 

priemonėmis; didesnis pramogų pasirinkimas sostinėje; kurortų paslaugos; pramogos įvairaus 

amžiaus žmonėms ar šeimoms su vaikais. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 59 (10-oje vietoje iš 19). 

Latvija 

Latviai Lietuvoje lankosi ne tik poilsiaudami, bet ir lankydami draugus bei gimines ar verslo, profesiniais 
tikslais, ir savo kelionę į Lietuvą organizuoja patys. Lietuvoje latviai būna dažnai, tačiau apsistoja čia trumpam 

(1-3 naktims). Kas ketvirtas latvis į Lietuvą užsuko lankydamas kitas šalis. Būdami Lietuvoje latviai rečiau 

naudojasi viešbučių paslaugomis ir dažniau apsistoja pas pažįstamus arba pasirenka nakvynę kempinge. 
Kelionės Lietuvoje metu latviai rečiau nei kiti lankosi Vilniuje ir Trakuose.  

Latviai į Lietuvą dažniau atvyksta pavieniui ir kelionei Lietuvoje išleidžia iki 400 eurų. Tuo tarpu per metus 

latviai keliauja apie 2 kartus ir atostogoms skiria iki 1000 eurų.  

Lietuva latviams labiausiai asocijuojasi su broliška šalimi. Į Lietuvą latvius motyvuoja atvykti tai, kad Lietuva 

jiems yra tiek kultūriškai, tiek geografiškai artima šalis.  

Prieš atvykdami į Lietuvą latviai apie šalį turi daug ir lengvai randamos informacijos. Dažniausiai informacijos 

apie Lietuvą latviai gauna klausydami čia apsilankiusių pažįstamų pasakojimų, dažniau nei turistai iš kitų šalių 
– iš Latvijos žiniasklaidos šaltinių ir lauko reklamos.   

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui; lankytinų vietų gausa; žmonių 

draugiškumas ir svetingumas; platus maitinimo įstaigų pasirinkimas ir personalo gebėjimas susikalbėti 

su užsieniečiais; saugumas (higienos aspektu); viešasis transportas; 

 SILPNOSIOS pusės: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; aptarnavimo kokybė; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti su užsieniečiais, tolerancija; 

nusikalstamumo lygis; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: pramogos Vilniuje; koncertai, festivaliai; pramogos įvairaus amžiaus 

žmonėms ar šeimoms su vaikais; aktyvaus poilsio leidimo galimybės. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 76 (2-oje vietoje iš 19). 

Lenkija 

Lenkai Lietuvoje lankosi dažnai ir trumpai, čia atvyksta savarankiškai ir turėdami įvairių tikslų: ne tik poilsio, 
bet ir artimų žmonių lankymo, sveikatinimosi, verslo ir apsipirkimo. Būdami Lietuvoje lenkai neretai apsistoja 

privačiuose apartamentuose arba pas pažįstamus/ gimines.  

Į Lietuvą iš Lenkijos dažniau atvyksta moterys, vyresnio amžiaus žmonės, kurie per metus keliauja vidutiniškai 

2 kartus ir kelionėms išleidžia nedaug (iki 1000 eurų). Nedaug išleidžiama ir kelionei po Lietuvą – iki  400 

eurų. 

Lietuva lenkams labiausiai asocijuojasi su bendra Lenkijos ir Lietuvos istorija. Į Lietuvą lenkai atvyksta dėl to, 

kad Lietuva jiems yra tiek kultūriškai, tiek geografiškai artima šalis.  
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Prieš kelionę lenkai informacijos apie Lietuvą turi daug ir gali jos lengvai rasti. Dažniausiai informacijos apie 

Lietuvą lenkai gauna mouth-to-mouth komunikacijos būdu, vietiniais žiniasklaidos kanalais, įvairių internetinių 

šaltinių dėka ar pamatę Lietuvos reklamą lankstinukuose ar lauko stenduose.  

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilniaus senamiestis ir architektūra; kultūrinio turizmo objektų gausa; 

patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui; susisiekimo su Lietuva patrauklumas; žmonių 

svetingumas ir draugiškumas; 

 SILPNOSIOS pusės: aptarnavimo kokybė; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: informacijos apie Lietuvą pakankamumas, pateikimas įvairiomis 

žiniasklaidos priemonėmis; skrydžių į Lietuvą kaina; žmonių tolerantiškumas, gebėjimas susikalbėti 

užsienio kalbomis; viešasis transportas; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: Vilnius – istorinis-kultūrinis centras; pramogos Vilniuje; aukšto meninio lygio 

renginiai; aukštos kokybės SPA ir medicininės paslaugos. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 59 (9-oje vietoje iš 19). 

Norvegija 

Norvegams Lietuva – dažnai vienintelis kelionės tikslas, į ją jie atvyksta pirmą kartą, norėdami pailsėti ir vieši 
čia porą ar keletą dienų. Būdami Lietuvoje norvegai dažniausiai apsistoja viešbučiuose.  

Į Lietuvą iš Norvegijos dažniau atvyksta jauni vyrai, keliaujantys per metus vidutiniškai 2-3 kartus ir dažnai 

nemažai išleidžiantys kelionėms per metus (daugiau nei 3000 eurų). Lietuvoje norvegai išleidžia apie 600-
1000 eurų. 

Lietuva norvegams labiausiai asocijuojasi su Lietuvos gamta ir Vilniumi. Į Lietuvą norvegai atvyksta dėl čia 

apsilankiusių draugų rekomendacijos, nes čia dar nėra buvę arba dėl kultūrinio Lietuvos artimumo.  

Prieš kelionę norvegai informacijos apie Lietuvą turi vidutiniškai, tačiau gali jos palyginti nesunkiai rasti. 
Dažniausiai informacijos apie Lietuvą randa paieškos sistemoje Google; dažniau nei turistus iš kitų šalių tokia 

informacija juos pasiekia iš Lietuvos kilusių žmonių pasakojimų ar iš informacijos šaltinių internete (Facebook, 

Youtube, Google+).  

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; lankytinų vietų 

gausa; pigūs skrydžiai į Lietuvą; platus maitinimo įstaigų/ restoranų pasirinkimas ir meniu užsienio 

kalbomis; šalies saugumas; vietinių gyventojų svetingumas, draugiškumas, tolerantiškumas; geras 

kainos ir kokybės santykis; viešasis transportas; 

 SILPNOSIOS pusės: vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: nemokamas internetas; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: informacijos apie Lietuvą sklaida įvairiomis vietinės žiniasklaidos 

priemonėmis; patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui; aukšto meninio lygio renginiai; aktyvaus 

poilsio galimybės; ekologinio ar kaimo turizmo pasiūlymai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 16 (19-oje vietoje iš 19). 

Olandija 

Olandai į Lietuvą dažniausiai atvyksta pirmą kartą, poilsiniais tikslais ir neretai derina šią kelionę su kelione į 
kitas Baltijos šalis. Lietuvoje olandai vieši ne daugiau nei savaitę, apsistoja viešbučiuose, o viešnagės metu 

aplanko ne tik sostinę, bet ir pajūrį.  

Lietuvoje dažniau vieši jauni olandai. Olandai linkę keliauti daug, o kelionėms per metus skirti  1000-3000 

eurų. Lietuvoje olandai išleidžia apie 600-1000 eurų. 
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Lietuva olandams dažniausiai siejasi su Lietuvos gamta ir Baltijos pajūriu. Į Lietuvą olandai atvyksta norėdami 

apsilankyti dar nematytoje šalyje.   

Prieš kelionę olandai informacijos apie Lietuvą turi vidutiniškai, tačiau gali jos palyginus nesunkiai rasti. 

Dažniau nei turistus iš kitų šalių informaciją apie Lietuvą olandai gauna iš įvairių Lietuvą reklamuojančių 
informacijos šaltinių,  per spaudą internete ar  socialinį tinklą Google+. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilniaus senamiestis ir architektūra; lankytinų vietų gausa; nemokamas 

internetas; nusikalstamumo situacija; turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; platus maitinimo 

įstaigų, restoranų pasirinkimas; 

 SILPNOSIOS pusės: vietinių gyventojų tolerantiškumas; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: aptarnavimo kokybė; susisiekimas su Lietuva; maitinimo įstaigų 

personalo gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais; meniu užsienio kalbomis; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: pigūs skrydžiai į Lietuvą; pramogų pasirinkimas Vilniuje; galimybė apsistoti 

ne viešbučiuose; aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms; kurortų 

paslaugos; kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 48 (15-oje vietoje iš 19). 

Prancūzija 

Prancūzai į Lietuvą dažniausiai atvyksta pirmą kartą ir praleidžia čia 4-7 dienas. Kelionę į Lietuvą prancūzai 

organizuoja per tarpininkus ir po šalį neretai keliauja su gidu ir turistų grupe. Viešnagės metu dažnai apsistoja 
viešbučiuose, nevengia apsistoti ir privačiuose apartamentuose.  

Prancūzai keliauja dažnai ir, atitinkamai, per metus kelionėms išleidžia daug (daugiau nei 3000 eurų). 

Lietuvoje prancūzai išleidžia nemažai (apie 600-100 eurų), kas trečias – daugiau nei 1000 eurų.  

Lietuva prancūzams labiausiai siejasi su Lietuvos gamta. Į Lietuvą prancūzai atvyksta norėdami apsilankyti dar 
nematytoje šalyje ir išgirdę teigiamų atsiliepimų apie šalį iš ją aplankiusių pažįstamų. Dažniau nei turistams iš 

kitų šalių prancūzams apsilankyti Lietuvoje pasiūlė kelionių agentūra.  

Prieš kelionę prancūzai informacijos apie Lietuvą turi nelabai daug ir jos randa kiek sunkiau nei kiti. Dažniau 

nei turistai iš kitų šalių tokią informaciją prancūzai gauna kelionių agentūroje arba iš reklaminių lankstinukų. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilniaus senamiestis, architektūra; lankytinų vietų gausa; nusikalstamumo lygis; 

šalies saugumas higienos aspektu; vietinių gyventojų svetingumas, draugiškumas, tolerantiškumas; 

platus maitinimo įstaigų, restoranų pasirinkimas, meniu užsienio kalbomis, personalo gebėjimas 

susikalbėti su užsieniečiais; turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 SILPNOSIOS pusės: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: aptarnavimo kokybė; žmonių gebėjimas susikalbėti su užsieniečiais; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: pramogos Vilniuje; aukštos kokybės medicininės paslaugos; aktyvaus poilsio 

galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms; aukšto meninio lygio renginiai; ekologinio 

turizmo pasiūlymai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 69 (4-oje vietoje iš 19). 

Rusija 

Rusai Lietuvoje lankosi dažnai, vyksta tik į Lietuvą ir turėdami įvairių tikslų: pailsėti, aplankyti artimųjų, 
turėdami darbo reikalų, norėdami pagerinti sveikatą ar apsipirkti. Po Lietuvą turistai iš Rusijos keliauja 

savarankiškai, neretai apsistoja pas savo pažįstamus/ gimines, o viešnagės metu aplanko ne tik Vilnių, bet ir 
kurortus: Palangą, Druskininkus ar Birštoną.   
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Tarp Lietuvoje viešinčių rusų jaunų žmonių dalis - labai nedidelė. Taip pat jie kiek mažiau keliauja, o 

atostogoms per metus skiria iki 1000 eurų. Kelionei į Lietuvą rusai išleidžia santykinai daug 600 - 1000 eurų.  

Lietuva rusams dažniausiai asocijuojasi su Lietuvos gamta, „gražia šalimi“. Į Lietuvą rusai atvyksta dėl jos 

kultūrinio ir geografinio artumo, dažniau nei kiti turistai – dėl to, kad juos domina Lietuvos gamta, pajūris.  

Prieš kelionę rusai apie Lietuvą žino daug ir informacijos apie ją gali lengvai rasti. Dažniausiai informaciją apie 

Lietuvą rusai gauna mouth-to-mouth komunikacijos dėka, dažniau nei turistai iš kitų šalių – iš Lietuvos 

reklamos lauko stenduose ar lankstinukuose. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Lietuvos saugumas higienos aspektu; susisiekimo patrauklumas; vietiniai 

gyventojai; platus įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; 

 SILPNOSIOS pusės: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: aptarnavimo kokybė; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: patogi galimybė atvykti trumpam ar savaitgaliui; Vilniaus istorinis-kultūrinis 

paveldas, senamiestis, pramogos; kultūrinio turizmo objektai; aukšto meninio lygio renginiai; 

aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 60 (8-oje vietoje iš 19). 

 

Suomija 

Suomiai į Lietuvą dažniausiai atvyksta pirmą kartą, poilsiniais tikslais, į savo kelionės maršrutą įtraukia kitas 

Baltijos šalis, o Lietuvoje praleidžia 1-3 naktis. Trečdalis suomių į Lietuvą atvyksta per kelionių agentūras, o 
šalyje keliauja su gidu ir grupe. Viešnagės Lietuvoje metu suomiai dažniausiai apsistoja viešbučiuose ir būtinai 

apsilanko Vilniuje ir Trakuose.  

Tarp Lietuvoje viešinčių suomių – didesnė dalis moterų; suomiai į Lietuvą dažnai atvyksta su draugų 

kompanija. Suomiai keliauja dažnai ir per metus kelionėms išleidžia daugiau nei vidutiniškai. Lietuvoje suomiai 

išleidžia mažiau nei 600 eurų.  

Lietuva suomiams dažniausiai asocijuojasi su Vilniumi ir jo senamiesčiu. Į Lietuvą suomiai atvyksta susidomėję 

vietine kultūra ir istorija, taip pat dėl to, kad čia dar nėra buvę; dažniau nei kiti turistai kelionę į Lietuvą 

suomiai pasirenka dėl to, kad čia patogu atvažiuoti savaitgaliui.  

Prieš kelionę suomiai apie Lietuvą žino nelabai daug, tačiau prireikus gali palyginus nesunkiai tokios 
informacijos rasti. Dažniausiai informaciją apie Lietuvą suomiai gauna paieškos sistemos Google pagalba, 

dažniau nei kiti turistai – apsilankę kelionių agentūroje, skaitydami reklaminius lankstinukus ar lėktuvų 

žurnalus, naudodamiesi socialiniu tinklu Google+ ar vartydami vietinę (Švedijos) spaudą. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; kultūrinio 

turizmo objektų gausa; aptarnavimo kokybė; galimybė nemokamai naudotis internetu; susisiekimo su 

Lietuva patrauklumas; galimybė apsistoti ne viešbučiuose; meniu užsienio kalbomis ir galimybė 

susikalbėti su maitinimo įstaigų personalu; 

 SILPNOSIOS pusės: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: informacijos apie Lietuvą pakankamumas; skrydžių į Lietuvą kaina; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: informacijos apie Lietuvą sklaida įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais; 

pramogos Vilniuje ir pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms; patogumas atvykti trumpam ar 

savaitgaliui; SPA paslaugos. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 58 (8-oje vietoje iš 19). 
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Švedija 

Į Lietuvą švedai dažniausiai atvyksta pirmą kartą, norėdami čia pailsėti, ir čia praleidžia 4-7 dienas. Trečdalis 

švedų į Lietuvą atvyksta per kelionių agentūrą, tačiau šalyje didžioji dauguma keliauja savarankiškai ir kiek 

dažniau nei turistai iš kitų šalių naudojasi kempingų paslaugomis. Viešnagės Lietuvoje metu švedai, dažniau 
nei kiti, apsilanko Klaipėdoje ir Kuršių Nerijoje.  

Tarp Lietuvoje viešinčių švedų – daugiau vyresnio amžiaus žmonių ir nemažai keliaujančių (4 kartus ir 

daugiau per metus). Per metus kelionėms švedai išleidžia sąlyginai nedaug (iki 1000 eurų), o viešnagei 
Lietuvoje – 400-600 eurų.  

Lietuvą švedai dažniausiai sieja su Lietuvos gamta, istorija, Baltijos pajūriu. Į Lietuvą švedus motyvuoja 

atvykti tai, kad Lietuva yra kultūriškai artima šalis, ir tai, kad tokio pobūdžio kelionę jiems rekomendavo 
draugai.  

Prieš kelionę švedai apie Lietuvą informacijos turi vidutiniškai, tačiau prireikus gali palyginus nesunkiai tokios 

informacijos rasti. Dažniausiai informaciją apie Lietuvą suomiai gauna paieškos sistemos Google pagalba. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: šalies saugumas (visais aspektais); kultūrinio turizmo objektų gausa; meniu 

užsienio kalbomis; 

 SILPNOSIOS pusės: aptarnavimo kokybė; vietinių gyventojų svetingumas; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; virtuvių, restoranų 

pasirinkimas, personalo gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; susisiekimo su Lietuva 

patrauklumas; vietinių gyventojų draugiškumas; 

 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: teigiami atsiliepimai apie Lietuvą vietinėje žiniasklaidoje; aukštos kokybės 

SPA ir medicininės paslaugos; pramogos sostinėje, įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms, aktyvaus 

poilsio galimybės; ekologinio ir kaimo turizmo pasiūlymai. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 56 (12-oje vietoje iš 19). 

Vokietija 

Vokiečiai į Lietuvą dažniausiai atvyksta pirmą kartą, norėdami pailsėti, ir čia praleidžia savaitę ar mažiau. 

Planuodami kelionę į Lietuvą vokiečiai neretai į savo maršrutą įtraukia ir kitas Baltijos šalis. Būdami Lietuvoje 
vokiečiai aplanko daug lankytinų vietų (įskaitant Trakus ir Baltijos pajūrį). Į Lietuvą atvyksta arba jauni, arba 

pagyvenę vokiečiai. Į Lietuvą vykstantys vokiečiai keliauja palyginus nedaug, o kelionėms per metus išleidžia 
vidutiniškai (1000-3000 eurų). Lietuvoje vokiečiai išleidžia 600-1000 eurų.  

Vokiečiams Lietuva dažniausiai asocijuojasi su gamta (miškai, ežerai, Baltijos pajūris). Į Lietuvą vokiečiai 

dažniausiai (ir dažniau nei kiti turistai) atvyksta dėl susidomėjimo Lietuvos istorija ir kultūra, dėl to, kad 
Lietuva jiems - kultūriškai artima arba dėl draugų rekomendacijos. Taip pat dažniau nei kitus turistus 

vokiečius čia atvykti motyvuoja gamta, geras kokybės ir kainos santykis, kelionių agentūrų pasiūlymai. 

Prieš kelionę švedai apie Lietuvą informacijos turi vidutiniškai, tačiau prireikus gali palyginus nesunkiai 

informacijos rasti. Dažniausiai informaciją apie Lietuvą vokiečiai gauna mouth-to-mouth komunikacijos būdu, 
dažniau nei kiti turistai – iš kelionių agentūrų. 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas:  

 STIPRIOSIOS pusės: Vilnius – istorinis-kultūrinis centras, jo senamiestis ir architektūra; lankytinų 

vietų gausa; šalies saugumas karo grėsmės ir higienos aspektais; vietinių gyventojų svetingumas ir 

draugiškumas; susisiekimo su Lietuva patrauklumas; apgyvendinimo galimybės; virtuvių ir patiekalų 

pasirinkimas, meniu užsienio kalbomis; 

 SILPNOSIOS pusės: aptarnavimo kokybė; vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti su užsieniečiais; 

 (IŠ DALIES) SILPNOSIOS pusės: informacijos apie Lietuvą pakankamumas; turizmo paslaugų kainos 

ir kokybės santykis; susikalbėjimas su maitinimo įstaigų personalu; vietinių gyventojų 

tolerantiškumas; 
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 PASLĖPTOS GALIMYBĖS: teigiami atsiliepimai apie Lietuvą Vokietijos žiniasklaidoje; pramogos 

sostinėje. 

Lietuvos rekomendavimo indeksas – 63 (6-oje vietoje iš 19). 
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4. Į Lietuvą atvykusių turistų ir jų „turistavimo“ ypatumai 

4.1. Turistinių kelionių skaičius per metus 

Vidutiniškai vertinant Lietuvoje lankęsi užsienio šalių turistai turizmo tikslais per metus keliauja 2-3 kartus. 

37% turistų į keliones vyksta 2 kartus per metus. Kas penktas keliauja po 3 kartus per metus (21%) arba po 
4 ir daugiau kartų (21%).  

 

21% Lietuvoje besilankiusių turistų gali sau leisti tik vieną kelionę per metus. Dažniau tai yra baltarusiai, 

kinai, rusai. Iš artimiausių kaimyninių šalių atvykę turistai (Latvijos, Lenkijos, Estijos) turizmo tikslais 

dažniausiai keliauja 2 kartus. Pietų Europos šalių (Ispanijos, Italijos) gyventojai, o taip pat žydai ir suomiai, 
lankęsi Lietuvoje, turizmo tikslais linkę keliauti 3 kartus per metus. Daugiausiai turistinių kelionių per metus 

sau gali leisti Belgijos, Olandijos, Prancūzijos, Japonijos, JAV, Skandinavijos šalių gyventojai1 (žr. 1 lentelę). 

1 grafinė iliustracija 

Vidutinis kelionių skaičius per metus turizmo tikslais. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 
 

Nuo to, kiek dažnai gali sau leisti keliauti ir kiek pinigų gali skirti turistinėms kelionės, priklauso ir turistinės 
kelionės į Lietuvą organizavimo ypatumai: 

 vieną kartą per metus turistiniais tikslais galinčių keliauti ir Lietuvoje apsilankiusių turistų viešnagė 

Lietuvoje buvo ilgesnės trukmės (8 ir daugiau naktų). Kelionės metu dažnai aplankomas ir pajūris. Šie 

turistai per metus turistinėms kelionėms gali skirti ne daugiau nei 1000 eurų ir šių išlaidų kelionės į 

Lietuvą metu paprastai neviršija arba viršija nedaug. Tokie turistai paprastai keliones organizuoja 

patys ir keliauja po Lietuvą savarankiškai; 

 galintieji sau leisti 2 turistines keliones per metus Lietuvoje dažnai lankosi 2 kartą (priminsime, tai 

dažniau būna kaimyninių šalių gyventojai). Šie turistai taip pat dažniausiai kelionę organizuoja ir po 

šalį keliauja savarankiškai. Šių turistų metinės išlaidos kelionėms, atitinkamai, jau yra didesnės: nuo 

1000 iki 3000 eurų, tačiau Į Lietuvą 2 kartą atvykstantys turistai dažnai atvyksta su šeimos nariais, 

bet be vaikų, ir dažniau nei kiti linkę apsistoti pas šeimos narius, pažįstamus ar draugus; 

 kitoks kelionės organizavimas būdingas daugiau turistaujantiems užsienio šalių gyventojams: 3, 4 ar 

daugiau kartų per metus turizmo tikslais keliaujantieji gerokai dažniau dėl kelionės organizavimo 

kreipiasi į tarpininkus arba jų kelionės yra organizuojamos darboviečių, mokslo įstaigų ir pan. Tokiu 

atveju darbo ar mokslo reikalai yra neretai derinami su poilsiu. Daug keliauti mėgstantiems ir 

galintiems turistams taip pat būdingas keliavimas su gidu ir kitų turistų grupe. Išlaidos kelionėms 

tiesiogiai susijusios su kelionių skaičiumi: kuo daugiau keliauja, tuo daugiau pinigų metiniame 

biudžete yra nusimatę kelionėms, tuo daugiau išleidžia ir kelionėje po Lietuvą (daugiau nei 1000 

eurų).  

 

  

                                                
1
 Šioje ir kitose ataskaitos vietose, minint x šalių gyventojus, visuomet turimi omeny Lietuvoje apsilankę tų šalių 

gyventojai. 
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1 lentelė 

Vidutinis kelionių skaičius per metus turizmo tikslais (pagal šalį). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 
 

4.2. Metinės išlaidos atostogoms 

Vidutinių metinių išlaidų atostogoms pasiskirstymo tendencijos yra analogiškos turistų pasiskirstymui pagal 

kelionių per metus skaičiui: didesnė dalis Lietuvoje besilankiusių turistų per metus į turistines keliones vyksta 
du kartus; atitinkamai, tokios dalies turistų ir išlaidos atostogoms yra kiek mažesnės nei vidutinės (nuo 1000 

iki 3000 eurų). 28% Lietuvoje besilankiusių turistų per metus atostogoms vidutiniškai išleidžia iki 1000 eurų, 
kas trečias turistas (31%) – daugiau nei 3000 eurų.  

2 grafinė iliustracija 

Vidutinės metinės išlaidos atostogoms. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 
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Sąlyginai ekonomiškai silpnesnių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos) šalių turistų atostogų 

biudžetas yra mažesnis nei ekonomiškai stiprių šalių turistų (JAV, Japonijos, Izraelio, Prancūzijos, Belgijos, 

Norvegijos, Danijos, Suomijos). Tačiau galima pastebėti ir tam tikras įdomesnes tendencijas (žr. 1 ir 2 
lenteles):  

 Lietuvai kaimyninių, ekonomiškai silpnesnių šalių gyventojų atostogų metinio biudžeto ir nurodomo 

vidutinio kelionių skaičiaus santykis leidžia daryti prielaidą, kad šių šalių gyventojų atostogų kelionės 

yra „pigesnės“, t.y. kelionės metu jie linkę gyventi pigesnėse nakvynės vietose, mažiau išlaidų skirti 

maitinimuisi, mokamoms paslaugoms ir pan.; 

 iš ekonomiškai stiprių kilmės šalių turistų (amerikiečių, japonų), kurie daug keliauja ir daug skiria 

pinigų atostogoms, išsiskiria žydai: jų kelionės yra „brangesnės“, t.y. keliauja jie sąlyginai mažiau, 

tačiau turi didesnį atostogų biudžetą. 

2 lentelė 

Vidutinės metinės išlaidos atostogoms (pagal šalį). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 
 

Analizuojant kelionės į Lietuvą organizavimą pagal metinį atostogų „biudžetą“, galima išskirti dvi 

charakteringas turistų Lietuvoje grupes: 
 

 mažiausią metinį atostogų biudžetą (iki 1000 eurų) turintys turistai (paprastai tai – kaimyninių šalių 

gyventojai): šie turistai Lietuvoje lankosi dažnai (yra buvę 3 ir daugiau kartų). Jie vyksta tik į Lietuvą, 

t.y. kelionės į Lietuvą nederina su kelionėmis į kitas šalis. Keliones organizuojasi patys ir keliauja po 

šalį savarankiškai. Labai dažnai apsistoja pas Lietuvoje gyvenančius šeimos narius, draugus ar 

pažįstamus. Atostogauti paprastai vyksta tik kartą per metus. Kelionės į Lietuvą metu išleidžia ne 

daugiau nei 400 eurų. Neretai šios kategorijos gyventojai atvyksta į Lietuvą vieni, t.y. be draugų ar 

šeimos narių; 

 didžiausią atostogų biudžetą (daugiau nei 3000 eurų) turintys turistai (paprastai tai turtingų Vakarų 

šalių gyventojai): tai daug keliaujantys, daug pinigų kelionėms išleidžiantys žmonės. Ne išimtis ir 
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kelionė į Lietuvą. Šios kelionės metu jie išleido daugiau nei 1000 eurų. Tai – komfortą ir patogumą 

mėgstantys keliautojai: kelionių organizavimą užsako kelionių agentūrose, po Lietuvą keliauja su gidu 

ir grupe turistų (dažniau nei kiti apsilanko ir Kuršių Nerijoje), dažniau nei kiti gyvena viešbučiuose. 

Dažniau atvyksta su kitais suaugusiais šeimos nariais ir vaikais iki 18 metų. Pastebima ir kita įdomi 

šios turistų kategorijos tendencija: kuo vyresnio amžiaus turistas, tuo didesnis jo metinis atostogų 

biudžetas. 

 

4.3. Išlaidos kelionei į Lietuvą 

Kelionėje į Lietuvą pagal žemiau grafinėje iliustracijoje matomas išlaidas išleidžiama sąlyginai nedaug: 4 iš 5-
ių Lietuvoje šią vasarą besilankiusių turistų išleido iki 1000 eurų; daugiau nei 1000 eurų išleido tik 22% 

turistų. Tačiau išlaidų Lietuvoje informaciją vienareikšmiškai galima vertinti tik sąryšyje su Lietuvoje praleisto 

laiko trukme: išlaidų kelionėje dydis tiesiogiai koreliuoja su Lietuvoje praleisto laiko trukme (kuo ilgesnė 
kelionė, tuo didesnės išlaidos).  

3 grafinė iliustracija 

Išlaidos kelionei į Lietuvą. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 
 
 

Šiuo aspektu vertinant skirtingos kilmės šalių turistus vėl išsiskiria kaimyninių šalių gyventojai: jų kelionės į 

Lietuvą yra dažnesnės, trumpesnės, todėl ir išlaidos kelionei į Lietuvą yra mažesnės nei, tarkim, pirmą kartą 
Lietuvoje besilankančių japonų, amerikiečių ar ilgą laiką Lietuvoje linkusių leisti Izraelio gyventojų. Iš Vakarų 

šalių turistų galima būtų išskirti švedus: jų išlaidos kelionėje į Lietuvą taip pat yra kiek mažesnės (400-600 
eurų), tačiau tai, vėlgi, galima būti paaiškinti trumpesne šių turistų viešnagės Lietuvoje trukme. Finansiškai 

„parankiausi“ turistai Lietuvai – Izraelio (ilgesnis buvimo laikotarpis – didesnės išlaidos), Vokietijos, Rusijos, 

Norvegijos, Prancūzijos (trumpesnis buvimo laikotarpis – didesnės išlaidos) gyventojai.  
 

JAV, Japonijos, Kinijos gyventojų išlaidos kelionei į Lietuvą taip pat yra tarp didžiausių, tačiau tai lemia ne tiek 
didesnės šių turistų išlaidos Lietuvoje, kiek didesni tolimos kelionės į Lietuvą kaštai. 

 
Didesnes išlaidas kelionei į Lietuvą turėjusiems būdinga ir tai, kad Lietuva neretai nėra vienintelis kelionės 

tikslas, kartu keliaujama ir į kitas Baltijos šalis arba į kitas šalis. Keliones tokie turistai paprastai organizuoja 

per kelionių agentūras, o po šalį keliauja su gidu. Kelionės metu aplanko nemažai Lietuvos miestų, įskaitant 
pajūrio kurortus, Druskininkus, Trakus. Taip pat tarp šių didesnes išlaidas kelionės Lietuvoje metu turėjusių 

turistų yra didesnė dalis apsistojusių private accomodation tipo nakvynės vietose. 
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3 lentelė 

Išlaidos kelionei į Lietuvą (pagal šalį). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

  

4.4. Kelionės į Lietuvą kompanija (su kuo atvyko) 

Kas ketvirtas (24%) Lietuvoje besilankantis užsienio šalių turistas į Lietuvą atvyksta vienas. 14% turistų 

atvyksta su vaikais iki 18 metų. Tačiau dažniausiai į Lietuvą atvykstama kelių suaugusių žmonių kompanija 
(61%): su draugais (28%), su šeimos nariais, partneriu (25%) ar kolegomis (8%). 

4 grafinė iliustracija 

Su kuo atvyko į Lietuvą? Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 
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Po vieną į Lietuvą dažniau atvykstama iš kaimyninių šalių (Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos) arba iš 

tolimų šalių (Japonija, Kinija). Su vaikais ir/ar su šeimos nariais į Lietuvą dažniau atvykstama iš Didžiosios 

Britanijos, Rusijos, Izraelio. Su draugais į Lietuvą dažniau atvyksta kinai, japonai, italai, vokiečiai, suomiai, 
estai. Su kolegomis Lietuvoje dažniau lankosi prancūzai, britai, ispanai, belgai, kinai, švedai. 

4 lentelė 

Su kuo atvyko į Lietuvą (pagal šalį). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 
Analizuojant kelionės ypatumus pagal tai, su kuo atvykstama į Lietuva, pastebimos tokios tendencijos: 

 po vieną į Lietuvą atvykstančių turistų kelionės charakteristikos būdingos kaimyninių šalių 

gyventojams: Lietuvoje tokie turistai lankosi dažnai, paprastai vyksta tik į Lietuvą, turi nedidelį metinį 

atostogų biudžetą, o Lietuvoje vienos kelionės metu „palieka“ ne daugiau nei 400 eurų. Po vieną 

dažnai mėgsta vykti ir japonai, kinai, tačiau jų kelionės charakteristikos kitokios; 

 vykstantieji į Lietuvą su vaikais paprastai atvyksta ilgesniam laikotarpiui (savaitei ar ilgiau); atvykusieji 

su vaikais dažniau nei kiti linkę apsistoti pas šeimos narius, pažįstamus ar draugus. Šių turistų 

daugiau apsilanko ir kaimo turizmo sodybose. Atvykus į Lietuvą su vaikais dažniau aplankomas pajūris 

(Palanga, Kuršių Nerija), Druskininkai. Su vaikais į Lietuvą atvykstančiųjų finansinės galimybės dažnai 

kiek didesnės nei kitų: metinis atostogų biudžetas yra didesnis nei 3000 eurų (vidutiniškai 

atostogaujama du kartus per metus), o kelionės Lietuvoje išlaidos viršija 1000 eurų. Dažniau tai 31-

45 metų amžiaus žmonės; 

 su draugais į Lietuvą atvykstantys čia dažniau lankosi pirmą kartą ir neretai kelionę į Lietuvą derina su 

kelionėmis į kitas Baltijos šalis. Lankantis Lietuvoje jų kelionės maršrute būtinai būna Vilnius ir Trakai. 

Didesnei daliai šių turistų kelionė į Lietuvą kainuoja 400-600 eurų. Tarp šių turistų yra daugiau 19-30 

metų amžiaus keliautojų. 
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4.5. Turistų amžius ir lytis 

Vienos amžiaus grupės, kuriai priskirtini turistai Lietuvoje lankytųsi reikšmingai dažniau, nėra. Turistų 

pasiskirstymas pagal amžių yra tolygus: 36% turistų yra 19-30 metų amžiaus, 28% turistų - 31-45 metų 
amžiaus, 36% - 46 metų ir vyresni. Analogiškai galima būtų teigti, kad į Lietuvą vienodai vyksta tiek vyrai 

(51%), tiek moterys (49%). 
 

Tačiau, analizuojant turistų Lietuvoje amžių ir lytį pagal kilmės šalis, stebimos šios tendencijos: 

 jaunesnio amžiaus turistai paprastai atvyksta į Lietuvą pirmą kartą ir tai dažniau yra turistai iš 

ekonomiškai stipresnių šalių (Belgijos, Olandijos, Ispanijos, Italijos, Norvegijos); 

 vidutinio amžiaus (31-45 m.) turistų daugiau yra tarp baltarusių, rusų, britų; 

 vyresnio amžiaus (46 metų ir vyresni) turistai dažniau atvyksta iš Izraelio, JAV, Rusijos, Švedijos, 

Lenkijos; 

 turistų vyrų daugiau yra tarp turistų iš Didžiosios Britanijos (72%), Italijos (61%), Norvegijos (64%), 

o moterų daugiau tarp turistų iš Japonijos (63%), Lenkijos (70%), Suomijos (68%). 

5 grafinė iliustracija 

Turistų Lietuvoje amžius. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 
 

 
 

Jaunesnio amžiaus (19-30 m.) turistai Lietuvoje dažniau lankosi pirmą kartą, dažniau atvyksta čia su draugais, 
kelionės metu aplanko ne tik Lietuvą, bet ir kitas Baltijos šalis. Tai – daug keliaujantys žmonės (daugiau nei 4 

kelionės turistiniais tikslais per metus), tačiau neišlaidaujantys (metinis biudžetas kelionėms dažnai neviršija 
1000 eurų). Nedaug pinigų šie turistai išleidžia ir kelionei į Lietuvą (iki 400 eurų).  

 

Lietuvoje besilankantys vidutinio amžiaus (31-45 m.) turistai yra labiau pasiturintys (metinis atostogų 
biudžetas dažnai yra 3000-5000 eurų), turintys didesnes keliavimo galimybes (tarp jų yra daugiau tokių, kurie 

gali per metus atostogų tikslais keliauti 3 kartus ir daugiau). Vidutinio amžiaus turistai į Lietuvą atvyksta arba 
trumpai kelionei (1-3 naktys), arba apsistoja Lietuvoje savaitei ar ilgiau (tokiu atveju dažnai atvyksta su 

vaikais). 

 
Tarp vyresnio ir vyriausio (46 metų ir vyresni) amžiaus turistų taip pat daugiau apsistojančiųjų Lietuvoje 

ilgesnį laiką. Kelionės metu šio amžiaus turistai dažnai aplanko Kuršių Neriją, Druskininkus, Birštoną. Paprastai 
šie turistai keliauja poromis ir, nors per metus keliauja nedaug (dažniau tik 1 kartą per metus), dažnai jie gali 

atostogoms skirti daugiau pinigų ir pasirinkti ilgiau trunkančią kelionę (metinis biudžetas atostogoms yra apie 
3000-5000 eurų). 

 

Tarp turistų vyrų daugiau yra tokių, kurie į Lietuvą atvyksta vieni arba su kolegomis. Moterys dažniau į 
Lietuvą atvyksta su vaikais. Tarp moterų daugiau yra ir tokių turistų, kurie kelionę į Lietuvą derina su 

kelionėmis į kitas Baltijos šalis.  
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5 lentelė 

Turistų amžius (pagal šalį). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

6 lentelė 

Turistų lytis (pagal šalį). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 
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5. Turistinės kelionės į Lietuvą organizavimas 

5.1. Kelionės į Lietuvą tikslas 

Vyraujantis turistinės kelionės į Lietuvą tikslas – poilsis, atostogos (74%). Kas ketvirtas Lietuvoje apsilankęs 

turistas čia aplanko draugus, gimines, pažįstamus. Maždaug kas dešimtą (13%) Lietuvoje besilankantį turistą 
su šalimi sieja verslo ar profesiniai reikalai. Nedidelė dalis turistų Lietuvoje lankosi dėl čia teikiamų medicinos, 

SPA paslaugų ar atvažiuoja apsipirkti. 

6 grafinė iliustracija 

Kelionės į Lietuvą tikslas. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

 
Didžioji dalis ekonomiškai stipresnių šalių turistų – suomių, japonų, olandų, švedų, vokiečių, žydų, ispanų, 

norvegų, danų, estų – į Lietuvą atvyksta ilsėtis, praleisti atostogų. Didžiausia dalis į Lietuvą sveikatintis 
atvykstančių turistų yra tarp atvykstančių iš Izraelio. Pas šeimos narius ir draugus į Lietuvą dažniau nei kitų 

šalių turistai į Lietuvą vyksta britai, amerikiečiai bei latviai. Verslo ar profesiniais tikslais Lietuvoje dažniau 
lankosi kinai, latviai. O didžiausia dalis atvykstančių į Lietuvą apsipirkti yra tarp baltarusių (žr. 7 lentelė). 

 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad neretai Lietuvoje besilankantys užsienio turistai kelionės į šalį metu derina 
kelis tikslus: 

 dauguma (74%) į Lietuvą ilsėtis, praleisti atostogų atvykstančių užsieniečių į Lietuvą atvyksta 

turėdami tik šį vieną tikslą – pailsėti (vienintelį – poilsio – tikslą turi kas antras (54%) šalyje 

besilankantis turistas). Kita dalis „poilsio“ turistų“ tuo pačiu aplanko ir savo draugus, gimines (17%). 

Dažniau tik ilsėtis į Lietuvą atvažiuoja olandai (83%), suomiai (80%), japonai (77%), vokiečiai (71%), 
švedai (69%). Rečiausiai tik pailsėti į Lietuvą atvyksta latviai (25%), baltarusiai (31%), britai (34%), 

estai (36%), lenkai (36%), rusai (31%), amerikiečiai (40%); 

 43% į Lietuvą atvažiavusių aplankyti giminių ar draugų atvyko turėdami tik šį tikslą (turintys tik šį 

tikslą sudaro 11% visų Lietuvoje besilankiusių turistų). Kas antras (51%) draugų ar giminių aplankyti 

atvykęs užsienio turistas Lietuvoje tuo pačiu ir pailsi. Tik aplankyti draugų ar giminių į Lietuvą dažniau 

atvyksta britai (36%), belgai (30%), latviai ir lenkai (po 20%); 

 didžioji dauguma (82%) užsieniečių, į Lietuvą atvykstančių verslo ar profesiniai tikslais, jokių kitų 

veiklų Lietuvoje nenumato (verslo ar profesiniais tikslais į Lietuvą atvyksta 11% visų užsienio turistų). 

Kita vertus, 14% šiais tikslais į Lietuvą atvykstančių užsieniečių Lietuvoje ir pailsi. Dažniausiai tik 
verslo ar profesiniais tikslais į Lietuvą atvyksta kinai (26%), latviai (22%), rečiausiai – žydai (2%); 

 tik kas trečias (30%) turistas, į Lietuvą atvykstantis sveikatingumo tikslais, atvyksta turėdamas tik 

vieną – sveikatos gerinimo – tikslą (tik sveikatingumo tikslais į Lietuvą atvyksta vos 1% visų turistų). 
58% „sveikatingumo“ turistų Lietuvoje tuo pačiu ir pailsi, dar 10% - aplanko gimines, draugus. Tik 

sveikatingumo tikslu į Lietuvą dažniau atvyksta žydai ir lenkai (po 8%), rusai (6%), baltarusiai bei 

estai (po 2%); 
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 28% turistų, Lietuvoje turinčių ketinimų apsipirkti, į šalį atvyksta turėdami tik šį tikslą (tokie 

„apsipirkimo“ turistai sudaro 1% nuo visų Lietuvoje besilankančių užsienio turistų). Kita vertus, 55% 

Lietuvoje apsipirkti ketinančių turistų šalyje tuo pačiu ir pailsi, o 25% jų – aplanko gimines ar 

draugus. Tik apsipirkti į Lietuvą dažniau atvyksta lenkai (4%), latviai (2%) bei baltarusiai (3%). 

7 lentelė 

Kelionės į Lietuvą tikslas. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

 

Kelionės tikslas yra labai parankus kriterijus tipologizuojant turistų ir jų kelionės ypatumus:  

 atvykstantieji į Lietuvą atostogauti paprastai Lietuvoje lankosi pirmą kartą. Tarp šių turistų daugiau 

yra ir tokių, kurie kelionę į Lietuvą derina su kelionėmis į kitas Baltijos šalis. Šie turistai dažniau nei 

kiti keliauja su gidu ir turistų grupe, gyvena viešbučiuose. Taip pat tarp šių turistų daugiau yra ir 

gyvenančiųjų kempinguose. Kelionės metu „atostogaujantieji“ turistai dažnai aplanko Vilnių, Trakus, 

Kuršių Neriją. Didesnė dalis šių turistų atostogauti per metus vyksta 2 kartus. Kelionė Lietuvoje jiems 

dažniau kainuoja 400-600 eurų. Atostogauti beveik nevykstama po vieną ar su kolegomis. Visi kiti 

kelionės draugijos variantai yra įmanomi. „Atostogaujančių“ Lietuvoje turistų kiek daugiau yra tarp 

jaunesnio (19-30 m.) ir vyresnio amžiaus (46 metų ir vyresni) turistų; 

 galima teigti, kad ta nedidelė turistų dalis, kurie atvyksta į Lietuvą sveikatinimosi tikslais, yra prisirišę 

prie sveikatos turizmo sferoje Lietuvoje teikiamų paslaugų, nes Lietuvoje šie turistai neretai lankosi 3 

kartus ir daugiau. Sveikatintis paprastai atvykstama ilgesniam laikui (praleidžiant Lietuvoje daugiau 

nei 10 naktų), dažniau gyvenama viešbučiuose, sanatorijose. Birštonas ir ypač Druskininkai yra itin 

šių turistų pamėgti miestai. Tarp šių turistų didesnė dalis vyresnio amžiaus žmonių, kurie per metus į 

užsienio kelionę išvyksta tik kartą, tačiau turi didesnį nei 5000 eurų metinį biudžetą kelionėms; 

 pas šeimos narius ar draugus į Lietuvą atvykstantys turistai čia lankosi dažnai ir paprastai apsistoja 

Lietuvoje ilgesniam nei savaitė laikotarpiui. Vykdami į Lietuvą aplankyti artimų žmonių turistai kelionę 

organizuoja patys, dažniausiai apsistoja pas šeimos narius ar draugus, neretai atvyksta su 

nepilnamečiais vaikais; 
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 verslo ar profesiniais tikslais į Lietuvą atvykę turistai šioje šalyje taip pat lankosi dažnai. Šiais tikslais į 

Lietuvą vykstantieji įprastai nederina kelionės į Lietuvą su kelionėmis į kitas šalis, gyvena 

viešbučiuose. Dažniau tai yra vieni ar su kolegomis į Lietuvą atvykę turistai vyrai, 31-45 metų 

amžiaus. Kelionės Lietuvoje metu jie išleidžia ne daugiau nei 400 eurų; 

 vykstantys į Lietuvą apsipirkti čia apsilanko dažnai. Dažniau tai yra šeimos su vaikais, turinčios 

nedidelį metinį atostogų biudžetą, o kelionės į Lietuvą metu išleidžiantys ne daugiau nei 400 eurų. 

5.2. Kelionės į Lietuvą kartas 

Lankymosi Lietuvoje kartas iš dalies priklauso nuo kelionės į Lietuvą tikslo. Kas antras (54%) Lietuvoje 

besilankantis turistas šalyje lankosi pirmą kartą. Pirmą kartą Lietuvoje dažniau lankosi turistai, į šalį 

atvykstantys poilsio tikslais, tolimesnių šalių gyventojai (dažniau japonai, kinai, olandai, ispanai, italai, 
prancūzai, norvegai, švedai, suomiai, vokiečiai). Kas trečias (30%) turistas nurodo Lietuvoje besilankantis 3 

kartą ir daugiau. Dėsninga ir tai, kad Lietuvoje dažnai besilankantys nurodo turistai iš kaimyninių ar artimojo 
užsienio šalių (Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Estijos), bei turistai iš vienos pagrindinių Lietuvos 

gyventojų emigracijos šalių – Didžiosios Britanijos. Taip pat dažniau (3 ir daugiau kartų) Lietuvoje lankosi 
turistai, į šalį atvykstantys sveikatingumo, verslo/ profesiniais ar apsipirkimo tikslais. 

7 grafinė iliustracija 

Kelionės į Lietuvą kartas. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

 

Lietuvoje besilankančio turisto ypatumus vienareikšimiškai apibūdinti pagal apsilankymo kartą yra 
sudėtingiau. Iš esmės galima būtų brėžti aiškią takoskyrą tarp besilankančiųjų Lietuvoje pirmą kartą ir 

besilankančių Lietuvoje dažnai (jau buvusių čia 3 kartus ir daugiau).  

 
Tradicine prasme suvokiamiems „tikriesiems“ turistams labiau priskirtini besilankantieji Lietuvoje pirmą kartą. 

Dažniausiai tai – „poilsio“ turistai. Šie turistai kelionę į Lietuvą dažnai perka per kelionių agentūrą, gyvena 
viešbučiuose ar privačiuose apartamentuose, po Lietuvą keliauja grupėmis su gidu. Kita vertus, tarp 

besilankančių Lietuvoje pirmą kartą taip pat galima būtų išskirti dvi turistų kategorijas: mažesnes finansines 
galimybes turintį ir todėl taupantį jaunimą (19-30 m. amžiaus) ir vyresnio amžiaus (46 metai ir daugiau) 

pasiturinčius turistus. Tiek vieni, tiek kiti dažniau atvyksta iš Vakarų šalių.  

 
Dažnai Lietuvoje besilankantiems būdingos kitokios charakteristikos. Kadangi dažnai į Lietuvą atvykstama 

apsipirkimo tikslu, čia turint profesinių/ darbinių reikalų arba lankant gimines ir draugus, atitinkamai galima 
būtų išskirti ir šių turistų subkategorijas. Atvykstantieji pas gimines ar draugus dažnai atvyksta ilgesniam 

laikotarpiui, su vaikais, apsistoja pas šeimos narius ar draugus, kelionę organizuoja ir keliauja savarankiškai. 

Metinis atostogų bei kelionės į Lietuvą biudžetai yra sąlyginai nedideli. Dažnai Lietuvoje lankosi ir kita, nors ir 
nedidelė – sveikatinimosi – turistų subkategorija. Dažniau tai yra vyresnio amžiaus Izraelio piliečiai, 

atvykstantys į Lietuvą ilgesniam laikotarpiui ir šiai kelionei skiriantys sąlyginai didesnį biudžetą. Trečioji 
dažniau Lietuvoje besilankančių turistų grupės subkategorija – atvykstantieji į Lietuvą verslo ar akademiniais 

tikslais. Šių turistų kelionės paprastai būna inicijuotos darboviečių ar mokslo įstaigų, jų ir organizuojamos. Šie 

turistai Lietuvoje dažnai gyvena viešbučiuose, tačiau išleidžia sąlyginai nedaug pinigų. Atvykstantieji apsipirkti 
dažnai apsistoja pas draugus ar pažįstamus ir kelionėje išleidžia palyginti mažai.  
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8 lentelė 

Kelionės į Lietuvą kartas. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

  

5.3. Kelionės į Lietuvą trukmė 

Apie pusė (47%) turistų į Lietuvą atvyksta trumpam laikotarpiui, savaitgaliui (1-3 naktys). Kas trečias (36%) 
turistas Lietuvoje būna iki savaitės, o ilgesniam nei savaitės laikotarpiui į Lietuvą atvyksta tik nedidelė turistų 

dalis (17%). 

8 grafinė iliustracija 

Kelionės į Lietuvą trukmė. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 
 

 

Kelionės į Lietuvą trukmės analizė pagal turistų kilmės šalį nėra efektyvi. Analizuojant šiuo aspektu pastebima 
tik tai, kad dažniausiai į Lietuvą 1-3 naktims atvyksta artimiausi kaimynai – latviai, lenkai ir suomiai, ir tai, kad 

net 56% Izraelio piliečių į Lietuvą atvyksta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.  
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9 lentelė 

Kelionės į Lietuvą trukmė. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

Ilgesniam nei savaitės laikotarpiui į Lietuvą dažniau atvykstama dviem tikslais: aplankyti giminių ar draugų bei 
sveikatinimosi tikslu. Kelionėms į Lietuvą kitais tikslais (apsipirkimo, verslo/ profesiniais, poilsio) nėra 

išskirtinai būdingos kurios nors trukmės (ilgos ar trumpos) kelionės. Pastebima tik, kad kelioms dienoms 
atvykusieji neretai kelionę į Lietuvą derina su kelionėmis į kitas Baltijos šalis, Lietuvoje išleidžiant iki 600 eurų. 

Atvykstantieji į Lietuvą ilgesniam laikotarpiui, nors jų nėra daug, iš kitų išsiskiria labiau: į Lietuvą šie turistai 

atvyksta daugiau nei trečią kartą, dažniau gyvena privačiuose apartamentuose arba viešbučiuose, apsistoja 
Druskininkuose, Birštone arba pajūrio miestuose. Kelionės Lietuvoje metu šie turistai išleidžia daugiau nei 

1000 eurų. 8-10 naktų trukmės kelionei dažnai atvykstama su nepilnamečiais vaikais. 

 

5.4. Kelionės į Lietuvą derinimas su kelionėmis į kitas šalis 

Išskirtinai tik į Lietuvą atvyksta didžioji dalis (62%) čia apsilankančių turistų. 28% turistų kartu vyksta ir į kitas 
Baltijos šalis, o 10% turistų kelionę į Lietuvą derina su kelionėmis į  kitas (ne Baltijos) šalis. 

9 grafinė iliustracija 

Kelionės į Lietuvą derinimas su kelionėmis į kitas šalis. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 
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16% turistų kelionę į Lietuvą derina kartu su kelione į Ispanija (!2), po 13% turistų kelionę į Lietuvą derina su 

kelione į Lenkiją ar Vokietiją, 11% turistų kartu su Lietuva aplanko ir Baltarusiją, 8% - ir Suomiją, po 5% 

turistų – ir Graikiją (!) ar Rusiją. Kitos šalys, į kurias vyko/ kuriose savo kelionės metu lankėsi Lietuvoje 
viešintys turistai: Švedija, Didžioji Britanija, Čekija, Skandinavijos šalys, Malta (!), Airija. 

 

Tarp vykstančių tik į Lietuvą daugiau yra dažnai Lietuvoje besilankančių turistų; tarp vykstančių į Baltijos šalis 

(ne tik į Lietuvą), gerokai daugiau yra pirmą kartą Lietuvoje besilankančių turistų. Lietuvą kaip vienintelį 

kelionės tikslą turintys turistai Lietuvoje paprastai užtrunka ilgiau (iki savaitės) nei vykstantys į visas Baltijos 
šalis (tokiu atveju Lietuvoje būnama tik kelias dienas). Turistai, vykstantys į visas Baltijos šalis, kelionę dažnai 

organizuoja per kelionių agentūrą, keliauja su gidu, o savo kelionei išleidžia daugiau nei 1000 eurų. 

 

Atvykstančių tik į Lietuvą daugiau yra tarp Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Rusijos, Ispanijos, Norvegijos bei 

Baltarusijos piliečių. Kelionę į Lietuvą kartu su kelionėmis į Latviją bei Estija derinančių daugiau yra tarp 
japonų, olandų, suomių, italų bei vokiečių. Į Lietuvą ir į kitas šalis vykstančių daugiau yra tarp latvių ir estų, 

japonų, belgų. 

 

10 lentelė 

Kelionės į Lietuvą derinimas su kelionėmis į kitas šalis. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

 

  

                                                
2
 Galima daryti prielaidą, kad tokias „egzotiškas“ šalis besilankantieji Lietuvoje nurodo todėl, kad tai – tikrasis jų kelionės 

tikslas, o į Lietuvą jie atvyko dėl tiesioginio skrydžio į minimas šalis.  
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5.5. Kelionės organizavimas ir keliavimas: savarankiškai vs. tarpininkas 

Tik kas penktas (21%) Lietuvoje viešėjęs turistas kelionę į Lietuvą organizavo per tarpininką (kelionių 

agentūrą, darbovietę, mokslo įstaigą ir pan.). Didžioji dauguma (77%) užsienio turistų keliones į Lietuvą 
organizuojasi patys. 

10 grafinė iliustracija 

Kelionės organizavimas: savarankiškai vs. tarpininkas. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

 

 

Tarpininkais organizuodami keliones į Lietuvą visai nesinaudoja baltarusiai, beveik nesinaudoja latviai, estai, 

britai. Kelionę į Lietuvą per tarpininkus organizavusių daugiau yra tarp čia viešėjusių prancūzų, italų, suomių, 
švedų. 

 

11 lentelė 

Kelionės į Lietuvą organizavimas: savarankiškai vs. tarpininkas. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 
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Atitinkamai, didžioji dalis (84%) į Lietuvą atvykusių užsienio turistų po šalį keliavo savarankiškai. 13% turistų 

keliavo su grupe ir gidu, o 2% turistų – su Lietuvoje gyvenančiomis giminėmis, draugais ar kolegomis. 

11 grafinė iliustracija 

Keliavimas po Lietuvą: savarankiškai vs. su grupe ir gidu. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

 

 

Savarankiškai po Lietuvą keliauja beveik visi kaimyninių šalių gyventojai (baltarusiai, estai, latviai, rusai). Gido 
paslaugomis keliaujant su turistų grupe dažniau naudojasi prancūzai, italai, suomiai. 

 

12 lentelė 

Keliavimas po Lietuvą: savarankiškai vs. su grupe ir gidu. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

 

Savarankiškai kelionę į Lietuvą organizuoja ir po ją keliauja dažnai Lietuvoje besilankantys turistai, vykstantys 
tik į Lietuvą. Tarp šių turistų yra daugiau apsistojančių pas gimines, draugus ar privačiuose apartamentuose. 

Metiniai šių turistų atostogų biudžetai nėra dideli (neviršija 1000 Eur), o kelionės į Lietuvą metu jie išleidžia ne 

daugiau nei 400 eurų.  
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Visiškai kitokios charakteristikos būdingos turistams, kurių keliones į Lietuvą organizuoja tarpininkai ir kurie po 

šalį keliauja su grupe kitų turistų ir gidais: paprastai tai - pirmą kartą šalyje besilankantys užsienio šalių 

gyventojai. Tarp jų yra daugiau tokių, kurie vyksta iškart į visas Baltijos šalis. Šie turistai paprastai apsistoja 
viešbučiuose. Per kelionių agentūras keliaujantieji turistai dažniau keliauja (daugiau nei 3 turistinės kelionės 

per metus), turi sąlyginai didelius metinius atostogų biudžetus (pradedant nuo 3000 eurų), o Lietuvoje 
išleidžia ne mažiau nei 1000 eurų. 

 

5.6. Nakvynės Lietuvoje vietos 

Dauguma (68%) į Lietuvą atvykusių užsienio turistų apsistoja viešbučiuose, hosteliuose, moteliuose, poilsio 

namuose ar sanatorijose. Kas ketvirtas (23%) į viešnagę Lietuvoje atkeliavęs apsistoja pas šeimos narius, 
gimines, draugus. Privačius apartamentus ar bed & breakfast paslaugas teikiančius renkasi 17% į Lietuvą 

atvykstančių užsienio šalių turistų. Kempinguose ar kaimo turizmo sodybose buvo apsistoję tik pavieniai 

turistai. 

12 grafinė iliustracija 

Nakvynės Lietuvoje vietos. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

 

Viešbučiuose ir panašiose nakvynės vietose apsistoja didžioji dalis japonų, kinų, suomių. Viešbučiuose 

apsistoja taip pat nemaža dalis vokiečių, belgų, italų, žydų, amerikiečių, olandų, prancūzų. Besirenkančių 

privačius apartamentus daugiau yra tarp žydų ir prancūzų. Šeimose, pas draugus ar pažįstamus dažniau 
apsistoja britai, rusai, latviai, baltarusiai. Apsistojančių kaimo turizmo sodybose – itin mažai, tačiau tarp jų 

buvo daugiau estų bei suomių. Kempinguose linkę apsistoti ir dalis švedų, baltarusių, latvių bei vokiečių. 

Viešbučiuose dažniau apsistoja pirmą kartą Lietuvoje besilankantys turistai, kelionę į Lietuvą derinantys su 

kelionėmis į kitas Baltijos šalis. Šie turistai paprastai keliauja su turistų grupėmis ir gidais, o jų keliones 
organizuoja kelionių agentūros. Viešbučiuose apsistojantys turistai yra mokūs turistai: jų metinis atostogų 

biudžetas yra nemažas (nuo 3000 eurų), o kelionės Lietuvoje metu jie išleidžia daugiau nei 1000 eurų.  

Privačiuose apartamentuose dažniau linkę apsistoti ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui į Lietuvą atvykę 
užsienio turistai. Viešnagės Lietuvoje metu jie dažnai aplanko šalies didmiesčius, pajūrio miestus ir būdami čia 

išleidžia daugiau nei 1000 eurų. 

Šeimose ar pas draugus dažniau apsistoja dažnai Lietuvoje besilankantys turistai, atvykstantieji ilgesniam 

laikotarpiui (praleidžiantys Lietuvoje daugiau nei 8 naktis). Šie turistai neretai atvyksta su nepilnamečiais 

vaikais, o kelionę planuoja ir po šalį keliauja savarankiškai. Metinis šių turistų atostogų biudžetas yra palyginti 
nedidelis (iki 1000 eurų). 
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Tarp apsistojančių kempinguose yra daugiau jaunimo. Apsistojantys kempinguose kelionės Lietuvoje metu 

išleidžia ne daugiau nei 400 eurų, o į Lietuvą atvyksta 4-7 dienų laikotarpiui. 

 

13 lentelė 

Nakvynės Lietuvoje vietos. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

 

5.7. Aplankyti miestai 

22% užsienio turistų, lankydamiesi Lietuvoje, apsilankė tik viename mieste (16% turistų lankėsi tik Vilniuje, 

5% turistų lankėsi tik Kaune, 1% - tik Klaipėdoje). Trečdalis (34%) Lietuvoje besilankiusių turistų viešnagės 
šalyje metu lankėsi dviejuose miestuose (Vilniuje/ Kaune/ Trakuose), ketvirtadalis (26%) turistų lankėsi 

trijuose miestuose. Kelionės Lietuvoje metu vidutiniškai aplankomi 2-3 miestai. 

 

Vilniuje lankėsi dauguma (87%) Lietuvoje apsilankiusių turistų, Kaune – beveik kas antras (46%), Klaipėdoje 

– kas ketvirtas (28%).  
 

Iš mažesnių miestų labiau lankomi šalia Vilniaus esantys Trakai (44%). Palangoje ir Kuršių Nerijoje apsilankė 
po 18% turistų, Druskininkuose - 9%, Birštone - 3% turistų. 

 

11% turistų nurodė kitus aplankytus Lietuvos miestus: Šiaulius (2%), Panevėžį (1%), Molėtus (1%), Zarasus 
(1%), Ignaliną (1%), Kernavę (1%), Telšius (1%). Nepaminėtuose Lietuvos miestuose apsilankė pavieniai 

turistai. 
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13 grafinė iliustracija 

Aplankyti Lietuvos miestai. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

 

Vilniuje apsilankė visi Lietuvoje viešėję japonai ir suomiai. Sostinėje lankėsi ir beveik visi turistai iš Belgijos, 
Estijos, Kinijos, Izraelio, Italijos. Didžiausia dalis neapsilankiusių Vilniuje yra tarp atvykusių iš Didžiosios 

Britanijos, Latvijos, Švedijos. Kaune apsilankė didesnė dalis Lietuvoje viešėjusių italų, ispanų, britų. Rečiausiai 
į Kauną užsuka Izraelio, Kinijos, Suomijos, Švedijos gyventojai. Klaipėdoje lankėsi pusė Lietuvoje viešėjusių 

švedų, kas trečias italas, olandas, vokietis. Palangoje dažniau lankėsi turistai iš Italijos, Olandijos, Rusijos, 
Kuršių Nerijoje – švedai, vokiečiai. Druskininkus labiausiai pamėgę žydai ir rusai, Birštoną – rusai.   

 

14 lentelė 

Nakvynės Lietuvoje vietos. Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 
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6. Spontaninės su Lietuva siejamos asociacijos 
 

Lietuvoje viešinčių užsienio turistų buvo klausiama, su kuo jiems asocijuojasi žodis „Lietuva“. Vienos 

išskirtinės asociacijos, kuri ateitų į galvą spontaniškai pagalvojus apie Lietuvą, nėra. Kiek labiau išsiskiria 
Lietuvos asocijavimas su gamta (žalia šalis, daug ežerų, miškų, gražus kraštovaizdis ir pan.) (16%). Kas 

dešimtam (11%) užsienio turistui Lietuva asocijuojasi su Vilniumi ir jo senamiesčiu, Baltijos jūra ir pajūrio 
kurortais (10%), faktais iš Lietuvos istorijos (nuo LDK laikų iki šiuolaikinės Nepriklausomybės atgavimo 

istorijos). Dalis turistų (8%) tiesiog nurodo, kad Lietuva jiems siejasi su gražia šalimi, šiltais, draugiškais, 

svetingais žmonėmis. Lietuva daliai turistų asocijuojasi ir su ramia, tinkama poilsiui aplinka, tradiciniais 
lietuviškais patiekalais, skaniu maistu, „Pribaltika“ arba tuo, kad Lietuva yra viena iš trijų Baltijos valstybių. 

Užsienio turistai Lietuvą sieja ir su krepšiniu, gintaru, alumi ar kitais alkoholiniais gėrimais, kultūra, 
architektūra. Daliai užsienio turistų Lietuva yra jų draugų, šeimos (protėvių) šalis. 

 

Pavieniai užsienio turistai nurodė ir kitas su Lietuva siejamas asociacijas: lietus, žemos kainos, verslo 

partneriai, Druskininkai ir Birštonas, gražios moterys, Trakai, šaltas oras, geras oras, jaunystė ir nostalgija, 

studijos, geri prekybos centrai, patogi gyvenimui šalis, žemės ūkis, geras aptarnavimas, „kažkas artimo“, 
tranzitinė šalis, festivaliai (Dainų šventė, Rainbow, Jūrų šventė), sena lietuvių kalba, žemi atlyginimai, darbingi 

žmonės, Jonas Mekas, Lietuvos vėliavos spalvos, nedidelė populiacija, mažas šalis, ne per daug turistų, 
vyresnė karta nekalba angliškai, saugi šalis, ekologija, Sugihara, šviesūs žmonės (blondinai), siaurų pažiūrų 

žmonės (netolerantiški), lino gaminiai, Hanibalas Lekteris, katalikybė/ krikščionybė, į Rusija nukreipta agresija 

(nesaugu būti šioje šalyje), barai, Gariūnų turgus, gėlės, nuosekli užsienio politika ir pan.  

14 grafinė iliustracija 

Spontaninės su Lietuva siejamos asociacijos. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 
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7. Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai 
 

Apibendrintai žvelgiant į tai, kodėl užsienio šalių gyventojai nusprendžia atvykti į Lietuvą, vieno ar kelių 

labiausiai iš kitų išsiskiriančių Lietuvos pasirinkimo motyvų nėra. Duomenys, pateikiami žemiau esančioje 
grafinėje iliustracijoje, taip pat yra labai apibendrinti, nes skirtingų užsienio šalių gyventojų sprendimo vykti į 

Lietuvą motyvai labai skiriasi. 

 

Kiek dažniau užsienio šalių turistus Lietuva patraukia savo kultūra bei istorija (39%) arba tuo, kad Lietuva – 

tai kultūriškai artima, priimtina šalis (33%). Maždaug trečdaliui (35%) besilankančių Lietuvoje atvykti į šią šalį 
rekomendavo draugai ar pažįstami, tokia pati dalis čia atvyko todėl, kad tai – viena iš šalių, kurioje jie iki šiol 

dar nėra buvę.  

 

23% turistų jau vykdami į Lietuvą tikėjosi čia gero paslaugų kainos ir kokybės santykio; kas penktas Lietuvoje 
lankosi todėl, kad tai – netolima šalis, į kurią patogu atvykti. 15% užsienio turistų domina Lietuvos gamta, 

paplūdimiai, 12% turistų Lietuvoje apsilankė dėl verslo ar profesinių reikalų, o 9% turistų Lietuva pasirodė 

tinkama šalis savaitgalio kelionei.  

 

Tarp Lietuvoje viešinčių užsienio turistų, tokių, kurie čia atvyko susidomėję kelionių agentūros pasiūlymu, yra 
2%. Tokia pati dalis turistų į Lietuvą atvyko, nes juos sudomino matyta Lietuvos reklama. 

 

Tarp kitų nurodytų atvykimo į Lietuvą motyvų pavieniai turistai minėjo šiuos sprendimo motyvus: kažkada 
Lietuvoje lankėsi/ gyveno/ mokėsi, norėjo apsilankyti dar sykį; atvyko aplankyti giminių, sutuoktinio/ partnerio 

šeimos; atvyko apsipirkti; atvyko, nes pasitaikė pigūs skrydžiai; atvyko žaisti golfą; atvyko kaip į tranzitinę šalį 
pakeliui į kitą šalį.  

15 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 
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Pačios įdomiausios sprendimo vykti į Lietuvą motyvų įžvalgos atsiskleidžia analizuojant skirtingų šalių turistų 

pasirinkimo motyvus ir jų kelionės organizavimo ypatumus: 

 KULTŪRIŠKAI ARTIMA, PRIIMTINA ŠALIMI Lietuvą dažniau suvokia latviai, estai, lenkai ir vokiečiai. 

Tokia nuomonė dažniau būdinga vyresnio amžiaus turistams. Turistai, kuriems šis Lietuvos 

pasirinkimo kriterijus yra aktualus, kelionę į Lietuvą dažniau organizuoja patys, o keliauja 

savarankiškai; 

 DRAUGAI AR PAŽĮSTAMI APSILANKYTI LIETUVOJE dažniau rekomendavo britams, norvegams, 

prancūzams, vokiečiams, japonams. Šie turistai dažnai Lietuvoje lankosi pirmą kartą, keliauja iškart į 

visas Baltijos šalis, nevengia patys organizuoti sau kelionę ir keliauti savarankiškai, o apsistoja 

šeimose ar pas draugus. Tarp jų kiek daugiau yra jaunesnio amžiaus turistų bei atvykstančiųjų į 

Lietuvą atvyksta su draugais; 

 dažniau Į LIETUVĄ ATVYKSTA, NES ČIA DAR NESILANKĖ, italai, prancūzai, olandai, japonai, suomiai. 

Natūralu, kad šie turistai Lietuvoje lankosi pirmą kartą, o apsistoja čia arba kelioms dienoms. Kelionę į 

Lietuvą neretai derina su kelionėmis į Latviją ir/ar Estiją. Kelionę šie turistai paprastai perka per 

kelionių agentūrą, keliauja su gidais, gyvena viešbučiuose. Tai – pasiturintys žmonės, per metus sau 

galintys leisti keliauti 3 kartus ir daugiau. Jų metinis atostogų biudžetas yra ne mažesnis nei 5000 

eurų, o kelionei į Lietuvą šie turistai išleidžia 1000 eurų ir daugiau; 

 LIETUVOS ISTORIJA IR KULTŪRA dažniau domina vokiečius, danus, suomius, amerikiečius, japonus. 

Šių turistų kelionės organizavimo ypatumai labai panašūs į vykstančių į Lietuvą kaip į dar nematytą 

šalį; 

 LIETUVOS GAMTA dažniau domina rusus ir vokiečius. Atvykę pailsėti Lietuvos gamtoje neretai 

apsistoja čia ilgesniam laikotarpiui (8-10 naktims), kelionės metu dažniau nei kiti aplanko Lietuvos 

pajūrio kurortus. Tarp šių turistų daugiau moterų, atvykstančių su nepilnamečiais vaikais, ir vyresnio 

amžiaus turistų, keliaujančių su gidu ir kelionės metu aplankančių ir kitas Baltijos šalis; 

 GERĄ PASLAUGŲ KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ dažniau vertina žydai bei vokiečiai. Šios kategorijos 

turistai yra pakankamai pasiturintys: turi didelį metinį atostogų biudžetą (nuo 5000 eurų), o Lietuvoje 

išleidžia mažiausiai 1000 eurų; 

 tai, kad Lietuva yra NETOLI IR ČIA PATOGU ATVYKTI, aktualiau kaimyninių šalių gyventojams 

(baltarusiams, latviams, lenkams, estams). Šie turistai Lietuvoje lankose dažnai, vyksta tik į Lietuvą, 

kelionę organizuoja ir keliauja savarankiškai, apsistoja pas gimines ar draugus, o Lietuvoje išleidžia iki 

400 eurų; 

 Lietuva kaip TINKAMA ŠALIS SAVAITGALIUI dažniau atrodo kaimynams baltarusiams, lenkams, 

estams, suomiams bei iš toliau atvykstantiems belgams. Šie turistai Lietuvoje vieši tik savaitgalį. Tarp 

šių turistų yra daugiau apsilankiusių kaimo turizmo sodybose ir kelionei į ir po Lietuvą išleidžiančių iki 

400 eurųr; 

 VERSLO REIKALAIS į Lietuvą dažniau atvyksta kinai ir latviai. Verslo turistai Lietuvoje vieši dažnai, 

vyksta tik į Lietuvą, jų keliones organizuoja darbovietės, gyvenama viešbučiuose. Ir nors šie turistai 

yra pasiturintys (metinis atostogų biudžetas viršija 5000 eurų), Lietuvoje jie išleidžia ne daugiau nei 

400 eurų. Dažniau tai – 31-45 metų amžiaus vyrai, neretai atvykstantys su kolegomis; 

 LIETUVOS REKLAMA atvykti dažniau pritraukė ispanus bei norvegus; 

 KELIONIŲ AGENTŪRŲ pasiūlymais vykti į Lietuvą kiek dažniau pasinaudojo italai, žydai, prancūzai, 

vokiečiai. 

 

Detalesnė kiekvienos šalies turistų sprendimo vykti į Lietuvą apžvalga pateikiama prie toliau ataskaitoje 

esančių išsamesnių šalių aprašų. 
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15 lentelė 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai (pagal šalis). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

 

 

8. Lietuvos patrauklumo turizmui vertinimas 
 

Apibendrintai vertinant, Lietuva – turistams patraukli šalis. Didžioji dalis (58%) Lietuvoje viešnagę baigiančių 

turistų Lietuvą vertina kaip labai turizmui patrauklią šalį, o kas penktam (22%) Lietuva – ypatingai turizmui 
patraukli šalis. 17% turistų vertinimas kiek nuosaikesnis: Lietuva jiems atrodo turizmui pakankamai patrauklia 

šalimi. Nepatraukli Lietuva pasirodė tik pavieniams (2%) šalyje besilankiusiems turistams. 

16 grafinė iliustracija 

Lietuvos patrauklumo turizmui vertinimas. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

Lietuvos patrauklumo vertinimas tarp iš skirtingų šalių atvykusių turistų labai nesiskiria. Stebimos tik kelios 

kiek ryškesnės tendencijos: pirmą kartą Lietuvoje viešintiems italams, ispanams, japonams Lietuva dažniau 
pasirodė kaip ypatingai arba labai patraukli šalis turizmui. Ypatingai patrauklia Lietuvą laiko ir lenkai. Rusams, 

baltarusiams ir britams Lietuva dažniau nei kitų šalių turistams yra pakankamai patraukli. Nelabai patraukli 

turizmui Lietuva dažniau atrodo britams.  



2015 liepa – rugpjūtis                       Puslapis 50  

16 lentelė 

Lietuvos patrauklumo turizmui vertinimas (pagal šalis). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 
 

Lietuvos, kaip šalies turizmui, patrauklumo vertinimas nelabai priklauso ir nuo kelionės į Lietuvą organizavimo 
ypatumų. Pastebima tik, kad labai gerai (ypatingai patrauklia) Lietuvą dažniau linkę vertinti ilgesnį laiką 

(daugiau nei 10 naktų) Lietuvoje viešėję turistai; turistai, apsistoję pas gimines ar draugus, ar gyvenę kaimo 
turizmo sodybose. Tarp Lietuvą labai patrauklia turizmui laikančių daugiau yra turistų, pirmą kartą 

besilankiusių Lietuvoje, keliavusių su gidu, gyvenusių viešbučiuose ir apsilankiusių Kuršių Nerijoje. Turistai, 

Lietuvoje besilankantys dažnai, apsistojantys tik trumpam, o kelionę į Lietuvą organizuojantys savarankiškai 
Lietuvą dažniau linkę vertinti nuosaikiau, t.y. kaip pakankamai turizmui patrauklią šalį. 

 
 

Įdomus Lietuvos patrauklumo turizmui vertinimo aspektas atsiskleidžia šalies patrauklumo vertinimą 

analizuojant pagal sprendimo atvykti į Lietuvą motyvus: 

 pastebima, kad kiek dažniau ypatingai patrauklia turizmui Lietuvą laiko tie turistai, kurie į Lietuvą 

atvyko, nes Lietuva jiems atrodo kultūriškai artima, priimtina šalimi ar nes juos domina jos gamta, 

paplūdimiai ir pan. Atvykusieji verslo reikalais itin retai Lietuvą laiko ypatingai patrauklia šalimi 

turizmui; 

 labai patrauklia turizmui Lietuvą kiek dažniau laiko turistai, kuriuos domina Lietuvos istorija ir kultūra, 

kiek rečiau – čia atvykusieji verslo reikalais; 

 pakankamai patraukli Lietuva kiek dažniau atrodo turistams, kuriems Lietuva yra netoli arba 

atvykusiems į Lietuvą verslo reikalais; 

 nelabai patrauklia Lietuvą dažniau linkę laikyti turistai, kuriems vykti į Lietuvą pasiūlė kelionių 

agentūra arba kuriuos sudomino matyta šalies reklama. 
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17 lentelė 

Lietuvos patrauklumas turizmui vs. sprendimo atvykti motyvai. Skaičiuojama eilute nuo kiekvieno motyvo 

 

 

 

9. Užsienio šalies pasirinkimo atostogoms aspektai 
Galima išskirti kelis aspektus, kuo privalomai turi pasižymėti šalis, kurią potencialiai būtų svarstoma pasirinkti 
atostogoms: 

 šalis turi būti visapusiškai saugi: saugumas vertinamas ir karo grėsmės aspektu, ir nusikalstamumo 

šalies viduje aspektu, ir higienos aspektu; 

 šalyje turi būti priimtinos kainos: tiek priimtinas paslaugų turistams kainos ir kokybės santykis, tiek 

priimtinos kainos maitinimo įstaigose; 

 priimtina šalies žmonių kultūra: tolerantiški, svetingi, paslaugūs, šilti, draugiški, linkę bendrauti 

žmonės; 

 turi būti patogus susisiekimas su šalimi. 

 

Jei šalis tenkina šiuos kriterijus, tuomet, vertinant šalies pasirinkimą atostogoms, vertinami kiti kriterijai: 

 šalies sostinė (istorinis-kultūrinis centras, turintis įspūdingą senamiestį, architektūros stilių įvairovę); 

 lankytinų objektų gausa turistams; 

 aukštos kokybės aptarnavimas; 

 galimybė susikalbėti užsienio kalba maitinimo įstaigose, meniu užsienio kalbomis buvimas; žmonių 

gebėjimas susikalbėti įvairiomis kalbomis; 

 gerai išvystyta viešojo transporto sistema; 

 nemokamas bevielis internetas viešosiose erdvėse; 

 platus įvairaus stiliaus ir įvairių šalių maitinimo vietų, restoranų pasirinkimas ir t.t. 

 

Renkantis užsienio šalį atostogoms gerokai mažesnei daliai turistų svarbūs (o daliai turistų ir visai neaktualūs) 

šalies turizmo infrastruktūros elementai: 

 kaimo turizmo pasiūlymai; 

 aukštos kokybės SPA paslaugos; 

 senas gydomąsias tradicijas turintys kurortai; 

 kurortai, teikiantys paslaugas ištisus metus; 

 ekologinis turizmas; 

 aktyvaus laiko leidimo galimybių įvairovė; 

 šalyje vykstantys koncertai, festivaliai, renginiai; 

 pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, vaikams. 
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17 grafinė iliustracija 

Užsienio šalies pasirinkimo atostogoms aspektai. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

 

 

Analizuojant užsienio šalies pasirinkimą atostogoms lemiančių veiksnių svarbą, pastebimos tokios tendencijos: 
 

 sostinė – istorinis, kultūrinis centras: gerokai svarbiau japonams, mažiau svarbu – rusams; svarbiau 

pirmą ar antrą kartą besilankantiems Lietuvoje; kelionę į Lietuvą derinantiems su kelionėmis į kitas 

užsienio šalis; atvykstantiems su draugais; 

 sostinė turi įspūdingą senamiestį, architektūros stilių įvairovę: svarbiau – japonams, mažiau svarbu – 

rusams ir švedams; svarbiau pirmą ar antrą kartą besilankantiems Lietuvoje; vykstantiems į Lietuvą ir 

kitas šalis; svarbiau ir kelionę organizuojantiems savarankiškai; mažiau svarbu atvykstantiems su 

kolegomis verslo reikalais; 

 sostinėje yra platus pramogų pasirinkimas: svarbiau britams, ispanams, japonams, amerikiečiams, 

latviams, lenkams, norvegams, olandams, mažiau svarbu – žydams, rusams; svarbiau pirmą ar antrą 

kartą besilankantiems Lietuvoje; vykstantiems ir į Lietuvą, ir į kitas šalis; kelionę organizuojantiems ir 
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keliaujantiems savarankiškai; per metus keliaujantiems 1-2 kartus; turistams, kurių metinis atostogų 

biudžetas neviršija 1000 eurų; jaunesnio amžiaus turistams; 

 šalies kurortai puoselėja senas gydomąsias tradicijas: svarbiau kaimyninių šalių gyventojams 

(baltarusiams, estams, latviams, lenkams, rusams) ir žydams, mažiau svarbu – belgams, 

amerikiečiams, suomiams; svarbiau dažnai Lietuvoje besilankantiems užsienio šalių gyventojams; 

Lietuvoje apsistojantiems ilgesnį laiką (10 naktų ir ilgiau); kelionę organizuojantiems ir keliaujantiems 

savarankiškai; turistams, besilankiusiems Druskininkuose ir/ ar Birštone; turintiems nedidelį metinį 

kelionių biudžetą; leidžiantiems sau 1 atostogų kelionę į užsienio šalį per metus; vyresnio amžiaus 

turistams; 

 šalies kurortai – pajūris su smėlėtais paplūdimiais, pušynais ir gausiu apgyvendinimo paslaugų 

pasirinkimu: svarbiau tai kaimyninių šalių gyventojams (baltarusiams, estams, latviams, rusams) bei 

ispanams, japonams, norvegams, mažiau svarbu – belgams, italams, kinams, suomiams; svarbiau – 

dažniau besilankantiems Lietuvoje (2 ir daugiau kartų); apsistojantiems ilgesnį laiką (ilgiau nei 

savaitei); keliaujantiems savarankiškai. Turistai, kuriems svarbus šis kriterijus, dažniau lankėsi pajūrio 

kurortuose, Druskininkuose, Birštone; kiek svarbesnis šis aspektas ir keliaujantiems su vaikais; 

 šalies kurortai – tai SPA centrai, viešbučiai bei pramogos, kurios teikiamos turistams ištisus metus: 

svarbiau tai kaimyninių šalių gyventojams (baltarusiams, estams, latviams, rusams) bei britams, 

žydams, japonams, norvegams, vokiečiams; svarbiau ir dažnai Lietuvoje besilankantiems užsienio 

šalių gyventojams; apsistojantiems šalyje ilgiau nei savaitę; keliaujantiems savarankiškai; 

apsistojantiems šeimose ar pas draugus, privačiuose apartamentuose; 

 šalies žmonės yra šilti, draugiški, linkę bendrauti/ šalies žmonės yra svetingi ir paslaugūs: tai vienodai 

svarbu iš visų šalių atvykstantiems turistams, nepriklausomai nuo to, kelintą kartą lankomasi 

Lietuvoje; kiek svarbiau atvykstantiems ilgesniam nei savaitės laikotarpiui; moterims; jaunesnio 

amžiaus turistams; 

 šalies žmonės yra tolerantiški: kiek svarbiau tai yra japonams ir amerikiečiams, mažiau svarbu – 

belgams, suomiams, švedams, vokiečiams; svarbiau derinantiems kelionę į Lietuvą su kelionėmis į 

kitas šalis; moterims; jaunesnio amžiaus turistams; turistams, atvykstantiems su nepilnamečiais 

vaikais; 

 saugi šalis keliauti (nusikalstamumo aspektas): kiek svarbiau estams, žydams, japonams, 

amerikiečiams, latviams, lenkams, olandams, mažiau svarbu – belgams; tai taip pat kiek svarbiau 

apsistojantiems ilgesniam laikotarpiui; kelionę organizuojantiems savarankiškai; moterims; jaunesnio 

amžiaus turistams; keliaujantiems su nepilnamečiais vaikais; 

 saugi šalis keliauti (higienos aspektas): svarbiau – kaimyninių šalių gyventojams bei ispanams, 

žydams, japonams, amerikiečiams, olandams, mažiau svarbu – belgams, suomiams; kiek svarbiau tai  

apsistojantiems Lietuvoje ilgesnį laiką; apsistojantiems šeimose ar pas draugus; besilankiusiems 

Druskininkuose; moterims; keliaujantiems su nepilnamečiais vaikais; 

 saugi šalis keliauti (karo grėsmės aspektas): šis aspektas svarbus daugelio šalių turistams, kiek 

mažiau svarbus italams, rusams, suomiams, vokiečiams, mažiausiai svarbus – belgams; svarbiau tai ir 

ilgesnį laiką Lietuvoje apsistojantiems turistams; moterims; 

 yra daug informacijos apie šalį: šis aspektas taip pat svarbus daugelio šalių turistams, kiek mažiau 

svarbus – italams, žydams, olandams, prancūzams, suomiams, mažiausiai svarbus – belgams; 

keliaujantiems savarankiškai, moterims; 

 informacija apie šalį pateikiama įvairiuose žiniasklaidos kanaluose: spaudoje, internete, televizijoje: 

svarbiau kaimyninių šalių gyventojams bei japonams, norvegams, švedams, vokiečiams, mažiausiai 

svarbu – belgams;  

 kilmės šalies žiniasklaidoje teigiami atsiliepimai apie dominančią šalį: svarbiau – baltarusiams, 

britams, latviams, lenkams, norvegams ir švedams, mažiau svarbu – belgams, italams, olandams;  

 patraukli šalis susisiekimo atžvilgiu: kiek svarbiau japonams, latviams, lenkams, mažiau svarbu – 

belgams, italams, žydams, olandams, prancūzams, suomiams, švedams; keliaujantiems 

savarankiškai; jaunesnio amžiaus turistams;  

 pigūs skrydžiai lėktuvu: svarbiau keliaujantiems savarankiškai, apsistojantiems šeimose ar pas 

draugus;  
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 šalyje gerai išvystyta viešojo transporto sistema: kiek svarbiau latviams, mažiau svarbu belgams, 

italams, žydams, kinams, prancūzams, suomiams, švedams; jaunesnio amžiaus turistams; 

 tarptautiniai viešbučių tinklai: kiek svarbiau estams, žydams, japonams, lenkams, norvegams, 

suomiams, švedams, mažiausiai svarbu – belgams; svarbesnis šis aspektas ir turistams, kelionę į 

Lietuvą derinantiems su kelionėmis į kitas Baltijos šalis; apsistojantiems viešbučiuose; pasiturintiems 

turistams; moterims; 

 galimybė apsistoti ne viešbučiuose: kiek svarbesnė ši galimybė yra baltarusiams, estams, ispanams, 

latviams, švedams, vokiečiams, mažiau svarbi – žydams ir belgams; keliaujantiems savarankiškai;  

 organizuojami įvairūs, tarptautiniai aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai ar kiti renginiai: kiek 

svarbesni šie renginiai yra kaimyninių šalių gyventojams, ispanams, japonams, amerikiečiams, 

norvegams, olandams, švedams, vokiečiams, mažiau svarbūs – belgams, kinams; 

 yra daug lankytinų kultūrinio turizmo objektų (muziejų, galerijų, bažnyčių, dvarų, kt.): kiek svarbesnis 

šis aspektas yra ispanams, japonams, suomiams, mažiau svarbus – italams, kinams, olandams, 

prancūzams, rusams, švedams; kiek svarbesni lankytini objektai yra pirmą ar antrą kartą šalyje 

besilankantiems turistams; derinantiems kelionę į Lietuvą su kelione į kitas šalis; kelionę 

organizuojantiems savarankiškai; moterims; jaunesnio amžiaus turistams;  

 platus pramogų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms bei šeimoms su vaikais, pasirinkimas: kiek svarbiau 

tai yra baltarusiams, japonams, latviams, lenkams, švedams, vokiečiams, kiek mažiau svarbu – 

žydams, kinams ir belgams; vidutinio amžiaus turistams; keliaujantiems su nepilnamečiais vaikais; 

 yra daug ir įvairių aktyvaus poilsio galimybių: šis aspektas panašiai rūpi iš daugumos šalių į Lietuvą 

atvykstantiems turistams, tačiau kiek mažiau svarbus atrodo kinams, suomiams, belgams; kiek 

svarbesnis šis aspektas atrodo ir keliaujantiems savarankiškai ar su nepilnamečiais vaikais; 

 platus įvairaus stiliaus ir įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas: kiek svarbiau tai atrodo britams, 

japonams, latviams, kiek mažiau svarbu – belgams, estams, amerikiečiams, suomiams;  

 priimtinos maitinimo įstaigų ar restoranų kainos: kiek svarbesnis šis aspektas yra baltarusiams, 

britams, ispanams, japonams, latviams, lenkams, norvegams, kiek mažiau svarbus – belgams; 

moterims; jaunesnio amžiaus turistams; 

 lengva susikalbėti su restoranų ar maitinimo įstaigų personalu: kiek svarbiau tai britams, japonams, 

amerikiečiams, kinams, latviams, lenkams, norvegams, suomiams, mažiau svarbu – belgams; 

moterims; jaunesnio amžiaus turistams; 

 restoranuose ar kitose maitinimo įstaigose visuomet yra meniu užsienio kalba: kiek svarbesnis šis 

aspektas yra turistėms moterims ir jaunesnio amžiaus turistams; 

 aukštos kokybės aptarnavimas visur ir visada: svarbesnis šis kriterijus yra žydams, japonams, 

latviams, mažiau svarbus – belgams, italams;  

 geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis: kiek svarbesnis šis aspektas yra baltarusiams, 

britams, ispanams, žydams, latviams, japonams, mažiau svarbus – belgams, italams, kinams, 

lenkams, olandams, prancūzams, vokiečiams; moterims, jaunesnio amžiaus turistams; 

 patogu atvykti trumpam ar savaitgaliui: kiek aktualesnė ši galimybė yra baltarusiams, britams, 

latviams, lenkams, kiek mažiau aktuali – italams, žydams, japonams, kinams, prancūzams; kiek 

svarbiau tai yra dažnai Lietuvoje besilankantiems turistams; keliaujantiems savarankiškai; jaunesnio 

amžiaus turistams; atvykstantiems su nepilnamečiais vaikais; 

 nemokamas internetas viešosiose erdvėse: kiek svarbesnė ši galimybė atrodo japonams, olandams, 

mažiau svarbi – belgams, britams, italams, prancūzams, rusams; jaunesnio amžiaus turistams; 

 išvystytos aukštos kokybės SPA paslaugos: mažiau svarbu belgams, italams, amerikiečiams, 

prancūzams, suomiams; atvykstantiems į Lietuvą dažnai; apsistojantiems ilgesniam laikotarpiui; 

kelionę planuojantiems ir keliaujantiems savarankiškai; apsistojantiems privačiuose apartamentuose;  

 patrauklūs kaimo turizmo pasiūlymai: kiek įdomesni yra kaimyninių šalių gyventojams, britams, 

olandams, švedams, vokiečiams; keliaujantiems savarankiškai; 

 aukštos kokybės medicininės paslaugos: kiek labiau tai domina japonus, mažiau – belgus, italus, 

kinus, prancūzus, suomius; įdomesnės šios paslaugos dažnai į Lietuvą atvykstantiems užsienio šalių 

gyventojams; apsistojantiems Lietuvoje ilgesniam laikotarpiui; keliaujantiems savarankiškai;  
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 plačios ekologinio turizmo galimybės: kiek labiau domina olandus, rusus, švedus, vokiečius, mažiau – 

belgus, ispanus, italus, žydus, kinus, latvius; jaunesnio amžiaus turistus; keliaujančius su 

nepilnamečiais vaikais.  

 

 

10. Lietuvos vertinimas pagal šalies pasirinkimo atostogoms 
aspektus 

 

Iš esmės Lietuvos turizmo infrastruktūrą šalyje apsilankę turistai vertina gerai, t.y. daugelį infrastruktūros 
aspektų jie Lietuvoje tikrai rado (vertinimo vidurkių amplitudė 3,9-4,6, kai 3 reiškia „greičiausiai tai turi“, 4 – 

„tikrai tai turi“,  5 – „garantuotai tai turi“.  
 

Apibendrintai analizuojant, galima išskirti keletą geriausiai vertinamų Lietuvos turizmo infrastruktūros 
aspektų: 

 Vilnius (istorinis-kultūrinis paveldas, bet ne pramogos ir jų pasirinkimas sostinėje); 

 lankytini objektai turistams; 

 saugumas (visai aspektais: karo grėsmės, nusikalstamumo, higienos); 

 maisto kultūra ir kainos (maitinimo įstaigų, virtuvių įvairovė, kainos, meniu užsienio kalba, 

susikalbėjimas su darbuotojais); 

 žmonės (šilti, draugiški, paslaugūs, svetingi, tolerantiški). 

 

Sąlyginai prasčiau (tačiau vis dar ne prastai) vertinami tokie Lietuvos turizmo infrastruktūros aspektai: 

 nišinės paslaugos turistui (ekologinis turizmas, kaimo turizmas, medicininės paslaugos, SPA, meniniai 

renginiai); 

 pramogavimo galimybės (aktyvaus laiko leidimas, užsiėmimai, tinkamai vaikams ar vyresnio amžiaus 

žmonėms); 

 paslaugų kurortuose teikimas ištisus metus senų gydomųjų tradicijų puoselėjimas; 

 kokybiškas aptarnavimas; 

 informacija apie Lietuvą (informacijos pakankamumas, teigiami atsiliepimai užsienio turistams 

„gimtojoje“ žiniasklaidoje, informacija įvairiais žiniasklaidos kanalais). 

 

Susisiekimas (tiek vidinis, tiek išorinis), apgyvendinimo galimybės (tarptautinių viešbučių tinklai, galimybė 

apsistoti ne viešbučiuose), turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykis, pajūrio kurortai, galimybė 

nemokamai naudotis internetu viešosiose erdvėse, patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui, galimybė 
susikalbėti su vietiniais žmonėmis įvairiomis užsienio kalbomis visų vertinamų turizmo infrastruktūros aspektų 

kontekste yra vertinami vidutiniškai (juos galėtume interpretuoti kaip aspektus, kurie turi privalumų ir 
trūkumų, aspektus, kurių vertinimas nėra vienareikšmiškas).  

 

Mažiausiai informacijos Lietuvoje lankęsi turistai turi apie (ir dažniausiai šių aspektų negali įvertinti) 

ekologinio, kaimo turizmo galimybes, medicinines paslaugas (nieko apie tai negali pasakyti kas antras 

užsienio turistas). Apie 40% turistų negali vertinti Lietuvoje teikiamų SPA paslaugų; apie 30% turistų neturi 
informacijos ir negali vertinti kurortų sezoniškumo ar gydomųjų tradicijų; apie 20% turistų nebuvo susidūrę 

su apgyvendinimo galimybėmis ne viešbučiuose, nežino apie Lietuvoje esančias pramogas įvairaus amžiaus 
žmonėms, aktyvaus laiko leidimo galimybes, vykstančius aukštos kokybės meninius renginius. 
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18 grafinė iliustracija 

Lietuvos vertinimas pagal šalies atostogoms pasirinkimo aspektus. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 
 

 

Vertinant Lietuvos turizmo infrastruktūrą pastebima, kad Lietuvos turizmo infrastruktūros elementų vertinimas 
labiausiai priklauso nuo šalies, iš kurios turistas atvyko, ir gerokai mažiau – nuo kitų turisto ar kelionės 

organizavimo charakteristikų: 
 

 sostinė – istorinis, kultūrinis centras: geriau Lietuvos sostinę kaip istorinį, kultūrinį centrą linkę vertinti 

kaimyninių šalių gyventojai (estai, latviai, lenkai), turistai iš itin tolimų šalių (amerikiečiai, japonai) ir 

žydai; kiek prasčiau Lietuvos sostinę kaip istorinį, kultūrinį centrą vertina belgai, rusai ir švedai; 

 sostinė turi įspūdingą senamiestį, įvairovę architektūros stilių: sostinės senamiestį, jo architektūros 

stilių įvairovę kiek geriau vertina Lietuvoje besilankantys kaimyninių šalių gyventojai (estai, latviai, 

lenkai), japonai; kiek prasčiau nei kitų šalių turistai sostinės senamiestį vertina belgai, olandai, italai, 

norvegai, švedai, rusai; 
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 sostinėje yra platus pramogų pasirinkimas: tų pačių šalių turistai (estai, latviai, lenkai, japonai) kiek 

geriau vertina ir pramogų pasirinkimą sostinėje; belgai, olandai, britai, amerikiečiai, prancūzai, švedai 

pramogų pasirinkimą Vilniuje linkę vertinti kiek prasčiau nei iš kitų šalių atvykę turistai; kiek prasčiau 

pramogų įvairovę sostinėje vertina ir daugiau keliaujantys turistai (3 ir daugiau kelionių per metus) 

bei kelionę organizuojantieji per kelionių agentūras; 

 šalies kurortai puoselėja senas gydomąsias tradicijas: Lietuvos kurortų gydomąsias tradicijas labiau 

vertina kaimyninių šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos) turistai, britai, 

ispanai, žydai, kinai, norvegai; kiek prasčiau šį kurortų paslaugų aspektą vertina belgai bei suomiai; 

geriau kurortų gydomąsias savybes linkę vertinti dažnai Lietuvoje besilankantys turistai; turistai, 

apsistojantys Lietuvoje ilgesniam laikotarpiui (daugiau nei 8 naktims); savarankiškai organizuojantys 

kelionę; tarp geriau kurortų gydomąsias savybes vertinusių yra daugiau turistų, viešnagės metu 

gyvenusių Druskininkuose ar Birštone; geriau Lietuvos kurortų gydomąsias savybes vertinantys 

turistai per metus paprastai keliauja 1-2 kartus ir turi, atitinkamai, mažesnį metinį biudžetą 

atostogoms (iki 1000 - 3000 eurų); geriau kurortų gydomąsias savybes vertinantieji turistai kelionės 

Lietuvoje metu išleidžia didesnę sumą (600 eurų ir daugiau, nes ilgesniam laikui apsistoja); geriau 

gydomąsias paslaugas Lietuvos kurortuose vertina ir su nepilnamečiais vaikais į Lietuvą atvykstantys 

turistai. Priešingai, kurortų gydomosios tradicijos kiek mažiau domina turistus, į Lietuvą atvykstančius 

kelioms dienos, per kelionių agentūras ar kitus tarpininkus; šie turistai dažniau apsistoja viešbučiuose, 

o per metus gali sau leisti 3 turistines keliones ir daugiau; 

 šalies kurortai – pajūris su smėlėtais paplūdimiais, pušynais ir gausiu apgyvendinimo paslaugų 

pasirinkimu: Lietuvos paplūdimiai su pušynais ir apgyvendinimo paslaugų gausa kiek labiau vertinami 

kaimyninių šalių turistų (estų, latvių, lenkų, rusų), žydų, japonų, kinų, norvegų; kiek prasčiau šį 

aspektą vertina belgai ir suomiai. Tarp geriau vertinančių Lietuvos pajūrį daugiau dažnai Lietuvoje 

besilankančių turistų, apsistojančių čia ilgesnį laikotarpį (savaitę ir ilgiau), kelionę organizuojančių 

savarankiškai, apsistojančių pas šeimos narius ar draugus, besilankiusių Kuršių Nerijoje, per metus 

turizmo tikslais keliaujančių 1-2 kartus. Ir, atitinkamai, Lietuvos kurortų paplūdimius kiek prasčiau 

vertina trumpam, pirmą kartą į Lietuvą užsukantys turistai, kelionę organizuojantys per tarpininkus, 

daug keliaujantys (4 ir daugiau turistinių kelionių per metus), turistinėms kelionėms per metus 

skiriantys daugiau nei 5000 eurų; 

 šalies kurortai – tai SPA centrai, viešbučiai bei pramogos, kurios teikiamos turistams ištisus metus: 

Lietuvos kurortų ištisus metus teikiamas paslaugas kiek geriau linkę vertinti kaimyninių šalių turistai 

(estai, latviai, lenkai), žydai, japonai, kinai; prasčiau šį aspektą vertina belgai, britai. Ištisus metus 

kurortų teikiamas paslaugas kiek geriau linkę vertinti dažnai Lietuvoje besilankantys turistai; turistai, 

Lietuvoje apsistojantys ilgesniam laikotarpiui; Druskininkuose lankęsi turistai; 

 šalies žmonės yra šilti, draugiški, linkę bendrauti/ šalies žmonės yra svetingi ir paslaugūs: iš 

kaimyninių šalių (Estijos, Latvijos, Lenkijos) atvykstantys turistai kiek geriau linkę vertinti ir Lietuvos 

žmonių svetingumą, paslaugumą; kiek geriau Lietuvos gyventojų svetingumą vertina ir žydai, japonai, 

kinai; prasčiau – belgai. Pastebima, kad gyventojų svetingumo vertinimas susijęs su turistų lankymosi 

Lietuvoje dažniu: kuo dažniau lankosi, tuo geriau vertina Lietuvos gyventojų svetingumą (prasčiau 

gyventojų svetingumą vertina pirmą kartą Lietuvoje besilankantys turistai). Geriausiai Lietuvos 

gyventojų svetingumą linkę vertinti Druskininkuose lankęsi užsienio turistai; 

 šalies žmonės yra tolerantiški: panašios tendencijos stebimos ir vertinant Lietuvos gyventojų 

toleranciją: kiek geriau šį aspektą vertina estai, latviai, lenkai, žydai, japonai, kinai; prasčiau – belgai, 

olandai, britai. Geriau gyventojų tolerantiškumą vertina ir dažnai Lietuvoje besilankantys turistai, 

apsistojantieji 10 ir daugiau naktų, lankęsi Druskininkuose; 

 šalies žmonės gali susikalbėti įvairiomis kalbomis: mažiausiai problemų norėdami susikalbėti su 

vietiniais gyventojais turi kaimyninių šalių gyventojai (estai, latviai, lenkai, baltarusiai, rusai); 

susikalbėjimo galimybes geriau vertina ir žydai, japonai, kinai, amerikiečiai. Prasčiausiai Lietuvos 

gyventojų gebėjimus kalbėti įvairiomis šalimis vertina belgai bei norvegai. Geriau susikalbėjimą su 

gyventojais vertina ir turistai, Lietuvoje besilankantys ne pirmą kartą; 

 saugi šalis keliauti (nusikalstamumo aspektas): saugumą būti Lietuvoje, atsižvelgiant į 

nusikalstamumo lygį Lietuvoje, geriau vertina kaimynai (estai, latviai, rusai) bei ispanai, italai, švedai; 
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kiek prasčiau už kitų šalių turistus šį aspektą vertina belgai. Saugumą nusikalstamumo aspektu kiek 

geriau vertina ir tie turistai, kurie kelionę į Lietuvą derina su kelionėmis į kitas šalis (įskaitant ir 

Baltijos šalis); 

 saugi šalis keliauti (higienos aspektas): kiek geriau šalies saugumą higienos aspektu vertina 

kaimyninių šalių (Baltarusijos, Latvijos, Estijos) turistai, ispanai, žydai, japonai, kinai, švedai; kiek 

prasčiau šį aspektą vertina belgai, olandai, britai, prancūzai, suomiai, vokiečiai. Kiek geriau Lietuvos 

saugumą higienos aspektu linkę vertinti ir savarankiškai keliaujantys turistai; 

 saugi šalis keliauti (karo grėsmės aspektas): kiek saugesni Lietuvoje (karo grėsmės aspektu) jaučiasi 

estai, latviai, norvegai, švedai, japonai; kiek mažiau saugūs – belgai, olandai, britai, suomiai; 

 yra daug informacijos apie šalį: kiek daugiau informacijos apie Lietuvą jaučiasi turintys iš kaimyninių 

šalių (Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos) atvykę turistai, kiek mažiau informacijos apie 

Lietuvą nurodo turintys belgai, žydai, japonai, suomiai; mažiau informacijos apie Lietuvą nurodo 

turintys pirmą kartą Lietuvoje besilankantys turistai; apsistojantieji Lietuvoje trumpesniam 

laikotarpiui;  

 informacija apie šalį pateikiama įvairiuose žiniasklaidos kanaluose: spaudoje, internete, televizijoje: 

įvairiuose žiniasklaidos kanaluose informacijos apie Lietuvą daugiau yra kaimyninėse šalyse 

(Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje);   

 kilmės šalies žiniasklaidoje teigiami atsiliepimai apie dominančią šalį: kaimyninių šalių (Baltarusijos, 

Estijos, Latvijos, Lenkijos) žiniasklaidoje yra ir daugiau teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą; rečiausiai 

teigiamus atsiliepimus savo šalies žiniasklaidoje matę nurodo belgai, olandai, norvegai;  

 patraukli šalis susisiekimo atžvilgiu: iš kaimyninių šalių atvykstantiems turistams (baltarusiams, 

estams, latviams, lenkams) yra ir lengviau susisiekti su Lietuva; patrauklų susisiekimą su Lietuva kiek 

dažniau mini ir vokiečiai, norvegai, japonai; patrauklesniu susisiekimą su Lietuva laiko ir turistai, 

kelionę organizuojantys savarankiškai;  

 pigūs skrydžiai lėktuvu: pigiais skrydžius į Lietuvą kiek dažniau vertina ispanai, italai, norvegai, 

prancūzai, švedai; kiek rečiau pigiais skrydžius į Lietuvą vertina žydai, rusai;  

 šalyje gerai išvystyta viešojo transporto sistema: kiek geriau Lietuvos viešojo transporto sistemą linkę 

vertinti kaimyninių šalių turistai (baltarusiai, estai, latviai, lenkai), prasčiau – belgai, olandai, britai, 

žydai, prancūzai; geriau viešojo transporto sistemą vertina ir savarankiškai kelionę į Lietuvą 

organizuojantys turistai; 

 tarptautiniai viešbučių tinklai: tarptautinių viešbučių tinklų buvimą Lietuvoje kiek dažniau nurodo 

kaimyninių šalių turistai (estai, latviai, rusai), skandinavai (norvegai, suomiai, švedai), japonai, kinai, 

prancūzai, vokiečiai; 

 galimybė apsistoti ne viešbučiuose: tokias galimybes Lietuvoje dažniau nurodo turistai iš kaimyninių 

šalių (baltarusiai, estai, latviai, rusai), norvegai, švedai, vokiečiai, japonai ir kainai; geriau tokias 

galimybes Lietuvoje vertina ir ilgiau nei 10 naktų šalyje praleidę turistai;  

 organizuojami įvairūs, tarptautiniai aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai ar kiti renginiai: įvairių 

aukšto meninio lygio renginių buvimą Lietuvoje kiek dažniau nurodo baltarusiai, latviai, rusai, 

norvegai ir japonai, rečiau – belgai, olandai, italai, ispanai, žydai, prancūzai, suomiai; geros kokybės 

renginių buvimą Lietuvoje dažniau nurodo dažnai Lietuvoje besilankantys užsienio šalių turistai, rečiau 

– besilankantys čia pirmą kartą;  

 yra daug lankytinų kultūrinio turizmo objektų (muziejų, galerijų, bažnyčių, dvarų, kt.): kiek geriau nei 

iš kitų šalių atvykę turistai lankytinus objektus vertina estai ir suomiai, kiek prasčiau – belgai, olandai, 

britai, prancūzai, rusai, švedai; lankytinus objektus kiek geriau linkę vertinti ir tie turistai, kurie 

kelionę į Lietuvą derino su kelionėmis į kitas šalis, bei savarankiškai kelionę į Lietuvą organizavę 

turistai; 

 platus pramogų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms bei šeimoms su vaikais, pasirinkimas: šį aspektą 

kiek geriau vertina iš kaimyninių šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos) atvykę turistai bei 

japonai, švedai, kiek prasčiau – belgai, olandai, britai, suomiai; kiek prasčiau šių pramogų pasirinkimą 

vertina ir pirmą kartą į Lietuvą atvykę turistai bei atvykusieji trumpam laikotarpiui;  

 yra daug ir įvairių aktyvaus poilsio galimybių: iš kaimyninių šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, 

Lenkijos, Rusijos) atvykę turistai kiek geriau vertina ir aktyvaus poilsio Lietuvoje galimybes; kiek 
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geriau šias galimybes vertina ir ispanai, japonai, švedai; prasčiau – belgai, kinai, suomiai; kiek geriau 

aktyvaus poilsio galimybes vertina dažnai Lietuvoje besilankantys užsienio šalių turistai, ilgesniam 

laikui Lietuvoje apsistojantys turistai, savarankiškai kelionę organizuojantys turistai; 

 priimtinos maitinimo įstaigų ar restoranų kainos: maitinimo įstaigų ir restoranų kainas kiek geriau 

vertina japonai, amerikiečiai, norvegai, kiek prasčiau – baltarusiai, estai, rusai, belgai, žydai, suomiai 

ir vokiečiai; maitinimosi kainų vertinimas tiesiogiai susijęs su metiniu atostogoms skiriamu biudžetu: 

kuo daugiau pinigų atostogoms turistas gali skirti, tuo geriau vertina maitinimo kainas Lietuvoje (ir 

atvirkščiai); 

 lengva susikalbėti su restoranų ar maitinimo įstaigų personalu: kiek mažiau galimybėmis susikalbėti 

patenkinti belgai ir olandai, labiau patenkinti – iš kaimyninių šalių atvykę turistai, skandinavai bei 

italai, japonai, amerikiečiai, kinai, vokiečiai; 

 restoranuose ar kitose maitinimo įstaigose visuomet yra meniu užsienio kalba: belgai ir olandai 

prasčiau už iš kitų šalių atvykusius turistus vertina ir meniu užsienio kalbomis buvimą maitinimo 

įstaigose; 

 aukštos kokybės aptarnavimas visur ir visada: aptarnavimo kokybe kiek labiau patenkinti japonai, 

kinai, suomiai, žydai, italai, mažiau patenkinti – baltarusiai, britai, ispanai, norvegai, olandai, 

prancūzai; aptarnavimo kokybe Lietuvoje kiek labiau patenkinti didesnį metinį atostogų biudžetą 

turintys turistai; 

 geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis: kiek geriau šį santykį linkę vertinti japonai ir 

suomiai, prasčiau – kaimynai (baltarusiai, latviai, rusai) bei britai, ispanai; paslaugų kainos ir kokybės 

santykio vertinimas priklauso ir nuo turisto turimo biudžeto atostogoms: kuo didesnis metinis 

atostogų biudžetas,  tuo geriau vertinamas paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 patogu atvykti trumpam ar savaitgaliui: patogesnį atvykimą trumpam ar savaitgaliui kiek dažniau 

nurodo kaimyninių šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos) šalių turistai bei švedai, kiek prasčiau 

tokias galimybes vertina iš tolimų šalių atvykę turistai (žydai, amerikiečiai, kinai); tai, kad į Lietuvą 

patogu atvykti trumpam, kiek dažniau nurodo ir kelionę į Lietuvą derinantys su kelione į kitas šalis; 

 nemokamas internetas viešosiose erdvėse: galimybes naudotis nemokamu internetu kiek geriau 

vertina iš kaimyninių šalių (Estijos, Latvijos, Lenkijos) atvykę turistai, kiek prasčiau – belgai, britai, 

žydai, suomiai; geriau galimybes nemokamai viešosiose vietose naudotis internetu vertina dažnai į 

Lietuvą atvykstantys turistai (ne pirmą kartą);  

 išvystytos aukštos kokybės SPA paslaugos: SPA paslaugų kokybę kiek geriau vertina iš kaimyninių 

šalių atvykstantys turistai (baltarusiai, estai, latviai, lenkai, rusai) bei žydai, japonai, kinai; geriau SPA 

paslaugų kokybę vertina dažniau Lietuvoje besilankantys turistai, apsistojantys šalyje ilgesniam 

laikotarpiui;   

 patrauklūs kaimo turizmo pasiūlymai: kaimo turizmo pasiūlymus kiek geriau vertina dažnai Lietuvoje 

besilankantys užsienio šalių turistai, apsistojantieji Lietuvoje ilgesnį laikotarpį; 

 aukštos kokybės medicininės paslaugos: medicininių paslaugų kokybę kiek geriau vertina kaimyninių 

šalių atstovai (estai, latviai, lenkai) bei ispanai, japonai, prasčiau – belgai, olandai, italai, prancūzai; 

medicininių paslaugų kokybę kiek geriau vertina dažnai Lietuvoje besilankantys užsienio šalių turistai, 

apsistojantieji šalyje ilgesniam laikotarpiui, apsistojantieji pas draugus ar gimines; 

 plačios ekologinio turizmo galimybės: ekologinio turizmo galimybes kiek geriau vertina kaimynai 

(baltarusiai, lenkai, rusai) bei ispanai, amerikiečiai, kinai, prasčiau – belgai, norvegai, prancūzai; 

ekologinio turizmo galimybes kiek geriau vertina ir dažnai Lietuvoje besilankantys turistai; 

apsistojantieji ilgesniam laikotarpiui; lankęsi kaimo turizmo sodybose. 
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11. Stipriųjų ir silpnųjų Lietuvos turizmo infrastruktūros pusių 
analizė ir prioritetų nustatymas 

 

Siekiant išsamiau analizuoti Lietuvos turizmo infrastruktūros silpnąsias ir stipriąsias puses bei nustatyti veiklos 

prioritetus toliau ataskaitoje pristatoma veiksmų prioritetų matrica. Matrica sudaroma remiantis trimis 
pagrindiniais kintamaisiais, įvertintais tyrimo metu: (1) rekomendavimas vykti į Lietuvą, (2) šalies užsienio 

atostogoms pasirinkimo kriterijų svarbos vertinimas ir (3) šių aspektų įvertinimas Lietuvos turizmo 
infrastruktūros atveju. Veiksmų prioritetų matricą sudaro dvi ašys: (1) iracionali svarba, renkantis šalį 

atostogoms (racionaliai nesuvokiama, apskaičiuojama statistiškai), (2) racionali šalies pasirinkimo kriterijų 
svarba (racionaliai suvokiama, įvertinama pačių tyrimo dalyvių)3. 

 

Veiksmų prioritetų matrica paaiškina, kodėl šalies įvaizdis yra nepakankamai geras ir kokių veiksmų galima 
būtų rekomenduoti imtis, norint kurti turizmui patrauklios šalies įvaizdį. Tokiu būdu kiekvienas iš tiriamų šalies 

atostogoms pasirinkimo kriterijų gali turėti vieną iš keturių galimų svorių: 

 

 kriterijus, racionaliai įvardijamas kaip svarbus ir išties turintis didelę įtaką šalies įvaizdžiui, vadinamas 

„motyvuojančiu veiksniu“. Motyvuojantiems veiksniams turi būti skiriamas didžiausias prioritetas ir į 

juos rekomenduojama atsižvelgti kuriant Lietuvos turizmo prekės ženklą; 

 

 kriterijus, racionaliai įvardijamas kaip svarbus, tačiau iš tiesų neturintis didelės įtakos šalies įvaizdžio 

kūrimui, vadinamas „higieniniu veiksniu“. Šie kriterijai paprastai reikalingi tik komunikacijai, o ne 

realių pokyčių vykdymui; 

 

 kriterijus, racionaliai įvardijamas kaip nesvarbus ir iš tiesų neturintis įtakos šalies įvaizdžiui, vadinamas 

„nesvarbiu kriterijumi“. Investicijos į šiuos kriterijus dažniausiai yra tik laiko ir finansinių išteklių 

švaistymas; 

 

 kriterijus, racionaliai įvardijamas kaip nesvarbus, tačiau turintis didelę įtaką šalies įvaizdžiui,  

vadinamas „paslėptų galimybių kriterijumi“. Paslėptų galimybių kriterijai yra itin svarbūs tuo atveju, 

kai bandoma įgyti konkurencinį pranašumą tarp kitų regiono šalių. Pavyzdžiui, bandant Lietuvą 

pristatyti kaip patraukliausią turizmui Baltijos šalį. Paslėptų galimybių kriterijai – sritys, apie kurias 

turistai dar nelabai kalba, tačiau jos jau yra svarbios šalies įvaizdžiui, o ateityje taps pačiomis 

svarbiausiomis. Tos šalys, kurios pirmosios išnaudoja „paslėptų galimybių kriterijus“, ilgalaikėje 

perspektyvoje įgyja pranašumą. 

 

Kriterijų žymės matricoje pateikiamos skirtingais simboliais. Šie simboliai nurodo tai, kaip konkretaus 
kriterijaus „buvimą“ ar „nebuvimą“ Lietuvos turizmo infrastruktūroje įvertino tikslinių užsienio auditorijų 

gyventojai. Simbolių legenda nurodoma prie kiekvienos matricos. 

 

 

  

                                                
3
 Racionalaus šalies pasirinkimo atostogoms kriterijų svarbos ašis sudaroma iš šalies pasirinkimo kriterijų svarbos 

vertinimo klausimo, apskaičiuojant vertinimo vidurkį; iracionalaus šalies pasirinkimo atostogoms kriterijų svarbos ašis 
sudaroma apskaičiuojant šalies pasirinkimo atostogoms kriterijų įvertinimo Lietuvos turizmo infrastruktūros atveju 
koreliaciją (Pearson koreliacija) su rekomendavimo atvykti į Lietuvą vidurkiu (ašyje naudojami koreliacijos koeficientai). 
Matricos ašys susikerta racionalios ir iracionalios svarbos kriterijų vidurkių vietoje.  
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Analizuojant bendrąją visų Lietuvoje apsilankiusių užsienio turistų Lietuvos infrastruktūros aspektų vertinimo 

matricą, galima kelti tokias apibendrintas vertinimo prielaidas: 

 vienas iš labiausiai Lietuvos įvaizdį formuojantis aspektų – vietiniai gyventojai ir jų santykis su šalyje 

besilankančiais užsieniečiais. Užsienio turistams yra svarbus ir vietinių žmonių svetingumas, 

draugiškumas, gebėjimas bendrauti ir gebėjimas susikalbėti skirtingomis užsienio kalbomis, 

tolerancija. Tačiau, jei Lietuvos gyventojų svetingumas yra vertinamas sąlyginai gerai, prasčiau 

vertinamas jų komunikabilumas ir tolerancija kitokiems, o prasčiausiai – gebėjimas susikalbėti su 

užsieniečiais; 

 kitas svarbus aspektas, lemiantis teigiamą Lietuvos įvaizdžio vertinimą – Vilnius. Užsienio turistams 

svarbi sostinė kaip istorinis ir kultūrinis centras, turintis gražų senamiestį su įvairaus stiliaus 

architektūros elementais. Ir visai tai užsieniečiai Vilniuje atranda ir vertina gerai. Tačiau Vilniuje, 

besisvečiuojančių užsieniečių nuomone, trūksta pramogų; 

 lankytinų vietų gausa – svarbus turistinės kelionės elementas. Šį aspektą Lietuvoje besilankantys 

turistai vertina gerai; 

 vienas iš turistus motyvuojančių veiksnių – aukštos kokybės aptarnavimas. Šiuo aspektu, turistų 

vertinimu, Lietuvai dar yra kur tobulėti; 

 saugumas – racionaliai suvokiamas kaip svarbus kriterijus, lemiantis užsienio šalies atostogoms 

pasirinkimą, tačiau saugumo jausmo sudedamosios dalys turi skirtingą įtaką Lietuvos įvaizdžio 

vertinimui: karo nebuvimas ir žemas nusikalstamumas suvokiami kaip būtini, higieniniai kelionės 

elementai, tačiau tai, kad šalyje yra švaru ir palaikomos aukštos higienos normos (švarus geriamas 

vanduo ir pan.) suteikia šaliai pridėtinės vertės renkantis ją atostogoms. Visi su Lietuva siejami 

saugumo aspektai yra vertinami gerai;  

 maisto „kultūra“, kurią galima rasti šalyje - taip pat vienas iš svarbesnių šalies įvaizdį formuojančių ir 

turistus motyvuojančių veiksnių: platus įvairaus stiliaus ir šalių virtuvių pasirinkimas, meniu užsienio 

kalbomis, užsienio kalbomis gebantys susikalbėti padavėjai – visa tai yra ir svarbūs, ir gerai Lietuvoje 

vertinami turizmo aspektai. Tačiau kainų priimtinumas, kalbant apie maisto „kultūrą“, negali būti 

laikomas arba vertinamas turistus motyvuojančiu veiksniu. Šis aspektas turistų suvokiamas kaip 

privalomas, higieninis aspektas. Maitinimo įstaigų ar restoranų paslaugų kainos Lietuvoje yra 

vertinamos gerai; 

 geras susisiekimas su šalimi ir šalies viduje – turistams svarbus ir juos motyvuojantis veiksnys. 

Turistus motyvuoja ir patrauklus susisiekimas su šalimi (netoli, pasiekiama be persėdimų, galimybė 

atvykti savarankiškai, įvairiomis transporto priemonėmis ir pan.), ir išvystyta viešojo transporto 

sistema šalies viduje. Tiek susisiekimo su Lietuva patrauklumas, tiek šalies vidinio susisiekimo sistema 

vertinama vidutiniškai. Pigūs skrydžiai į Lietuvą yra suvokiami kaip būtinas, higieninis veiksnys. 

Galimybę pigiai atskristi į Lietuvą turistai vertina blogai; 

 paskutinis šalies įvaizdį lemiantis ir turistus motyvuojantis veiksnys – geras turizmo paslaugų kainos ir 

kokybės santykis. Jis Lietuvoje yra vertinamas vidutiniškai; 

 galimybė nemokamai naudotis internetu (WI-FI) – turistams svarbus, tačiau jų pasirinkimo vykti į šalį 

nelemiantis veiksnys; šis aspektas Lietuvoje vertinama vidutiniškai; 

 kas šiuo metu užsienio turistams atrodo nesvarbu renkantis šalį atostogoms, tačiau, kuo, tikslingai 

komunikuojant, galima tikėtis pritraukti turistus atvykti į Lietuvą ir taip įgyti konkurencinio 

pranašumo? Geresnį Lietuvos (Vilniaus) vertinimą lemtų didesnis pramogų pasirinkimas Vilniuje, 

didesnis pramogų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms (ir vaikams) pasirinkimas; turistus galima būtų 

tikėtis pritraukti gydomosiomis kurortų tradicijomis, aukštos kokybės SPA ir medicininėmis 

paslaugomis; 

 šalies įvaizdžiui ir jos pasirinkimui ar rekomendavimui įtakos neturi: apgyvendinimo šalyje galimybių 

komunikavimas (tiek tarptautinių viešbučių tinklų, tiek apgyvendinimo ne viešbučiuose); ekologinis ir 

kaimo turizmas; ištisus metus teikiamos kurortų paslaugos ar pajūris su savo privalumais ir gausiu 

apgyvendinimo galimybių pasirinkimu; aukšto meninio lygio renginiai, festivaliai; informacijos apie 

Lietuvą kiekis ir kokybė (jos pakankamumas kilmės šalyje, teigiami atsiliepimai vietinėje 

žiniasklaidoje, informacija, pateikiama įvairiais informacijos kanalais). 
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Apibendrinant, galima būtų išskirti tokias bendrąsias silpnąsias ir stipriąsias Lietuvos turizmo infrastruktūros 

puses: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilnius ir jo istorinis-kultūrinis paveldas; lankytinų kultūrinio turizmo objektų 

gausa; vietinė maisto „kultūra“; saugumas (higienos aspektu); 

 SILPNĄSIAS puses: aukštos kokybės aptarnavimas visur ir visada; žmonių gebėjimas susikalbėti 

užsienio kalbomis; pigūs skrydžiai į Lietuvą; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: žmonių komunikavimo gebėjimai, tolerancija, susisiekimas (išorinio 

susisiekimo patrauklumas, vidinio susisiekimo tinklas), turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: pramogos sostinėje; pramogų įvairaus amžiaus žmonėms, vaikams 

pasirinkimas; aukštos kokybės SPA ir medicininės paslaugos; kurortų gydomosios tradicijos. 

Vertinant šiuos Lietuvos turizmo infrastruktūros apibendrinimus reikia turėti omeny, kad tai – visų užsienio 

šalių turistų Lietuvoje vertinimo apibendrinimas (vertinimų vidurkis). Atskirų šalių turistų turizmo 
infrastruktūros vertinimas gali atskleisti kitas vertinimo tendencijas. 
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19 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas pagal turizmo infrastruktūros aspektus. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų
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12. Informacijos apie Lietuvą vertinimas prieš išvykstant į Lietuvą 

12.1. Informacijos apie Lietuvą pakankamumas 

Prieš atvykstant į Lietuvą informacijos apie šalį, apibendrintai vertinant, turistai turėjo pakankamai (vertinimo 

vidurkis – 3,8 iš 5 galimų). 26% turistų nurodo turėję labai daug informacijos apie Lietuvą, o didžioji dalis 
(41%) – turėję daug informacijos apie Lietuvą. Tik 11% užsienio turistų teigia informacijos apie Lietuvą prieš 

čia atvykstant turėję labai mažai arba mažai. 
 

Visų šalių turistus pagal informacijos pakankamumo vertinimą jų kilmės šalyje prieš išvykstant į Lietuvą 

galime padalinti į tris grupes: 
 

 turėję daugiau informacijos apie Lietuvą: geriau apie Lietuvą informuoti jaučiasi kaimyninių šalių 

gyventojai (latviai, lenkai, baltarusiai, rusai, estai). Pakankamai daug informacijos apie Lietuvą mano 
turėję ir britai; 

 informacijos apie Lietuvą turėję vidutiniškai: turistai iš Izraelio, Ispanijos, JAV, Norvegijos, Olandijos, 

Švedijos, Vokietijos; 

 turėję mažiau informacijos apie Lietuvą: turistai iš Belgijos, Prancūzijos, Suomijos, Italijos, Japonijos 

ir Kinijos. 

 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo informacijos pakankamumo apie Lietuvą prieš kelionę vertinimo 

nepriklauso nei šalies patrauklumo turizmui vertinimas, nei bendras kelionės į Lietuvą vertinimas. 

 
Natūralu, kad daugiau informacijos apie Lietuvą prieš kelionę į šią šalį nurodo turėję dažnai, ne pirmą kartą 

Lietuvoje besilankę turistai. Daugiau informacijos apie Lietuvą prieš kelionę turėjo ir tie turistai, kurių 
viešnagė Lietuvoje truko ilgiau nei 8 naktis. Daugiau informuoti apie Lietuvą jaučiasi ir turistai, kelionę į 

Lietuvą organizuojantys ir keliaujantys savarankiškai, vykstantys tik į Lietuvą, ar į Lietuvą vykstantys su 
nepilnamečiais vaikais. 

 

Mažiau informacijos prieš kelionę į Lietuvą nurodo turėję pirmą kartą Lietuvoje besilankę turistai, kelionę į 
Lietuvą derinę su kelionėmis ir į kitas Baltijos šalis. 
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20 grafinė iliustracija 

Informacijos pakankamumo apie Lietuvą vertinimas prieš išvykstant. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų ir kiekvienos 
šalies turistų (pateikiamos procentinės vertinimo išraiškos ir vertinimo vidurkiai) 

 

12.2. Informacijos apie Lietuvą prieinamumas kilmės šalyje 

Informacijos apie Lietuvą prieinamumas turisto kilmės šalyje buvo vertinimas teiraujantis, kaip lengva/ sunku 
buvo rasti informaciją ruošiantis kelionei į Lietuvą.  

 

Daugumai (86%) į Lietuvą besiruošiančių turistų informaciją apie Lietuvą rasti buvo labai lengva arba lengva. 
Tik 2% turistų teigia, kad rasti informaciją apie Lietuvą jiems buvo labai sunku (7% japonų, po 4% rusų, 

suomių, švedų, italų, 3% vokiečių ir t.t.) 
 

Iš esmės galima būtų teigti, kad informacija apie Lietuvą yra lengvai prieinama (vertinimo vidurkis – 4,3 iš 5 

galimų). Tačiau vienokį informacijos poreikį turi dažnai Lietuvoje besilankantys kaimyninių šalių gyventojai ir 
kitokį – besiruošiantys į Lietuvą pirmą kartą. 

 
Lengviau informaciją buvo rasti tiems turistams, kurie iš esmės turėjo mažesnį tokios informacijos poreikį. 

Dažniau tai – kaimyninių Lietuvai šalių gyventojai (latviai, estai, baltarusiai, lenkai). Lengviau nei vidutiniškai 

informaciją apie Lietuvą buvo surasti ir Izraelio, JAV, Rusijos gyventojams. Sunkiausiai informacijos apie 
Lietuvą sekėsi ieškoti prancūzams, kinams ir japonams.   
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21 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą prieinamumo vertinimas turisto kilmės šalyje. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų ir kiekvienos 
šalies turistų (pateikiamos procentinės vertinimo išraiškos ir vertinimo vidurkiai) 

 
Kaip ir informacijos pakankamumo vertinimo atveju, informaciją lengviau buvo rasti dažnai Lietuvoje 

besilankantiems turistams, vykstantiems tik į Lietuvą bei vykstantiems su vaikais. Sunkiau informaciją apie 
Lietuvą rado besiruošiantieji kelionei į Lietuvą pirmą kartą, vykstantieji į visas Baltijos šalis. 

 

12.3. Informacijos apie Lietuvą šaltiniai kilmės šalyje 

Ruošdamiesi kelionei į Lietuvą informacijos apie šalį dauguma (72%) turistų pirmiausiai ieško 

www.google.com ar kitose panašiose paieškos svetainėse. Antras svarbus informacijos apie šalį, į kurią 
ruošiamasi vykti, informacijos šaltinis – pažįstamų atsiliepimai iš kelionės į Lietuvą (60%).  

 
Visais kitais informacijos šaltiniais naudojamasi rečiau: išklausoma iš Lietuvos kilusių žmonių pasakojimų 

(41%), skaitomi straipsniai ar atsiliepimai internete (40%), knygose ar kelionių giduose (37%), žiūrimi 

reportažai ar laidos per televiziją (35%), ieškoma informacijos Facebook socialiniame tinkle (32%). 29% 
Lietuvoje apsilankiusių turistų informacijos apie Lietuvą prieš kelionę gavo iš lankstinukų, 26% turistų – iš 

kelionių agentūrų. 6% turistų savo šalyse matė Lietuvos reklamą lauko stenduose, 10% turistų lankėsi 
turizmo parodoje, kurioje gavo informacijos apie Lietuvą. 

 

 
 

 
 

http://www.google.com/
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22 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai turisto kilmės šalyje. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 
 

Aukščiau esančioje grafinėje iliustracijoje pateikta apibendrinta informacija apie visų šalių turistų informacijos 

apie Lietuvą paieškos šaltinius. Analizuojant kiekvieno šaltinio didesnį ar mažesnį naudojimą įvairiose šalyse, 
pastebimos tokios tendencijos: 

 tarp informaciją apie Lietuvą turizmo parodoje gavusių daugiau yra olandų bei japonų; 

 kelionių agentūrose informaciją apie Lietuvą dažniau gavo suomiai, vokiečiai, prancūzai, olandai, 

italai, belgai; 

 iš lankstinukų apie Lietuvą dažniau sužinojo olandai, baltarusiai, žydai, prancūzai, lenkai, rusai ir 

suomiai; 

 straipsnius apie Lietuvą spaudoje dažniau nurodo skaitę kaimyninių šalių gyventojai (latviai, 

baltarusiai, estai, lenkai) bei olandai ir suomiai; 

 lėktuvų žurnaluose straipsnius apie Lietuvą dažniau nurodo skaitę olandai, suomiai, žydai, ispanai, 

italai, japonai, kinai; 

 straipsnius ir atsiliepimus internete apie Lietuvą dažniau skaitė baltarusiai, rusai, latviai ir amerikiečiai; 

 knygose ar kelionių giduose informacijos apie Lietuvą dažniau gavo žydai, kinai, ispanai, japonai, 

amerikiečiai; 

 reportažus ar laidas apie Lietuvą per televiziją dažniau žiūrėjo kaimyninių šalių gyventojai (baltarusiai, 

latviai, lenkai, estai); 

 www.google.com gerokai dažniau už kitus informacijos apie Lietuvą gavo amerikiečiai ir ispanai; 

 www.facebook.com informaciją apie Lietuvą dažniau gavo norvegai, lenkai, ispanai; 

 www.youtube.com informacijos apie Lietuvą dažniau gavo  lenkai, norvegai; 

 www.flickr.com informacijos apie Lietuvą dažniau gavo amerikiečiai; 

 www.vkontakte.ru – baltarusiai; 

 www.plus.google.com informacijos apie Lietuvą dažniau nurodo gavę norvegai, olandai, suomiai; 

 lauko reklamose informaciją apie Lietuvą dažniau nurodo pastebėję latviai, lenkai ir rusai; 

 iš Lietuvos kilusių žmonių pasakojimų daugiau girdėjo baltarusiai, lenkai, norvegai ir britai; 

 kelionių į Lietuvą įspūdžius iš čia jau apsilankiusių pažįstamų dažniau girdėjo estai, latviai ir lenkai. 

 

 

http://www.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
http://www.vkontakte.ru/
http://www.plus.google.com/
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18 lentelė 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai (pagal šalis). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 
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13. Informacijos turistams Lietuvoje vertinimas 

13.1. Turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimas 

Vertinant turistams skirtos informacijos pakankamumą balais nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia, kad informacijos 

visiškai nepakako, o 5 – kad informacijos visiškai pakako, informacijos pakankamumo vertinimo vidurkis – 
4,2. Tai leidžia teigti, kad informacijos turistams Lietuvoje yra pakankamai.  

 

38% turistų nurodė, kad informacijos jiems visiškai pakako, o 47% turistų informacijos pakako 

(pakankamumą įvertino 4 balais). Tik 2% turistų nurodo, kad turistams skirtos informacijos Lietuvoje jiems 

nepakako (informacijos nepakako 8% rusų ir britų, 6% suomių, 5% ispanų, 4% švedų, 3% vokiečių, japonų 
ir t.t.). 

23 grafinė iliustracija 

Turistams skirtos informacijos pakankamumo Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų ir kiekvienos šalies 
turistų (pateikiamos procentinės vertinimo išraiškos ir vertinimo vidurkiai) 

 

 

Mažiausiai turistams skirtos informacijos pasigedo estai ir latviai, žydai. Būnant Lietuvoje turistams skirtos 
informacijos, labiau nei kitiems, trūko britams, kinams, švedams, prancūzams, japonams, ispanams, 

norvegams, rusams. 
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13.2. Konkrečių informacijos kategorijų pakankamumo vertinimas 

Daugiausiai (77%) Lietuvoje besilankančių užsienio šalių turistų ieško informacijos apie lankytinus/ turistinius 

objektus. Taip pat labai paklausi yra informacija apie paslaugas turistams ir informacija apie viešąjį 
transportą, susisiekimą (tokio pobūdžio informacijos ieškojo 66% užsienio turistų), informacija apie nuorodas, 

kelių ženklinimą (62%). Tik kas antras Lietuvoje besilankęs turistas ieškojo nuorodų į TIC ar informacijos apie 
vykstančius renginius. Kas trečias turistas norėjo pasinaudoti gido paslaugomis. 

24 grafinė iliustracija 

Ieškojusių tam tikros informacijos kategorijos dalis. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

19 lentelė 

Ieškojusių tam tikros informacijos kategorijos dalis (pagal šalis). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 
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Turistams skirtos informacijos dažniau ieško „tikrieji“ turistai, t.y. į Lietuvą atvykę pirmą kartą, aktyviai 

besidomintys šalies kultūra, lankytinais objektais ir pan. Nuorodų į TIC dažniau ieškojo belgai, italai, japonai, 

amerikiečiai. Informacijos apie turistams skirtas paslaugas kiek dažniau ieškojo žydai, japonai, olandai, 
suomiai. Lankytinais objektais domėjosi didžioji dauguma atvykusių turistų; kiek mažiau ši informacija aktuali 

latviams, estams, rusams. Informacijos apie susisiekimo galimybes šalies viduje, viešąjį transportą kiek 
dažniau ieškojo baltarusiai, žydai, olandai, japonai, britai. Baltarusiams, olandams ir rusams kiek dažniau nei 

kitiems rūpėjo ir kelių ženklinimas, nuorodos. Vykstančiais renginiais kiek dažniau domėjosi baltarusiai, 

olandai, ispanai, britai, kinai. Savarankiškai kelionę organizavusieji britai, italai, suomiai ir prancūzai kiek 
dažniau domėjosi galimybėmis pasinaudoti gidų paslaugomis. 

 
Aiškinantis, kokios konkrečiai turistams skirtos informacijos Lietuvoje labiausiai trūksta, turistams buvo 

pasiūlyta įvertinti informacijos pakankamumo skirtingose informacijos kategorijose (informacija apie viešąjį 

transportą ir susisiekimą, lankytinus objektus, renginius ir pan.). Informacijos pakankamumą šiose 
kategorijose turistai vertino toje pačioje skalėje nuo 1 iki 5. 

25 grafinė iliustracija 

Konkrečių informacijos kategorijų pakankamumo vertinimas. Skaičiuojama nuo ieškojusių tam tikros informacijos 

 
 
 

Geriausiai turistų informacijos poreikį patenkina randama informacija apie lankytinus turistinius objektus: kas 
antram turistui (51%) tokios informacijos visiškai pakako, dar 39% turistų – pakako. Informacijos apie 

lankytinus objektus trūko tik 1% turistų.  

 
Pakankamai gerai Lietuvoje besilankantys turistai informuojami ir apie paslaugas turistams (82% turistų 

neturėjo problemų ieškodami tokios informacijos ir tik 4% turistų tokios informacijos trūko). Aiškiai 
pateikiamos ir nuorodos, kelių ženklinimas (78% turistų šios informacijos visiškai pakako arba pakako; 3% 

turistų – nepakako).  

 
Kiek labiau Lietuvoje viešintiems turistams trūksta informacijos apie gidus ir renginius, sunkiau randamos ir 

nuorodos į TIC. 
 

Nuorodas į TIC ir informaciją apie paslaugas turistams sunkiau sekėsi rasti keliaujantiems savarankiškai. Taip 

pat tokios informacijos pakankamumą prasčiau vertino besilankę Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, geriau – 
viešėję Kuršių Nerijoje, Druskininkuose. Pastebima įdomi tendencija, kad informacijos apie paslaugas 

turistams labiau trūksta ne pirmą kartą, o dažnai Lietuvoje besilankantiems turistams. 
 

Informacijos apie lankytinus objektus labiau trūko apsistojusiems kempinguose ar kaimo turizmo sodybose. 
Lengviau informaciją apie lankytinus objektus rado Druskininkuose lankęsi turistai, prasčiau – Kaune ir 

Klaipėdoje viešėję turistai.  

 
Informacijos apie viešąjį transportą ir susisiekimą labiau trūko besilankiusiems didmiesčiuose bei Trakuose. 
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Sunkiau randamomis nuorodomis, informacija apie kelių ženklinimą dažniau skundžiasi pirmą kartą į Lietuvą 

atvykę turistai; apsistojusieji kaimo turizmo sodybose; turistai, lankęsi didmiesčiuose bei Trakuose. Ši 

informacija yra ne tokia aktuali ar lengviau randama turistams, apsistojusiems pas šeimos narius, draugus.  
 

Informacijos apie renginius dažniau trūko pirmą kartą Lietuvoje viešintiems turistams, apsistojusiems 
viešbučiuose ar kempinguose; tiems turistams, kurie kelionę į Lietuvą derina su kelionėmis į kitas Baltijos 

šalis; kelionę organizuojantiems savarankiškai. Informacijos apie renginius dažniau pakako apsistojusiems 

kaimo turizmo sodybose ar kurortuose (Druskininkuose, Birštone, Kuršių Nerijoje). 

20 lentelė 

Konkrečių informacijos kategorijų pakankamumo vertinimas (pagal šalis). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 
 

Turistams skirtoms informacijos pakankamumo vertinimas (konkrečių informacijos kategorijų) priklauso ir nuo 
šalies, iš kurios turistas atvyko: 

 prasčiausiai visų kategorijų informacijos pakankamumą vertina britai; 

 priešingai, beveik visų kategorijų informacijos dažniau pakako iš kaimyninių šalių atvykusiems 

turistams (baltarusiams, estams, latviams, lenkams). Vokiečiams taip pat dažniau nei kitiems pakanka 

įvairių kategorijų turistams skirtos informacijos; 

 be britų informacijos apie susisiekimą viešuoju transportu kiek dažniau pritrūko ir norvegams; 

 norvegai, švedai ir kinai labiau nei turistai iš kitų šalių pasigedo aiškesnio kelių ženklinimo bei 

nuorodų; 

 informacijos apie renginius trūko beveik iš visų šalių atvykusiems turistams. Šios informacijos 

trūkumą mažiau jautė baltarusiai ir latviai; 

 rusams labiausiai trūko informacijos apie gidų paslaugas. 
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Analizuojant tai, kokio pobūdžio informacijos lankydamiesi Lietuvoje turistai labiausiai pasigenda ir į kokio 

pobūdžio turistams skirtą informaciją būtų tikslingiausia daugiau investuoti, labai naudinga žemiau pateikiama 

matrica, kurioje susisteminta informacija apie: 

 

(1) tai, kaip skirtingų informacijos kategorijų pakankamumą vertina turistai (vertikali ašis); 

(2) tai, kokią įtaką konkrečios informacijos kategorijos vertinimas turi bendram turistams skirtos 

informacijos Lietuvoje vertinimui (skaičiuojami koreliacijos koeficientai) (horizontali ašis); 

(3) konkrečios informacijos kategorijos „vartojimas“ (procentinės išraiškos). 

26 grafinė iliustracija 

Konkrečių informacijos kategorijų pakankamumo vertinimo įtaka bendram informacijos pakankamumui 
 

 
 

 
Geriausiai turistų vertinama ir didesnę įtaką bendram turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui 

turi informacija apie lankytinus turistinius objektus. Kitaip tariant, ši informacija turistams yra labai svarbi ir, 

jei informacijos apie lankytinus objektus pakankamumą jie vertintų blogai/ blogiau, tai nulemtų ir prastesnį 
turistams skirtos informacijos Lietuvoje vertinimą. 

 
Ir, priešingai, nors informacijos apie renginius ieškojo kas antras Lietuvoje lankęsis turistas ir tokios 

informacijos ne visada rasdavo, bendram turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui šios 

kategorijos informacija turi mažesnę įtaką. 
 

Taigi, apibendrintai vertinant matricoje pateikiamą informaciją, galima konstatuoti, kad šiuo metu kiek didesnį 
dėmesį vertėtų skirti nuorodoms į TIC. Šios nuorodos yra vertinamos kiek prasčiau, tačiau turi kiek didesnę 

įtaką bendram turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui. Informacija apie viešąjį transportą, 
susisiekimą, kelių ženklinimą yra plačiai naudojamos, tačiau šios informacijos kategorijos taip pat turi kiek 

mažesnę įtaką bendram turistams skirtos informacijos pakankamumo vertinimui. 

 
Gerai yra tai, kad turistams aktualiausios informacijos apie lankytinus objektus, turistų vertinimu, yra 

pakankamai. 
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13.3. Informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje 

Didžioji dalis (81%) turistų, viešėdami Lietuvoje, ieškojo papildomos informacijos. Kas antras (47%) turistas 

ieškodamas informacijos naudojasi www.google.com ar kitomis paieškos sistemomis; kas trečias – klausia 
vietinių gyventojų, pažįstamų arba reikiamą informaciją gauna viešbutyje ar kitoje apgyvendinimo vietoje. 

Turizmo informacijos centruose informacijos ieško 29% turistų. Kiti informacijos šaltiniai naudojami rečiau: 
mobiliosiomis aplikacijomis ir www.tripadvisor.com naudojasi 11% turistų; informacijos socialiniuose 

tinkluose ieško 7% turistų; www.tic.lt lankėsi 5% turistų, travel bloguose informacijos ieško 5% turistų. 

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kas penktas (19%) turistas, lankydamasis Lietuvoje, turistams skirtos 

informacijos neieškojo. Informacijos mažiau ieško ar visai neieško dažnai Lietuvoje besilankantys užsienio 
šalių gyventojai, apsistojantieji šeimose ar pas pažįstamus. Įdomu yra ir tai, kad britai, kuriems dažniau nei 

kitų šalių gyventojams nepakanka įvairios turistams skirtos informacijos, dažniau nei kiti nurodė, kad niekur 

jokios informacijos ir neieškojo (informacijos niekur neieškojo kas trečias britas (34%)). Natūralu yra ir tai, 
kad rečiau turistams skirtos informacijos ieško dažnai besilankantys kaimyninių Lietuvai šalių gyventojai 

(lenkai, latviai, rusai). 

 

Dažniausiai, viešėdami Lietuvoje, turistams skirtos informacijos turistai ieško viename (23%) arba dviejuose 

(27%) šaltiniuose. 16% turistų aktualios informacijos ieško trijuose šaltiniuose.  

 

Jei informacijos ieškoma viename informacijos šaltinyje, dažniausiai tai būna arba www.google.com (29% 
turistų nuo ieškančių viename informacijos šaltinyje) arba vietiniai žmonės (29%), arba turizmo informacijos 

centrai (18%).  

 

Jei informacijos ieškoma dviejuose informacijos šaltiniuose, dažniausiai tai būna www.google.com (56%), 

papildant jame gautą informaciją „gyvai“ gauta informacija (viešbučiuose (41%), iš vietinių žmonių (39%) ar 
turizmo informacijos centruose (36%)). 

 

Jei informacijos ieškoma trijuose ar daugiau šaltinių, informacijos paieškos schema būna maždaug tokia: 

www.google.com + informacija „gyvai“ + specializuoti tinklalapiai, apps‘ai ar socialiniai tinklai. 

27 grafinė iliustracija 

Informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų 

 

  

http://www.google.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.tic.lt/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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21 lentelė 

Informacijos paieškos Lietuvoje šaltiniai (pagal šalis). Skaičiuojama eilute nuo kiekvienos šalies turistų 

 

 

 turizmo informacijos centruose dažniau nei turistai iš kitų šalių lankėsi žydai, belgai, suomiai, kinai, 

amerikiečiai, olandai, italai; 

 viešbutyje ar kitose apgyvendinimo vietose informaciją dažniau gavo žydai, japonai, suomiai, olandai; 

 www.tic.lt dažniau lankėsi belgai ir norvegai; 

 www.tripadvisor.com dažniau naudojasi belgai, japonai, amerikiečiai, kinai; 

 www.google.com informacijos dažniau nei kiti linkę ieškoti olandai, ispanai, italai; 

 socialiniuose tinkluose turistams aktualios informacijos dažniau ieško baltarusiai, lenkai, norvegai; 

 mobiliosiomis aplikacijomis, ieškodami reikiamos informacijos, dažniau naudojasi japonai ir 

amerikiečiai; 

 travel bloguose dažniau lankosi baltarusiai, kinai, rusai, švedai. 

 

Taip pat pastebima, kad pirmą kartą į Lietuvą atvykę užsienio šalių turistai bei turistai, keliaujantys į visas 

Baltijos šalis, informacijos visais kanalais ieško daugiau nei dažnai Lietuvoje besilankantys ar tik į Lietuvą 
atvykstantys turistai. Savarankiškai kelionę organizuojantys ir keliaujantys turistai aktualios informacijos 

dažniau teiraujasi pas vietinius žmones arba naudojasi paieškos sistema Google. Kita vertus, turistai, kurių 
keliones organizuoja kelionių agentūros, kurie keliauja su gidais ir gyvena viešbučiuose, dažniau naudojasi 

turizmo informacijos centrų paslaugomis (ir www.tic.lt) ar naršo www.tripadvisor.com, dažniau gauna 
reikiamą informaciją viešbučiuose. Į TIC dažnai užsuka ir gyvenantieji privačiuose apartamentuose. 

Apsistojusieji šeimose ar pas draugus aktualios informacijos, savo ruožtu, dažniau teiraujasi pas vietinius 

žmones arba apskritai jos niekur neieško. Vilniuje lankęsi turistai informacijos dažniau nei kiti ieško daugeliu 
įmanomų būdų; besilankantys Kaune ieškodami reikiamos informacijos dažniau naudojasi www.google.com ar 

http://www.tic.lt/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.google.com/
http://www.tic.lt/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.google.com/
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socialiniais tinklais, Kuršių Nerijoje – turizmo informacijos centrais ir internetiniame TIC puslapyje . Jaunesnio 

amžiaus turistai, ieškodami reikiamos informacijos, dažniau nei kiti naudojasi www.google.com bei 

mobiliosiomis aplikacijomis. Vyresnio amžiaus turistai dažniau užsuka į TIC arba papildomai informacijos 
apskritai niekur neieško. 

13.4. Informacijos šaltinių efektyvumas  

Informacijos šaltinių efektyvumas vertinamas apskaičiuojant dalį turistų, konkrečiame informacijos šaltinyje 

ieškojusių ir radusių dominančią informaciją.  

 

Efektyviausias informacijos šaltinis – www.google.com ir panašūs informacijos paieškos įrankiai (90% turistų 

rado informaciją, kurios ieškojo). Efektyviai dominančią informaciją galima gauti ir bendraujant su žmonėmis 
„gyvai“: teiraujantis vietinių gyventojų (88%), viešbučių ar kitų apgyvendinimo įstaigų darbuotojų (86%) ar 

apsilankant TIC (86%).  

 

Naudodami mobiliąsias aplikacijas dominančią informaciją rado 75% šiame šaltinyje informacijos ieškojusiųjų. 

Socialiniuose tinkluose, www.tic.lt, www.tripadvisor.com, travel bloguose ieškomą informaciją randa apie 
60% ten jos ieškančių turistų. 

28 grafinė iliustracija 

Informacijos šaltinių efektyvumas (ieškojo informacijos konkrečiame šaltinyje ir ją rado). Skaičiuojama nuo turistų, 
konkrečiame šaltinyje ieškojusių informacijos 
 

 
 
 

Sugretinus naudojimosi skirtingais informacijos šaltiniais srautus su informacijos radimo konkrečiuose 
kanaluose efektyvumu, galima sudaryti informacijos šaltinių naudojimo vs. efektyvumo matricą. Matrica 

sudaryta remiantis tokia informacija: 

(1) naudojimasis informacijos kanalais (vertikali ašis); 

(2) informacijos kanalų efektyvumas (rado aktualią informaciją konkrečiame informacijos šaltinyje). 

Visi analizuojami informacijos turistams šaltiniai matricoje pasiskirsto į dvi grupes: 

 viršutiniame dešiniajame matricos sektoriuje esantys informacijos šaltiniai (www.google.com, 

viešbučio ar kitos apgyvendinimo vietos darbuotojai, vietiniai žmonės, TIC) – informacijos šaltiniai, 

kurie yra turistų tiek dažniau naudojami, tiek labiau efektyvūs (didesnė dalis vartotojų randa rūpimą 

informaciją); 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.tic.lt/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.google.com/
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 kairiajame apatiniame matricos sektoriuje esantys informacijos šaltiniai (socialiniai tinklai, www.tic.lt, 

travel blogai, www.tripadvisor.com) – rečiau naudojami ir mažiau efektyvūs informacijos šaltiniai;  

 išskirtinę vietą šiame kontekste turi mobiliosios aplikacijos. Mobiliosiomis aplikacijomis kaip 

informacijos šaltiniu naudojasi mažesnė dalis turistų, tačiau šis informacijos šaltinis gali būti 

priskiriamas prie efektyvesnių informacijos šaltinių. 

 

29 grafinė iliustracija 

Informacijos šaltinių efektyvumas vs. informacijos šaltinių vartojimas. Skaičiuojama nuo turistų, konkrečiame šaltinyje 
ieškojusių informacijos 
 

 

 

  

http://www.tic.lt/
http://www.tripadvisor.com/
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14. Apibendrintas atostogų Lietuvoje vertinimas 

14.1. Kas labiausiai patiko/ nepatiko Lietuvoje? 

Apibendrinant atostogų Lietuvoje vertinimą turistai buvo paprašyti nurodyti po 3 dalykus, kurie jiems 

Lietuvoje labiausiai patiko, ir po 3 dalykus, kurie labiausiai nepatiko. 

Galima išskirti kelis aspektus, kurie užsienio turistams labiausiai patinka atostogaujant Lietuvoje. Tai – Vilnius 

(jo istorija, senamiestis, architektūra, turistų lankomi objektai ir pan.) (41%), maisto ir gėrimų kultūra 
(kavinės, restoranai, patiekalai, gėrimai ir pan.) (40%), gamta (kraštovaizdis, miškai, ežerai ir pan.) (32%) 

bei žmonės (svetingumas, draugiškumas, paslaugumas ir pan.) (27%).  

Daliai turistų labai patiko Baltijos jūra ir pajūrio kurortai (15%), Trakai (10%), Lietuvos istorija ir kultūra 
(8%), švarus oras, geras klimatas (6%), kainos (6%), poilsiui tinkama aplinka (4%), vidinio susisiekimo 

sistema (4%), švara ir tvarka (4%), aptarnavimas (3%), muziejai (3%), nejūriniai kurortai (3%) ir pan.  

Pavieniai turistai nurodė, kad jiems patiko viešbučiai, galimybė atsiskaityti eurais,vietinių gyventojų užsienio 

kalbų mokėjimas, gražios merginos, prekybos centrai, pramogos, krepšinis, saugumas, nemokamas 

internetas, lietuvių  europietiškumas. 

30 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko lankantis Lietuvoje? Skaičiuojama visų apklaustųjų 
 

 
 

 

 
 

Tai, kas Lietuvoje nepatiko, nurodė tik kas ketvirtas turistas (27%). Išskirtinio vieno ar kelių aspektų, kurie 

nepatiktų daugeliui turistų, nėra. 
 

Tarp to, kas, atostogaujant Lietuvoje, turistams nepatinka, nurodomi: vidinė šalies susisiekimo sistema; oras, 
klimatas; nemandagūs, netolerantiški žmonės; kalbos barjeras; aptarnavimo kokybė; viešieji tualetai (jų 

trūksta, o esamų – prasta būklė); nesutvarkytos miestų gatvės; informacijos užsienio kalbomis trūkumas; 

maistas (riebus, mažas vegetariško maisto pasirinkimas); aukštos kainos; paniūrę žmonės; taksi įkainiai ir 
vairuotojai; stočių darbo laikas ir paslaugos; pramogų trūkumas; benamiai, elgetos; nusikalstamumas; 

alkoholio vartojimas; nepatogus susisiekimas su Lietuva. 
 

 
Pavieniams turistams nepatinka Lietuvos politika; vizos kaina; saugumas; vietų, kuriose galima naudotis 

nemokamu internetu, trūkumas; skurdas. 
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31 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko lankantis Lietuvoje? Skaičiuojama visų apklaustųjų 
 

 

14.2. Lietuvos rekomendavimas atostogoms (NPS indeksas) 

Apibendrinant Lietuvoje apsilankiusių užsienio šalių turistų patirtį Lietuvoje, toliau ataskaitoje pateikiama 
Lietuvos rekomendavimo draugams ar pažįstamiems analizė (remiantis NPS indeksu).  

Net Promoter Score (arba NPS®) indekso skaičiavimo metodologija remiasi prielaida, kad vartotojus (šiuo 

atveju turistus) galima skirstyti į tris pagrindines kategorijas: (1) rėmėjus, (2) neutraliuosius bei (3) skeptikus: 

 rėmėjai (angl. Promoters) (9-10 balų vertinimai) yra Lietuvai lojalūs turistai, kurie yra ne tik labai 

patenkinti kelione/ kelionėmis į Lietuvą, bet ir linkę rekomenduoti Lietuvą atostogoms pasirinkti ir 

savo draugams ar pažįstamiems;  

 neutralieji (angl. Passives)  (7-8 balų vertinimai) yra iš esmės patenkinti kelione į Lietuvą, tačiau turi 

pagrindo abejoti Lietuvoje turistams teikiamų paslaugų kokybe;  

 skeptikai (angl. Detractors) (0-6 balų vertinimai) yra nepatenkinti turistams teikiamomis paslaugomis 

Lietuvoje ir apie tai linkę skleisti neigiamus atsiliepimus. 

 

Žemiau esančioje grafinėje iliustracijoje pateikiamas NPS indekso apskaičiavimo būdas: 
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64% Lietuvoje apsilankiusių turistų rekomenduotų Lietuvoje praleisti atostogas savo draugams ar 

pažįstamiems. Tik 7% turistų savo draugams į Lietuvą vykti nerekomenduotų. Bendras Lietuvos 

rekomendavimo NPS indeksas – 57. 

32 grafinė iliustracija 

Lietuvos rekomendavimas atostogoms. Skaičiuojama visų apklaustų turistų 
 

 
 

 

Labiau rekomenduoti Lietuvą atostogoms būtų linkę dažniau (2 ir daugiau kartų) šalyje besilankantys užsienio 
šalių turistai. Labiau Lietuvą rekomenduotų turistai, viešnagės metu lankęsi Druskininkuose, Birštone, kaimo 

turizmo sodybose; vyresnio amžiaus turistai. Atvykusieji į Lietuvą po vieną (ar) verslo reikalais yra mažiausiai 
linkę rekomenduoti Lietuvą kaip atostogų praleidimo vietą.  

Labiausiai Lietuvą atostogoms yra linkę rekomenduoti Baltijos šalių gyventojai – estai ir latviai. Atvykti į 
Lietuvą dažniausiai rekomenduotų ir žydai, prancūzai. Mažiau linkę rekomenduoti Lietuvą atostogoms būtų 

amerikiečiai, belgai, olandai, ispanai, britai. Mažiausiai linkę rekomenduoti Lietuvą – norvegai. 

33 grafinė iliustracija 

Lietuvos rekomendavimas atostogoms pagal šalis. Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų ir nuo  konkrečios šalies turistų 
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15. Detalizuota informacija skirtingoms tikslinėms rinkoms 
 

Toliau ataskaitoje pateikiamas detalesnis iš skirtingų užsienio šalių atvykusių turistų patirties Lietuvoje 

vertinimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pristatant skirtingų šalių turistų specifiką, bendros Lietuvos 
vertinimo tendencijos nebebus pristatomos (nes jos jau pristatytos ankstesniuose ataskaitose skyriuose); 

šiuose skyriuose atskleidžiama tai, kuo išsiskiria iš kiekvienos užsienio šalies atvykę turistai.  

15.1 Baltarusija 

Baltarusijos piliečiai yra viena iš dažniausiai Lietuvoje besilankančių turistų grupių: didžioji dalis baltarusių 

(65%) Lietuvoje yra lankęsi 3 ar daugiau kartų. 

 

Galvodami apie Lietuvą iš Baltarusijos atvykę turistai pirmiausiai pagalvoja apie poilsiui tinkamą, ramią aplinką 

(23%), Lietuvos istoriją (17%). Šias su Lietuva siejamas asociacijas baltarusiai nurodo dažniau nei iš kitų šalių 
atvykę turistai. Kai kuriems pavienams baltarusiams Lietuva dažniau nei kitų tautybių turistams dažniau 

asocijuojasi ir su Druskininkais ar Birštonu, studijomis, prekybos centrais (po 4%). 

BLR1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Baltarusijos 

 

 

Turistams iš Baltarusijos būdinga: 

 didžioji dalis jų yra vidutinio (31 - 45 metų) amžiaus (37%); 

 vieni rečiausiai keliaujančių poilsiniais/ turistiniais tikslais ir skiriantys tam nedaug finansų: 40% 

Lietuvoje apsilankiusių baltarusių nurodo turistiniais tikslais keliaujantys kartą per metus ir  

atostogoms išleidžiantys iki 1000 eurų per metus;  

 Lietuvoje viešėję baltarusiai dažniausiai keliauja savarankiškai (96%) ir, lyginant su kitų šalių turistais, 

jie nelinkę naudotis kelionių agentūrų paslaugomis, keliauti grupėmis ar su gidu. Taip pat jie žymiai 

rečiau apsistoja viešbučiuose; baltarusiai dažniau renkasi nakvynę pas draugus, pažįstamus ar 

giminaičius (38%). 

Baltarusiai į Lietuvą dažniau nei kitų šalių turistai atvyksta dėl to, kad Lietuva – netoli, čia patogu atvykti. Taip 

pat kelionė į Lietuvą baltarusiams atrodo labai tinkama savaitgaliui.  

 

Lietuvą didesnė dalis (44%) čia viešėjusių baltarusių vertina kaip kultūriškai artimą, priimtiną šalį. 33% 

baltarusių domina Lietuvos kultūra ir istorija. Kas ketvirtas baltarusis (25%) į Lietuvą atvyko, nes ją 
rekomendavo draugai, pažįstami; tokią pat dalį šios šalies turistų pritraukė geras paslaugų kainos ir kokybės 

santykis. Lietuvos gamta domina tik nedidelę dalį baltarusių (15%).  
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BLR 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Baltarusijos 

 

Apie Lietuvą baltarusiai informacijos daugiausiai gauna bendraudami „gyvai“ su lietuvių kilmės žmonėmis, iš 

Lietuvos grįžusiais draugais, pažįstamais. Reikiamą informaciją baltarusiai taip pat randa internete (per 
paieškos sistemą Google, skaitydami straipsnius, atsiliepimus). Baltarusiai dažniau nei iš kitų šalių į Lietuvą 

atvykstantys turistai bendrauja su lietuvių kilmės žmonėmis, dažniau internete arba spaudoje skaito 

straipsnius ar atsiliepimus apie Lietuvą, dažniau per televiziją mato reportažus apie Lietuvą, peržiūri 
reklaminius Lietuvos lankstinukus. Taip pat baltarusiai dažniau nei turistai iš kitų šalių yra radę informacijos 

apie Lietuvą socialiniame tinkle Vkontakte.  

BLR 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Baltarusijos 
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Viešėdami Lietuvoje baltarusiai dažniau nei turistai iš kitų šalių reikiamos informacijos ieško socialiniuose 

tinkluose ar travel bloguose; rečiau – naudojasi turizmo informacijos centrais (TIC). 

BLR 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 

 
 
 

 

Rinkdamiesi šalį atostogoms, Baltarusijos gyventojai pirmiausia atsižvelgia į kainas, saugumą (visais 
aspektais), vietinių gyventojų būdą, patogumą atvykti. Tačiau baltarusius mažiau domina kaimo ir ekologinis 

turizmas, SPA paslaugos. 
 

 

Kitų šalių turistų kontekste Baltarusijos piliečiai, rinkdamiesi šalį atostogoms, dažniau atkreipia dėmesį į tokius 
aspektus: 

 galimybę sutaupyti ir patogumą: pigius skrydžius, galimybę apsistoti ne viešbučiuose, priimtinas 

maitinimo įstaigų ar restoranų kainas, patogumą atvykti trumpam ar savaitgaliui; 

 į prieinamą informaciją bei teigiamus atsiliepimus apie šalį vietinėje žiniasklaidoje; 

 sostinės architektūros įvairovę, senamiestį, kultūrinių renginių įvairovę ir pramogų pasirinkimą 

visoms amžiaus grupėms; 

 šalies kurortus, juose puoselėjamas gydomąsias tradicijas, gamtą, ypač pajūrį, apgyvendinimo 

paslaugas ir pramogų spektrą juose; 

 socialinę aplinką ir atmosferą: šiltus, svetingus, paslaugius, tolerantiškus žmones bei galimybę 

susikalbėti įvairiomis kalbomis; 

 šalies saugumą higienos ir karo grėsmės aspektais. 
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BLR 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 

 

 

 

Geriausiai baltarusiai vertina Vilnių, jo istorinį-kultūrinį paveldą, kultūrinių turistams skirtų objektų gausą. 
Baltarusiai gerai vertina tai, kad su Lietuva jiems yra patogu susisiekti, į Lietuvą patogu atvykti trumpam ar 

savaitgaliui. Nemažai baltarusių gerai vertina ir tai, jog jie turi galimybę Lietuvoje apsistoti ne viešbučiuose; 
maitinimo įstaigose ar restoranuose jiems neproblemiška susikalbėti su personalu, yra galimybė naudotis 

meniu užsienio kalbomis. Baltarusiams patinka ir tai, kad Lietuvoje yra švaru, higieniška.  

 
Prasčiausiai baltarusiai vertina ekologinį ir kaimo turizmą, SPA paslaugas. Galima kelti prielaidą, kad iš esmės 

šį vertinimą lemia tai, kad dauguma baltarusių šiomis paslaugomis nėra naudojęsi. Beveik kas antras 
Lietuvoje viešėjęs baltarusis apskritai negalėjo įvertinti šių aspektų kokybės Lietuvoje.  

 
Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad kainai jautrūs baltarusiai pakankamai prastai vertina turistams 

skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykį.  
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BLR 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 

 

 

Baltarusiai Lietuvoje, lyginant su kitų šalių turistais, kiek dažniau pasigenda poilsio galimybių įvairovės, o ypač 

aktyvių pramogų, mažiau nei kiti žavisi Lietuvos pajūriu, kurortais bei apgyvendinimo paslaugomis juose, 

tačiau dažniau nei kitų šalių turistai gerai vertina susisiekimo patogumą, kainų patrauklumą, informacijos apie 
šalį gausą bei galimybę susikalbėti užsienio kalbomis. 
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Spontaniškai nurodant po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus baltarusiams Lietuvoje labiausiai imponuoja 

vietiniai gyventojai, sostinė, maistas, gėrimai (maitinimo įstaigos, patiekalų asortimentas, kokybė ir pan.). Iš 

Baltarusijos atvykę turistai dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai tarp labiausiai Lietuvoje patikusių dalykų 
nurodo žmones (patinka, kad jie yra šilti, draugiški, svetingi), aukštos kokybės aptarnavimą bei parduotuves, 

galimybę apsipirkti. Tačiau baltarusiai rečiau nei iš kitų šalių atvykę turistai tarp labiausiai patikusių dalykų 
mini maistą, gėrimus ar Lietuvos gamtą. 

BLR 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų baltarusiai kiek dažniau nurodo viešąjį transportą ir prastus 
kelius, nesutvarkytas miestų erdves.  

BLR 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 
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Analizuojant tai, kaip baltarusiai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: baltarusius traukia Vilnius ir jo senamiestis, tačiau baltarusiai dar nėra atradę istorinių–

kultūrinių Vilniaus lobynų. Baltarusių nuomone Vilniuje trūksta pramogų. Pramogų pasirinkimas 

sostinėje bei įdomus, baltarusiams aktualus sostinės istorinio-kultūrinio paveldo pristatymas galėtų 

padėti pritraukti daugiau baltarusių; 

 KURORTAI: Lietuvos kurortai baltarusių nelabai domina. Ir vertina Lietuvos kurortus baltarusiai 

vidutiniškai (nei gerai, nei blogai). Prasčiau baltarusiai vertina kurortuose puoselėjamas gydomąsias 

tradicijas, tačiau būtent tai, teisingai komunikuojant ir pritaikius priimtiną rinkodarą, baltarusius 

galėtų pritraukti; 

 ŽMONĖS: su vietiniais gyventojais ir jų santykiu su turistais siejami aspektai baltarusiams yra svarbūs, 

tačiau šio aspekto negalima vertinti kaip formuojančio šalies įvaizdį, motyvuojančio atvykti. Vietinių 

gyventojų draugiškumas, svetingumas, tolerancija, gebėjimas susikalbėti kitomis kalbomis 

baltarusiams yra labiau norma, kurios jie tikisi atvykdami į Lietuvą. Kiek geriau baltarusiai vertina 

Lietuvos gyventojų svetingumą, vidutiniškai – tolerantiškumą, draugiškumą, prasčiau – gebėjimą 

susikalbėti; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas baltarusiams svarbus. Jei Lietuvos saugumą higienos ir 

nusikalstamumo aspektais baltarusiai priima kaip normą, žino ko tikėtis, tai Lietuvos saugumas karo 

grėsmės aspektu įnešė baltarusiams naujų atspalvių į Lietuvos vertinimą: saugumą šiuo aspektu 

baltarusiai 2015 metų vasarą vertino vidutiniškai ir tai buvo vienas iš šalies įvaizdį formuojančių 

veiksnių; 

 INFORMACIJA: baltarusiai turi daug informacijos apie Lietuvą, ji prieinama įvairiais vietinės 

žiniasklaidos kanalais, netrūksta ir teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą vietinėje spaudoje, tačiau tai 

baltarusiams – kelionės organizavimo aspektai, balansuojantys tarp nesvarbumo ir higieninių-

privalomų faktorių ribos; 

 PASIEKIAMUMAS: susisiekimo patrauklumas – vienas iš svarbiausių atvykti į Lietuvą baltarusius 

motyvuojančių veiksnių. Pigių skrydžių į Lietuvą galimybė baltarusiams taip pat svarbi. Kas antras 

baltarusis apie tai nežino nieko, o skrydžių į Lietuvą kainas žinantieji vertina tai prastai. Susisiekimo 

galimybes šalies viduje baltarusiai vertina gerai, tačiau jiems tai – nors ir svarbus, tačiau neesminis 

veiksnys, lemiantis šalies kelionei pasirinkimą; 

 APGYVENDINIMAS: vykstant į Lietuvą baltarusiams svarbi galimybė apsistoti ne viešbutyje. Tačiau 

panašu į tai, kad tokias galimybes atvykusieji baltarusiai turi. Tarptautiniai viešbučių tinklai 

baltarusiams nėra svarbūs; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: baltarusius domina ir į Lietuvą motyvuoja atvykti lankytinų 

kultūrinio turizmo objektų gausa (muziejai, galerijos, bažnyčios, dvarai ir pan.), tačiau nedomina 

aukšto meninio lygio festivaliai, renginiai ar aktyvaus poilsio leidimo Lietuvoje galimybės. Pramogos, 

skirtos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms su vaikais – dar neišnaudota galimybė, kurią tikslingai 

komunikuojant, galima pritraukti daugiau baltarusių atvykti į Lietuvą; 

 MAITINIMAS: viską, kas Lietuvoje susiję su maitinimu, baltarusiai vertina gerai, tačiau tiek 

maitinimosi paslaugų kainas, tiek meniu užsienio kalbomis ar galimybę susikalbėti su maitinimo 

įstaigų personalu, baltarusiai vertina kaip svarbius, tačiau privalomus, tikėtinus, higieninius faktorius. 

Platus įvairių šalių virtuvių ar restoranų pasirinkimas baltarusiams nėra toks svarbus; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: vienareikšmiškai vienas iš svarbiausių baltarusių 

kelionės į Lietuvą motyvų – patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui. Baltarusiai šią galimybę 

vertina labai gerai ir ja naudojasi. Baltarusiams labai svarbūs, šalies įvaizdžiui įtaką darantys, yra ir 

kiti turizmo infrastruktūros elementai: aukšta aptarnavimo kokybė, geras kainos ir kokybės santykis, 

galimybė nemokamai viešosiose vietose naudotis internetu. Naudojimosi internetu galimybę ir kainos/ 

kokybės santykį baltarusiai vertina vidutiniškai gerai, o aptarnavimo kokybę – prasčiau. Aukštos 

kokybės SPA, medicininės paslaugos, kaimo ar ekologinis turizmas – baltarusiams dar neatrastos 

poilsio galimybės Lietuvoje. 
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BLR 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 
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Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (baltarusių nuomone), galima 

išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui, patrauklus susisiekimas, sostinė ir 

senamiestis, daug lankytinų kultūrinio turizmo objektų; 

 SILPNĄSIAS puses: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis, aptarnavimo kokybė; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: žmonių draugiškumas, nemokamas internetas viešosiose erdvėse; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: Vilnius – istorinis kultūrinis centras, pramogos Vilniuje, pramogos įvairaus 

amžiaus žmonėms ir šeimoms su vaikais, šalies kurortų gydomosios paslaugos, aukštos kokybės SPA 

ir medicininės paslaugos, kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymai.    

 

15.2 Belgija 

70% turistų iš Belgijos Lietuvoje lankosi pirmą kartą ir atvyksta į Lietuvą neilgam (1-3 naktims). Kelionę į 

Lietuvą belgai dažnai derina su kelionėmis į kitas šalis. Lietuva belgams – stotelė turistiniame maršrute, 
kuriame svarbiausia – aplankyti sostinę (96% belgų lankėsi Vilniuje). Belgai dažniau nei kitų šalių turistai į 

Lietuvą atkeliauja su šeimos nariais, bet be vaikų. Daugumos belgų kelionė į Lietuvą – pažintinė, siekiant 
susipažinti su nežinoma šalimi, jos kultūra. 

 

Spontaniškai su Lietuva belgai dažniausiai (ir dažniau nei kitų šalių turistai) sieja Vilnių ir jo objektus. Kitos su 
Lietuva siejamos asociacijos – gamta (daug žalumos, miškų ir ežerų), Baltijos jūra ir pajūrio kurortai.    

BEL 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Belgijos 
 

  
 

Turistams iš Belgijos galima priskirti šiuos ypatumus: 

 didesnė dalis yra 19 - 30 metų amžiaus (52%); 

 vieni dažniausiai keliaujančių turizmo tikslais: vidutiniškai per metus turizmo tikslais keliauja 4 kartus 

ir daugiau bei tam skiria nemažai pinigų – 52% jų nurodė per metus atostogoms vidutiniškai 

skiriantys 1000 - 3000Eur, o 26% - 3000 - 5000 Eur; 

 kelionę į Lietuvą yra linkę planuoti patys, dažniau keliauja savarankiškai ir apsistoja viešbučiuose. 

 

Dažniausiai belgų turistai (52%) teigia į Lietuvą atvykstantys todėl, kad tai yra viena iš šalių, kurios jie dar 
neaplankė. Taip pat juos atvykti skatina domėjimasis Lietuvos kultūra ir istorija (44%) bei geras paslaugų 

kainos ir kokybės santykis (30%). Dažniau nei kitų šalių turistai belgai į Lietuvą atvyksta paklausę jau 

Lietuvoje apsilankiusių draugų ar pažįstamų rekomendacijų (26%). Tokiai pačiai daliai belgų turistų Lietuva 
pasirodė kaip tinkama savaitgalio kelionei šalis. 15% į Lietuvą atvykusių belgų turistų Lietuvą traktuoja kaip 

kultūriškai artimą šalį. Rečiau belgų sprendimą atvykti į Lietuvą lemia tokie veiksniai kaip Lietuvos gamta 
(11%), patogus susisiekimas (7%) ar verslo reikalai (7%).  
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BEL 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Belgijos 

 

Prieš vykstant į Lietuvą informacijos apie šalį belgai turėjo vidutiniškai, tačiau ją buvo pakankamai lengva 

rasti. Prieš atvykdami į Lietuvą belgų turistai informacijos dažniausiai (74%) ieškodavo internete (per paieškos 

sistemą Google). Informaciją apie Lietuvą belgai taip pat gaudavo iš jau aplankiusių Lietuvą pažįstamų, knygų 
ir kelionių gidų. Dažniau nei kiti į Lietuvą atvykę užsienio šalių turistai belgai informacijos apie Lietuvą gavo iš 

kelionių agentūrų. Tačiau, palyginti su kitais turistais, iš Belgijos atvykę turistai yra rečiau apie Lietuvą skaitę 
įvairiuose lankstinukuose, spaudoje ar matę/girdėję per televiziją  

BEL 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Belgijos 

 



2015 liepa – rugpjūtis                       Puslapis 91  

Atvykę į Lietuvą belgai dažniausiai (ir dažniau nei kitų užsienio šalių turistai) reikalingos informacijos ieškojo 

turizmo informacijos centruose arba internete (Google, www.tripadvisor.com, www.tic.lt). Atvykus į Lietuvą 

belgams dažniau nei kitų šalių turistams trūko informacijos apie renginius. 

BEL 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Belgijos 

 

 

Rinkdamiesi šalį kelionei belgų turistai pirmiausia atsižvelgia į šalies žmonių charakteristikas: ar yra galimybė 

susikalbėti užsienio kalbomis, ar šalies žmonės yra tolerantiški ir draugiški. Taip pat jiems svarbi šalies sostinė 
kaip kultūrinio paveldo objektas. Mažiau svarbūs belgų turistams yra šalies kurortai, aktyvus poilsis ir kaimo 

turizmas.  

 

Kitų šalių turistų kontekste belgai, rinkdamiesi šalį atostogoms, dažniau atsižvelgia į šiuos aspektus: 

 galimybę susikalbėti su šalies žmonėmis užsienio kalbomis; 

 kultūrinio turizmo objektų (muziejai, galerijos, dvarai ir pan.) gausą. 

 

  

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tic.lt/
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BEL 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Belgijos 

 

 

 

Lietuvoje belgai geriausiai vertina Vilnių ir jo istorinį-kultūrinį paveldą. Belgai mano, kad Lietuvoje yra geras 
turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis bei aukštos kokybės aptarnavimas. Taip pat belgų turistai yra 

patenkinti maitinimosi paslaugomis (priimtinos kainos ir platus pasirinkimas).  

 

Prasčiausiai belgai vertina ekologinį ir kaimo turizmą, SPA paslaugas. Galima kelti prielaidą, kad iš esmės šį 

vertinimą lemia tai, kad dauguma belgų šiomis paslaugomis nėra naudojęsi. Beveik kas antras Lietuvoje 
viešėjęs belgas negalėjo įvertinti šių aspektų kokybės Lietuvoje.  

 

Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad belgai gana prastai vertina šalies gyventojų gebėjimą susikalbėti 

įvairiomis kalbomis – aspektą, kuris yra jiems svarbus renkantis kelionių kryptį.  
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BEL 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Belgijos  

 

 

 

Paprašyti spontaniškai nurodyti po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus belgai dažniausiai (ir dažniau nei 

turistai iš kitų šalių) minėjo Vilnių ir jo objektus. Maistas ir gėrimai (maitinimo įstaigos, patiekalų asortimentas, 
kokybė ir pan.) bei Lietuvos gamta taip pat buvo dažnai minimi kaip labiausiai patikę dalykai. Dažniau nei iš 

kitų šalių atvykę turistai belgai tarp labiausiai patikusių dalykų nurodė Trakus ir jų objektus. 
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BEL 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Belgijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų belgai dažniausiai (ir kiek dažniau nei kitų šalių turistai) nurodo 

viešbučius.  

BEL 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Belgijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip belgai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: sostinė – vienas iš pagrindinių belgų kelionės į užsienio šalį elementų. Todėl belgams yra 

labai svarbu, kad šalies sostinė būtų istoriniu-kultūriniu šalies centru, turėtų įspūdingą, skirtingus 

architektūros stilius apjungiantį senamiestį, sostinėje būtų didelis pramogų pasirinkimas. Vilnių, jo 

senamiestį, istorinį-kultūrinį paveldą belgai vertina labai gerai, tačiau pasigenda sostinėje pramogų; 

 KURORTAI: po trumpas pažintines keliones per įvairias šalis keliaujančius belgus Lietuvos kurortai ir 

jų paslaugos nedomina; 

 ŽMONĖS: šalies žmonės – vienas iš svarbesnių belgus motyvuojančių ir šalies įvaizdį lemiančių 

veiksnių. Tačiau Lietuvos žmones, jų gebėjimą susikalbėti užsienio kalbomis, tolerantiškumą, 

draugiškumą, svetingumą belgai vertina gana prastai; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas belgams yra svarbus, tačiau sprendimui vykti į konkrečią šalį daugiau 

įtakos turi informacija apie šalies saugumą nusikalstamumo aspektu. Higienišką aplinką ir karo 

grėsmės nebuvimą belgai suvokia kaip būtiną, privalomą elementą, renkantis šalį kelionei. Karo 

grėsmės ir higienos aspektais Lietuvos saugumą belgai vertina gerai, kiek prasčiau – saugumą 

nusikalstamumo aspektu; 

 INFORMACIJA: informacijos apie šalį kiekis, sklaidos kanalai, teigiami atsiliepimai apie konkrečią 

užsienio šalį vietinėje žiniasklaidoje belgams nėra svarbūs ir įtakos šalies įvaizdžiui ar sprendimui vykti 

į šalį neturi; 

 PASIEKIAMUMAS: susisiekimas su šalimi ir vidinio šalies susisiekimo infrastruktūra belgams yra 

svarbūs kelionės į konkrečią šalį elementai. Tačiau, nors skrydžiai į Lietuvą yra dažni ir yra galimybė į 

Lietuvą atskristi nebrangiai, susisiekimą su Lietuva belgai vertina kaip ne itin patrauklų. Viešojo 

transporto sistemą Lietuvoje belgai vertina vidutiniškai; 
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BEL 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Begijos 
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 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo galimybes Lietuvoje (tiek viešbučiuose, tiek ne viešbučiuose) 

belgai vertina prastai. Galimybės apsistoti ne viešbučiuose belgų nedomina, o informacija apie 

tarptautinius viešbučių tinklus belgų atveju kol kas vertintina tik kaip „paslėpta galimybė“; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: tai, kad šalyje yra daug lankytinų kultūrinio turizmo objektų, 

belgams yra ne privalumas, o privaloma norma. Aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai ir pan., 

aktyvaus poilsio leidimo galimybės ar pramogų įvairovė skirtingo amžiaus žmonės ar šeimoms su 

vaikais belgų nedomina; 

 MAITINIMAS: maisto kultūra belgams yra svarbi, daranti įtaką bendram šalies įvaizdžiui: belgams 

svarbu rasti įvairių šalių ir įvairių virtuvių patiekalų pasirinkimą, priimtinas maitinimosi kainas, meniu 

užsienio kalbomis, įvairiomis užsienio kalbomis susikalbantį maitinimo įstaigų personalą. Maitinimo 

įstaigų ir patiekalų įvairovę, maitinimosi kainų lygį Lietuvoje belgai vertina sąlyginai gerai, tačiau tik 

vidutiniškai gerai vertina personalo gebėjimą susikalbėti užsienio kalbomis ir prastai – meniu užsienio 

kalbomis buvimą maitinimosi įstaigose; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: aukštos kokybės aptarnavimas – vienas iš svarbių 

turizmo infrastruktūros elementų, formuojantis šalies įvaizdį ir galintis lemti belgų sprendimą vykti į 

konkrečią šalį. Geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis, galimybė atvykti trumpam 

(savaitgaliui), galimybė nemokamai naudotis internetu viešosiose erdvėse – infrastruktūros elementai, 

kuriuos belgai suvokia kaip privalomus šaliai ir kurie pridėtinės vertės šalies įvaizdžiui iš esmės 

neprideda. Kaimo turizmo pasiūlymai belgų nedomina, o ekologinio turizmo galimybės, aukštos 

kokybės SPA ar medicininės paslaugos galėtų tapti slaptomis galimybėmis pritraukti į šalį daugiau 

belgų. Turizmo paslaugų ir infrastruktūros vertinimas Lietuvoje nevienareikšmis: belgai labai gerai 

vertina paslaugų kainos ir kokybės santykį, gerai – aptarnavimo kokybę, galimybę į Lietuvą atvykti 

trumpam, tačiau prastai vertina kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymus, SPA ir medicininių paslaugų 

kokybę, vidutiniškai gerai – galimybę nemokamai naudotis internetu viešosiose erdvėse. 

 
Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (belgų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilnius – istorinis ir kultūrinis centras, Vilniaus senamiestis ir architektūra, 

aukštos kokybės aptarnavimas, platus įvairių šalių virtuvių ir restoranų pasirinkimas, priimtinos 

maitinimosi įstaigų, restoranų kainos; 

 SILPNĄSIAS puses: vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis, svetingumas, 

tolerantiškumas, draugiškumas, susisiekimo patrauklumas, meniu užsienio kalbomis; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: maitinimo įstaigų personalo gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis, 

pramogų sostinėje pasirinkimas, viešojo transporto sistema, nusikalstamumas; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: tarptautiniai viešbučių tinklai, ekologinio turizmo galimybės, aukštos 

kokybės medicininės paslaugos. 

 

 

15.3 Didžioji Britanija 

Turistai iš Didžiosios Britanijos yra viena iš dažniausiai Lietuvoje besilankančių turistų grupių (kartu su 

turistais iš Baltarusijos) ir didesnė dalis (52%) į Lietuvą atvykusių britų turistų yra buvę Lietuvoje 3 kartus ir 

daugiau.  

 

Dažniausiai spontaniškai su Lietuva iš Didžiosios Britanijos atvykę turistai sieja tokias asociacijas kaip Lietuvos 
gamta (daug žalumos, miškų ir ežerų) ir artimieji (draugai, sutuoktiniai ir kiti šeimos nariai, giminaičiai) (po 

18%). Su artimais žmonėmis Lietuva britams asocijuojasi kiek dažniau nei iš kitų šalių atvykusiems turistams. 

Taip pat į Lietuvą atvykę britai dažniau nei kiti turistai Lietuvą sieja su puikiu oru.  
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UK 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Didžiosios Britanijos 
 

 

 

Turistams iš Didžiosios Britanijos būdinga: 

 didesnė dalis jų yra vidutinio (31 - 45 metų) amžiaus; didžioji dalis (72%) – vyrai; 

 dažniau lankėsi ne tik Vilniuje, bet ir Kaune (72%); 

 dažnai į Lietuvą atvažiuoja lankyti draugų ar giminaičių (50%); 

 84% britų apsilankymas Lietuvoje yra vienintelis kelionės tikslas; 

 dažniausiai apsistoja pas draugus, pažįstamus; 

 atvyksta su vaikais iki 18 metų amžiaus ir kitais suaugusiais. 

Dažniausiai (ir dažniau nei turistai iš kitų šalių) britai atvyksta į Lietuvą, nes šią šalį jiems rekomendavo ar čia 
juos pakvietė draugai ar pažįstami (46%). Palyginti su iš kitų šalių atvykusiais turistais, britus rečiau domina 

Lietuvos kultūra ar istorija, taip pat jie rečiau atvyksta į Lietuvą kaip į kultūriškai artimą šalį.   

UK 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Didžiosios Britanijos 
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Apie Lietuvą čia atvykę britai dažniausiai sužino iš interneto (paieškos sistemos Google) ir bendraudami su iš 

Lietuvos kilusiais žmonėmis arba jau Lietuvoje buvusiais pažįstamais. Su iš Lietuvos kilusiais žmonėmis britai 

bendrauja dažniau nei kitų šalių turistai.  

UK 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Didžiosios Britanijos 

 

Kadangi dauguma turistų iš Didžiosios Britanijos Lietuvoje lanko draugus arba artimuosius ir pas juos 

apsistoja, tai dažniau nei turistai iš kitų šalių jie papildomos informacijos neieško. Tačiau, esant poreikiui, 
britai aktualios informacijos ieško per paieškos sistemą Google arba teiraujasi vietinių gyventojų, pažįstamų. 

Atitinkamai, jie rečiau nei iš kitų šalių atvykę turistai aktualios informacijos ieško viešbučiuose, turizmo 

informacijos centruose, www.tic.lt ir socialiniuose tinkluose.  

UK 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Didžiosios Britanijos 
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Rinkdamiesi šalį atostogoms, turistai iš Didžiosios Britanijos pirmiausiai atsižvelgia į šalies saugumą (tiek karo 

grėsmės, tiek nusikalstamumo, tiek higienos aspektais). Taip pat jiems yra labai svarbus kainos klausimas: 

priimtinos maitinimo įstaigų ar restoranų kainos, geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis. 
Maitinimosi svečioje šalyje aspektai (platus įvairių šalių virtuvių ir restoranų pasirinkimas, galimybė lengvai 

susikalbėti su aptarnaujančiu personalu ir gauti meniu užsienio kalba) britų turistams irgi yra svarbūs 
renkantis kur keliauti.  

 

Kitų šalių turistų kontekste britai, rinkdamiesi užsienio šalį atostogoms, dažniau kreipia dėmesį į: 

 pramogų pasirinkimą sostinėje, poilsio galimybių įvairovę (aktyvus poilsis ir kurortai, SPA centrai); 

 patogumą atvykti trumpam ar savaitgaliui (pramogauti, apsipirkti, gerai praleisti laiką ir pan.), pigius 

skrydžius; 

 platų įvairaus stiliaus ir įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimą bei priimtinas maitinimo įstaigų ar 

restoranų kainas; 

 informacijos apie šalį kiekį televizijoje, spaudoje, internete. Taip pat reikšmingi teigiami atsiliepimai 

vietinėje žiniasklaidoje; 

 šalies saugumą karo grėsmės aspektu; 

 kaimo turizmo pasiūlymus. 

UK 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Didžiosios Britanijos 
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Geriausiai Lietuvoje viešėję britai vertina Vilnių, jo senamiestį, istorinį ir kultūrinį sostinės paveldą, maitinimo 

paslaugų kainas ir kultūrinio turizmo objektų pasirinkimą, prasčiau – Lietuvos kurortuose teikiamų paslaugų 

kokybę ir galimybę jomis naudotis ištisus metus (tačiau apie šiuos aspektus britai apskritai palyginti retai gali 
kaip nors atsiliepti). Turistai iš Didžiosios Britanijos, lyginant su svečiais iš kitų šalių, kritiškiau vertina Lietuvos 

kurortus ir pajūrį, žmonių svetingumą bei toleranciją. Taip pat šiek tiek dažniau pasigenda aktyvaus poilsio 
galimybių, virtuvės įvairovės bei aptarnavimo kokybės. Juos taip pat ne itin tenkina ir viešojo transporto 

sistema.  

UK 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Didžiosios Britanijos 

 

 

Spontaniškai nurodydami po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus britai dažniausiai (ir dažniau nei turistai 

iš kitų šalių) minėjo maistą: įvairius patiekalus, maisto kokybę, maitinimosi įstaigų įvairovę. Dažniau nei kiti 
Lietuvoje viešintys užsienio šalių piliečiai britai tarp labiausiai Lietuvoje patikusių dalykų minėjo alkoholinius 

gėrimus, barus bei artimus žmones (šeimos narius ar draugus). Tačiau britai rečiau kaip labiausiai patikusį 

aspektą minėjo Vilnių ir jo objektus.  
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UK 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Didžiosios Britanijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų britai dažniau mini aptarnavimo kokybę, maistą (nepatiko 

konkretūs patiekalai ar lietuviškos virtuvės ypatybės) bei nemandagius, netolerantiškus žmones.  

UK 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Didžiosios Britanijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip britai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: britams svarbu, kad sostinė būtų istorinis–kultūrinis centras, turėtų gražų senamiestį. 

Tačiau šalies įvaizdžiui įtakos britų akyse turi tik tai, kad sostinė yra istorinis ir kultūros centras. 

Senamiestį su jo privalumais britai suvokia kaip higieninį, privalomą elementą. Visą tai, kas susiję su 

Vilniaus paveldu, britai vertina gerai. Prasčiau (vidutiniškai) britai vertina pramogų sostinėje 

pasirinkimą. Didesnė pramogų Vilniuje įvairovė galėtų į Lietuvą/ Vilnių pritraukti daugiau britų turistų; 

 KURORTAI: nedaug žinomi ir dabar prastai vertinami šalies kurortai galėtų taip pat tapti vienu iš 

slaptų ginklų pritraukiant daugiau britų į Lietuvą; 
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 ŽMONĖS: vietiniai žmonės ir jų charakteristikos įtakos Lietuvos įvaizdžiui britams neturi. Vietinius 

gyventojus britai vertina prasčiau nei vidutiniškai (draugiškumą, gebėjimą susikalbėti užsienio 

kalbomis, toleranciją), kiek geriau vertinamas Lietuvos gyventojų svetingumas; 

 SAUGUMAS: saugumas – svarbus šalies įvaizdžio elementas britams. Saugumą higienos ir karo 

grėsmės aspektais britai suvokia kaip normą, tačiau įdėmiau įsiklauso į informaciją apie 

nusikalstamumą šalyje. Vertinant karo grėsmės ir nusikalstamumo aspektus Lietuva britams atrodo 

pakankamai saugi. Kiek prasčiau vertinamas Lietuvos saugumas higienos aspektu; 
 INFORMACIJA: informacijos apie Lietuvą britai turi nedaug, tačiau tai jiems ir nėra svarbu (nei 

informacijos kiekis, nei sklaidos kanalai vietinėje žiniasklaidoje, nei teigiamų atsiliepimų apie šalį 

buvimas); 

 PASIEKIAMUMAS: patrauklus susisiekimas su šalimi ir gerai išvystyta viešojo transporto sistema – 

būtini, higieniniai dalykai, kurių britai nevertina kaip šalies privalumų. Itin britus motyvuoja pigių 

skrydžių galimybė. Susisiekimą su Lietuva, viešąjį transportą Lietuvoje ir galimybę pasinaudoti pigiais 

skrydžiais britai vertina prastai;  

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo klausimas (nei viešbučiuose, nei ne viešbučiuose) Lietuvoje 

britams nėra aktualus. Apgyvendinimo galimybes Lietuvoje britai vertina vidutiniškai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: didelis kultūrinio turizmo objektų pasirinkimas britams yra 

svarbus, šalies pasirinkimą motyvuojantis veiksnys. Lankytinų objektų gausą Lietuvoje britai vertina 

prasčiau nei vidutiniškai. Į Lietuvą atvykstantiems britams didesnis pramogų pasirinkimas (tiek 

aktyvaus poilsio leidimo, tiek skirtų įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms su vaikais) galėtų tapti 

paslėpta galimybe pritraukiant daugiau šios šalies turistų; 

 MAITINIMAS: maitinimo paslaugų kainos, virtuvių ir patiekalų įvairovė, personalo gebėjimas 

susikalbėti užsienio kalbomis – būtini (higieniniai) šalies turizmo infrastruktūros elementai. Itin svarbu 

britams maitinimo įstaigose rasti meniu užsienio kalbomis. Jiems tai - motyvuojantis veiksnys, turintis 

teigiamą įtaką ir visam šalies įvaizdžiui. Visą tai, kas susiję su maitinimo paslaugomis, britai vertina 

gerai (meniu, susikalbėjimas su personalu, virtuvių ir restoranų įvairovė) arba labai gerai (kainų 

lygis); 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: kokybiškas aptarnavimas, geras turizmo paslaugų 

kainos ir kokybės santykis, nemokamas internetas viešosiose erdvėse, aukštos kokybės medicininės 

paslaugos – privalomi elementai, kuriuos britų turistai tikisi rasti šalyje. Britus motyvuojantis veiksnys 

– galimybė patogiai atvykti trumpam. Konkurencinį pranašumą, britams renkantis tarp kelių šalių, 

Lietuvai padėtų įgyti aukštos kokybės SPA paslaugos. Kaimo ir ekologinis turizmas britų turistų 

nedomina. Nei vienos iš aukščiau minėtų turizmo paslaugų Lietuvoje britai nevertina gerai. 

Patenkinamai britai vertina turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykį, galimybę atvykti trumpam, 

medicininių paslaugų kokybę. Aptarnavimo kokybę, SPA paslaugų kokybę ar galimybę Lietuvoje 

viešosiose erdvėse nemokamai naudotis internetu britai vertina prastai. 

 
Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (britų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilnius – istorinis-kultūrinis centras, meniu užsienio kalbomis, saugumas 

(nusikalstamumo aspektu); 

 SILPNĄSIAS puses: pigūs skrydžiai, nepakanka lankytinų kultūrino turizmo objektų; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: pramogos (sostinėje, aktyvaus poilsio, įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms 

su vaikais), šalies kurortai (pajūris, gydomosios tradicijos, paslaugos ištisus metus). 
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UK 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Didžiosios Britanijos 
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15.4 Estija 

82% estų Lietuvoje lankosi poilsiniais tikslais ir didžioji dalis sugrįžta čia pakartotinai (46% apklaustų estų 

nurodė Lietuvoje prieš tai buvę 3 kartus ir daugiau). Kita vertus, Lietuva estų turistams nebūtinai yra 

vienintelis kelionės tikslas: 22% Lietuvoje viešinčių Estijos piliečių Lietuvą aplanko keliaudami į kitas šalis. 
 

Paprašyti pavardinti spontanines su Lietuva siejamas asociacijas, Lietuvoje besilankantys estai dažniau (ir kiek 
dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai) minėjo Vilnių ir jo objektus, siejo Lietuvą su kaimynine, broliška šalimi 

arba viena iš Baltijos šalių.   

EE 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Estijos 

 
 

Turistams iš Estijos būdinga: 

 turizmo tikslais per metus vidutiniškai keliauja 2 kartus (69%); 

 linkę keliauti taupiai ir kelionėms per metus skiria iki 1000 eurų (52%). Didesnė dalis estų Lietuvoje 

išleido iki 400 eurų (56%); 

 mėgsta apsistoti kaimo turizmo sodybose; 

 pagrindinis jų kelionės Lietuvoje tikslas – aplankyti Vilnių (96%).  

 

 

 

Galima išskirti dvi pagrindines turistų iš Estijos apsilankymo Lietuvoje priežastis: Lietuva suvokiama kaip 

kultūriškai artima šalis (48%), o atvykti į Lietuvą yra netoli ir patogu (44%). Taip pat estai dažnai nusprendžia 

apsilankyti Lietuvoje išgirdę apie ją pažįstamų žmonių atsiliepimus (40%). Dažniau nei turistai iš kitų šalių 
estai nurodo Lietuvą kaip tinkamą savaitgalio kelionei šalį.  
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EE 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Estijos 

 

 

Dauguma estų apie Lietuvą išgirsta iš pažįstamų: žmonių, kurie jau lankėsi Lietuvoje (82%), arba iš Lietuvos 

kilusių žmonių (52%). Dažniau nei turistai iš kitų šalių, estai informaciją apie Lietuvą gauna per masines 
komunikacijos priemones: televiziją (62%) arba spaudą (36%). Rečiau nei iš kitų šalių atvykę turistai 

informacijos apie Lietuvą estai ieškojo knygose, kelionių giduose ar kelionių agentūrose.  

EE 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Estijos 
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Lietuvoje reikalingą informaciją estai dažniausiai sužino iš vietinių gyventojų arba Google. Rečiau nei kiti 

Lietuvoje besilankantys užsienio šalių turistai estai aktualios informacijos ieško turizmo informacijos centruose 

arba travel bloguose.  

EE 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Estijos 

 

 

 
 

Renkantis šalį turistinei kelionei svarbiausias kriterijus estams yra visapusiškas šalies saugumas (tiek karo 
grėsmes, tiek nusikalstamumo, tiek higienos aspektais). Taip pat svarbus ir vietinių gyventojų santykis su 

užsieniečiais (tolerantiškumas, atvirumas, draugiškumas).  

 
 

Kitų šalių turistų kontekste Estijos piliečiai, rinkdamiesi šalį turistinei kelionei, dažniau kreipia dėmesį į šiuos 
aspektus: 

 šalies kurortai, juose puoselėjamos gydomosios tradicijos, gamta, pajūris, tarptautiniai viešbučių 

tinklai, aukštos kokybės paslaugas teikiantys SPA centrai; 

 įvairūs tarptautiniai aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai ar kiti renginiai; 

 informacijos apie šalį gausa, pateikiama įvairiuose žiniasklaidos kanaluose: spaudoje, internete, 

televizijoje; 

 visapusiškas šalies saugumas ir svetingi žmonės; 

 patrauklūs kaimo turizmo pasiūlymai. 
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EE 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Estijos 

 

 

 

Labiausiai (ir kiek labiau nei turistai iš kitų šalių) turistai iš Estijos žavisi Lietuvos sostine, jos architektūra bei 
istoriniu ir kultūriniu paveldu. Taip pat Lietuvoje apsilankę estai teigiamai vertina šalies gyventojus, kurie 

suvokiami kaip tolerantiški ir svetingi, galintys susikalbėti įvairiomis kalbomis. Geriau nei kitų šalių turistai 
estai vertina: 

 Vilniuje esantį pramogų pasirinkimą,  

 Lietuvos kurortus, pajūrį, SPA centrus; 

 susisiekimo su Lietuva patogumą, galimybę rasti informaciją apie šią šalį įvairiuose šaltiniuose; 

 pramogų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms bei šeimoms su vaikais, pasirinkimą bei aktyvaus poilsio 

galimybių įvairovę. 

Kalbėdami apie tai, ko Lietuva neturi, estai išskiria aukštas skrydžių lėktuvu kainas, aukšto meninio lygio 

koncertus ir festivalius ir pan. Kita vertus, šie aspektai didesnės svarbos estams renkantis atostogų kryptį 
neturi. 

  



2015 liepa – rugpjūtis                       Puslapis 108  

EE 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Estijos  

 

 

 

Spontaniškai nurodydami po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus turistai iš Estijos dažniau nei turistai iš 
kitų šalių nurodė Vilnių ir jo objektus, alkoholinius gėrimus ir barus bei kokybišką aptarnavimą, rečiau – 

Lietuvos gamtą.  
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EE 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Estijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų estai dažniau nurodo viešųjų tualetų trūkumą ir jų prastą būklę.  

EE 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Estijos 

 

 

 

 

Analizuojant tai, kaip estai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: sostinė estams nėra į Lietuvą atvykti motyvuojantis veiksnys. Sostinės istorinis-kultūrinis 

paveldas, senamiestis estų suvokiamas kaip duotybė, higieninė norma. Tačiau kiek išsiskiria pramogų 

pasirinkimo sostinėje vertinimas: didesnis pramogų Vilniuje komunikavimas galėtų tapti viena iš 

priemonių siekiant į Lietuvą pritraukti daugiau estų. Tiek Vilniaus paveldą, tiek pramogų pasirinkimą 

sostinėje estai vertina gerai; 

 KURORTAI: Lietuvos pajūrio kurortai su smėlėtais paplūdimiais ir dideliu apgyvendinimo vietų 

pasirinkimu traukia estus, yra vienas iš veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos įvaizdžiui. Tačiau kurortai, 

puoselėjantys gydomąsias tradicijas, teikiantys paslaugas ištisus metus, dar nėra estų atrasti; 
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 ŽMONĖS: vietiniai gyventojai estams yra svarbus veiksnys, darantis įtaką ir šalies įvaizdžiui. Daugumą 

su Lietuvos gyventojais siejamų aspektų estai iš esmės vertina gerai arba labai gerai; patenkinamai 

vertinamas tik gyventojų gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; 

 SAUGUMAS: saugumas estams yra svarbus, tačiau visus su saugumu susijusius aspektus estai 

supranta kaip privalomą normą (higieninį veiksnį). Lietuvą estai visais aspektais vertina gerai, t.y. 

kaip saugią šalį; 

 INFORMACIJA: turėti pakankamai informacijos apie šalį estams yra svarbu ir gali tapti vienu iš šalies 

pasirinkimą lemiančiu veiksniu. Informacijos apie Lietuvą estai teigia turį pakankamai. Kita vertus, 

informacija apie Lietuvą, pateikiama įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais, teigiami atsiliepimai apie 

Lietuvą Estijos žiniasklaidoje gali tapti papildomu įrankiu pritraukiant į Lietuvą informacijai jautrius 

estus (šiuo metu šis aspektas yra vertinamas patenkinamai); 

 PASIEKIAMUMAS: estams svarbus ir patogus susisiekimas tiek su šalimi, tiek šalies viduje. 

Susisiekimą su Lietuva estai vertina labai gerai; Lietuvos viešojo transporto infrastruktūrą - gerai;  

 APGYVENDINIMAS: galimybę Lietuvoje apsistoti tarptautiniuose viešbučių tinkluose arba ne 

viešbučiuose estai vertina gerai ir šiuos apgyvendinimo aspektus jie suvokia kaip privalomą normą; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: pakankamas kultūrinio turizmo objektų pasirinkimas šalyje 

estams yra svarbus šalies įvaizdį formuojantis veiksnys. Lankytinų objektų pasirinkimą Lietuvoje estai 

vertina labai gerai. Aktyvaus laiko leidimo galimybės bei aukšto meninio lygio festivaliai, koncertai 

estų nedomina, o pramogos, skirtos įvairaus amžiaus žmonėms ar šeimoms su vaikais, gali tapti 

papildoma priemone pritraukiant estus į Lietuvą (šias pramogas estai vertina patenkinamai); 

 MAITINIMAS: priimtinas maitinimo įstaigų, restoranų paslaugų kainas estai suvokia kaip privalomą, 

higieninį šalies turizmo infrastruktūros elementą. Meniu užsienio kalbomis estams yra labiau nebūtina 

nei būtina, o platus įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas gali tapti priemone, leisiančia 

pritraukti daugiau estų turistų į Lietuvą. Šiuo metu beveik viską, kas susiję su maitinimu šalyje, estai 

vertina gerai. Tik maitinimo įstaigų kainos estų vertinamos patenkinamai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: kokybiškas aptarnavimas, geras turistams skirtų 

paslaugų kainos ir kokybės santykis, aukštos kokybės medicininės paslaugos estams yra svarbūs ir 

juos motyvuojantys turizmo infrastruktūros elementai. Tiesa, aptarnavimo kokybę, kainos ir kokybės 

santykį estai Lietuvoje vertina tik patenkinamai; medicininių paslaugų kokybę – gerai. Galimybę 

nemokamai viešosiose erdvėse naudotis internetu estai suvokia kaip būtiną modernios šalies 

elementą, o Lietuvoje galimybę nemokamai naudotis internetu estai vertina gerai. Galimybė atvykti 

trumpam, aukštos kokybės SPA paslaugos, patrauklūs kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymai – tai 

priemonės, kuriomis galima būtų pritraukti į Lietuvą daugiau estų turistų.  

 
Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (estų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: vietinių gyventojų svetingumas, draugiškumas, tolerantiškumas; kultūrinio 

turizmo objektų gausa; patrauklus susisiekimas su Lietuva; pajūrio kurortai; medicininės paslaugos; 

viešojo transporto sistema; daug informacijos apie Lietuvą; 

 SILPNĄSIAS puses: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

žmonių gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: informacijos apie Lietuvą pateikimas įvairiomis estų žiniasklaidos 

priemonėmis; teigiami atsiliepimai apie Lietuvą estų žiniasklaidoje; patogumas atvykti trumpam/ 

savaitgaliui; platus įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; pramogų pasirinkimas sostinėje bei 

skirtingo amžiaus žmonėms, šeimoms su vaikais; aukštos kokybės SPA paslaugos; šalies kurortų 

gydomosios tradicijos; patrauklūs kaimo ir/ar ekologinio turizmo pasiūlymai. 
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EE 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Estijos 
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15.5 Ispanija 

Didžioji dalis į Lietuvą iš Ispanijos atvykusių turistų čia atvyko poilsiniais tikslais (86%),  lankėsi čia pirmą 

kartą (80%) ir pasirinko Lietuvą kaip vienintelį kelionės tikslą (77%). Lietuvoje ispanai praleidžia arba 13 
 

Vardindami pirmiausia iškylančias su Lietuva susijusias spontanines asociacijas ispanų turistai dažniausiai (ir 
dažniau nei turistai iš kitų šalių) minėjo Lietuvos gamtą ir įvairius jos objektus (ežerai, miškai ir pan.) bei 

krepšinį. Taip pat, skirtingai nei kitiems, ispanams Lietuva dažniau siejosi su šaltu klimatu, šalta šalimi.  

ISP 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Ispanijos 

 
 

Turistai iš Ispanijos pasižymi šiais bruožais: 

 didžioji dalis yra 19 - 30 metų amžiaus (52%); 

 turizmo tikslais per metus vidutiniškai  keliauja 3 kartus ir tokioms kelionėms vidutiniškai  1000 - 3000 

eurų per metus; 

 atostogoms Lietuvoje vidutiniškai išleido 600 - 1000 eurų; 

 kelionę į Lietuvą dažniau suplanuoja patys ir čia keliauja savarankiškai; 

 dažniau aplanko ne tik Vilnių, bet ir Kauną (63%).   

 
 

Kaip pagrindinį apsilankymo Lietuvoje motyvą turistai iš Ispanijos dažniausiai nurodo norą aplankyti šalį, 

kurioje jie dar nebuvo. Dažniau nei kiti Lietuvoje apsilankę turistai ispanai teigė, kad Lietuva susidomėjo 
pamatę šalies reklamą.  
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ISP 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Ispanijos 

 

 

Didžioji dauguma Ispanijos piliečių prieš atvykdami į Lietuvą informacijos apie šalį ieškojo paieškos sistemoje 
Google. Dažnai informacijos apie Lietuvą ispanai gauna ir iš čia jau apsilankiusių pažįstamų. Dažniau nei 

turistai iš kitų šalių Lietuvą aplankę ispanai informacijos apie Lietuvą rado knygose ir kelionių giduose, 

socialiniame tinkle Facebook bei skaitydami lėktuvuose esančius žurnalus.  

ISP 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Ispanijos 
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Atvykę į Lietuvą turistai iš Ispanijos dažniausiai (ir kiek dažniau nei turistai iš kitų šalių) kelionės metu 

reikalingos informacijos ieškodavo paieškos sistemoje Google. Kiti pagrindiniai informacijos aktualios 

informacijos šaltiniai: apgyvendinimo vieta (41%), vietiniai gyventojai (36%) ir turizmo informacijos centrai 
(32%). Ispanų turistai teigia, kad atvykę į Lietuvą šiek tiek pasigedo informacijos apie renginius. 

ISP 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Ispanijos 

 

Svarbiausias aspektas, į kurį rinkadamiesi užsienio šalį savo atostogoms kreipia dėmesį ispanų turistai, yra 
įvairiapusis šalies saugumas (tiek karo grėsmės, tiek nusikalstamumo, tiek higienos aspektais). Taip pat jiems 

svarbus lankytinų kultūrinio turizmo objektų pasirinkimas. Mažiausiai aktualūs aspektai renkantis, kur praleisti 
atostogas, yra nišinių turizmo formų išvystymo lygis: sveikatos (SPA paslaugas teikiantys kurortai), kaimo ar 

ekologinis turizmo galimybės.  

Kitų šalių turistų kontekste Ispanijos piliečiams renkantis šalį turizmui svarbesni šie aspektai: 

 platus pramogų pasirinkimas sostinėje, aktyvaus poilsio galimybės; 

 lankytinų turizmo objektų gausa, įvairūs organizuojami aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai ar 

kiti renginiai;  

 išvystyti jūriniai kurortai bei gausus apgyvendinimo paslaugų pasirinkimas, tame tarpe ir galimybė 

apsistoti ne tik viešbučiuose; 

 platus įvairaus stiliaus ir įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas ir priimtinos maitinimo įstaigų ar 

restoranų kainos; 

 informacijos apie šalį gausa ir šalies saugumas higienos bei karo grėsmės aspektais; 

 pigūs skrydžiai. 
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ISP 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Ispanijos 

 

 

Geriausiai Lietuvoje apsilankę Ispanijos turistai vertina Vilnių (jo įvairialypį istorinį ir kultūrinį paveldą), 

lankytinų kultūrinio turizmo vietų gausą ir šalies saugumą visais (higienos, karo grėsmės ir nusikalstamumo) 
aspektais. Palyginti prastai ispanai vertina informacijos apie Lietuvą pasiekiamumą ir pobūdį, Lietuvos žmonių 

gebėjimą susikalbėti užsienio kalbomis ir aptarnavimo kokybę.  

 

Geriau nei turistai iš kitų šalių iš Ispanijos į Lietuvą atostogauti atvykę turistai vertina šiuos aspektus: 

 Lietuvos saugumą higienos ir nusikalstamumo aspektais; 

 galimybę pigiai čia atskristi;  

 aktyvaus poilsio įvairovę; 
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ISP 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Ispanijos 

 

 

 

Spontaniškai vardindami po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus ispanai dažniausiai (ir dažniau nei 
Lietuvoje lankęsi turistai iš kitų šalių) nurodė Lietuvos gamtą (įspūdį jiems padarė žalios spalvos gausa, miškai 

ir ežerai, ir pan.). Dažniau nei kitų šalių piliečiams ispanams  imponuoja Trakai ir juose esančios lankytinos 

vietos bei alkoholinių gėrimų ir barų kultūra Lietuvoje. Kaip labiausiai patikusį Lietuvoje dalyką ispanai rečiau 
nei iš kitų šalių atvykę turistai mini Vilnių ir jo kultūrinį-istorinį paveldą.  
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ISP 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Ispanijos 

 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų ispanai dažniausiai nurodo vietinių žmonių mandagumo ir 

tolerancijos stoką, vėsų Lietuvos klimatą ir kalbos barjerą.  

ISP 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Ispanijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip ispanai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: sostinė – istorinis-kultūrinis šalies centras, turintis gražų senamiestį – vienas iš pagrindinių 

ispanus motyvuojančių ir šalies įvaizdžiui įtaką darančių veiksnių. Vilnių su visais jo privalumais 

ispanai vertina labai gerai. Kiek prasčiau ispanai vertina pramogų įvairovę sostinėje, o tai galėtų būti 

vienu iš įrankių pritraukiant į Lietuvą daugiau ispanų; 

 KURORTAI: Lietuvos pajūrio kurortai ispanų nedomina, o gydomąsias tradicijas puoselėjančių, be 

sezoniškumo paslaugas teikiančių kurortų komunikavimas taip pat galėtų padėti pritraukti daugiau 
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ispanų. Visus aspektus, siejamus su Lietuvos kurortais, ispanai vertina blogai (dėl nežinojimo, 

nesinaudojimo jų paslaugomis); 

 ŽMONĖS: žmonių svetingumas, draugiškumas, tolerancija ispanams yra svarbu; vietinių gyventojų 

charakteristikos prisideda prie šalies įvaizdžio formavimo. Vietinių gyventojų gebėjimą susikalbėti 

užsienio kalbomis ispanai vertina kaip privalomą charakteristiką. Vietinių gyventojų svetingumą ir 

tolerantiškumą Lietuvoje lankęsi ispanai vertina gerai; draugiškumą – patenkinamai, o gebėjimą 

susikalbėti užsienio kalbomis - prasčiausiai; 

 SAUGUMAS: Lietuvą ispanai laiko saugia šalimi visais aspektais. Ir tai jiems – privaloma šalies 

charakteristika renkantis ją turistinei kelionei; 

 INFORMACIJA: turėti daug informacijos apie šalį, į kurią vykstama, ispanams svarbu ir tai jie vertina 

kaip privalomą, būtiną normą. Apie Lietuvą ispanai nurodo informacijos daug neturėję. Tačiau tai, kad 

vietinėje spaudoje būtų pateikiami teigiami atsiliepimai apie Lietuvą arba informacija apie Lietuvą 

pateikiama skirtingomis žiniasklaidos priemonėmis ispanams nėra svarbu, įtakos šalies pasirinkimui ar 

šalies įvaizdžiui tai neturėtų; 

 PASIEKIAMUMAS: susisiekimo su šalimi ir šalies viduje charakteristikos ispanams yra svarbios ir 

prisideda prie šalies įvaizdžio formavimo. Šiuo metu susisiekimo su Lietuva patrauklumą ispanai 

vertina patenkinamai, viešojo transporto sistemą – gerai, o skrydžių į Lietuvą kainas - patenkinamai;  

 APGYVENDINIMAS: ispanams yra svarbu turėti galimybę apsistoti tarptautiniuose viešbučių tinkluose, 

o galimybę apsistoti ne viešbučiuose ispanai vertina kaip higieninį, šalies infrastruktūrai būtiną 

faktorių. Tarptautinių viešbučių tinklus Lietuvoje ispanai vertina patenkinamai, galimybę apsistoti ne 

viešbučiuose - gerai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: lankytinų kultūrinio turizmo objektų gausa ispanams yra 

svarbu – Lietuvoje jie tokią gausą randa ir vertina ją labai gerai. Tačiau šį aspektą ispanai suvokia 

kaip privalomą, būtiną šalies turizmo infrastruktūros elementą. Pramogos, apibendrintai jas vertinant, 

ispanų nedomina (nei aukšto meninio lygio renginiai, nei aktyvaus poilsio galimybės, nei pramogos 

skirtingo amžiaus žmonėms ar šeimoms su vaikais); 

 MAITINIMAS: visi su maisto kultūra siejami aspektai ispanams yra svarbūs ir prisideda prie šalies 

įvaizdžio kūrimo. Maisto kultūrą Lietuvoje ispanai vertina gerai. Kiek prasčiau vertinamas tik maitinimo 

įstaigų ar restoranų personalo gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: svarbiausi ispanams turizmo infrastruktūros elementai - 

kokybiškas aptarnavimas ir geras turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykis. Kainos/ 

kokybės santykį Lietuvoje ispanai vertina patenkinamai, o aptarnavimo kokybę – dar prasčiau. 

Galimybę nemokamai naudotis internetu viešosiose erdvėse ispanai vertina kaip šaliai privalomą, 

higieninį aspektą (galimybę šia paslauga naudotis Lietuvoje ispanai vertina patenkinamai). 

Medicininės paslaugos, kaimo ir ekologinis turizmas Lietuvoje ispanams nėra įdomūs. Paslėptas 

ispanų pritraukimo į Lietuvą galimybes galėtų atverti galimybė patogiai atvykti trumpam/ savaitgaliui, 

aukštos kokybės SPA paslaugos. 

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (ispanų nuomone), galima 

išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; žmonių 

svetingumas, tolerancija; patrauklus susisiekimas su Lietuva, viešojo transporto sistema; platus įvairių 

šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; 

 SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis;  

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: vietinių gyventojų komunikabilumas; maitinimo įstaigų personalo 

gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; skrydžių į Lietuvą kaina; tarptautiniai viešbučių tinklai; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: didesnis pramogų pasirinkimas sostinėje; galimybės atvykti trumpam/ 

savaitgaliui patogumas; aukštos kokybės SPA paslaugos; ištisus metus teikiamos kurortų gydomosios 

paslaugos. 
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ISP 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Ispanijos 
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15.6 Italija 

Kaip ir ispanai, didžioji dalis Lietuvoje apsilankančių italų – atostogaujantys/poilsiaujantys turistai, dažniausiai 

Lietuvoje besilankantys pirmą kartą (78%). Tiesa, 41% į Lietuvą atvykusių italų turistų atostogų metu 

planavo aplankyti ne tik Lietuvą, bet ir kitas Baltijos regiono šalis. 

Paprašius Lietuvoje besilankančių turistų iš Italijos spontaniškai pavardinti, kas jiems asocijuojasi su žodžiu 

„Lietuva“, dažniausiai buvo minima istorija ir jos įvykiai (Nepriklausomybės atgavimas, priklausymas buvusių 
sovietinių šalių blokui, priklausymas ES ir pan.). Dažnai (ir gerokai dažniau nei iš kitų šalių atvykusiems 

turistams) Lietuva italams asocijuojasi ir su šaltu klimatu ir krepšiniu.  

IT 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Italijos 

 

 

Turistams iš Italijos būdinga: 

 Lietuvoje besilankantys italai dažniau yra 19 – 30 metų amžiaus (47%); didesnė dalis – vyrai (61%); 

 turizmo tikslais per metus vidutiniškai keliauja 3 kartus; 

 į Lietuvą dažniau vyksta pasinaudoję kelionių agentūros paslaugomis (32%) ir keliauja su grupe ir 

gidu (24%). Lankydamiesi Lietuvoje italai dažnai aplanko ne tik šalies sostinę, bet ir kitus miestus: 

Kauną, Trakus, Palangą ar Klaipėdą; 

 italai į Lietuvą dažniau vyksta su draugais, be vaikų. 

 

 

Kaip belgus ar ispanus, italų turistus į Lietuvą vykti dažniau motyvuoja tai, kad jie dar niekada nėra čia buvę. 
Taip pat italus domina Lietuvos kultūra ir istorija. Dažniau nei kitų šalių turistus Italijos piliečius atvykti į 

Lietuvą paskatino kelionių agentūros pasiūlymas. Palyginti su kitų šalių turistas, italai rečiau į Lietuvą atvyksta 

motyvuojami patogios, netolimos kelionės.  
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IT 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Italijos 

 

 

Prieš kelionę į Lietuvą informacijos apie Lietuvą italai dažniau ieškodavo paieškos sistemos Google pagalba 

arba gaudavo iš jau Lietuvą aplankiusių pažįstamų. Dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai italai apie Lietuvą 
girdėjo ir informaciją apie ją gavo kelionių agentūrose arba skaitydami straipsnius lėktuvų žurnaluose.  

IT 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Italijos 
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Lietuvoje turistams reikiamos informacijos italai dažniau (ir kiek dažniau nei turistai iš kitų šalių) ieškojo 

paieškos sistemos Google pagalba arba turizmo informacijos centruose. Kiek daugiau italų, lyginant su 

turistais iš kitų šalių, Lietuvoje pasigedo informacijos apie vykstančius renginius.  

IT 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Italijos 

 

 

Vieni svarbiausių aspektų, renkantis atostogų kryptį, italams yra šalies saugumas (svarbūs visi saugumo 
aspektai, tačiau sąlyginai svarbesnis yra nusikalstamumo aspektas, sąlyginai mažiau svarbus – karo grėsmės 

aspektas). Italams svarbios ir priimtinos maitinimo įstaigų paslaugų kainos, šalies žmonių tolerantiškumas ir 
svetingumas, šalies sostinės senamiestis, istorinis–kultūrinis paveldas. Rinkdamiesi šalį atostogoms italų 

turistai mažiau dėmesio kreipia į sveikatos turizmo pasiūlymus, taip pat, palyginus su turistais iš kitų šalių, 

jiems yra mažiau svarbi informacijos apie šalį gausa ir teigiami atsiliepimai apie ją Italijos žiniasklaidoje, 
patogus susisiekimas ir kultūrinio turizmo objektų gausa. Vienintelis svarbesnis nei kitų šalių turistams šalies 

pasirinkimo aspektas italams yra  skrydžio kaina. 
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IT 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Italijos 

 

 

Anot Lietuvoje apsilankiusių italų turistų, Vilnius tikrai turi didelį istorinį–kultūrinį paveldą ir įspūdingą 
senamiestį, čia saugu keliauti tiek nusikalstamumo, tiek karo grėsmes, tiek (nors kiek mažiau) į higienos 

aspektais. Taip pat italai gerai vertina galimybę Lietuvoje gauti meniu užsienio kalba arba susikalbėti su 
aptarnaujančiu personalu. Šiuos aspektus, kartu su galimybe sulaukti aukštos kokybės aptarnavimo, italų 

turistai vertina geriau nei kiti Lietuvoje apsilankę užsienio šalių turistai. Palankiau italai vertina ir skrydžių į 

Lietuvą kainą.  
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IT 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Italijos 

 

 

 

Paprašyti spontaniškai nurodyti 3 labiausiai Lietuvoje patikusius dalykus turistai iš Italijos dažniausiai minėjo 
Vilnių ir jo objektus, kiek dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai – Baltijos jūrą ir pajūrio kurortus, šalyje 

esančią švarą ir tvarką bei vietinę alkoholinių gėrimų ir barų kultūrą.  
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IT 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Italijos 

 

 

 

Tarp labiau Lietuvoje nepatikusių dalykų italai dažniausiai minėjo oro sąlygas (šalta), informacijos užsienio 
kalbomis trūkumą ir aptarnavimo kokybę.  

IT 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Italijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip italai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: italams svarbus sostinės istorinis-kultūrinis paveldas. Tai juos motyvuoja ir daro įtakos 

šalies įvaizdžio suvokimui. Sostinės senamiestį, apjungiantį įvairius architektūros stilius, italai tikisi 

šalyje rasti kaip privalomą normą. Senamiesčio grožis italų nuomonei apie šalį didelės įtakos neturi, 

tačiau tai gali būti naudojama komunikacijai. Tiek sostinę kaip istorinį-kultūrinį centrą, tiek jos 

senamiestį italai vertina labai gerai. Pramogų pasirinkimą sostinėje italai vertina patenkinamai, tačiau 

tai jiems ir nėra svarbu; 

 KURORTAI: šiuo metu italų Lietuvos kurortai nedomina, tačiau ateityje italus tai gali sudominti; 

 ŽMONĖS: Lietuvos gyventojų svetingumą, draugiškumą, mokėjimą bendrauti italai vertina gerai ir tai 

jiems – svarbu. Vietinių gyventojų santykis su turistais daro įtaką italų įspūdžio apie šalį 
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susiformavimui. Kiek prasčiau (patenkinamai) italai vertina tik vietinių gyventojų gebėjimą susikalbėti 

užsienio kalbomis ir tolerantiškumą; 

 SAUGUMAS: Lietuva italams – visais aspektais saugi šalis. Kiek svarbesnis italams šalies saugumas 

higienos ir karo grėsmės aspektais; saugumą nusikalstamumo aspektu italais suvokia kaip normą; 

 INFORMACIJA: italai daug informacijos apie Lietuvą neturi, tačiau tai jiems ir nėra svarbu. 

Informacijos apie šalį kiekis, teigiami atsiliepimai ar informacija apie šalį, randama įvairiose vietinės 

žiniasklaidos priemonėse, neturi įtakos nei italų sprendimui renkantis šalį atostogoms, neprisideda ir 

prie šalies įvaizdžio formavimo; 

 PASIEKIAMUMAS: susisiekimo su šalimi patrauklumas ar pigūs skrydžiai italų suvokimu nėra tos šalies 

privalumas. Tai – būtina sąlyga, renkantis šalį atostogoms. Susisiekimą su Lietuva italai vertina 

patenkinamai, skrydžių kainą – gerai. Kiek svarbesnis, turintis įtakos šalies įvaizdžiui, aspektas –

viešojo transporto sistema. Lietuvos viešojo transporto sistemą italai vertina gerai; 

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo galimybės italams svarbios. Galimybė apsistoti tiek 

tarptautiniuose viešbučių tinkluose, tiek ne viešbučiuose motyvuoja italus ir turi įtakos šalies 

įvaizdžiui. Apgyvendinimo galimybes Lietuvoje italai vertina gerai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: kultūrinio turizmo objektų gausa – italams svarbus prie šalies 

įvaizdžio prisidedantis ir juos motyvuojantis šalies turizmo infrastruktūros aspektas. Kultūrinių objektų 

įvairovę Lietuvoje italai vertina labai gerai. Tačiau įvairios pramogos (aktyvaus laisvalaikio leidimo, 

įvairaus amžiaus žmonėms ar šeimoms, festivaliai, renginiai, koncertai ir pan.) Lietuvoje italų 

nedomina; 

 MAITINIMAS: maitinimo įstaigų ar restoranų kainos Lietuvoje italams priimtinos, įvairių virtuvių ir 

restoranų pasirinkimas pakankamai platus ir tai italams yra labai svarbu, prisideda prie teigiamo šalies 

įvaizdžio formavimo. Gerai italai vertina ir maitinimo įstaigų personalo gebėjimą susikalbėti su 

užsieniečiais ar meniu užsienio kalbomis buvimą, tačiau šiuos aspektus jie jau suvokia kaip privalomus 

į turizmą orientuotos maisto kultūros elementus; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: iš visų turistams skirtos infrastruktūros elementų 

labiausiai italus motyvuoja jiems priimtinas kainos ir kokybės santykis. Šį santykį Lietuvoje italai 

vertina gerai. Tačiau kokybišką turistų aptarnavimą ir galimybę nemokamai viešosiose erdvėse 

naudotis internetu italai supranta kaip privalomą normą. Turistų aptarnavimo kokybė Lietuvoje 

italams tinka, o galimybę nemokamai naudotis internetu italai vertina patenkinamai. Patrauklūs kaimo 

turizmo pasiūlymai ir aukštos kokybės medicininės paslaugos, juos tinkamai pristačius, gali tapti 

papildomais „arkliukais“ siekiant pritraukti daugiau italų į Lietuvą. Ekologinio turizmo pasiūlymai, SPA 

paslaugos ar patogi galimybė atvykti į Lietuvą trumpam/ savaitgaliui italų nedomina. 

 
Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (italų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: daug kultūrinio turizmo objektų; Vilnius – istorinis-kultūrinis centras; šalies 

saugumas karo grėsmės ir higienos aspektais; geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

priimtinos maitinimosi paslaugų kainos; žmonių svetingumas, draugiškumas; apgyvendinimo 

galimybės; viešojo transporto sistema; 

 SILPNĄSIAS puses: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: žmonių gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis ir tolerantiškumas; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: šalies kurortai; kaimo turizmas; aukštos kokybės medicininės paslaugos. 
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IT 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Italijos 
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15.7 Izraelis 

Didesnė dalis turistų iš Izraelio Lietuvoje lankosi poilsio tikslais. Tačiau iš kitų užsienio šalių turistų Lietuvoje 

žydai išsiskiria tuo, kad jie gerokai dažniau Lietuvoje lankosi sveikatos turizmo tikslais (37%) ir čia praleidžia 

daugiau nei dešimt naktų (56%).  

 

Paprašyti spontaniškai pavardinti asociacijas, kylančias išgirdus žodį „Lietuva“, turistai iš Izraelio dažniausiai 
mini Lietuvos gamtą, istoriją ir konkrečius jos įvykius, Vilnių ir jo objektus bei nejūrinius kurortus 

(Druskininkus, Birštoną ir pan.). Nejūrinius kurortus kaip spontaninę su Lietuva iškylančią asociaciją Lietuvoje 

besilankantys žydų turistai mini dažniau nei iš kitų šalių į Lietuvą atvykę atostogauti žmonės.   

ISR 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Izraelio 

 

 
 

Turistams iš Izraelio būdinga: 

 didesnė dalis jų yra vyresnio amžiaus (46 metų ir vyresni) (58%); 

 turizmo tikslais per metus vidutiniškai keliauja 3 kartus ir tam skiria pakankamai daug finansų: 27% 

žydų turistų teigia per metus vidutiniškai atostogoms išleidžiantys 3000-5000 eurų. Poilsiui Lietuvoje 

jie išleidžia daugiausiai, lyginant su turistai iš kitų šalių, – didesnė dalis iš Izraelio atkeliavusių turistų 

(73%) Lietuvoje išleido daugiau nei 1000 eurų; 

 kelionę į Lietuvą planuoja patys, keliauja savarankiškai ir yra linkę apsistoti privačiuose 

apartamentuose; 

 būtinai apsilanko Vilniuje, dauguma (62%) taip pat užsuka į Trakus. Dažnai žydų turistai lankosi ir 

Druskininkuose (48%).   

Žydai į Lietuvą dažniau nusprendžia atvykti (ir dažniau nei turistai iš kitų šalių) dėl gero paslaugų kainos ir 
kokybės santykio; taip pat dėl to, kad nori apsilankyti šalyje, kurioje dar niekada nebuvo, arba domisi 

Lietuvos kultūra ir istorija. Dažniau nei kitų šalių turistams, apsilankiusiems Lietuvoje, žydams Lietuvą kaip 
atostogų galimą atostogų kryptį parekomendavo turizmo agentūra. Tačiau turistai iš Izraelio kiek rečiau 

Lietuvą renkasi kaip kultūriškai artimą, priimtiną šalį.   
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ISR 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Izraelio 

 

 

Prieš atvykdami į Lietuvą, informacijos apie šalį žydai dažniausiai ieškojo paieškos sistemos Google pagalba. 
Kiek dažniau nei turistai iš kitų šalių žydai informacijos apie Lietuvą gavo vartydami kelionių gidus, skaitydami 

reklaminius lankstinukus arba lėktuvų žurnalų straipsnius; kiek rečiau – socialinių tinklų Facebook ar Google+ 

bei straipsnių spaudoje dėka.  

ISR 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Izraelio 
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Atvykę į Lietuvą žydų turistai dažniau (ir dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai) jiems aktualios informacijos 

ieško apgyvendinimo vietose arba užsukdami į turizmo informacijos centrus.  

ISR 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Izraelio 

 

 

 

Rinkdamiesi šalį atostogams žydai dažniau įvertina jos saugumą įvairiais aspektais (karo grėsmės, 
nusikalstamumo ir higienos). Taip pat jie atsižvelgia į turizmo paslaugų kokybės aspektus: paslaugų kainos ir 

kokybės santykį, aptarnavimo kokybę ir pan.  

 

Kitų šalių turistų kontekste žydai, rinkdamiesi atostogų kryptį, dažniau atsižvelgia į: 

 sveikatos turizmo galimybes (šalies kurortus ir juose puoselėjamas gydomąsias tradicijas, SPA 

centrus); 

 galimybę keliauti patogiai (apsistoti tarptautiniuose viešbučiuose ir sulaukti aukštos kokybės 

aptarnavimo); 

 šalies saugumą visais aspektais bei skrydžio kainą. 

 

Mažiau aktualūs aspektai, renkantis šalį poilsiui, žydams yra galimybė užsiimti kaimo ar ekologiniu turizmu, 
įvairios pramogos ir aktyvaus poilsio galimybės. 
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ISR 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Izraelio 

 

 

 

Vertindami Lietuvos turizmo infrastruktūrą žydai iš kitų šalių į Lietuvą atvykusių turistų išsiskiria tuo, kad: 

 juos kiek labiau žavi Vilnius kaip istorinis ir kultūrinis centras; 

 žydai yra patenkinti tiek pajūrio, tiek sveikatos turizmo paslaugas teikiančiais kurortais: 

puoselėjamomis gydomosiomis tradicijomis, pajūrio gamta, SPA centrais, aptarnavimo kokybe; 

 Lietuvą vertina kaip higienos aspektu saugią šalį, kurios gyventojai – svetingi, paslaugūs bei 

tolerantiški.  

Prasčiausiai turistai iš Izraelio vertina skrydžių į Lietuvą kainas.  
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ISR 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Izraelio 

 

 

 

Paprašyti spontaniškai paminėti 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus, žydai dažniau mini Lietuvos gamtą, 

Vilnių ir jo kultūrinius-istorinius objektus. Dažniau nei turistai iš kitų šalių žydai kaip labiausiai patikusius 
dalykus nurodo Lietuvos gamtą, sveikatos turizmo paslaugas teikiančius kurortus (Druskininkai, Birštonas), 

švarų orą ir malonų klimatą; rečiau nei turistai iš kitų šalių nurodo maistą, gėrimus ar maitinimosi įstaigas. 
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ISR 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų turistai iš Izraelio dažniau mini aptarnavimo kokybę, oro sąlygas 
ir viešąjį transportą, prastus kelius.  

ISR 9 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Baltarusijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip žydai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilnius, jo paveldas, senamiestis žydams patinka, tačiau jiems tai nėra motyvuojantis 

veiksnys renkantis šalį atostogoms. Sostinę su visais jos privalumais žydai priima kaip tam tikros 

šalies privalomą elementą. Pramogų pasirinkimą Vilniuje žydai vertina patenkinamai, tačiau jiems tai 

ir nėra svarbu; 

 KURORTAI: nors kas antras Lietuvoje besilankantis žydas ilgesniam laikui apsistoja šalies kurortuose 

(ypač Druskininkuose) ir juos vertina gerai, bendrai paėmus Lietuvos kurortų paslaugos – dar 

neišnaudota žydų pritraukimo į Lietuvą galimybė; 
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 ŽMONĖS: vietinius gyventojus visais aspektas žydai vertina gerai, tačiau tai jiems labiau norma nei 

prie šalies pasirinkimo ar teigiamo įvaizdžio prisidedantis privalumas;  

 SAUGUMAS: Lietuva žydams – saugi šalis (ypač higienos aspektu). Tačiau tai žydai taip pat priima 

kaip normą; 

 INFORMACIJA: informacijos apie Lietuvą žydai nurodo daug neturintys, tačiau nei pačios informacijos 

gausa, nei jos sklaida įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais ar teigiami atsiliepimai apie šalį vietinėje 

spaudoje žydams nėra svarbu; 

 PASIEKIAMUMAS: žydams yra svarbu tai, kad su šalimi būtų patogus susisiekimas. Susisiekimo 

patrauklumas kartu su gerai funkcionuojančia viešojo transporto sistema žydus motyvuoja rinktis šalį 

atostogoms. Tačiau šiuo metu tiek viešąjį transportą, tiek susisiekimo su Lietuva patrauklumą žydai 

vertina patenkinamai. Pigūs skrydžiai į šalį – būtina sąlyga žydams renkantis šalį atostogoms, o 

skrydžių į Lietuvą kainą žydai vertina blogai; 

 APGYVENDINIMAS: galimybė apsistoti tarptautiniuose viešbučių tinkluose žydams yra svarbus, prie 

šalies įvaizdžio prisidedantis veiksnys, o kokybiškos apgyvendinimo galimybės ne viešbučiuose 

žydams dar neatrastos, neišnaudotos galimybės, kurios juos galimai pritrauktų į Lietuvą. Viešbučių 

tinklus Lietuvoje žydai vertina gerai, apgyvendinimo galimybes ne viešbučiuose – patenkinamai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: kultūrinio turizmo objektų gausą Lietuvoje žydai vertina labai 

gerai, tačiau šalies įvaizdžiui tai įtakos neturi. Nors pramogų pasirinkimas sostinėje žydų nedomina, 

juos galėtų sudominti ir paskatinti atvykti į Lietuvą pramogos, skirtos įvairaus amžiaus žmonėms ar 

šeimoms su vaikais, platus aktyvaus laisvalaikio leidimo galimybių pasirinkimas. Iš kitų tautybių 

turistų žydai išsiskiria ir tuo, kad juos potencialiai galima būtų sudominti aukštos kokybės meno 

renginiais, koncertais, festivaliais ir pan. 

 MAITINIMAS: maitinimo kultūrą (išskyrus meniu užsienio kalba) Lietuvoje žydai vertina gerai, tačiau 

tai – taip pat tikėtina norma žydams. Turėti meniu užsienio kalbomis žydams yra svarbu ir tai jie 

vertina patenkinamai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: žydams yra svarbi aptarnavimo kultūra ir medicininės 

paslaugos. Šių aspektų kokybė motyvuoja žydus ir prisideda prie šalies įvaizdžio formavimo. 

Turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykio priimtinumą bei galimybę nemokamai naudotis 

internetu žydai vertina kaip privalomą normą. Galimybė į Lietuvą atvykti trumpam ar savaitgaliui žydų 

nedomina, o neišnaudotomis (ne iki gali išnaudotomis) galimybėmis žydų atveju galima būtų laikyti 

SPA paslaugas, kaimo ir ekologinį turizmą. Šiuo metu žydai gerai vertina aptarnavimo kokybę, 

turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykį, SPA paslaugų kokybę. Galimybę nemokamai 

naudotis internetu bei medicininių paslaugų kokybę žydai vertina patenkinamai.  

 
Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (žydų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; tarptautiniai viešbučių tinklai; 

 SILPNĄSIAS puses: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: susisiekimo su Lietuva patrauklumas; medicininių paslaugų kokybė; 

viešojo transporto sistema; meniu užsienio kalbomis; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: Lietuvos kurortų paslaugos; galimybė apsistoti ne viešbučiuose; SPA 

paslaugos; aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonės ir šeimoms su vaikais; 

ekologinis ir kaimo turizmas; aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai, renginiai. 
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ISR 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Izraelio 
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15.8 Japonija 

87% japonų Lietuvoje apsilanko poilsio tikslais ir dažniausiai iš kitų šalių turistų (90%) Lietuvoje lankosi pirmą 

kartą. Lietuvą japonų turistai dažniausiai pasirenka kaip vieną iš aplankomų valstybių keliaujant po Baltijos ar 

kitas šalis.  
 

Vardindami spontanines su Lietuva siejamas asociacijas japonai dažniau (ir dažniau nei iš kitų šalių atvykę 
turistai išskyrus kinus) nurodo gintarą.  

JAP 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Japonijos 

 
 
Turistams iš Japonijos būdinga: 

 didesnė dalis Lietuvoje besilankančių japonų (63%) – moterys; 

 turizmo tikslais keliauja dažnai (4 ir daugiau kartų per metus) (31%) ir tokioms kelionėms per metus 

vidutiniškai išleidžia daugiau nei 5000 eurų. Kelionei į Lietuvą japonų turistai taip pat skiria daugiau 

pinigų nei kiti turistai – daugiau nei 1000 eurų; 

 93% japonų turistų Lietuvoje apsistoja viešbučiuose, hosteliuose ar poilsio namuose, o kelionės metu 

būtinai aplanko Vilnių, dauguma užsuka ir į Trakus (67%). 

 

Labiausiai (ir kiek labiau nei iš kitų šalių atvykstančius turistus) japonus į Lietuvą atvykti skatina smalsumas 
aplankyti dar nematytą šalį, domėjimasis jos kultūra ir istorija, taip pat – draugų ir pažįstamų rekomendacijos.  
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JAP 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Japonijos 

 

Prieš vykdami į Lietuva japonai informacijos apie šalį dažniau ieškojo paieškos sistemoje Google. Dažniau nei 
turistai iš kitų šalių informacijos apie Lietuvą japonai rado knygose ir kelionių giduose, vartydami lėktuvų 

žurnalus arba apsilankę turizmo parodoje. Kiek rečiau nei turistai iš kitų šalių informacijos apie Lietuvą japonai 

gavo lankstinukuose, straipsniuose spaudoje ar girdėjo iš Lietuvos kilusių žmonių pasakojimus. 

JAP 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Japonijos 
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Poreikis ieškoti informacijos kelionės Lietuvoje metu turistams iš Japonijos kilo dažniau nei atvykusiems iš kitų 

šalių. Dažniausiai reikalingos informacijos japonai ieškojo apgyvendinimo vietose. Kiek dažniau nei turistai iš 

kitų šalių kelionės metu aktualios informacijos japonai yra linkę ieškoti mobiliųjų aplikacijų pagalba ar 
www.tic.lt.  

JAP 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Japonijos 

 

 

Renkantis šalį atostogoms japonų turistams svarbiausia yra geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės 

santykis, kultūrinio turizmo objektų gausa, šalies saugumas nusikalstamumo, karo grėsmes ir higienos 
aspektais.  

 

Kitų šalių turistų kontekste japonai, rinkdamiesi šalį turizmui, daugiau dėmesio skiria šiems aspektams: 

 kultūrinio turizmo galimybės ir platus pramogų pasirinkimas šalies sostinėje;  

 šalies kurortai ir jų teikiamos poilsio galimybėms – pajūris, gamta, SPA ir įvairios pramogos; 

 socialinė aplinka ir atmosfera: ar vietiniai gyventojai yra šilti, svetingi, paslaugūs, tolerantiški bei 

galintys susikalbėti įvairiomis kalbomis;  

 šalies saugumas visais aspektais; 

 susisiekimo su šalimi patrauklumas ir skrydžio kaina; 

 aptarnavimo kokybė bei geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 įvairaus stiliaus ir įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas ir priimtinos maitinimo įstaigų kainos.
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JAP 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Japonijos 

 

 

 

Palyginus su iš kitų šalių atvykusiais turistais, japonai: 

 itin palankiai vertina šalies sostinę; 

 Lietuvos žmones vertina kaip tolerantiškus, šiltus, draugiškus, paslaugius ir galinčius bendrauti 

įvairiomis kalbomis; 

 traktuoja Lietuvą kaip visais aspektais saugią šalį; 

 mano, kad Lietuvoje yra aukštos kokybės aptarnavimas ir geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės 

santykis. 
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JAP 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Japonijos 

 

 

Spontaniškai nurodydami po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus čia apsilankę japonų turistai dažniau 
minėjo Vilnių ir jame aplankytus objektus. 
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JAP 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Japonijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų japonai minėjo taksi paslaugų kokybę, per karštą orą, 
nesišypsančius žmones, viešojo transporto stotelių ir viešųjų tualetų trūkumą bei šaligatvių kokybę.  

JAP 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Japonijos 

 

 

 

Analizuojant tai, kaip japonai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilniaus istorinį-kultūrinį paveldą, senamiestį japonai vertina gerai, tačiau tai jie suvokia 

kaip būtiną, privalomą turistinės kelionės elementą, iš esmės nelemiantį šalies įvaizdžio. Pramogų 

pasirinkimą sostinėje japonai taip pat vertina gerai, tačiau tai jiems nėra svarbu; 

 KURORTAI: Lietuvos kurortai japonams nėra atrasti, tačiau gali padėti į Lietuvą pritraukti daugiau 

turistų; 

 ŽMONĖS: visus su vietiniais žmonėmis susijusius aspektus japonai vertina gerai, tačiau tai jie suvokia 

kaip būtiną, privalomą turistinės kelionės elementą, iš esmės nelemiantį šalies įvaizdžio; 

 SAUGUMAS: Lietuva japonams – visais aspektais saugi šalis, tačiau tai jie suvokia kaip būtiną, 

privalomą turistinės kelionės elementą, iš esmės nelemiantį šalies įvaizdžio; 

 INFORMACIJA: informacijos apie Lietuvą japonai daug neturi, tačiau didesnis informuotumas, 

informaciją apie Lietuvą pateikiant įvairiomis vietinės žiniasklaidos priemonėmis, gali būti svarbus 

veiksnys pritraukiant japonus į Lietuvą. Informacija japonams yra svarbesnė už vertinimą, t.y. 

teigiami atsiliepimai žiniasklaidoje apie Lietuvą įtakos japonų pasirinkimui neturėtų; 

 PASIEKIAMUMAS: susisiekimo su šalimi patrauklumas ar gerai išvystyta viešojo transporto sistema 

japonams yra svarbūs, tačiau tai jie labiau suvokia kaip kelionės normą; 

 APGYVENDINIMAS: vykdami į atostogų šalį japonai tikisi ir tarptautinių viešbučių tinklų, todėl 

papildomos teigiamos įtakos šalies įvaizdžiui tai neturi. Tačiau galimybė apsistoti ne viešbučiuose – 

dar neatrasta ir japonams potencialiai įdomi patirtis; 
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 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: vykdami į šalį japonai tikisi kultūrinio turizmo objektų įvairovės. 

Tai japonams – norma ir Lietuvoje jie tai randa. Lietuvoje vykstantys koncertai, festivaliai ar aktyvaus 

poilsio galimybės japonų nedomina, o štai pramogos įvairaus amžiaus žmonėms ar šeimoms su 

vaikais japonus sudominti galėtų; 

 MAITINIMAS: visa tai, kas susiję su maitinimu, jo įvairove ir kokybe, – japonams taip pat būtinybė 

atostogų šalyje. Bet ir geras maitinimosi kultūros vertinimas Lietuvos įvaizdžiui japonų akyse didelės 

įtakos neturės; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: japonams svarbus turizmo infrastruktūros elementas, 

turintis įtaką ir šalies įvaizdžiui – aukštos kokybės medicininės paslaugos. Šias paslaugas Lietuvoje 

japonai vertina patenkinamai. Aptarnavimo kokybė, turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės 

santykis, galimybė nemokamai naudotis internetu – japonams yra higieninė norma, kurią Lietuvoje jie 

vertina gerai. Prastai japonai vertina galimybę į Lietuvą atvykti trumpam, tačiau jiems tai ir nėra 

aktualu. SPA paslaugos, kaimo ir ekologinis turizmas galėtų padėti į Lietuvą pritraukti daugiau japonų. 

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (japonų nuomone), galima 
išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: nėra; 

 SILPNĄSIAS puses: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: aukštos kokybės medicininės paslaugos; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: Lietuvos kurortai; informacijos apie Lietuvą pakankamumas ir sklaida 

įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais; galimybė apsistoti ne viešbučiuose; SPA paslaugos, kaimo ir 

ekologinis turizmas; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms. 
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JAP 9 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Japonijos  
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15.9 JAV 

Turistai iš JAV, panašiai kaip ir turistai iš Didžiosios Britanijos, dažniau nei turistai iš kitų šalių Lietuvoje lankosi 

norėdami aplankyti draugus ar giminaičius (40%). Maždaug trečdalis į Lietuvą atkeliavusių amerikiečių jau 

anksčiau yra kelis kartus lankęsi Lietuvoje.  

Paprašyti pavardinti spontanines asociacijas, kylančias išgirdus žodį „Lietuva“, amerikiečiai dažniau mini 

Lietuvos miškus, ežerus, įspūdingus kraštovaizdžius, Baltijos jūrą ir pajūrio kurortus (Nida, Palanga ir pan.). 
Baltijos jūrą, kaip spontaninę su Lietuva siejamą asociaciją, amerikiečiai minėjo dažniau nei iš kitų šalių į 

Lietuvą atvykę turistai.  

JAV 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš JAV 

 

Turistams iš JAV būdinga: 

 dažniau nei turistai iš kitų šalių yra vyresnio amžiaus (46 metų ir vyresni) (50%); 

 turizmo tikslais per metus keliauja 4 kartus ir daugiau, o atostogoms per metus vidutiniškai skiria 

daugiau nei 5000 eurų. Didesnė dalis Lietuvoje apsilankiusių amerikiečių kelionė į Lietuvą kainavo 

daugiau nei 1000 eurų.  
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Pagrindinis motyvas, kodėl amerikiečiai atvyksta į Lietuvą, yra jų susidomėjimas Lietuvos kultūra ir istorija. Šį 

motyvą jie nurodo dažniau nei iš kitų šalių į Lietuvą atvykstantys turistai.  

JAV 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš JAV 

 

Informacijos apie Lietuvą prieš kelionę amerikiečiai dažniau (ir kiek dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai) 
gaudavo paieškos sistemos Google pagalba, skaitydami straipsnius internete arba knygose ir kelionių giduose. 

Dažniau nei kitų šalių turistai amerikiečiai teigė apie Lietuvą ką nors girdėję, matę ar skaitę socialiniame tinkle 

Twitter arba internetinėje nuotraukų galerijoje Flickr. Rečiau nei turistai iš kitų šalių amerikiečiai nurodė apie 
Lietuvą ką nors girdėję iš čia jau apsilankiusių pažįstamų ar turizmo parodoje.  

JAV 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš JAV 
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Viešėdami Lietuvoje amerikiečiai jiems reikalingos informacijos dažniau ieškodavo internete, paieškos 

sistemoje Google. Kiek dažniau nei turistai iš kitų šalių jie aktualios informacijos ieškodavo ir kitais būdais 

internete: naudodamiesi mobiliomis aplikacijomis arba apsilankydami www.tripadvisor.com puslapyje.  

JAV 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš JAV 

 

 

 

 

Vertinant skirtingų aspektų svarbą amerikiečiams renkantis kelionę į užsienio šalį, kaip svarbiausi aspektai 
išryškėja visapusiškas šalies saugumas (o ypač karo grėsmės ir nusikalstamumo aspektais) ir šalies žmonių 

bruožai (draugiškumas, svetingumas ir tolerantiškumas).  

 

Kitų šalių turistų kontekste amerikiečiai, rinkdamiesi turistinės kelionės kryptį, dažniau atsižvelgia į šiuos 

aspektus: 

 pramogų pasirinkimas šalies sostinėje; 

 vietinių gyventojų tolerancija ir svetingumas bei šalies saugumas; 

 informacijos apie šalį gausa ir pobūdis; 

 galimybė dalyvauti tarptautiniuose aukšto meninio lygio renginiuose (koncertuose, festivaliuose ir 

pan.). 

Sveikatos turizmo paslaugų kokybė yra mažiausiai svarbus amerikiečiams turistams aspektas, neturintis įtakos 
jų atostogų šalies pasirinkimui.  
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JAV 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš JAV 

 

 

 

Lyginant su iš kitų šalių į Lietuvą atvykusiais turistais, amerikiečiai: 

 žavisi  šalies sostine kaip istoriniu ir kultūriniu centru, tačiau pasigenda platesnio pramogų 

pasirinkimo; 

 teigiamai vertina galimybę susikalbėti su vietiniais žmonėmis; 

 mano, kad Lietuvoje yra daug ir įvairių aktyvaus poilsio galimybių (pvz., oro balionai,  dviračių trasos, 

pažintiniai takai, nuotykių ir vandens pramogų parkai ir kt.); 

 nors taip pat retai kaip ir kiti Lietuvoje besilankantys turistai naudojasi kaimo ir ekologinio turizmo 

galimybėmis, dažniau mano, kad jos Lietuvoje yra pakankamai išvystytos;  

 rečiau randa pigių skrydžių į Lietuvą.  
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JAV 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš JAV 

 

 
 

Paprašyti spontaniškai paminėti 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus turistai iš JAV dažniausiai (ir dažniau 
nei iš kitur atvykę turistai) vardijo įvairius maisto patiekalus, jų kokybę ir maitinimosi įstaigas. Gerą įspūdį 

amerikiečiams paliko ir Vilnius, jo istorinis-kultūrinis paveldas, Lietuvos gamta ir žmonių draugiškumas.  
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JAV 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš JAV 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų amerikiečiai minėjo viešąjį transportą, klimato sąlygas, viešųjų 

tualetų būklę ir aptarnavimo kokybę.  

JAV 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš JAV 

 

 

 

Analizuojant tai, kaip amerikiečiai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: amerikiečiams labai patinka Vilnius, jo istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis. 

Architektūriškai turtingos šalių sostinės amerikiečius motyvuoja ir turi įtakos šalies, kurioje jie lankosi, 

įvaizdžiui. Pramogų Vilniuje, amerikiečių vertinimu, trūksta, o tai jiems – būtina, higieninė norma 

šalies sostinei; 

 KURORTAI: Lietuvos pajūrio kurortai amerikiečių nedomina ir panašu, kad jais sudominti ir nepavyks, 

tačiau ištisus metus gydomąsias paslaugas teikiantys kurortai amerikiečius sudominti galėtų; 

 ŽMONĖS: amerikiečiams svarbus vietinių gyventojų svetingumas ir tolerancija (tai turi įtakos šalies 

įvaizdžiui), tačiau žmonių draugiškumas bei gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis suprantamas kaip 

norma. Visas su Lietuvos gyventojais susijusias charakteristikas amerikiečiai vertina patenkinamai; 

 SAUGUMAS: šalies saugumą karo grėsmės ir nusikalstamumo aspektais amerikiečiai suvokia kaip 

privalomą normą. Tai, kad šalis – higieniškai saugi, amerikiečiams - papildomas privalumas, 

motyvuojantis juos atvykti ir darantis teigiamą įtaką šalies įvaizdžiui. Lietuvos saugumą karo ir 

higienos aspektais amerikiečiai vertina gerai, o nusikalstamumo situaciją – patenkinamai; 
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 INFORMACIJA: amerikiečiams svarbu daug žinoti apie šalį, į kurią jie vyksta. Anot amerikiečių, 

vykdami į Lietuvą jie informacijos apie šalį turėjo nedaug. Todėl informacijos gausa apie Lietuvą, 

pateikiama įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, amerikiečių srautą į Lietuvą padidinti potencialiai 

galėtų; 

 PASIEKIAMUMAS: susisiekimo su šalimi patrauklumą ir skrydžių kainą amerikiečiai supranta kaip 

būtiną normą tam, kad jie pasirinktų konkrečią šalį kaip atostogų praleidimo vietą. Susisiekimą su 

Lietuva ir skrydžių į Lietuvą kainą amerikiečiai vertina blogai. Šalies įvaizdžiui įtaką turi viešojo 

transporto sistema, kurią Lietuvoje amerikiečiai vertina kaip patenkinamą; 

 APGYVENDINIMAS: tarptautiniai viešbučių tinklai amerikiečiams – privaloma norma, o apgyvendinimo 

ne viešbučiuose sektorius amerikiečių nedomina. Viešbučių tinklų pasirinkimą Lietuvoje amerikiečiai 

vertina patenkinamai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: amerikiečiams svarbu šalyje rasti didelį kultūrinio turizmo 

objektų pasirinkimą, Lietuvoje jie tai randa ir tai turi teigiamą įtaką šalies įvaizdžiui. Pramogos (meno 

renginiai, aktyvus laisvalaikis, pramogos pagyvenusiems ar šeimoms su vaikais) amerikiečius 

sudominti galėtų; 

 MAITINIMAS: priimtinos maitinimosi kainos amerikiečiams – svarbiausia maisto kultūros sudedamoji 

dalis. Maitinimosi paslaugų kainų lygį Lietuvoje jie vertina labai gerai. Amerikiečiai taip pat gerai 

vertina virtuvių ar restoranų įvairovę, personalo gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais, tačiau tai 

suvokiama jau kaip privaloma norma, ne kaip šalies privalumas. Meniu užsienio kalbomis 

amerikiečiams taip pat – norma, kurią Lietuvoje jie vertina patenkinamai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: aukšta aptarnavimo kokybė, geras turistams skirtų 

paslaugų kainos ir kokybės santykis, nemokamas internetas - amerikiečių turistus motyvuojantys ir 

didelę įtaką šalies įvaizdžiui darantys veiksniai. Visus šiuos turizmo infrastruktūros elementus 

Lietuvoje amerikiečiai vertina patenkinamai. Kita vertus, amerikiečių nedomina SPA paslaugos ar 

galimybė į Lietuvą atvykti trumpam, tačiau galėtų sudominti aukštos kokybės medicininės paslaugos, 

patrauklūs kaimo ar ekologinio turizmo pasiūlymai. 

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (amerikiečių nuomone), galima 
išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: daug kultūrinio turizmo objektų; Vilnius – istorinis-kultūrinis centras; Vilniaus 

senamiestis ir architektūra; priimtinos maitinimosi kainos; šalies saugumas higienos aspektu; 

 SILPNĄSIAS puses: informacijos apie Lietuvą trūkumas; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykis; aptarnavimo 

kokybė; žmonių svetingumas ir tolerantiškumas; galimybė naudotis internetu nemokamai viešosiose 

erdvėse; viešojo transporto sistema; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: medicininės paslaugos; informacijos apie Lietuvą sklaida įvairiais vietinės 

žiniasklaidos kanalais; aukšto lygio meno renginiai; aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus 

amžiaus žmonėms, šeimoms su vaikais; ekologinio ir kaimo turizmo pasiūlymai; ištisus metus 

gydomąsias paslaugas teikiantys kurortai. 



151 

 

JAV 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš JAV 
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15.10 Kinija 

Didžioji dauguma (83%) turistų iš Kinijos Lietuvoje lankosi pirmą kartą. Maždaug trečdalis į Lietuvą 

atvykstančių kinų čia lankosi verslo, profesiniais tikslais.  

 

Paprašyti spontaniškai nurodyti, su kuo jiems asocijuojasi Lietuva, kinai dažniau minėjo Lietuvos gamtą ir 

gintarą. Gintaras kaip spontaninė su žodžiu „Lietuva“ siejama asociacija kinams, kaip ir japonams, kyla 
dažniau nei iš kitų šalių į Lietuvą atvykusiems turistams.  

KIN 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Kinijos 

 

 

Turistams iš Kinijos būdinga: 

 didesnė dalis kinų turizmo tikslais keliauja palyginti retai - 1 kartą per metus (43%); 

 viešnagei Lietuvoje dažniau išleido 600-1000 eurų; 

 kelionės Lietuvoje metu apsistoja viešbučiuose, hosteliuose, moteliuose ir pan.  

 Lietuvoje lankėsi su draugais, be vaikų; 

 kelionės metu būtinai aplanko Vilnių; dauguma taip pat užsuka ir į Trakus.  

 

 

Labiausiai kinų turistus į Lietuvą atvykti motyvuoja tai, kad Lietuvoje jie dar nėra buvę, bei susidomėjimas 
vietine kultūra ir istorija. Dažniau nei turistai iš kitų šalių kinai į Lietuvą atvyksta dėl darbo reikalų. Tačiau kiek 

rečiau nei turistai iš kitų šalių kinai Lietuvą suvokia kaip kultūriškai artimą šalį ar atvyksta čia norėdami 
pamatyti vietinę gamtą (pvz., Kuršių Neriją).   
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KIN 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Kinijos 

 

 

Daugiausiai informacijos apie Lietuvą prieš kelionę dauguma kinų gauna paieškos sistemos Google pagalba; 
dažniau nei turistai iš kitų šalių – skaitydami kelionių gidus ar lėktuvų žurnalus. Rečiau nei turistai iš kitų šalių 

apie Lietuvą kinai rečiau sužino iš savo šalies žiniasklaidos šaltinių (televizijos ir spaudos).  

KIN 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Kinijos 
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Į Lietuvą atvykę kinų turistai, dažniau nei kiti čia viešintys užsieniečiai, reikalingos informacijos ieško turizmo 

informacijos centruose arba internetiniuose šaltiniuose, tokiuose kaip internetinė svetainė 

www.tripadvisor.com ar travel blogai. Lietuvoje viešintys kinai, lyginant su turistais iš kitų šalių, ieškodami 
reikalingos informacijos rečiau lankosi www.tic.lt.  

KIN 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Kinijos 

 

 

 

Rinkdamiesi šalį atostogoms kinai dažniausiai linkę atsižvelgti į visus šalies saugumo aspektus (karo grėsmės, 
nusikalstamumo ir higienos).  

 

Kitų šalių turistų kontekste kinai, rinkdamiesi šalį turistinei kelionei, dažniau atsižvelgia į: 

 šalies saugumą karo grėsmės aspektu; 

 informacijos apie šalį gausą; 

 skrydžio kainą. 

 

Mažiausiai kinams, renkantis kur keliauti, yra svarbūs sveikatos turizmo pasiūlymai ir aktyvaus poilsio 

galimybės.  
  

http://www.tripadvisor.com/
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KIN 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Kinijos 

 

 

Geriausiai kinų turistai vertina šiuos turizmo Lietuvoje aspektus: Vilniaus senamiestį ir Vilnių kaip istorinį–
kultūrinį centrą, lietuvių paslaugumą, tarptautinius viešbučių tinklus ir priimtinas maitinimo įstaigų kainas. 

Tačiau kinai santykinai prasčiau vertina viešojo transporto sistemą ir Lietuvos saugumą nusikalstamumo 
aspektu.    

 

Kitų šalių turistų kontekste turistai iš Kinijos geriau vertina šiuos turizmo Lietuvoje aspektus: 

 šalies žmonių svetingumas ir galimybė susikalbėti su jais įvairiomis kalbomis; 

 šalies saugumas higienos aspektu; 

 aukštos kokybės aptarnavimas visur ir visada; 

 nors dažnas turistas iš Kinijos negali įvertinti sveikatos ir ekologinio turizmo rūšių išvystymo Lietuvoje, 

tie, kurie jas įvertino, dažniau vertino gerai. 

Lyginant su turistais iš kitų šalių, kinai dažniau nurodo, kad jiems trūksta informacijos apie Lietuvą, jie kiek 
dažniau pasigenda viešosiose vietose prieinamo interneto, renginių ir pramogų įvairovės bei aktyvaus poilsio 

galimybių, bei teigia, kad Lietuva jiems nėra itin patraukli šalis susisiekimo atžvilgiu. 
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KIN 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Kinijos 

 

 
 

Paprašyti nurodyti, kokie 3 dalykai jiems labiausiai patiko Lietuvoje, kinai dažniau (ir dažniau nei turistai iš 
kitų šalių) mini Vilnių ir įvairius jo objektus bei Lietuvos žmones (kaip šiltus, svetingus ir panašiai). Kaip ir 

japonai, kinai dažniau nei Lietuvoje viešėję turistai iš kitų šalių tarp labiausiai Lietuvoje patikusių dalykų 

minėjo Trakus.  
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KIN 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Kinijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų kinai mini viešąjį transportą ir prastus kelius, informacijos 

užsienio kalbomis trūkumą ir kt.  

KIN 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Kinijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip kinai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis kinams labai patinka ir daro didelę 

teigiamą įtaką šalies įvaizdžiui. Pramogų pasirinkimo sostinėje kinams nepakanka, tačiau šis aspektas 

ilgainiui galėtų tapti priemone į Vilnių pritraukiant daugiau kinų turistų; 

 KURORTAI: tai, kad Lietuvos kurortai paslaugas teikia ištisus metus, kinų nedomina, tačiau pajūrio 

kurortai arba gydomąsias paslaugas teikiantys kurortai kinus potencialiai sudominti galėtų; 

 ŽMONĖS: geriausiai kinai vertina Lietuvos gyventojų svetingumą, paslaugumą, kiek prasčiau – 

draugiškumą ir toleranciją. Patenkinamai vertinamas vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti užsienio 

kalbomis. Visi su vietiniais gyventojais siejami aspektai kinams yra svarbūs ir turi įtaką šalies 

įvaizdžiui; 

 SAUGUMAS: Lietuva kinams – visais aspektais saugi šalis, tačiau šį aspektą keliaujant kinai suvokia 

kaip privalomą normą; 

 INFORMACIJA: informacijos apie Lietuvą kinai neturi daug, nors jiems tai yra svarbu. Informacijos 

apie Lietuvą pateikimas įvairiose žiniasklaidos priemonėse būtų strategiškai naudingas siekiant į 

Lietuvą pritraukti daugiau kinų. Teigiami atsiliepimai apie šalį vietinėje žiniasklaidoje kinų vertinimui 

įtakos neturi; 
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 PASIEKIAMUMAS: patrauklus susisiekimas su šalimi ir priimtina skrydžių kaina – privalomas kelionės 

elementas kinams. Natūralu, kad susisiekimą su Lietuva ir skrydžių iki jos kainą kinai vertina ne itin 

gerai. Viešojo transporto sistemos funkcionalumas kinams yra svarbus ir daro įtaką šalies įvaizdžiui. 

Lietuvos viešojo transporto sistemą kinai vertina gerai; 

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo galimybes Lietuvoje kinai vertina gerai. Galimybė apsistoti 

tarptautiniuose viešbučių tinkluose kinams yra svarbi ir tai Lietuvoje jie vertina labai gerai. 

Apgyvendinimas ne viešbučiuose Lietuvoje kinų nedomina; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: kultūrinio turizmo objektų gausa atostogų šalyje kinams yra 

būtina, higieninė norma. Šis aspektas Lietuvoje kinų poreikius tenkina. Lietuvoje vykstantys koncertai, 

festivaliai ar aktyvaus laisvalaikio leidimo galimybės Lietuvoje kinų nedomina. Įvairaus amžiaus 

žmonėms ar šeimoms su vaikais skirtos pramogos kinus sudominti galėtų; 

 MAITINIMAS: maitinimo kultūrą (įstaigų ir patiekalų įvairovę, kainų lygį, personalo gebėjimą 

susikalbėti su užsieniečiais) kinai Lietuvoje vertina gerai ir šie aspektai prisideda prie Lietuvos 

įvaizdžio. Meniu užsienio kalbomis – privaloma norma maitinimo įstaigose, kurią Lietuvoje kinai 

vertina patenkinamai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: kinų šalies patrauklumo vertinimui didelę įtaką daro 

aptarnavimo kokybė ir priimtinas turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykis. Aptarnavimo 

kokybę Lietuvoje kinai vertina patenkinamai, kainos ir kokybės santykį – gerai. Galimybė nemokamai 

naudotis internetu kinams – privaloma, savaime suprantama norma. Šią galimybę Lietuvoje kinai 

vertina prastai. Visi kiti turizmo infrastruktūros elementai (galimybė atvykti trumpam, SPA ir 

medicininės paslaugos, kaimo ir ekologinis turizmas) kinams yra nesvarbūs, t.y. nelemia šalies 

pasirinkimo sprendimo ir neturi jokios įtakos šalies įvaizdžiui.  

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (kinų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: vietinių gyventojų svetingumas, tolerantiškumas, draugiškumas; sostinės 

istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; tarptautiniai viešbučių tinklai; geras kainos ir 

kokybės santykis; priimtinos maitinimosi kainos; maitinimosi įstaigų personalo gebėjimas susikalbėti 

su užsieniečiais; platus maitinimo įstaigų ir patiekalų pasirinkimas; viešojo transporto sistema; 

 SILPNĄSIAS puses: informacijos apie Lietuvą trūkumas;  

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti su 

užsieniečiais; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: informacijos apie Lietuvą pateikimas įvairiomis vietinės žiniasklaidos 

priemonėmis; didesnis pramogų pasirinkimas sostinėje; kurortų paslaugos; pramogos įvairaus 

amžiaus žmonėms ar šeimoms su vaikais. 
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KIN 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Kinijos  
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15.11 Latvija 

Latviai dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai Lietuvoje lankosi lankydami draugus, gimines (39%) bei verslo, 

profesiniais tikslais (24%). Net 75% Lietuvoje viešėjusių latvių čia lankėsi 3 kartus ir daugiau, tačiau apsistoti 

yra linkę trumpam – dauguma jų Lietuvoje praleido 1-3 naktis; maždaug ketvirtadalis latvių Lietuvą kaip 
kelionės tikslą įtraukė lankydami ir kitas šalis.  

Paprašyti pasakyti, su kuo jiems spontaniškai asocijuojasi žodis „Lietuva“, turistai iš Latvijos dažniausiai 
nurodo, kad Lietuva jiems asocijuojasi su kaimynine, broliška šalimi. Kiek rečiau nei turistai iš kitų šalių latviai 

su Lietuva spontaniškai sieja Vilnių ir jo turistinius objektus.  

LV 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Latvijos 

 

 

Turistams iš Latvijos būdinga: 

 turizmo tikslais per metus vidutiniškai keliauja 2 kartus ir dažniausiai atostogoms skiria iki 1000 eurų 

per metus. Kelionei į Lietuvą Latvijos turistai dažniau skyrė iki 400 eurų; 

 dažniau nei turistai iš kitų šalių kelionę į Lietuvą latviai organizuoja patys (92%), o po šalį keliauja 

savarankiškai, t.y. be grupės ir gido (94%); 

 dažniau nei kitų šalių turistai į Lietuvą atvyksta po vieną; 

 linkę apsistoti šeimose, pas draugus ar pažįstamus; dažniau nei turistai iš kitų šalių naudojasi 

kempingų paslaugomis.  

 

 

Pagrindiniai turistų iš Latvijos apsilankymo Lietuvoje motyvai (dažnesni tarp latvių nei tarp kitų į Lietuvą 

atvykusių turistų) yra tai, jog Lietuva vertinama kaip kultūriškai artima, priimtina šalis, ir tai, jog ši šalis yra 

patogi susisiekimo aspektu (po 47%). Maždaug kas ketvirtas Lietuvoje apsilankęs latvis čia atvyko verslo 
reikalais. Rečiau nei turistai iš kitų šalių latviai į Lietuvą atvyksta dėl to, kad juos domina šalies kultūra ar 

istorija, sulaukę rekomendacijos čia apsilankyti iš pažįstamų žmonių, paskatinti gero paslaugų kainos ir 
kokybės santykio, susižavėję Lietuvos gamta ar pajūriu ar dėl to, kad jie dar niekada nėra Lietuvoje buvę.  
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LV 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Latvijos 

 

 

Prieš atvykdami į Lietuvą latvių turistai teigia lengvai radę ir turėję daug informacijos apie Lietuvą. Dažniausiai 

(ir dažniau nei turistai iš kitų šalių) iš Latvijos atvykę turistai teigė apie Lietuvą girdėję iš čia apsilankiusių 
pažįstamų. Dažniau nei dauguma iš kitų šalių atvykusių turistų latviai apie Lietuvą sužino vietinių žiniasklaidos 

šaltinių dėka: žiūrėdami televizorių, skaitydami vietinę spaudą ar straipsnius apie Lietuvą internete. Taip pat 

jie dažniau apie Lietuvą sužino iš lauko reklamos. Kiek rečiau nei turistai iš kitų šalių latviai informacijos apie 
Lietuvą gauna kelionių gidų ar kelionių agentūrų pagalba.  

LV 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Latvijos 
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Atvykę į Lietuvą latviai, lyginant su turistais iš kitų šalių, jokios papildomos informacijos dažniau neieško, 

rečiau kreipiasi į turizmo informacijos centrus. Dažniausiai kelionės metu reikalingos informacijos turistai iš 

Latvijos gauna iš vietinių gyventojų, pažįstamų.  

LV 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Latvijos 

 

 

Rinkdamiesi šalį kelionei latviai dažniausiai atsižvelgia į šalies saugumą visais aspektais, iš kurių svarbiausias – 
šalies saugumas karo grėsmės aspektu.  

 

Kitų šalių turistų kontekste latviai, spręsdami, kurioje šalyje praleisti atostogas, dažniau atsižvelgia į šiuos 

aspektus: 

 visapusiškas šalies saugumas; 

 susisiekimo patogumas (lengva pasiekti šalį, galimybė atvykti į ją trumpam) ir skrydžio kaina; 

 priimtinos maitinimo įstaigų ar restoranų kainos; 

 galimybė apsistoti ne viešbučiuose; 

 informacijos gausa apie šalį  ir jos pobūdis (teigiama); 

 platus pramogų pasirinkimas sostinėje; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms bei šeimoms su vaikais, 

aktyvaus poilsio galimybių gausa ir įvairovė; 

 šalies kurortai, gamta, SPA. 

  



2015 liepa – rugpjūtis                       Puslapis 163  

LV 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Latvijos 

 

 

 

 

 

Vertindami skirtingus turizmo aspektus Lietuvoje, geriausiai latviai vertina Vilnių su įspūdingu senamiesčiu,  

istorinį – kultūrinį paveldą bei susisiekimo su Lietuvą patogumą, galimybę čia atvykti trumpam.  

 

Lyginant su turistais iš kitų šalių, latviai visus turizmo Lietuvoje aspektus linkę vertinti palankiai, tačiau išskiria 

tai, jog maitinimo įstaigų ar restoranų kainos bei turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis latviams nėra 
visiškai priimtinas. 
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LV 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Latvijos 

 

 

 

 

Spontaniškai nurodant po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus latviai dažniausiai mini Vilnių ir jo objektus. 
Taip pat latviams patinka maisto ir maitinimosi įstaigų kokybė ir įvairovė, Lietuvos gamta ir žmonės, kuriuos 

latviai įvardijo kaip gerus, draugiškus, kultūringus, vaišingus. 
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LV 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Latvijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų latviai kiek dažniau nurodo kalbos barjerą ir aukštas kainas.  

LV 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Latvijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip latviai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilnių latviai vertina labai gerai, tačiau tai nėra juos į Lietuvą motyvuojantis atvykti 

veiksnys. Pramogų sostinėje pasirinkimas ir tinkama susijusi komunikacija potencialiai galėtų padėti į 

Lietuvą pritraukti daugiau latvių; 

 KURORTAI: latviai labai gerai vertina Lietuvos pajūrio turizmo infrastruktūrą, patenkinamai – 

gydomąsias tradicijas puoselėjančių kurortų paslaugas. Tačiau nei vieni, nei kiti Lietuvos kurortai 

latvių nedomina. Ne kurortai yra atvykti į Lietuvą latvius motyvuojantis veiksnys ir tai net potencialiai 

latvių nedomintų; 
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 ŽMONĖS: vietiniai gyventojai ir jų santykis su užsieniečiais latviams yra svarbu ir turi didelę įtaką 

Lietuvos vertinimui. Vietinių gyventojų svetingumą ir draugiškumą latviai vertina gerai, o 

tolerantiškumą bei gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais - patenkinamai; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas karo grėsmės aspektu latviams – svarbus kelionės elementas, kurį jie 

supranta kaip normą. Nusikalstamumo situacija šalyje ir higieninis saugumas latviams yra kur kas 

svarbesni ir turi įtakos šalies įvaizdžiui. Karo grėsmės Lietuvoje latviai nejaučia visiškai; higieniškai 

latviams Lietuva yra saugi šalis; nusikalstamumo situaciją Lietuvoje latviai vertina patenkinamai; 

 INFORMACIJA: būti gerai informuotiems apie šalį, į kurią vykstama, latviams yra svarbu, tačiau pačios 

šalies vertinimui informacijos apie ją kiekis įtakos neturi. Informacijos apie Lietuvą latviai norėtų 

daugiau, tačiau teigiami Lietuvos vertinimai latviams didelės įtakos nedarytų;  

 PASIEKIAMUMAS: savaime suprantama, kad kaimyninės Latvijos gyventojai susisiekimą su Lietuva 

vertina labai gerai, o skrydžių į Lietuvą kainą – blogai. Tiek susisiekimo su šalimi patrauklumas, tiek 

priimtina skrydžių kaina latviams yra higieninis kelionės elementas. Gerai išvystyta šalies viešojo 

transporto sistema turi kur kas didesnę įtaką šalies vertinimui. Viešąjį transportą Lietuvoje latviai 

vertina gerai; 

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo galimybės Lietuvoje, nors ir vertinamos gerai, latviams nėra 

svarbios; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: didelis kultūrinio turizmo objektų pasirinkimas latviams yra 

svarbus ir turi didelę įtaką šalies įvaizdžiui. Šį aspektą Lietuvoje latviai vertina gerai. Nors šiuo metu 

įvairios Lietuvoje siūlomos pramogos (koncertai, festivaliai, pramogos įvairaus amžiaus žmonėms ar 

šeimoms su vaikais, aktyvios laisvalaikio leidimo galimybės) latvius ne itin domina, ateityje, tinkamai 

komunikuojant, tai gali tapti papildomu traukos veiksniu atvykti į Lietuvą; 

 MAITINIMAS: latviams svarbu šalyje rasti didelę maitinimo įstaigų ir patiekalų įvairovę, susikalbėti su 

maitinimo įstaigų personalu ir Lietuvoje jie tai randa. Tačiau maitinimo paslaugų kainas ir meniu 

užsienio kalbomis latviai vertina patenkinamai, o tai jie supranta kaip privalomą normą lankantis 

užsienio šalyje; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: vienas iš pagrindinių latvius motyvuojančių vykti 

veiksnių yra tai, kad į Lietuvą patogu atvykti trumpam ar savaitgaliui. Tačiau latviai itin tikisi aukštos 

aptarnavimo kokybės, priimtino kainos ir kokybės santykio ir šiais aspektais Lietuva jų poreikių 

netenkina arba tenkina dalinai (aptarnavimo kokybę latviai vertina prastai, o kainos ir kokybės santykį 

dar prasčiau). SPA ir medicininės paslaugos, ekologinio ar kaimo turizmo pasiūlymai latvius vargu ar 

sudomintų. 

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (latvių nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui; lankytinų vietų gausa; žmonių 

draugiškumas ir svetingumas; platus maitinimo įstaigų pasirinkimas ir personalo gebėjimas susikalbėti 

su užsieniečiais; saugumas (higienos aspektu); viešasis transportas; 

 SILPNĄSIAS puses: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; aptarnavimo kokybė; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti su užsieniečiais, tolerancija; 

nusikalstamumo lygis; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: pramogos Vilniuje; koncertai, festivaliai; pramogos įvairaus amžiaus 

žmonėms ar šeimoms su vaikais; aktyvaus poilsio leidimo galimybės. 
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LV 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Latvijos 
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15.12 Lenkija 

Turistai iš Lenkijos, lyginant su turistais iš kitų šalių, kiek rečiau nurodo, kad Lietuvą rinkosi kaip šalį 

atostogoms ar poilsiui. Dauguma lenkų turistų Lietuvoje prieš tai lankėsi 3 kartus ir daugiau, o apsistojo čia 

trumpam – 1-3 naktims. Maždaug kas ketvirtas iš Lenkijos atvykęs turistas nurodo, kad Lietuva nėra 
vienintelis kelionės tikslas, o viena iš kelionės metu suplanuotų aplankyti šalių. 

Vardindami spontanines su Lietuva susijusias asociacijas lenkai dažniau (ir dažniau nei iš kitų šalių į Lietuvą 
atvykę turistai) mini bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją (pvz., su Abiejų Tautų Respublika/ Žečpospolita). 

Lyginant su kitų šalių turistais lenkams žodis „Lietuva“ rečiau asocijuojasi su Lietuvos gamta ir jos objektais.  

PL 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Lenkijos 

 
 

 

Turistai iš Lenkijos pasižymi tuo, kad: 

 didesnę jų  dalį sudaro moterys (70%); 

 jie dažniau yra vyresnio amžiaus (46 metų ir vyresni); 

 turizmo tikslais per metus vidutiniškai keliauja 2 kartus (42%) ir atostogoms skiria iki 1000 eurų 

(52%). Kelionei į Lietuvą lenkų turistai dažniausiai  išleido iki 400 eurų; 

 jie yra vieni iš rečiausiai Lietuvoje apsistojusių viešbučiuose, hosteliuose, poilsio namuose ar 

sanatorijose; 

 vieni iš mažiausiai susidomėjusių Trakais – didžioji dalis lankėsi tik Vilniuje. 

 

 

Kaip ir latvius, iš Lenkijos į Lietuvą atvykusius turistus čia atkeliauti motyvavo tai, kad Lietuva yra kultūriškai 
artima (46%), patogi susisiekimo atžvilgiu (42%) šalis. Dažniau nei turistai iš kitų šalių lenkai nurodo į Lietuvą 

atvykę praleisti savaitgalio. Rečiau nei dauguma iš kitų šalių atvykusių turistų lenkai į Lietuvą atvyksta dėl to, 
kad čia dar nėra buvę arba dėl noro pamatyti Lietuvos gamtą, pvz., Kuršių Neriją ar kitus gamtos objektus.   
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PL 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Lenkijos 

 

 

Prieš atvykdami į Lietuvą lenkai turėjo daug informacijos apie šalį. Dažniau nei turistai iš kitų šalių lenkai 

informacijos apie Lietuvą gavo tokiais šaltiniais: iš žmonių pasakojimų apie Lietuvą (čia jau apsilankiusių 
pažįstamų arba iš Lietuvos kilusių žmonių); vietinių žiniasklaidos kanalų (televizija ir spauda), interneto 

(socialinis tinklas Facebook, internetinė svetainė Youtube, virtuali galerija Flickr); Lietuvos reklamos 

lankstinukuose ar lauko reklamose. 

PL 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Lenkijos 
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Atvykus į Lietuvą dažniau nei turistams iš kitų šalių lenkams papildomos informacijos neprireikė (jie jos niekur 

neieškojo). Prireikus informacijos lenkai aktualios informacijos dažniau ieško paieškos sistemos Google 

pagalba; dažniau nei turistai iš kitų šalių reikalingos informacijos lenkai ieško socialiniuose tinkluose.  

PL 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Lenkijos 

 

 

 

 

Renkantis šalį turistinei kelionei lenkų turistams svarbesni šalies saugumo aspektai (higienos, nusikalstamumo 
ir karo grėsmės klausimai). Dažniau nei turistai iš kitų šalių, lenkai atsižvelgia į: 

 visapusišką šalies saugumą; 

 susisiekimo patogumą, galimybę atvykti trumpam ar savaitgaliui bei pigius skrydžius; 

 priimtinas maitinimo įstaigų ar restoranų kainas ir galimybę susikalbėti juose; 

 informacijos apie šalį gausą ir teigiamus atsiliepimus savoje žiniasklaidoje; 

 galimybę apsistoti ne viešbučiuose (svečių namuose, apartamentuose ir pan.); 

 platų pramogų pasirinkimą sostinėje; 

 kurortuose puoselėjamas gydymo tradicijas, SPA centrus; 

 patrauklius kaimo turizmo pasiūlymus. 
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PL 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Lenkijos 

 

 

 

 

Kitų Lietuvoje apsilankiusių turistų kontekste lenkai Lietuvos turizmo infrastruktūrą vertina taip: 

 geriausiai vertinama sostinė (kaip kultūrinis, istorinis centras), jūriniai ir nejūriniai kurortai, išorinio ir 

vidinio  susisiekimo patogumas: pigūs skrydžiai, gerai išvystyta viešojo transporto sistema; 

 gerai vertina galimybę su  šalies žmonėmis susikalbėti įvairiomis kalbomis; 

 mano, kad Lietuvoje yra daug ir įvairių aktyvaus poilsio galimybių (pvz., oro balionai,  dviračių trasos, 

pažintiniai takai, nuotykių ir vandens pramogų parkai ir kt.); 

 gerai vertina nemokamo interneto viešose erdvėse prieinamumą; 

 rečiau turistai iš kitų šalių Lietuvą vertina kaip saugią karo grėsmės aspektu; 

 nėra labai patenkinti maitinimo įstaigų ar restoranų kainomis. 
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PL 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Lenkijos 

 

 

 

 

Paprašyti spontaniškai nurodyti 3 dalykus, kurie jiems labiausiai patiko Lietuvoje, turistai iš Lenkijos 
dažniausiai mini Vilnių ir jo objektus. Lenkų turistai dažniau nei iš kitų šalių į Lietuvą atvykę turistai tarp 

labiausiai patikusių dalykų mini viešąjį transportą, kelius; kitas aplankytas vietas ir objektus (pvz., Trakai, 
įvairios bažnyčios ir pan.); nejūrinius kurortus bei juose teikiamas paslaugas. Rečiau nei kitų valstybių 

piliečiai, viešintys Lietuvoje, lenkų turistai spontaniškai kaip labiausiai patikusius dalykus mini Lietuvos žmones 

ir Baltijos jūrą, pajūrio kurortus.  
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PL 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Lenkijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų lenkai kiek dažniau nurodo viešąjį transportą ir prastus kelius. 

PL 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Lenkijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip lenkai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilnių lenkai vertina labai gerai ir tai yra vienas iš lenkus į Lietuvą atvykti motyvuojančių 

veiksnių. Pramogų pasirinkimą sostinėje lenkai vertina gerai, tačiau tai dar neišnaudota galimybė 

prisitraukti į Lietuvą daugiau skirtingus interesus turinčių lenkų; 

 KURORTAI: Lietuvos kurortus lenkai vertina gerai, tačiau mažai tikėtina, kad dabar ar ateityje lenkai į 

Lietuvą vyks dėl Lietuvos kurortų; 

 ŽMONĖS: vietiniai gyventojai – vienas iš kelių svarbių veiksnių, turinčių įtaką šalies įvaizdžiui. Lenkai 

gerai vertina Lietuvos gyventojų svetingumą ir draugiškumą, tačiau patenkinamai – tolerantiškumą ir 

gebėjimą susikalbėti užsienio kalbomis; 

 SAUGUMAS: saugumas lenkams – privaloma higieninė kelionės norma. Lietuvą nusikalstamumo bei 

karo grėsmės aspektais lenkai vertina gerai, higienos aspektu - patenkinamai; 

 INFORMACIJA: turistams skirtos informacijos apie Lietuvą lenkams trūksta (jos pakankamumas 

vertinamas patenkinamai). Patenkinamai lenkai vertina ir informacijos apie Lietuvą sklaidą įvairiais 

vietinės žiniasklaidos kanalais ar žiniasklaidoje randamus teigiamus atsiliepimus apie Lietuvą. 
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Informacijos pakankamumas lenkams yra svarbus aspektus, turintis įtakos šalies įvaizdžiui. Daugiau 

teigiamų atsiliepimų Lenkijos žiniasklaidoje apie Lietuvą galėtų pagerinti Lietuvos įvaizdį; 

 PASIEKIAMUMAS: lenkams yra svarbu tiek patogus susisiekimas su šalimi, tiek priimtina skrydžių 

kaina, tiek viešojo transporto sistema šalyje. Susisiekimą su Lietuva lenkai vertina gerai, skrydžių 

kainas ir viešojo transporto sistemą – patenkinamai; 

 APGYVENDINIMAS: nors tarptautinius viešbučių tinklus Lietuvoje lenkai vertina patenkinamai, o 

apgyvendinimo galimybes ne viešbučiuose – prastai, apskritai apgyvendinimo sektoriaus vertinimas 

lenkų sprendimui vykti ar nevykti į Lietuvą ar šalies įvaizdžio vertinimui įtakos neturi; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: lenkams yra svarbus didelis kultūrinio turizmo objektų 

pasirinkimas ir Lietuvoje šį aspektą lenkai vertina gerai. Lietuvoje vykstantys aukšto meninio lygio 

koncertai ar festivaliai lenkus potencialiai galėtų sudominti, o įvairaus amžiaus žmonėms ar šeimoms 

su vaikais skirtos pramogos, aktyvaus laisvalaikio leidimo galimybės - nelabai; 

 MAITINIMAS: jei platus maitinimo įstaigų ar restoranų pasirinkimas lenkus motyvuoja ir turi įtakos 

šalies įvaizdžiui, tai maitinimosi kainas, meniu užsienio kalba ar personalo gebėjimą susikalbėti su 

užsieniečiais lenkai vertina kaip privalomą normą. Maitinimo įstaigų pasirinkimą, meniu užsienio kalba 

ar personalo gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais Lietuvoje lenkai vertina gerai, o maitinimosi kainas 

– patenkinamai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: lenkams yra svarbi aukšta aptarnavimo kokybė ir 

patogi galimybė į Lietuvą atvykti trumpam ar savaitgaliui. Galimybę atvykti į Lietuvą trumpam lenkai 

vertina gerai, aptarnavimo kokybę – patenkinamai. Turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės 

santykis – dar vienas lenkus į tam tikrą šalį vykti motyvuojantis veiksnys. Lietuvoje šį aspektą lenkai 

vertina patenkinamai. Galimybė nemokamai naudotis internetu, kaimo ar ekologinio turizmo 

pasiūlymai lenkams nėra svarbūs ir vargu, ar lemtų sprendimą vykti į konkrečią šalį. Tačiau 

kokybiškos SPA ir medicininės paslaugos lenkus sudominti galėtų. 

 
Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (lenkų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilniaus senamiestis ir architektūra; kultūrinio turizmo objektų gausa; patogumas 

atvykti trumpam ar savaitgaliui; susisiekimo su Lietuva patrauklumas; žmonių svetingumas ir 

draugiškumas; 

 SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: informacijos apie Lietuvą pakankamumas, pateikimas įvairiomis 

žiniasklaidos priemonėmis; skrydžių į Lietuvą kaina; žmonių tolerantiškumas, gebėjimas susikalbėti 

užsienio kalbomis; viešasis transportas; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: Vilnius – istorinis-kultūrinis centras; pramogos Vilniuje; aukšto meninio lygio 

renginiai; aukštos kokybės SPA ir medicininės paslaugos. 
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PL 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Lenkijos 
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15.13 Norvegija 

Didžioji dauguma turistų iš Norvegijos Lietuvoje lankėsi poilsio tikslu ir dažniausiai prieš tai Lietuvoje nėra 

buvę. Lietuva norvegų turistams dažniausiai yra vienintelis kelionės tikslas.  

 

Žodis „Lietuva“ Lietuvoje besilankiusiems norvegams dažniau asocijuojasi su gamta (miškai, peizažai ir pan.),   

Vilniumi bei jo senamiesčiu. Pastaroji asociacija norvegų turistams kyla dažniau nei daugumai iš kitų šalių 
atvykusių turistų.   

NOR 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Norvegijos 
 

 

 

Turistams iš Norvegijos būdinga: 

 didesnė dalis jų – vyrai (64% ); 

 daugiau tarp į Lietuvą atvykstančių norvegų – jaunesnio amžiaus (19-30 metų) (46%); 

 atostogoms per metus vidutiniškai skiria 3000-5000 eurų. Lietuvoje norvegų turistai dažniau išleido 

600-1000 eurų. 

 

 

Pagrindiniai faktoriai, paskatinę norvegus vykti į Lietuvą, yra pažįstamų žmonių rekomendacijos čia 
apsilankyti; Lietuva – dar neaplankyta šalis; Lietuva – kultūriškai artima, priimtina šalis. Dažniau nei turistai iš 

kitų šalių norvegai nurodė, kad į Lietuvą jie atvyko susidomėję šalies reklama.  
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NOR 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Norvegijos 

 

 

Prieš atvykdami į Lietuvą norvegai apie Lietuvą turėjo tik vidutiniškai informacijos ir daugiausiai apie šalį 

sužinojo paieškos sistemos Google pagalba. Dažniau nei turistai iš kitų šalių norvegai apie Lietuvą sužinojo 

klausydamiesi iš Lietuvos kilusių žmonių pasakojimų, naudodamiesi virtualiais socialiniais tinklais Facebook ir 
Google+ arba žiūrėdami video medžiagą internetinėje svetainėje Youtube. Palyginti su turistais iš kitų šalių 

norvegai apie Lietuvą rečiau sužinojo internete patalpintų straipsnių ar atsiliepimų pagalba.  

NOR 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Norvegijos 
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Atvykę į Lietuvą norvegai jiems reikiamos informacijos dažniau ieškodavo klausinėdami vietinių gyventojų, 

pažįstamų, naršydami paieškos sistemoje Google, teiraudamiesi jos apgyvendinimo vietose. Dažniau nei 

turistai iš kitų šalių norvegai kelionės metu užsukdavo į turizmo informacijos centrus arba aktualią informaciją 
rasdavo virtualiuose socialiniuose tinkluose.  

 
Būdami Lietuvoje norvegai informacijos pasigedo šiek tiek dažniau nei turistai iš kitų šalių. Dažniau jiems 

pritrūko informacijos apie viešąjį transportą ir vykstančius renginius. 

NOR 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Norvegijos 

 

 

Svarbiausi turizmo aspektai, į kuriuos norvegai atsižvelgia galvodami apie atostogų kelionės kryptį, yra šie: 

šalies saugumas karo grėsmės ir nusikalstamumo aspektais, galimybė maisto įstaigose lengvai susikalbėti su 
personalu ir pavalgyti už prieinamą kainą, šalies žmonių tolerancijos ir svetingumo lygis.  

 

Lyginant su turistais iš kitų šalių, rinkdamiesi šalį turistinei kelionei, norvegai dažniau atsižvelgia į šiuos 

aspektus:  

 šalies saugumas karo grėsmės aspektu;    

 platus įvairaus stiliaus ir įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; 

 pigūs skrydžiai lėktuvu;  

 informacijos apie šalį gausa ir teigiami atsiliepimai; 

 tarptautinių viešbučių tinklai; 

 šalies kurortai - pajūris su smėlėtais paplūdimiais, pušynais ir gausiu apgyvendinimo paslaugų 

pasirinkimu; 

 platus pramogų pasirinkimas sostinėje. 
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NOR 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Norvegijos 

 

 

 

 

Geriausiai Lietuvoje norvegai vertina tokius turizmo infrastruktūros Lietuvoje aspektus: priimtinos maitinimo 

įstaigų kainos, įvairios apgyvendinimo galimybės (viešbučiuose ir ne viešbučiuose), architektūriškai, istoriškai 
ir kultūriškai turtinga sostinė, pigių skrydžių į Lietuvą pasirinkimas.   

 

Turistų iš kitų šalių kontekste norvegai:  

 palankiau vertina Lietuvą tarptautinių viešbučių tinklų  bei galimybės apsistoti ne viešbučiuose (svečių 

namuose, apartamentuose ir pan.) aspektais; 

 geriau vertina Lietuvą susisiekimo požiūriu ir dažniau mano, kad į Lietuvą galima atskristi pigiai; 

 palankiau vertina šalies kurortus ir juose puoselėjamas gydomąsias tradicijas, pajūrį su pušynais ir 

gausiu apgyvendinimo paslaugų pasirinkimu; 

 rečiau vertina Lietuvą kaip saugią nusikalstamumo aspektu, juos rečiau žavi Vilniaus senamiestis ir jo 

architektūra.  

 dažniau nurodo, kad trūksta informacijos ir teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą.  
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NOR 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Norvegijos 

 

 

 
 

Tarp spontaniškai vardinamų 3 labiausiai Lietuvoje patikusių dalykų norvegai nurodo maistą ir Vilnių, jo 

objektus. Norvegai dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai nurodo, kad jiems patiko alkoholiniai gėrimai ar 

barų kultūra Lietuvoje, rečiau –  kad jiems patiko Baltijos jūra ir pajūrio kurortai.  
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NOR 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Norvegijos 

 

 

Spontaniškai vardindami jiems labiausiai Lietuvoje nepatikusius dalykus, tarp minimų dalykų turistai iš 

Norvegijos kiek dažniau minėjo oro sąlygas ir nemandagius, netolerantiškus žmones.  

NOR 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Norvegijos 

 

 

 

Analizuojant tai, kaip norvegai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilniaus istorinį-kultūrinį paveldą, senamiestį, architektūrą norvegai vertina labai gerai ir 

jiems tai yra svarbus, šalies pasirinkimui ir šalies įvaizdžio vertinimui įtaką turintis veiksnys. Pramogų 

pasirinkimą sostinėje norvegai vertina patenkinamai, tačiau šis aspektas neturi įtakos nei Lietuvos 

įvaizdžio vertinimui, nei šalies pasirinkimui; 

 KURORTAI: Lietuvos kurortus norvegai vertina labai gerai, tačiau kurortų vertinimas šalies 

pasirinkimui ar Lietuvos įvaizdžiui įtakos neturi; 
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 ŽMONĖS: vietinių gyventojų santykis su užsieniečiais – norvegus motyvuojantis ir įtaką šalies 

įvaizdžiui darantis veiksnys. Lietuvos gyventojų svetingumą, draugiškumą, toleranciją norvegai vertina 

gerai, gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais - prastai; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas – taip pat svarbus ir norvegus motyvuojantis kelionės kriterijus. Karo 

grėsmės norvegai Lietuvoje nejaučia, nusikalstamumo ir higienos situaciją šalyje norvegai vertina 

sąlyginai gerai; 

 INFORMACIJA: turistams svarbios informacijos apie šalį norvegai turi nepakankamai; nepakankama ir 

informacijos apie Lietuvą sklaida vietinės žiniasklaidos kanalais; teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą 

Norvegijos žiniasklaidos nėra arba yra nedaug. Informacijos apie Lietuvą pakankamumą ir teigiamus 

atsiliepimus norvegai vertina kaip būtiną, higieninį kelionės kriterijų, todėl gausesnė informacijos apie 

Lietuvą sklaida vietiniais žiniasklaidos kanalais būtų prasminga; 

 PASIEKIAMUMAS: patogus susisiekimas su šalimi – būtinas kriterijus norvegui renkantis kelionę. Pigūs 

skrydžiai į šalį ir gerai funkcionuojanti viešojo transporto sistema – norvegus motyvuojantys ir įtaką 

šalies įvaizdžiui darantys aspektai. Visus šiuos aspektus norvegai vertina labai gerai arba gerai; 

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimą viešbučiuose ar ne viešbučiuose norvegai taip pat vertina labai 

gerai. Tarptautinių viešbučių tinklų buvimą norvegai supranta kaip būtiną priimančios šalies elementą, 

o apgyvendinimas ne viešbučiuose norvegų nedomina; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: kultūrinio turizmo objektų gausą Lietuvoje norvegai vertina 

labai gerai ir tai jiems yra svarbu vykstant į užsienio šalį. Pramogomis įvairaus amžiaus žmonėms ar 

šeimoms su vaikais norvegus sudominti pavyktų sunkiai, o aktyvaus laiko leidimo galimybėmis ar 

aukšto meninio lygio renginiais norvegai susidomėti galėtų;  

 MAITINIMAS: svarbiausia norvegams – platus maitinimo įstaigų ar restoranų pasirinkimas, meniu 

užsienio kalbomis juose. Tai norvegus motyvuoja ir daro didelę įtaką šalies įvaizdžiui. Maitinimo 

įstaigų paslaugų kainos ir personalo gebėjimas susikalbėti su užsieniečiais klientais – norvegams 

svarbūs, tačiau įtakos šalies įvaizdžiui ar jų motyvacijai neturintys kriterijai. Visus Lietuvos „maisto 

kultūros“ elementus norvegai vertina gerai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: norvegus labai motyvuoja ir didelę įtaką šalies 

įvaizdžiui turi geras turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykis. Šį santykį Lietuvoje norvegai 

vertina gerai. Galimybė nemokamai naudotis internetu – dar vienas norvegams ir šalies įvaizdžiui 

svarbus kelionės elementas. Galimybes nemokamai naudotis internetu Lietuvoje norvegai vertina 

patenkinamai. Aukštą aptarnavimo kokybę norvegai supranta kaip privalomą šalies normą, tačiau 

Lietuvoje ją vertina patenkinamai. Norvegų nepavyktų pritraukti siūlant pasinaudoti aukštos kokybės 

SPA ar medicininėmis paslaugomis, tačiau patrauklūs kaimo ar ekologinio turizmo pasiūlymai juos 

sudominti galėtų.  

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (norvegų nuomone), galima 

išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; lankytinų vietų 

gausa; pigūs skrydžiai į Lietuvą; platus maitinimo įstaigų/ restoranų pasirinkimas ir meniu užsienio 

kalbomis; šalies saugumas; vietinių gyventojų svetingumas, draugiškumas, tolerantiškumas; geras 

kainos ir kokybės santykis; viešasis transportas; 

 SILPNĄSIAS puses: vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: nemokamas internetas; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: informacijos apie Lietuvą sklaida įvairiomis vietinės žiniasklaidos 

priemonėmis; patogumas atvykti trumpam ar savaitgaliui; aukšto meninio lygio renginiai; aktyvaus 

poilsio galimybės; ekologinio ar kaimo turizmo pasiūlymai. 
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NOR 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Norvegijos 
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15.14 Olandija 

Didžioji dauguma turistų iš Olandijos Lietuvoje lankosi atostogų, poilsiniais tikslais ir į Lietuvą atvyksta pirmą 

kartą. Maždaug pusė (48%) turistų iš Olandijos čia užsuko turėdami tikslą aplankyti ir kitas Baltijos šalis.  

Vardindami spontanines su Lietuva siejamas asociacijas, olandai dažniau minėjo gamtą, Baltijos jūrą ir pajūrio 
kurortus.  

NL 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Olandijos 

 

 

Turistams iš Olandijos būdinga: 

 didesnė dalis – vyrai (65%); 

 didesnė dalis – jaunimas (19-30 metų amžiaus) (57%); 

 vieni iš dažniausiai keliaujančių (36% jų teigia per metus turizmo tikslais keliaujantys vidutiniškai 4 ir 

kartus ir daugiau); 

 didžioji dalis per metus atostogoms vidutiniškai skiria 1000-3000 eurų; 

 kelionės metu Lietuvoje olandai dažniau nei kiti turistai lankosi pajūrio miestuose (Klaipėdoje, 

Palangoje). 

Dauguma į Lietuvą atvykusių olandų čia atvyko dėl to, kad tai – viena iš šalių, kurioje jie dar nėra buvę. Šis 

motyvas olandų turistams yra aktualesnis nei daugumai kitų  į Lietuvą atvykusių turistų.  

NL 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Olandijos 
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Prieš kelionę į Lietuvą olandai (dažniau nei turistai iš kitų šalių) apie Lietuvą yra girdėję iš lankstinukų, 

kelionių agentūrų, straipsnių lėktuvų žurnaluose, turizmo parodų; taip pat jie dažniau informacijos apie 

Lietuvą rado skaitydami straipsnius spaudoje ar  socialiniame tinkle Google+. 

NL 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Olandijos 

 

Didžioji dauguma olandų kelionės Lietuvoje metu aktualios informacijos ieškojo per paieškos sistemą Google. 

Šiuo informacijos šaltiniu jie, palyginti su iš kitų šalių į Lietuvą atvykusiais turistais, naudojosi kiek dažniau, o 
www.tic.lt – rečiau.  

NL 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Olandijos 
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Kitų šalių turistų kontekste olandai svarstydami kokią šalį pasirinkti turistinei kelionei:  

 

 dažniau atsižvelgia į šalies saugumą nusikalstamumo, higienos ir karo grėsmės aspektais; 

 daugiau dėmesio skiria galimybei naudotis nemokamu internetu viešosiose vietose; 

 domisi ekologinio turizmo galimybėmis; 

 dažniau atsižvelgia į galimybę apsilankyti tarptautiniuose aukšto meninio lygio renginiuose 

(koncertuose, festivaliuose ir pan.); 

 dažniau domisi pramogų pasirinkimu sostinėje, pramogų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms bei 

šeimoms su vaikais,  pasirinkimu, aktyvaus poilsio galimybių įvairove. 

NL 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Olandijos 

 

 

 

Palyginus su Lietuvoje apsilankiusiais turistais iš kitų šalių, olandams: 

 šiek tiek mažesnį įspūdį paliko sostinės architektūra, pramogų pasirinkimas joje ir renginių spektras; 

 dažniau trūko atsiliepimų ir informacijos apie šalį vietinėje žiniasklaidoje; 

 šiek tiek labiau užkliuvo tai,  jog ne visuose restoranuose buvo galima rasti meniu užsienio kalba. 
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NL 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Olandijos 

 

 

 

 

Spontaniškai nurodydami po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus olandai dažniau nurodo maisto ir gėrimų 
bei maitinimosi įstaigų kokybę ir įvairovę. Teigiamą įspūdį jiems taip pat paliko ir Lietuvos sostinė Vilnius, 

lankytini objektai joje.  
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NL 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Olandijos 

 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų olandai kiek dažniau minėjo nemandagius, netolerantiškus 

Lietuvos žmones ir taksi paslaugų kokybės ir kainos santykį.   

NL 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Olandijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip olandai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilnius olandams patinka, tačiau juos labiau motyvuoja Vilniaus senamiestis, architektūra 

nei Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas. Pramogų pasirinkimą Vilniuje olandai vertina patenkinamai, o 

tai potencialiai galėtų padėti į Vilnių pritraukti daugiau olandų; 

 KURORTAI: pajūrio kurortus olandai linkę vertinti geriau nei teikiančius gydomąsias paslaugas 

(pastarieji vertinami patenkinamai). Tiek vieni, tiek kiti kurortai olandus potencialiai sudominti galėtų; 

 ŽMONĖS: svetingą, draugišką santykį su užsieniečiais, gebant su jais susikalbėti įvairiomis kalbomis, 

olandai supranta kaip normą. Šalies įvaizdžio suvokimui gerokai didesnę įtaką turi gyventojų 

tolerancijos vertinimas, o šią Lietuvos gyventojų savybę olandai linkę vertinti patenkinamai. Vietinių 

gyventojų gebėjimą susikalbėti užsienio kalbomis olandai vertina prastai; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas olandams yra svarbus. Jei saugumą karo grėsmės ir higienos 

aspektais vertina kaip būtina kelionės šalies normą, tai nusikalstamumo situacijos vertinimas turi 

nemažą įtaką šalies įvaizdžio vertinimui. Lietuvos saugumą visais aspektais olandai vertina gerai; 

 INFORMACIJA: informacija apie šalį, jos pateikimo kanalai ar forma olandams nėra svarbi, įtakos 

šalies pasirinkimui ar jos įvaizdžiui neturi. Informacijos apie Lietuvą pakankamumą olandai vertina 

patenkinamai, sklaidą įvairiais kanalais – prastai, o teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą buvimą - prastai; 

 PASIEKIAMUMAS: šalies viešojo transporto sistema ir jos sklandus funkcionavimas, olandų vertinimu, 

yra labiau pačios šalies vidinis interesas, o susisiekimas su šalimi ir bilietų kainos olandams yra 

svarbūs kriterijai renkantis šalį kelionei. Visus su Lietuvos pasiekiamumu susijusius aspektus ir viešąjį 

transportą olandai vertina patenkinamai. Pigios bilietų kainos potencialiai galėtų pritraukti daugiau 

olandų į Lietuvą; 
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 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo galimybės olandams yra labiau nesvarbios nei svarbios. 

Tarptautiniai viešbučių tinklai olandus domina mažiau nei apgyvendinimo galimybės ne viešbučiuose. 

Šis apgyvendinimo sektorius padėtų sudominti olandus. Dabartines apgyvendinimo galimybes 

Lietuvoje olandai vertina patenkinamai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: kultūrinio turizmo objektų pasirinkimas olandams yra svarbus 

turistinės kelionės aspektas, turintis įtakos ir šalies įvaizdžiui, ir šalies pasirinkimui. Lankytinų objektų 

gausą Lietuvoje olandai vertina gerai;  

 MAITINIMAS: „maisto kultūra“ olandams yra svarbi. Didelis virtuvių pasirinkimas, meniu užsienio 

kalbomis ir susikalbėti su užsieniečiais gebantis personalas bei priimtinos kainos motyvuoja olandus ir 

daro didelę įtaką šalies vertinimui. Priimtinos maitinimo paslaugų kainos – svarbus, tačiau įtakos 

šalies vertinimui neturintis kriterijus. Maitinimosi kainas Lietuvoje olandai vertina labai gerai; įstaigų, 

virtuvių pasirinkimą - gerai, meniu užsienio kalbomis buvimą ir personalo gebėjimus susikalbėti su 

užsieniečiais – patenkinamai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: šalies įvaizdžio vertinimui įtakos turi ir olandus 

labiausiai motyvuoja aptarnavimo kokybė, geras kainos ir kokybės santykis ir galimybė internetu 

naudotis nemokamai. Kainos ir kokybės santykį ir galimybę nemokamai naudotis internetu Lietuvoje 

olandai vertina gerai, aptarnavimo kokybę – patenkinamai. Olandų nedomina galimybės į Lietuvą 

atvykti trumpam ar savaitgaliui, SPA ir medicininės paslaugos, tačiau galėtų sudominti patrauklūs 

kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymai.  

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (olandų nuomone), galima 
išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilniaus senamiestis ir architektūra; lankytinų vietų gausa; nemokamas 

internetas; nusikalstamumo situacija; turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; platus maitinimo 

įstaigų, restoranų pasirinkimas;  

 SILPNĄSIAS puses: vietinių gyventojų tolerantiškumas; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; susisiekimas su Lietuva; maitinimo įstaigų 

personalo gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais; meniu užsienio kalbomis;  

 PASLĖPTAS GALIMYBES: pigūs skrydžiai į Lietuvą; pramogų pasirinkimas Vilniuje; galimybė apsistoti 

ne viešbučiuose; aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms; kurortų 

paslaugos; kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymai. 
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NL 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Olandijos 
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15.15 Prancūzija 

Didžioji dauguma prancūzų Lietuvoje lankosi pirmą kartą.  

 

Paklausti, kokios spontaninės asociacijos jiems kyla išgirdus žodį „Lietuva“, prancūzai dažniau mini gamtą 
(ypač miškus ir ežerus). Kiek dažniau nei turistai iš kitų šalių prancūzams Lietuva asocijuojasi su prieinamomis 

kainomis ir studijomis.  

FR 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Prancūzijos 

 

 

 

Turistams iš Prancūzijos būdinga: 

 vieni dažniausiai keliaujančių: 33% jų turizmo tikslais keliauja 3 kartus per metus, o 35% - 4 kartus ir 

daugiau; 

 atostogoms skiria palyginus daug pinigų: 28% jų vidutiniškai per metus tam skiria 3000-5000 eurų, o 

30% – daugiau nei 5000 eurų; 

 apsilankymui Lietuvoje taip pat išleidžia šiek tiek daugiau nei vidutiniškai: dažniausiai po  600-1000 

eurų; 

 41% prancūzų, atvykdami į Lietuvą, naudojosi kelionių agentūros paslaugomis; 30% prancūzų po 

Lietuvą keliavo su grupe bei gidu; 

 tik dešimtadalis atvyko į Lietuvą pavieniui; 

 didelė dalis prancūzų apsistoja viešbučiuose, tačiau prancūzai, panašiai kaip ir Izraelio turistai, taip 

pat linkę rinktis ir privačius apartamentus. 

 

 

Turistai iš Prancūzijos dažniau (ir dažniau nei turistai iš kitų užsienio šalių) į Lietuvą atvyksta todėl, kad čia dar 

niekada nėra buvę (54%) arba todėl, kad sulaukė rekomendacijos čia apsilankyti iš pažįstamų žmonių (44%). 
Palyginus su kitais į Lietuvą atvykusiais turistais, prancūzams kelionę į Lietuvą dažniau pasiūlė kelionių 

agentūra.  
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FR 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Prancūzijos 

 

 

Prieš atvykdami į Lietuvą prancūzai teigia informacijos apie šalį turėję tik vidutiniškai (3,5 iš 5) ir ji jiems 

pasirodė randama sudėtingiau nei kitų šalių turistams. Dažniau nei turistai iš kitų šalių prancūzai prieš kelionę 
informacijos apie Lietuvą gavo kelionių agentūroje arba peržiūrėję reklaminius lankstinukus.  

FR 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Prancūzijos 
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Atvykę į Lietuvą prancūzai dažniau jiems reikalingos informacijos ieško paieškos sistemos Google pagalba, 

apgyvendinimo vietoje arba per vietinius gyventojus, pažįstamus. Palyginus su Lietuvoje viešėjusiais turistais 

iš kitų šalių prancūzai, ieškodami kelionės metu reikalingos informacijos, rečiau naudojosi www.tic.lt 
internetine svetaine.  

FR 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Prancūzijos 

 

 

Svarbesni aspektai, į kuriuos, rinkdamiesi turistinės kelionės kryptį, atsižvelgia prancūzai, yra visapusiškas 

šalies saugumas (ypač svarbus karo grėsmės klausimas) ir šalies žmonių savybės (paslaugumas, 
komunikabilumas ir tolerantiškumas).  

 

Kitų šalių turistų kontekste prancūzai rinkdamiesi užsienio šalį atostogoms: 

 daugiau dėmesio skiria šalies saugumui karo grėsmes aspektu; 

 nėra linkę sureikšminti šalies susisiekimo su šalimi patogumo, vietinių kurortų. 

  

http://www.tic.lt/
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FR 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Prancūzijos 

 

 

 

 

Palyginus su Lietuvoje apsilankiusiais turistais iš kitų šalių prancūzai turizmo infrastruktūros Lietuvoje 
aspektus vertina taip:  

 prancūzus labiau tenkina pigių skrydžių į Lietuvą pasirinkimas ir galimybė čia atvykus apsigyvendinti 

tarptautiniams tinklams priklausančiuose viešbučiuose; 

 jie šiek tiek mažiau nei kitų šalių turistai liko patenkinti šalies socialine aplinka ir atmosfera: šalies 

žmonių nevertina kaip itin šiltų, draugiškų ir svetingų. Taip pat prancūzams dažniau teko susidurti su 

kalbos barjeru, sunkumu susikalbėti su vietiniais gyventojais; 

 prancūzai šiek tiek prasčiau vertina SPA paslaugų kokybę, kaimo bei ekologiniam turizmą; 

 visos kitos sritys vertinamos palankiai, tačiau iš kitų šalių į Lietuvą atvykusių turistų kontekste 

prancūzų vertinimas nėra labai aukštas. 
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FR 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Prancūzijos 

 

 

 

 

Paprašyti spontaniškai nurodyti, kokie 3 dalykai jiems labiausiai patiko Lietuvoje, prancūzai dažniausiai (ir 
dažniau nei turistai iš kitų šalių) kaip labiausiai patikusį dalyką minėjo gamtą (žaluma, miškai, ežerai). Taip 

pat gerą įspūdį Lietuvoje viešėjusiems prancūzams paliko Vilnius, vietinė maisto ir gėrimų kultūra bei Lietuvos 

žmonės.  
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FR 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Prancūzijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų prancūzų turistai kiek dažniau nurodo čia valgytą maistą (o ypač 

jiems nepatiko tai, kad jis yra riebus).  

FR 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Prancūzijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip prancūzai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilnių prancūzai vertina labai gerai, tačiau juos labiau domina sostinės senamiestis, 

architektūra. Šis sostinės aspektas šalies įvaizdžiui turi didesnę įtaką nei sostinės istorinio-kultūrinio 

paveldo vertinimas. Pramogų pasirinkimą Vilniuje prancūzai vertina patenkinamai, o tai potencialiai 

galėtų padėti pritraukti daugiau prancūzų į Vilnių; 

 KURORTAI: Lietuvos kurortai prancūzų nedomina; 

 ŽMONĖS: vietiniai gyventojai – svarbus kriterijus, turintis įtakos visos šalies vertinimui. Lietuvos 

gyventojų svetingumą, draugiškumą, toleranciją prancūzai vertina gerai, gebėjimą susikalbėti su 

užsieniečiais - patenkinamai; 

 SAUGUMAS: karo grėsmės nebuvimas – privaloma turistinės kelionės norma prancūzams, o 

nusikalstamumo lygis ir higienos vertinimas turi didelę įtaką šalies įvaizdžiui. Lietuva prancūzams 

atrodo saugia šalimi tiek karo grėsmės, tiek nusikalstamumo aspektais. Kiek prasčiau vertinamas 

Lietuvos saugumas higienos aspektu; 

 INFORMACIJA: informacijos apie Lietuvą prancūzai neturi daug (jos kiekį vertina patenkinamai); 

informacijos apie Lietuvą sklaida įvairiomis vietinės žiniasklaidos priemonėmis bei teigiami atsiliepimai 
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apie Lietuvą Prancūzijoje yra gan skurdūs. Tačiau visi su informacija susiję aspektai prancūzams nėra 

svarbūs, t.y. neturi įtakos nei šalies pasirinkimui, nei jos vertinimui; 

 PASIEKIAMUMAS: šalies pasiekiamumo ir susisiekimo šalies viduje aspektus prancūzai suvokia kaip 

privalomą normą, kuri įtakos šalies vertinimui neturi. Susisiekimo su Lietuva patrauklumą, skrydžių 

kainas prancūzai vertina gerai, viešojo transporto sistemą Lietuvoje - patenkinamai; 

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo galimybes (tiek tarptautinius viešbučių tinklus, tiek galimybes 

apsistoti ne viešbučiuose) prancūzai taip pat vertina kaip privalomą, higieninį elementą. Tarptautinių 

viešbučių tinklų Lietuvoje teikiamas paslaugas prancūzai vertina labai gerai, ne viešbučių – gerai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: gausus kultūrinio turizmo objektų pasirinkimas – prancūzus 

motyvuojantis ir šalies įvaizdžiui svarbus aspektas. Lietuvoje šis kriterijus yra vertinamas labai gerai. 

Visos kitos pramogos - dar neatrastos galimybės pritraukti prancūzus į Lietuvą; 

 MAITINIMAS: prancūzams taip pat svarbi ir „maisto kultūra“. Lietuvoje esantį maitinimo įstaigų, 

restoranų pasirinkimą, meniu užsienio kalbomis buvimą prancūzai vertina gerai, personalo gebėjimą 

susikalbėti su užsieniečiais – labai gerai. Maitinimo paslaugų kainų lygis prancūzams neturi didelės 

įtakos šalies įvaizdžiui. Maitinimosi kainas Lietuvoje prancūzai vertina labai gerai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: prancūzams yra svarbi aptarnavimo kultūra ir geras 

paslaugų kainos ir kokybės santykis. Tai – prancūzus motyvuojantys ir šalies įvaizdžiui įtakos turintys 

kriterijai. Paslaugų kainos ir kokybės santykį Lietuvoje prancūzai vertina gerai, aptarnavimo kokybę – 

patenkinamai. Galimybė internetu naudotis nemokamai, SPA paslaugos, kaimo turizmo pasiūlymai 

prancūzų nesudomintų, o patogios galimybės atvykti į Lietuvą trumpam sudarymas, aukštos kokybės 

medicininės paslaugos ar ekologinio turizmo pasiūlymai galėtų tapti dar neišnaudotomis galimybėmis 

pritraukiant daugiau prancūzų į Lietuvą.  

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (prancūzų nuomone), galima 
išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilniaus senamiestis, architektūra; lankytinų vietų gausa; nusikalstamumo lygis; 

šalies saugumas higienos aspektu; vietinių gyventojų svetingumas, draugiškumas, tolerantiškumas; 

platus maitinimo įstaigų, restoranų pasirinkimas, meniu užsienio kalbomis, personalo gebėjimas 

susikalbėti su užsieniečiais; turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 SILPNĄSIAS puses: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; žmonių gebėjimas susikalbėti su užsieniečiais; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: pramogos Vilniuje; aukštos kokybės medicininės paslaugos; aktyvaus poilsio 

galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms; aukšto meninio lygio renginiai; ekologinio 

turizmo pasiūlymai. 
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FR 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Prancūzijos 
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15.16 Rusija 

Turistai iš Rusijos yra vieni dažniausiai Lietuvoje pakartotinai apsilankančių turistų – 67% jų Lietuvoje jau yra 

buvę 3 kartus ir daugiau; daugumai rusų turistų Lietuva yra vienintelis jų kelionės tikslas.  

 

Paprašyti pavardinti spontanines su Lietuva susijusias asociacijas, Lietuvoje viešintys rusų turistai dažniau (ir 

kiek dažniau nei iš kitų šalių atvykę turistai) minėjo gamtą (žalia šalis, miškų, ežerų ir upių kraštas) ir šalies 
grožį (gražus, prižiūrėtas kraštas).  

RU 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Rusijos 

 

 

Turistams iš Rusijos būdinga: 

 mažiausia jaunų žmonių dalis; didžioji dalis yra vidutinio (31 - 45 metų) (44%) ir vyresnio (46 ir 

daugiau metų) amžiaus (52%);  

 keliauja šiek tiek rečiau nei kitų šalių turistai (31% turizmo tikslais vidutiniškai keliauja 1 kartą per 

metus); 

 dažniausiai per metus atostogoms vidutiniškai skiria iki 1000 eurų. Lietuvoje, palyginti su turistais iš 

kitų šalių, išleidžia nemažai – apie 600-1000 eurų; 

 didžioji dalis (96%) rusų į Lietuvą atkeliauja savarankiškai. Lietuvoje dažnai apsistoja pas draugus, 

pažįstamus, gimines, rečiau nei turistai iš kitų šalių – viešbučiuose; 

 dažniau nei turistai iš kitų šalių lankosi pajūrio miestuose ar sveikatingumo paslaugomis garsėjančiose 

kurortuose: 33% rusų lankosi Palangoje, 21% - Druskininkuose; žino ir vertina Birštoną (12%). 

 

 

Pagrindiniais apsilankymo Lietuvoje motyvais rusai nurodo kelionės į Lietuvą patogumą, kultūrinį Lietuvos 

priimtinumą ir susidomėjimą Lietuvos gamta, pvz., paplūdimiais, Kuršių Nerija ir pan. Dažniau nei turistai iš 
kitų šalių rusai į Lietuvą atvyksta dėl patogaus susisiekimo ir dėl to, kad jiems patinka Lietuvos gamta, rečiau 

– nes jie dar čia nėra buvę.  
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RU 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Rusijos 

 

Dažniausiai apie Lietuvą rusų turistai išgirsta iš jau Lietuvoje apsilankiusių ir keliavusių pažįstamų. Dažniau nei 
turistai iš kitų šalių rusai, prieš atvykdami į Lietuvą, apie šią šalį yra skaitę straipsnius internete, matę Lietuvos 

reklamą lankstinukuose ar lauko reklamose. Rečiau nei kitų šalių turistai informacijos apie Lietuvą rusai 
nurodo gavę iš paieškos sistemos Google, socialinio tinklo Facebook, straipsnių apie Lietuvą lėktuvų 

žurnaluose, turizmo parodų.  

RU 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Rusijos 
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Atvykus į Lietuvą rusams dažniau nei daugumai kitų čia besilankančių turistų, papildomos informacijos ieškoti 

nereikia, o, jei atsiranda tokios informacijos poreikis, jie dažniau kreipiasi į vietinius gyventojus ir, dažniau nei 

turistai iš kitų šalių, kelionės metu aktualios informacijos ieško naršydami travel bloguose. Rečiau nei iš kitų 
šalių į Lietuvą atvykę turistai rusai jiems reikalingos informacijos Lietuvoje ieško paieškos sistemoje Google, 

turizmo centruose ar internetinėje svetainėje www.tic.lt, socialiniuose tinkluose.  

RU 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Rusijos 

 

 

Svarbiausi aspektai, į kuriuos atsižvelgiama renkantis šalį atostogoms, rusams yra šalies susisiekimo su šalimi 
patrauklumas, visapusiškas šalies saugumas (o ypač higienos aspektu), geras turizmo paslaugų ir maitinimosi 

įstaigų kainos ir kokybės santykis, vietinių gyventojų tolerantiškumas ir paslaugumas. Santykinai mažiau 

svarbu rusams yra pramogų ir aktyvių laisvalaikio formų pasirinkimo įvairovė, šalies sostinė kaip istorinis-
kultūrinis centras, aukšto meninio lygio renginiai. 

 

Kitų šalių turistų kontekste rusai, rinkdamiesi šalį atostogoms, dažniau atsižvelgia į šiuos aspektus: 

 šalies kurortus ir juose teikiamų paslaugų kokybę (gydomųjų paslaugų kokybę, pajūrį su paplūdimiais, 

pušynais ir gausiu apgyvendinimo paslaugų pasirinkimu, SPA, viešbučius); 

 informacijos apie šalį gausą; 

 patrauklius kaimo ar ekologinio turizmo pasiūlymus. 

 

  

http://www.tic.lt/
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RU 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Rusijos 

 

 

 

Vertindami turizmo Lietuvoje aspektus rusai išsiskiria tuo, kad: 

 Lietuvoje jiems patinka pajūrio ir sveikatingumo paslaugas teikiantys kurortai, paplūdimiai ir 

gydomosios paslaugos; 

 itin palankiai vertina galimybę be sunkumų susikalbėti su Lietuvos žmonėmis; 

 patenkinti SPA paslaugų kokybe; 

 santykinai geriau vertina aktyvaus poilsio Lietuvoje galimybes;  

 mano, jog atskristi į Lietuvą nėra pigu, ir pasigenda teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą savo šalies 

žiniasklaidoje. 
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RU 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Rusijos 

 

 

 

 

Paprašyti spontaniškai nurodyti po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus rusai dažniausiai (ir dažniau nei 
turistai iš kitų šalių) nurodo Lietuvos gamtą. Rusams Lietuvoje taip pat patinka vietiniai gyventojai, 

maitinimosi įstaigų ir patiekalų įvairovė, Baltijos jūra ir pajūrio kurortai.  
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RU 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Rusijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų rusai kiek dažniau nurodo aukštas kainas.  

RU 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Rusijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip rusai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: apibendrintai vertinant galima teigti, kad Vilnius rusams – dar neatrastas. Sostinė, jos 

istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra ar pramogos Vilniaus mieste šiuo metu nėra 

rusus motyvuojantis veiksnys vykti į Lietuvą. Sostinės vertinimas neturi įtakos ir bendrajam šalies 

įvaizdžiui. Šiaip Vilnių rusai vertina gerai, pramogas jame – patenkinamai; 

 KURORTAI: rusai labai gerai vertina Lietuvos kurortus, tačiau Lietuvos įvaizdžiui įtakos kurortų 

vertinimas neturi; 
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 ŽMONĖS: vietinių gyventojų požiūris į užsieniečius rusams yra svarbus ir tai turi nemažą įtaką šalies 

įvaizdžio vertinimui. Lietuvos gyventojų svetingumą, draugiškumą, tolerantiškumą ir gebėjimą 

susikalbėti su užsieniečiais rusai vertina gerai; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas rusams yra svarbus. Saugumą nusikalstamumo ir karo grėsmės 

aspektais rusai supranta kaip privalomą normą kelionei, o higieninis saugumas rusus motyvuoja ir 

daro teigiamą įtaką šalies vertinimui. Lietuvos saugumą higienos ir nusikalstamumo aspektais rusai 

vertina labai gerai, karo grėsmės aspektu - gerai; 
 INFORMACIJA: turėti pakankamai informacijos apie šalį, į kurią vyksta, rusams yra savaiminė norma. 

Informacijos apie Lietuvą pakankamumą rusai vertina gerai. Prasčiau rusai vertina šios informacijos 

sklaidą įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais ar teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą buvimą Rusijos 

žiniasklaidoje. Pastarieji informacijos aspektai įtakos rusų sprendimams ar Lietuvos įvaizdžiui neturi; 

 PASIEKIAMUMAS: rusams yra svarbus susisiekimo su šalimi patrauklumas. Tai - vienas iš sprendimą 

vykti į šalį lemiantis kriterijus. Bendrąjį susisiekimą su Lietuva rusai vertina gerai, tačiau patogumą į 

Lietuvą atvykti trumpam ar savaitgaliui – patenkinamai. Galimybės rusams patogiai atvykti trumpam 

sudarymas galėtų būti vertinamas kaip dar viena rusus potencialiai galėsianti pritraukti aplinkybė. 

Skrydžių pigumas rusams yra privaloma norma renkantis kelionę į šalį, tačiau skrydžių kainą į Lietuvą 

rusai vertina prastai; 

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo galimybės rusams nėra svarbios priimant sprendimą į kurią šalį 

vykti atostogauti. Apgyvendinimo vertinimas neturi įtakos ir šalies įvaizdžio vertinimui ar jos 

rekomendavimui. Apgyvendinimo galimybes Lietuvoje (tiek tarptautiniuose viešbučių tinkluose, tiek 

ne viešbučiuose) rusai vertina gerai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: rusai Lietuvoje lankosi dažnai, tačiau panašu, kad kultūrinio 

turizmo objektų lankymas – dar neišnaudota galimybė rusų atostogoms Lietuvoje. Neatrastomis 

galimybėmis rusams atostogaujant Lietuvoje laikytinos ir įvairios pramogos (aukšto meninio lygio 

renginiai, skirtingo amžiaus ar šeimoms su vaikais skirtos pramogos, aktyvaus laiko leidimo 

galimybės); 

 MAITINIMAS: rusus motyvuoja geras virtuvių ar restoranų pasirinkimas ir tai turi įtakos šalies 

įvaizdžio vertinimui ar jos rekomendavimui. Tačiau meniu buvimą užsienio kalba, personalo gebėjimą 

susikalbėti su užsieniečiais, maitinimo paslaugų kainas rusai suvokia kaip privalomą normą. Visus su 

maitinimo paslaugomis Lietuvoje susijusius aspektus rusai vertina gerai, o personalo gebėjimą 

susikalbėti rusiškai – labai gerai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: šalies atostogoms pasirinkimui, jos vertinimui ir 

rekomendavimui didelę įtaką turi aptarnavimo kokybė, paslaugų kainos ir kokybės santykis, 

medicininių paslaugų kokybė. Aptarnavimo ir medicininių paslaugų kokybę Lietuvoje rusai vertina 

patenkinamai, kainos ir kokybės santykį – prastai. Galimybę nemokamai naudotis internetu viešosiose 

vietose rusai vertina kaip būtiną, higieninę normą; Lietuvoje šią galimybę rusai vertina patenkinamai. 

SPA paslaugos ar kaimo turizmo pasiūlymai įtakos rusų šalies pasirinkimui ar jos rekomendavimui 

neturi, o galimybės patogiai atvykti į Lietuvą trumpam sudarymas galėtų tapti viena iš priemonių 

pritraukti į Lietuvą daugiau rusų. 

 
Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (rusų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Lietuvos saugumas higienos aspektu; susisiekimo patrauklumas; vietiniai 

gyventojai; platus įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; 

 SILPNĄSIAS puses: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: patogi galimybė atvykti trumpam ar savaitgaliui; Vilniaus istorinis-kultūrinis 

paveldas, senamiestis, pramogos; kultūrinio turizmo objektai; aukšto meninio lygio renginiai; 

aktyvaus poilsio galimybės; pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms. 
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RU 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Rusijos 

 
 



207 

 

15.17 Suomija 

Didžioji dauguma iš Suomijos atvykstančių turistų Lietuvoje lankosi poilsio tikslais. Didžioji dalis į Lietuvą 

atvykusių suomiai lankosi čia pirmą kartą (68%). Beveik pusė suomių į Lietuvą užsuka keliaudami po visas  

Baltijos šalis. Suomiai Lietuvoje apsistoja trumpam: 70% jų čia apsistoja 1-3 naktims.  
 

Dažniau nei turistai iš kitų šalių suomiai spontaniškai su Lietuva sieja tokias asociacijas: Vilnius ir jo 
senamiestis; Lietuva kaip viena iš Baltijos šalių; lietus; prieinamos kainos.  

FIN 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Suomijos 

 

 
 

Turistams iš Suomijos būdinga: 

 didesnė dalis - moterys (68%); 

 keliauja gan dažnai (35% jų turizmo tikslais per metus vidutiniškai keliauja 3 kartus, o atostogoms  

išleidžia daugiau nei vidutiniškai: 26% suomių nurodo atostogoms skiriantys 3000-5000 eurų); 

 į Lietuvą dažniau atvyksta naudodamiesi kelionių agentūros paslaugomis, o keliauja su grupe ir gidu 

(30%). Didžioji dauguma apsistoja viešbučiuose; suomiai kiek dažniau nei turistai iš kitų šalių (4%), 

renkasi kaimo turizmo sodybas; 

 suomiai į Lietuvą dažniau atvyksta su draugais be vaikų (44%); 

 Lietuvoje suomiai būtinai aplanko Vilnių; 58% suomių apsilanko ir Trakuose. Rečiau nei turistai iš kitų 

šalių suomiai lankosi pajūryje (Palangoje, Klaipėdoje ar Kuršių Nerijoje). 

 

 

Į Lietuvą suomiai dažniau (ir dažniau nei turistai iš kitų šalių) vyksta, nes juos domina šalies kultūra ir istorija, 
bei dėl to, kad Lietuva - viena iš šalių, kurioje jie dar nesilankė. Kiek dažniau nei turistai iš kitų šalių suomiai 

nurodo ir tai, kad į Lietuvą atvyko dėl patogios galimybės atvykti čia trumpam, savaitgalio kelionei.  
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FIN 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Suomijos 

 

 

Prieš išvykstant į Lietuvą, lyginant su kitų šalių turistais, suomiai turėjo mažiau informacijos apie Lietuvą, 

tačiau ją nebuvo sudėtinga rasti. Dažniau nei turistai iš kitų šalių informacijos apie Lietuvą suomiai gavo 
apsilankę kelionių agentūroje, skaitydami lankstinukus ar straipsnius lėktuvų žurnaluose, naudodamiesi 

socialiniu tinklu Google+ ar vartydami vietinę spaudą. 

FIN 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Suomijos 
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Būdami Lietuvoje suomiai dažniau nei turistai iš kitų šalių informacijos yra linkę ieškoti apgyvendinimo vietose 

bei turizmo informacijos centruose, tačiau rečiau lankosi www.tic.lt.  

FIN 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Suomijos 

 

 

 

Renkantis šalį turistinei kelionei svarbiausi aspektai suomiams yra lankytinų kultūrinio turizmo vietų gausa, 
šalies saugumas karo grėsmes ir nusikalstamumo aspektais bei galimybė lengvai susikalbėti su aptarnavimo 

srityje dirbančiais žmonėmis. Mažiausiai dėmesio Suomijos turistai kreipia į tai, ar šalyje yra aktyvaus poilsio 
galimybės, aukštos kokybės sveikatingumo paslaugos, kaimo ar ekologinis turizmas. 

 

Kitų šalių turistų kontekste suomiai, rinkdamiesi šalį turistinei kelionei, dažniau kreipia dėmesį į šiuos 
aspektus: 

 lankytinų kultūrinio turizmo objektų (muziejų, galerijų, bažnyčių, dvarų ir kt.) gausa; 

 tarptautinių viešbučių tinklai bei galimybė apsistoti ne viešbučiuose (svečių namuose, apartamentuose 

ir pan.); 

 pigių skrydžių.  
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FIN 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Suomijos 

 

 

 

 

 

Geriausiai suomiai vertina lankytinų kultūrinio paveldo objektų gausą, Vilnių ir jo senamiestį, kultūrinį-istorinį 

paveldą. Suomius Lietuvoje tenkina ir aptarnavimo kokybė, turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis. Šiuos 

aspektus suomiai vertina kiek geriau nei iš kitų šalių į Lietuvą atvykę turistai. Santykinai mažiau suomiai yra 
patenkinti pramogų pasirinkimu sostinėje, o gydomosios paslaugos kurortuose juos domina mažiausiai iš visų 

Lietuvoje apsilankiusių turistų.  
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FIN 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Suomijos 

 

 

 

 

Spontaniškai nurodydami po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus suomiai dažniau nei turistai iš kitų šalių 
nurodo Vilnių, Trakus bei lankytinus objektus juose, kiek rečiau nei kiti – Baltijos jūrą ar prie jos esančius 

kurortus.  
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FIN 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Suomijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų suomiai kiek dažniau mini viešąjį transportą (jo aukštas kainas), 
pramogų trūkumą (trūksta lankytinų vietų, nėra naktinio gyvenimo) ir kalbos barjerą (sunkumus susikalbant 

su vietiniais gyventojais anglų kalba).  

FIN 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Suomijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip suomiai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: šalies sostinė, suomiams renkantis šalį kelionei, yra labai svarbi. Vilnių, jo istorinį-kultūrinį 

paveldą, senamiestį, architektūrą suomiai vertina labai gerai. Pramogų pasirinkimą Vilniuje suomiai 

vertina gerai, tačiau tai – dar neišnaudota galimybė pritraukiant suomius į Lietuvą; 

 KURORTAI: Lietuvos kurortai suomių nedomina, jų vertinimas neturi įtakos nei Lietuvos pasirinkimui, 

nei jos rekomendavimui; 

 ŽMONĖS: vietinių gyventojų charakteristikos suomiams yra svarbios, tačiau didelės įtakos šalies 

vertinimui ar jos rekomendavimui neturi. Lietuvos gyventojų svetingumą, draugiškumą, 

tolerantiškumą suomiai vertina gerai, gebėjimą susikalbėti užsienio kalbomis - patenkinamai; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas suomiams yra svarbus kelionės kriterijus, kurį jie suvokia kaip 

privalomą. Lietuvos saugumą karo grėsmės ir nusikalstamumo aspektais suomiai vertina gerai, 

saugumą higienos aspektu - patenkinamai; 
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 INFORMACIJA: suomių apie Lietuvą turimos informacijos kokybę apibendrintai galima būtų vertinti 

patenkinamai. Informacijos apie šalį pakankamumas suomiams yra svarbus kelionės kriterijus, tačiau 

tiesiog teigiamų atsiliepimų pateikimas vietinėje žiniasklaidoje suomių sprendimams ar šalies 

vertinimui įtakos nedaro. Informacijos apie Lietuvą pateikimas įvairiais Suomijos žiniasklaidos kanalais 

būtų prasmingas; 

 PASIEKIAMUMAS: susisiekimas su šalimi ir šalies viešojo transporto sistema suomiams yra svarbus 

šalies vertinimo kriterijus. Susisiekimo su Lietuva patrauklumą ir viešojo transporto sistemą suomiai 

vertina gerai, skrydžių į Lietuvą kainas - patenkinamai; 

 APGYVENDINIMAS: galimybė apsistoti ne viešbučiuose suomius motyvuoja labiau nei tarptautiniai 

viešbučių tinklai. Apgyvendinimo galimybes Lietuvoje suomiai vertina gerai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: gausus kultūrinio turizmo objektų pasirinkimas suomiams – itin 

svarbus ir šalies įvaizdžiui įtaką darantis kelionės elementas. Lankytinų vietų gausą Lietuvoje suomiai 

vertina labai gerai. Aukšto meninio lygio renginiai, aktyvaus poilsio galimybės suomiams nebūtų 

svarbios ir beveik neturėtų įtakos šalies vertinimui. Kiek didesnį suomių sudominimo potencialą turi 

pramogos, skirtos įvairaus amžiaus žmonėms ar šeimoms su vaikais; 

 MAITINIMAS: visus „maisto kultūros“ elementus Lietuvoje suomiai vertina gerai ir visi jie – svarbūs 

kelionės elementai. Meniu užsienio kalbomis buvimas ir galimybė susikalbėti su maitinimo įstaigų 

personalu suomiams yra kiek svarbiau nei platus virtuvių, restoranų pasirinkimas ar maitinimo kainos; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: labiausiai suomius motyvuoja ir turi sąlyginai didesnę 

įtaką šalies vertinimui – aptarnavimo kokybė ir galimybė nemokamai naudotis internetu. Abu šiuos 

kelionės kriterijus Lietuvoje suomiai vertina gerai. Gerą turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykį 

suomiai suvokia kaip privalomą pasirinktos kelionės elementą, o Lietuvoje šį kriterijų suomiai vertina 

labai gerai. Kaimo ar ekologinio turizmo pasiūlymais, medicininėmis paslaugomis suomius sudominti 

pavyktų sunkiau, o ir tai neturėtų jokios įtakos jų šalies pasirinkimo sprendimui ar šalies vertinimui. 

„Slaptomis galimybėmis“, siekiant pritraukti suomius į Lietuvą, gali būti laikomos aukštos kokybės SPA 

paslaugos ar patogios galimybės suomiams į Lietuvą atvykti trumpam ar savaitgaliui sudarymas. 

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (suomių nuomone), galima 
išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilniaus istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis, architektūra; kultūrinio turizmo 

objektų gausa; aptarnavimo kokybė; galimybė nemokamai naudotis internetu; susisiekimo su Lietuva 

patrauklumas; galimybė apsistoti ne viešbučiuose; meniu užsienio kalbomis ir galimybė susikalbėti su 

maitinimo įstaigų personalu; 

 SILPNĄSIAS puses: nėra; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: informacijos apie Lietuvą pakankamumas; skrydžių į Lietuvą kaina; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: informacijos apie Lietuvą sklaida įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais; 

pramogos Vilniuje ir pramogos įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms; patogumas atvykti trumpam ar 

savaitgaliui; SPA paslaugos. 
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FIN 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Suomijos 

 



215 

 

15.18 Švedija 

85% turistų iš Švedijos Lietuvoje lankosi poilsiniais tikslais. Didesnė dalis švedų Lietuvoje lankosi pirmą kartą 

(68%).  

 
Nurodydami žodį „Lietuva“ išgirdus spontaniškai kylančias asociacijas švedai dažniau mini Lietuvos gamtą, 

istorijos aspektus, Baltijos jūrą ir prie jos išsidėsčiusius kurortus. Dažniau nei turistams iš kitų šalių Lietuva 
švedams asocijuojasi su prieinamomis kainomis.  

SE 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Švedijos 

 

 

 

 

Lietuvoje viešintys turistai iš Švedijos: 

 Dažniau yra vyresnio amžiaus žmonės (46 metų ir daugiau); 

 vieni iš dažniausiai keliaujančių (29% švedų per metus turizmo tikslais vidutiniškai keliauja 4 kartus ir 

daugiau); 

 kelionėms išleidžia santykinai nedaug (per metus atostogoms vidutiniškai skiria  iki 1000 eurų); 

 kelionei į Lietuvą dažniau išleido 400-600 eurų; 

 vykdami į Lietuvą švedai neretai linkę naudotis kelionių agentūros paslaugomis; 

 Lietuvoje švedai linkę apsistoti ir ilgesniam laikotarpiui (50% švedų nurodo Lietuvoje apsistoję 4-7 

naktims).  

 tarp švedų yra kiek daugiau apsistojančių ir kempinguose; 

 švedai, lyginant su turistai iš kitų šalių, kiek dažniau lankėsi Lietuvos pajūryje: Klaipėdoje, Kuršių 

Nerijoje. 

 

Į Lietuvą švedus atvykti motyvuoja tai, kad Lietuva jiems kultūriškai artima, priimtina šalis; Lietuvą aplankyti 

jiems rekomenduoja draugai ar pažįstami. Rečiau nei turistai iš kitų šalių švedai domisi Lietuvos kultūra ir 
istorija.  
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SE 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Švedijos 

 

 

Prieš kelionę informacijos apie Lietuvą švedai daug neturėjo, tačiau jos nebuvo sudėtinga rasti. Dažniausiai 

tokios informacijos švedai ieško paieškos sistemos Google pagalba. Lyginant su turistais iš kitų šalių rečiau 
informacijos apie Lietuvą švedai gauna iš pažįstamų ar iš Lietuvos kilusių žmonių pasakojimų, lankstinukų ar 

straipsnių lėktuvų žurnaluose, straipsnių internete.  

SE 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Švedijos 
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Lietuvoje aktualios informacijos švedai kiek dažniau linkę ieškoti apgyvendinimo vietoje bei turizmo 

informacijos centruose. Paieškos sistema Google švedai, lyginant su turistais iš kitų šalių, naudojasi rečiau, o 

travel blogais – dažniau.  

Dažniau nei turistams iš kitų šalių švedams buvo neaiškus kelių ženklinimas, trūko nuorodų, informacijos apie 

vykstančius renginius. 

SE 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Švedijos 

 

 

Svarbiausi dalykai, į kuriuos rinkdamiesi užsienio šalį turistinei kelionei atsižvelgia Švedijos piliečiai, yra 
visapusiškas šalies saugumas (ypač karo grėsmės aspektu), išvystyta maisto ir gėrimų kultūra (priimtinos 

maitinimosi įstaigų kainos ir platus virtuvių pasirinkimas, galimybė susikalbėti su aptarnaujančiu personalu ir 

gauti meniu užsienio kalba), aukštos kokybės aptarnavimas ir vietinių žmonių savybės (draugiškumas, 
paslaugumas ir tolerantiškumas).  

 

Kitų šalių turistų kontekste Švedijos piliečiams renkantis turistinę kelionę dažniau yra svarbu: 

 šalies saugumas karo grėsmės aspektu; 

 platus įvairaus stiliaus ir įvairių šalių virtuvių, restoranų pasirinkimas; 

 galimybė apsistoti tiek tarptautiniams viešbučių tinklams priklausančiuose viešbučiuose, tiek galimybė 

apsistoti ne viešbučiuose; 

 informacijos apie šalį gausa ir teigiami atsiliepimai vietinėje žiniasklaidoje; 

 švedų turistus dažniau domina  kaimo turizmo pasiūlymai ir ekologinio turizmo galimybės. 
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SE 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Švedijos 

 

 

 

Lyginant su turistais iš kitų šalių švedai turizmo infrastruktūros aspektus Lietuvoje vertina taip: 

 dažniau mano, kad Lietuva yra  saugi nusikalstamumo ir karo grėsmės aspektais; 

 geriau vertina galimybę į Lietuvą atskristi pigiai, atvykti čia trumpam ar savaitgaliui (pramogauti, 

apsipirkti, gerai praleisti laiką ir pan.); 

 palankiau vertina įvairias aktyvaus poilsio galimybes ir pramogų pasiūlą įvairaus amžiaus žmonėms; 

 kiek prasčiau vertina Lietuvos žmonių tolerantišką; 

 juos mažiau nei kitus turistus sužavėjo sostinė, pramogų pasirinkimas bei Lietuvos kurortai (nors 

nemaža dalis švedų apskritai negalėjo įvertinti kurortų situacijos Lietuvoje). 
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SE 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Švedijos 

 

 

 

Paprašyti spontaniškai nurodyti 3 labiausiai Lietuvoje patikusius dalykus švedai kiek dažniau nurodo Lietuvoje 
valgytą maistą, Vilnių ir jo kultūrinį-istorinį paveldą. Tačiau tarp labiausiai patikusių dalykų šiuos dalykus, kaip 

ir Lietuvos gamtą, švedai, lyginant su iš kitų šalių į Lietuvą atvykusiais turistais, nurodo rečiau.  
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SE 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Švedijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų švedai kiek dažniau nei kitus dalykus nurodo maistą, žmonių 
nemandagumą, sunkumus susikalbant su vietiniais žmonėmis, vidinio susisiekimo aspektus, aukštas kainas ir 

elgetaujančius žmones.  

SE 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Švedijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip švedai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: šalies sostinė nėra švedus vykti į šalį motyvuojantis veiksnys. Kiek svarbiau švedams yra 

tai, kad sostinė turėtų gražų senamiestį ir architektūrą, o sostinė kaip istorijos ir kultūros centras 

švedams yra mažiau svarbi. Pramogos Vilniuje švedams yra kol kas dar neatrastos laiko leidimo 

galimybės Lietuvoje. Vilniaus istorinį-kultūrinį paveldą, senamiestį švedai vertina patenkinamai, 

pramogų pasirinkimą – dar prasčiau; 

 KURORTAI: Lietuvos kurortai švedams nėra žinomi ir nelabai jų domina; 

 ŽMONĖS: švedus motyvuoja ir šalies įvaizdžiui įtaką turi vietinių gyventojų svetingumas ir 

draugiškumas; gyventojų tolerantiškumą ir gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais švedai suvokia kaip 

privalomą normą. Lietuvos gyventojų charakteristikas švedai vertina prastai: draugiškumą – 
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patenkinamai, svetingumą ir tolerantiškumą – prastai, gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais – dar 

prasčiau; 

 SAUGUMAS: saugumas švedams – vienareikšmiškai svarbiausias kelionės elementas, turintis 

didžiausią įtaką švedų šalies pasirinkimui ir šalies vertinimui, rekomendavimui. Lietuvos saugumą 

visais aspektais švedai vertina labai gerai; 

 INFORMACIJA: pakankama informacija apie šalį, į kurią vykstama, jos sklaida įvairiais vietinės 

žiniasklaidos kanalais švedams yra suvokiama kaip higieninė norma; kiek mažiau svarbūs yra teigiami 

atsiliepimai apie šalį vietinėje žiniasklaidoje. Informacijos apie Lietuvą švedai turi nedaug, prastai 

vertinama ir jos sklaida vietinėje žiniasklaidoje, teigiamų atsiliepimų buvimas; 

 PASIEKIAMUMAS: patrauklus susisiekimas su šalimi – švedų pasirinkimą motyvuojantis veiksnys, 

viešojo transporto sistemą ir skrydžių kainas suvokiant kaip privalomą higieninę normą. Visus Lietuvos 

pasiekiamumo aspektus ir viešąjį transportą švedai vertina patenkinamai; 

 APGYVENDINIMAS: turistų apgyvendinimas švedams – būtinas kelionės šalies elementas. 

Apgyvendinimą viešbučių tinkluose ar ne viešbučiuose Lietuvoje švedai vertina patenkinamai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: kultūrinio turizmo objektų gausa švedams yra svarbus, įtaką 

šalies vertinimui turintis kriterijus. Šių objektų gausą Lietuvoje švedai vertina gerai. Aukšto meninio 

lygio renginiai Lietuvoje švedų nedomina, o pramogos įvairaus amžiaus žmonėms ar šeimoms su 

vaikais, aktyvaus poilsio galimybės švedus sudominti, tinkamai jas komunikuojant, sudominti galėtų; 

 MAITINIMAS: maitinimosi paslaugų kokybė švedams yra svarbi, lemia šalies vertinimą ir jos 

rekomendavimą. Kiek mažiau svarbios švedams yra maitinimosi paslaugų kainos (jas švedai suvokia 

kaip neišvengiamą normą). Maitinimo paslaugų kainas ir meniu užsienio kalbomis buvimą Lietuvoje 

švedai vertina gerai; virtuvių, restoranų pasirinkimą, personalo gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais - 

patenkinamai; 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: švedų šalies pasirinkimui ir jos vertinimui didžiausią 

įtaką turi aptarnavimo kokybė ir geras turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis. Paslaugų kainos ir 

kokybės santykį Lietuvoje švedai vertina patenkinamai, aptarnavimo kokybę – prastai. Galimybę 

viešosiose vietose nemokamai naudotis internetu švedai suvokia kaip privalomą normą (ją Lietuvoje 

vertina prastai). Galimybė į Lietuvą atvykti trumpam ar savaitgaliui švedų nelabai domina, o SPA ar 

medicininės paslaugos, kaimo ar ekologinio turizmo pasiūlymai švedus potencialiai sudominti galėtų.  

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (švedų nuomone), galima išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: šalies saugumas (visais aspektais); kultūrinio turizmo objektų gausa; meniu 

užsienio kalbomis; 

 SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; vietinių gyventojų svetingumas; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykis; virtuvių, restoranų 

pasirinkimas, personalo gebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis; susisiekimo su Lietuva 

patrauklumas; vietinių gyventojų draugiškumas; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: teigiami atsiliepimai apie Lietuvą vietinėje žiniasklaidoje; aukštos kokybės 

SPA ir medicininės paslaugos; pramogos sostinėje, įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms, aktyvaus 

poilsio galimybės; ekologinio ir kaimo turizmo pasiūlymai. 
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SE 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Švedijos 
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15.19 Vokietija 

Didžioji dauguma vokiečių Lietuvoje lankosi poilsio tikslais (85%), o į Lietuvą atvyksta pirmą kartą (64%). 

Kelionę į Lietuvą vokiečiai neretai derina su kelionėmis į kitas šalis (40%).  

 
Paprašyti pavardinti, su kuo jiems spontaniškai asocijuojasi žodis „Lietuva“, turistai iš Vokietijos dažniau mini 

Lietuvos gamtą, Baltijos jūrą ir pajūrio kurortus, Vilnių, istorinius aspektus. 

DE 1 grafinė iliustracija 

Su Lietuva siejamos spontaninės asociacijos. Žaliai žymimos asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – asociacijos, kurias šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama 
nuo turistų iš Vokietijos 

 

 

Turistams iš Vokietijos būdinga: 

 maždaug tolygus visų amžiaus grupių, vyrų ir moterų pasiskirstymas; 

 didžioji dalis vokiečių turizmo tikslais keliauja vidutiniškai 2 kartus per metus ir dažniausiai kelionėms 

per metus vidutiniškai išleidžia 1000-3000 eurų; kelionei į Lietuvą dažniau išleido 600-1000 eurų; 

 į Lietuvą dažniau atvyksta su draugais be vaikų; 

 dažniau apsistoja viešbučiuose; 

 dažniau apsilanko Trakuose bei Lietuvos pajūryje - Klaipėdoje, Kuršių Nerijoje. 

 

 

Dažniau (ir dažniau nei turistai iš kitų šalių) turistai iš Vokietijos į Lietuvą atvyksta domėdamiesi šalies kultūra 
ir istorija; dėl kultūrinio Lietuvos artimumo, priimtinumo ar atsižvelgę į pažįstamų rekomendacijas. Lyginant su 

turistai iš kitų šalių Lietuvoje vokiečiai dažniau lankosi dėl Lietuvos gamtos, gero paslaugų kainos ir kokybės 

santykio bei kelionių agentūros pasiūlymų.  
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DE 2 grafinė iliustracija 

Sprendimo vykti į Lietuvą motyvai. Žaliai žymimi motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei turistai iš kitų 
šalių, pilkai – motyvai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš 
Vokietijos 

 

 

Prieš atvykdami į Lietuvą informacijos apie šalį vokiečiai daugiau gavo iš pažįstamų atsiliepimų arba ieškodami 
informacijos paieškos sistemoje Google. Vykti į Lietuvą vokiečiams gerokai dažniau pasiūlo kelionių agentūros. 

Rečiau nei turistai iš kitų šalių vokiečiai naudojasi paieškos sistema Google, skaito straipsnius internete ar 
lėktuvų žurnaluose, žiūri reportažus per televiziją, mato lankstinukus apie Lietuvą, ar informacijos ieško 

Youtube, Google +. 

DE 3 grafinė iliustracija 

Informacijos apie Lietuvą šaltiniai prieš kelionę. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo dažniau nei 
turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriuos šios šalies turistai paminėjo rečiau nei turistai iš kitų šalių. Skaičiuojama nuo 
turistų iš Vokietijos 
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Lietuvoje vokiečiai aktualios informacijos dažniau ieško paieškos sistemoje Google arba teiraudamiesi vietinių 

gyventojų. Palyginus su turistais iš kitų šalių, vokiečiai, ieškodami jiems aktualios informacijos, rečiau naršė 

internetinėje svetainėje www.tripadvisor.com.  

DE 4 grafinė iliustracija 

Turistams aktualios informacijos paieškos šaltiniai viešint Lietuvoje. Žaliai žymimi šaltiniai, kuriais šios šalies turistai 
naudojosi dažniau nei turistai iš kitų šalių, pilkai – šaltiniai, kuriais šios šalies turistai naudojosi rečiau nei turistai iš kitų 
šalių. Skaičiuojama nuo turistų iš Vokietijos 

 

 

 

 

Renkantis kelionę į užsienio šalį vokiečiams svarbus šalies saugumas (o ypač karo grėsmės aspektas), 
priimtinos kainos maitinimosi įstaigose, šalies sostinės architektūrinis paveldas ir susisiekimo su šalimi 

patogumas. 

 

Turistų iš kitų šalių kontekste vokiečiai, rinkdamiesi turistinės kelionės kryptį, dažniau atsižvelgia į šiuos 

aspektus: 

 pigūs skrydžiai ir galimybė apsistoti ne viešbučiuose (svečių namuose, apartamentuose ir pan.);    

 informacijos apie šalį gausa ir sklaida įvairiais kanalais; 

 aktyvaus poilsio galimybės; 

 platus pramogų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms bei šeimoms su vaikais, pasirinkimas; 

 organizuojami įvairūs, tarptautiniai aukšto meninio lygio koncertai, festivaliai ar kiti renginiai; 

 šalies kurortai - tai SPA centrai, viešbučiai bei pramogos, kurios teikiamos turistams ištisus metus; 

 patrauklūs kaimo turizmo pasiūlymai ir plačios ekologinio turizmo galimybės. 
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DE 5 grafinė iliustracija 

Aspektų svarba, renkantis užsienio šalį atostogoms. Skaičiuojama nuo turistų iš Vokietijos 

 

 

 

 

Vokiečiams patiko Vilnius, jo senamiestis, istorinis-kultūrinis paveldas. Lietuvoje vokiečiams netrūksta 
kultūrinio turizmo objektų, tenkina ir maitinimosi įstaigų pasirinkimas ir aptarnavimas jose (meniu užsienio 

kalbomis, susikalbėti su užsieniečiais gebantis personalas, priimtinos kainos). Teigiamai vokiečiai vertina ir 

apgyvendinimo galimybes (tiek tarptautinius viešbučių tinklus, tiek galimybes apsistoti ne viešbutyje), 
susiekimo su Lietuva patrauklumą, gyventojų svetingumą. 

 

Lyginant su turistais iš kitų šalių vokiečiai: 

 dažniau mano, kad Lietuvoje daugelyje maitinimo įstaigų galima rasti meniu užsienio kalba; 

 palankiau vertina susisiekimo su Lietuva patrauklumą; 

 kiek prasčiau vertina pramogų pasirinkimo galimybes Vilniuje; 

 juos mažiau tenkina Lietuvos maitinimo įstaigų, restoranų kainos ir turizmo kainos bei paslaugų 

kokybės santykis. 
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DE 6 grafinė iliustracija 

Aspektų Lietuvoje vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Vokietijos 

 

 

 

 

Spontaniškai nurodydami po 3 Lietuvoje labiausiai patikusius dalykus vokiečiai dažniau nurodo Vilnių ir jame 

aplankytus objektus bei Lietuvos gamtą. Lyginant su turistais iš kitų šalių vokiečiai tarp labiausiai patikusių 

dalykų dažniau mini ir alkoholinius gėrimus, barus, rečiau – maisto kultūros sudedamąsias dalis. 
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DE 7 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai patiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Vokietijos 

 

 

Tarp labiausiai Lietuvoje nepatikusių dalykų vokiečiai kiek dažniau mini aptarnavimo kokybę (pvz., reikia ilgai 

laukti paslaugos suteikimo).  

DE 8 grafinė iliustracija 

Kas labiausiai nepatiko viešint Lietuvoje? Skaičiuojama nuo turistų iš Vokietijos 

 

 

Analizuojant tai, kaip vokiečiai vertina Lietuvos turizmo infrastruktūrą, pastebimos tokios tendencijos: 

 SOSTINĖ: Vilnius vokiečiams labai patinka ir tai yra vienas iš šalies pasirinkimą ir jos vertinimą 

lemiančių kriterijų. Pramogų įvairovę sostinėje vokiečiai vertina patenkinamai ir tai gali būti laikoma 

dar neišnaudota galimybe pritraukiant vokiečius į Lietuvą; 

 KURORTAI: pajūrio kurortus vokiečiai vertina gerai; teikiančius gydomąsias paslaugas – prasčiau. 

Tačiau, tiek vieni, tiek kiti kurortai įtakos vokiečių šalies pasirinkimui ar šalies vertinimui neturi; 

 ŽMONĖS: vietinių gyventojų bendravimas su užsieniečiais – svarbus kelionės elementas, darantis 

įtaką ir bendram šalies vertinimui ar jos rekomendavimui. Lietuvos gyventojų draugiškumą, 
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svetingumą vokiečiai vertina gerai, tolerantiškumą – patenkinamai, o gebėjimą susikalbėti su 

užsieniečiais - prastai; 

 SAUGUMAS: kelionės saugumas vokiečiams yra svarbus, tačiau labiau vokiečiai atsižvelgia į karo 

grėsmės tikimybę ir saugumą higienos aspektu. Saugumą nusikalstamumo aspektais vokiečiai suvokia 

kaip privalomą normą. Lietuvos saugumą visais aspektais vokiečiai vertina gerai; 

 INFORMACIJA: informacija apie šalį, į kurią vykstama, vokiečiams yra svarbi ir gali lemti šalies 

vertinimą, jos rekomendavimą. Ne tiek svarbu vokiečiams yra tai, kad informacija apie dominančią 

šalį būtų skleidžiama įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais, kiek tai, kad ta informacija būtų teigiama. 

Teigiami atsiliepimai apie Lietuvą Vokietijos žiniasklaidoje galėtų pritraukti daugiau vokiečių į Lietuvą. 

Informacijos apie Lietuvą pakankamumą ir sklaidą įvairiais vietinės žiniasklaidos kanalais vokiečiai 

vertina patenkinamai; 

 PASIEKIAMUMAS: patrauklus susisiekiamas tiek su šalimi, tiek šalies viduje vokiečiams turistams yra 

svarbus, šalies įvaizdžiui įtakos turintis kriterijus. Priimtinas (pigias) bilietų kainas į dominančią šalį 

vokiečiai suvokia kaip higieninę normą konkrečios šalies pasirinkimui. Susisiekimo su Lietuva 

patrauklumą vokiečiai vertina gerai, viešojo transporto sistemą – patenkinamai, skrydžių į Lietuvą 

kainą - prastai; 

 APGYVENDINIMAS: apgyvendinimo sąlygos vokiečiams yra svarbios renkantis šalį kelionei ir ją 

vertinant. Apgyvendinimo galimybes Lietuvoje (tiek tarptautiniuose viešbučių tinkluose, tiek ne 

viešbučiuose) vokiečiai vertina gerai; 

 LANKYTINI OBJEKTAI IR PRAMOGOS: vokiečiams svarbus ir didelis kultūrinio turizmo objektų 

pasirinkimas. Lietuvoje šį kriterijų jie vertina gerai. Įvairios pramogos Lietuvoje vokiečių nelabai 

domina ir neturi įtakos nei šalies pasirinkimui, nei jos vertinimui; 

 MAITINIMAS: maitinimo paslaugas Lietuvoje vokiečiai vertina gerai (kiek prasčiau vertina tik 

personalo gebėjimą susikalbėti su užsieniečiais). Tačiau virtuvių ir patiekalų įvairovė, meniu užsienio 

kalbomis, personalo gebėjimas susikalbėti vokiečius motyvuoja labiau ir daro didesnę įtaką šalies 

įvaizdžiui nei maitinimo paslaugų kainų vertinimas (pastarųjų priimtinumą vokiečiai suvokia labiau 

kaip neišvengiamą higieninę normą); 

 TURIZMO PASLAUGOS IR INFRASTRUKTŪRA: aptarnavimo kokybė bei paslaugų kainos ir kokybės 

santykis turi didžiausią įtaką vokiečių šalies vertinimui. Turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės 

santykį Lietuvoje vokiečiai vertina patenkinamai, aptarnavimo kokybę – prastai. Nemokamą internetą 

viešosiose erdvėse vokiečiai suvokia kaip privalomą normą (Lietuvoje prastai veikiančią). Patogi 

galimybė į Lietuvą atvykti trumpam/ savaitgaliui, aukštos kokybės SPA ar medicininės paslaugos, 

kaimo ir ekologinio turizmo pasiūlymai vokiečius sunkiai sudomintų ir įtakos šalies pasirinkimui ar jos 

vertinimui/ rekomendavimui neturėtų.  

 

Apibendrinant Lietuvos turizmo infrastruktūros stipriąsias ir silpnąsias puses (vokiečių nuomone), galima 

išskirti: 

 STIPRIĄSIAS puses: Vilnius – istorinis-kultūrinis centras, jo senamiestis ir architektūra; lankytinų vietų 

gausa; šalies saugumas karo grėsmės ir higienos aspektais; vietinių gyventojų svetingumas ir 

draugiškumas; susisiekimo su Lietuva patrauklumas; apgyvendinimo galimybės; virtuvių ir patiekalų 

pasirinkimas, meniu užsienio kalbomis; 

 SILPNĄSIAS puses: aptarnavimo kokybė; vietinių gyventojų gebėjimas susikalbėti su užsieniečiais; 

 (IŠ DALIES) SILPNĄSIAS puses: informacijos apie Lietuvą pakankamumas; turizmo paslaugų kainos ir 

kokybės santykis; susikalbėjimas su maitinimo įstaigų personalu; vietinių gyventojų tolerantiškumas; 

 PASLĖPTAS GALIMYBES: teigiami atsiliepimai apie Lietuvą Vokietijos žiniasklaidoje; pramogos 

sostinėje. 
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DE 9 grafinė iliustracija 

Lietuvos turizmo infrastruktūros vertinimas. Skaičiuojama nuo turistų iš Vokietijos 
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16. Baziniai rodikliai ir vertinimo indeksas Lietuvos įvaizdžio kaitos 
matavimui 

 

Siekiant apibendrinti tyrimo rezultatus taip, kad apibendrinimas leistų: 

 

(1) apibendrinti tyrimo metu surinktus rezultatus naudojant keletą skaičių, 

(2) palyginti skirtingų tikslinių grupių (pvz.: a) Lietuvą žinantys, tačiau joje nesilankę, b) Lietuvoje apsilankę 

turistai ir pan.) bei 

(3) tyrimo rezultatus palyginti laiko perspektyvoje, 

 

toliau ataskaitoje pateikiamas siūlomų bazinių rodiklių sąrašas su šio tyrimo metu surinktomis reikšmėmis 
(visų Lietuvoje apsilankiusių užsienio šalių turistų ir konkrečių šalių turistų) bei pagrindinio Lietuvos vertinimo 

indekso skaičiavimo siūlymas (žr. BND 1 ir BND 1A lentelę). 
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BND 1 lentelė 

Lietuvos įvaizdžio rodikliai bei indeksas. Duomenys pateikiami nuo visų Lietuvoje apsilankiusių užsienio šalių turistų  

Nr. Rodiklio pavadinimas Apklausos klausimas 
Kl. nr. 

anketoje 
Rodiklio skaičiavimas Bendros rodiklių reikšmės 

LIETUVOS ĮVAIZDIS 

R1 
Lietuvos Net Promotion 
Score (NPS) 

Ar savo draugams, pažįstamiems rekomenduotumėte vykti į 
Lietuvą atostogų (kur „0“ reiškia „tikrai nerekomenduočiau“, 
o „10“ – „tikrai rekomenduočiau“) 

Q14 
(„9“%+„10“%)-(„6“%+„5“%+ 
„4“%+„3“%+„2“%+„1“%+„0“%) 

53% 

R2 
Rekomendacija vykti į 
Lietuvą 

Ar savo draugams, pažįstamiems rekomenduotumėte vykti į 
Lietuvą atostogų (kur „0“ reiškia „tikrai nerekomenduočiau“, 
o „10“ – „tikrai rekomenduočiau“) 

Q14 „9“%+„10“% 64% 

R3 
Lietuvos, kaip turizmo 
šalies, patrauklumas 

Kiek Lietuva Jums yra patraukli turizmui šalis? Q4 
„Ypatingai patraukli“%+”labai 
patraukli”% 

81% 

Bendras Lietuvos įvaizdžio vertinimas (vertinimų vidurkis, neįtraukiant NPS): 73% 

Bendras Lietuvos įvaizdžio vertinimas (vertinimų vidurkis, įtraukiant NPS): 66% 

INFORMACIJA APIE LIETUVĄ TIKSLINĖSE AUDITORIJOSE 

R4 
Reikalingos informacijos 
prieš išvykstant į 
Lietuvą kiekis 

Kiek Jums reikalingos informacijos apie Lietuvą turėjote prieš 
išvykdamas? (kur „0“ reiškia „turėjau labai mažai 
informacijos“, o „5“ – „turėjau labai daug informacijos“)  

Q7 „4“%+”5”% 67% 

R5 
Informacijos ruošiantis 
kelionei į Lietuvą 
pasiekiamumas 

Ar lengva buvo rasti reikiamą informaciją ruošiantis kelionei į 
Lietuvą? (kur „0“ reiškia „labai sunku“, o „5“ – „labai lengva“) 

Q8 „4“%+”5”% 86% 

R6 
Informacijos apie 
Lietuvą pastebėjimas 
prieš kelionę 

Kur esate ką nors skaitę, matę ar girdėję apie Lietuvą prieš 
kelionę 

Q9, išskyrus 
(Q9.17, 
Q9.18) 

% mačiusių informaciją apie Lietuvą 
nors per vieną iš pateiktų priemonių 

94% 

R7 
Informacijos 
pakankamumas būnant 
Lietuvoje 

Ar, būnant Lietuvoje, Jums pakako turistams skirtos 
informacijos? 

Q10 „4“%+”5”% 85% 

Bendras informacijos apie Lietuvą vertinimas (vertinimų vidurkis): 83% 

BENDRAS LIETUVOS INDEKSAS SU NPS (NPS, Lietuvos įvaizdžio ir informacijos vertinimų vidurkis): 76% 

BENDRAS LIETUVOS INDEKSAS BE NPS (Lietuvos įvaizdžio ir informacijos vertinimų vidurkis): 80% 
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BND 1A lentelė 

Lietuvos įvaizdžio rodikliai bei indeksas. Duomenys pateikiami nuo konkrečių užsienio šalių turistų  

Nr. Rodiklio pavadinimas 

Rodiklių reikšmės 
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LIETUVOS ĮVAIZDIS 

R1 Lietuvos Net Promotion Score (NPS) 54% 41% 40% 78% 46% 63% 73% 60% 48% 59% 76% 59% 16% 48% 69% 60% 58% 56% 63% 

R2 Rekomendacija vykti į Lietuvą 63% 52% 54% 82% 52% 67% 75% 60% 56% 63% 78% 63% 40% 57% 71% 70% 62% 67% 66% 

R3 Lietuvos, kaip turizmo šalies, patrauklumas 58% 81% 64% 82% 89% 76% 85% 90% 92% 91% 73% 90% 84% 87% 82% 50% 80% 85% 87% 

Bendras Lietuvos įvaizdžio vertinimas (vertinimų 
vidurkis, neįtraukiant NPS): 

61% 67% 59% 82% 71% 72% 80% 75% 74% 77% 76% 77% 62% 72% 77% 60% 71% 76% 77% 

Bendras Lietuvos įvaizdžio vertinimas (vertinimų 
vidurkis, įtraukiant NPS): 

58% 58% 53% 81% 62% 69% 78% 70% 65% 71% 76% 71% 47% 64% 74% 60% 67% 69% 72% 

INFORMACIJA APIE LIETUVĄ TIKSLINĖSE AUDITORIJOSE 

R4 
Reikalingos inormacijos prieš išvykstant į 
Lietuvą kiekis 

85% 44% 84% 88% 71% 49% 73% 30% 74% 22% 96% 86% 64% 61% 52% 88% 52% 69% 56% 

R5 
Informacijos ruošiantis kelionei į Lietuvą 
pasiekiamumas 

94% 85% 86% 96% 84% 75% 88% 67% 90% 72% 94% 90% 82% 83% 74% 90% 90% 83% 88% 

R6 
Informacijos apie Lietuvą pastebėjimas 
prieš kelionę 

87% 96% 92% 94% 96% 92% 96% 
100
% 

96% 96% 92% 88% 92% 
100
% 

94% 83% 98% 94% 95% 

R7 
Informacijos pakankamumas būnant 
Lietuvoje 

81% 81% 70% 98% 77% 84% 96% 87% 86% 74% 88% 88% 78% 91% 78% 81% 90% 85% 91% 

Bendras informacijos apie Lietuvą vertinimas 
(vertinimų vidurkis): 

87% 77% 83% 94% 82% 75% 88% 71% 87% 66% 93% 88% 79% 84% 75% 86% 83% 83% 83% 

BENDRAS LIETUVOS INDEKSAS SU NPS (NPS, 
Lietuvos įvaizdžio ir informacijos vertinimų 

vidurkis): 
75% 69% 70% 88% 74% 72% 84% 71% 77% 68% 85% 81% 65% 75% 74% 75% 76% 77% 78% 

BENDRAS LIETUVOS INDEKSAS BE NPS (Lietuvos 
įvaizdžio ir informacijos vertinimų vidurkis): 

78% 73% 75% 90% 78% 74% 86% 72% 82% 70% 87% 84% 73% 80% 75% 77% 79% 81% 81% 

 



234 

 

17. Užsienio turistų apklausos rezultatų apibendrinimas 
 

 

Lietuvoje poilsio tikslais besilankančius užsienio šalių gyventojus sąlyginai galima suskirstyti į dvi kategorijas: 

„tikruosius“ turistus ir „kaimynus/ draugus/ gimines“. „Tikriesiems“ turistams būdinga tai, kad Lietuvoje jie 

lankosi pirmą kartą; keliauja dažniausiai poilsio tikslais; į Lietuvą atvyksta trumpam (kelioms dienoms); 

organizuodami kelionę dažniau naudojasi tarpininkų paslaugomis, o po Lietuvą neretai keliauja su turistų 

grupe ir gidu.  „Tikrieji“ turistai kelionę į Lietuvą dažnai derina su kelionėmis į visas Baltijos šalis arba kitas 

šalis. Apsistoja „tikrieji“ turistai dažniau viešbučiuose, hosteliuose, moteliuose, poilsio namuose ir pan. Apie 

15% “tikrųjų“ turistų į Lietuvą atvyksta pakartotinai. Šios kelionės dažnai yra ilgesnės trukmės bei kiek 

dažniau apsistojama Lietuvos kurortuose (labiau pajūrio). Dalis „tikrųjų“ turistų į Lietuvą pakartotinai atvyksta 

aplankyti draugų ar giminių. Kita dalis turistų – „kaimynai/ draugai/ giminės“ – Lietuvoje lankosi ne pirmą 

kartą. Šie turistai paprastai turi kelis kelionės į Lietuvą tikslus: poilsis derinamas su draugų, giminių lankymu, 

apsipirkimu. „Tikrųjų“ turistų daugiausia yra tarp turistų iš Belgijos, Olandijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, 

Kinijos, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos. „Kaimynų/ draugų/ giminių“ kategorijoje 

daugiausiai yra turistų iš kaimyninių šalių (Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Rusijos) bei iš šalių, kuriose 

didžiausia lietuvių emigrantų diaspora (JAV, Didžiosios Britanijos). Iš abiejų turistų kategorijų išsiskiria žydai. 

Didelė dalis atvykstančių iš Izraelio Lietuvoje lankosi ne pirmą ir ne antrą kartą, apsistoja Lietuvoje ilgesniam 

laikotarpiui (neretai - mėnesiams arba vasarai), intensyviai naudojasi sveikatinimosi paslaugomis 

Druskininkuose ar kituose Lietuvos kurortuose.  

 

„Tikrieji“ turistai paprastai turi didesnį metinį atostogų biudžetą, todėl gali sau leisti daugiau keliauti. 

Ekonomiškai silpnesnių šalių gyventojai (kurių dauguma priskirtina „kaimynų/ draugų/ giminių“ kategorijai) 

keliauja mažiau, dažniausiai sau gali leisti 1 arba 2 „atostogų“ keliones per metus; jų metinis kelionėms 

skiriamas biudžetas taip pat yra gerokai mažesnis nei „tikrųjų“ turistų. „Tikrieji“ turistai šalies turizmo 

infrastruktūrai ekonomiškai yra „naudingesni“ nei „kaimynai ir giminės“. „Kaimynai/ giminės/ draugai“, 

turėdami mažesnį kelionės biudžetą, linkę labiau taupyti, skaičiuoti išlaidas: dažniau vyksta nuosavu 

transportu; keliauja savarankiškai; yra itin jautrūs turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykiui; 

gerokai rečiau naudojasi arba ir visai nesinaudoja mokamomis paslaugomis/ pramogomis; Lietuvoje paprastai 

apsistoja trumpam ir neretai apsigyvena pas gimines, draugus, pažįstamus.  

 

Ekonomiškai Lietuvai „naudingiausiais“ turistais, įvertinus turimo metinio biudžeto santykį su kelionių 

skaičiumi, galima būtų laikyti „Vakarų“ Europos šalių gyventojus (prancūzus, vokiečius, norvegus, italus, 

suomius, britus, olandus, belgus, ispanus). Didelius kelionės į Lietuvą kaštus turi ir iš tolimų šalių (JAV, 

Kinijos, Japonijos) atvykę turistai, tačiau, net ir turint omeny tai, kad didelę dalį šių kaštų sudaro išlaidos 

kelionei, „šių turistų“ kelionės Lietuvoje organizavimo ypatumai leidžia juos priskirti prie ekonomiškai 

„naudingesnių“ turistų kategorijos. Daugiausiai pinigų Lietuvoje palieka žydai, tačiau jų išlaidos labiausiai 

susijusios su ilgu svečiavimosi Lietuvoje laikotarpiu, o vienai dienai tenkančios išlaidos yra mažesnės nei 

ekonomiškai „naudingų“ turistų. „Pigiausios“ kelionės (ne tik į Lietuvą) paprastai yra turistų iš kaimyninių 

šalių. „Pigiai“ keliaujantiems gana netikėtai galima priskirti ir švedus: keliauja švedai nemažai, tačiau metinis 

kelionių biudžetas sąlyginai yra mažesnis nei kitų daug keliaujančių šalių gyventojų. 

 

Kita vertus, dažnai Lietuvoje besilankantys „kaimynai ir giminės“ yra mažiau jautrūs informacijai apie Lietuvą: 

paprastai jie yra gerai informuoti apie Lietuvą (žino kur vyksta ir ko gali tikėtis); mažiau priklausomi nuo per 

masines informacijos priemones juos pasiekiančios informacijos apie Lietuvą; turi mažesnį informacijos poreikį 

viešėdami Lietuvoje (reikiamą informaciją arba jau žino, arba gauna iš artimųjų, draugų). Be turistų iš 

kaimyninių šalių informacijos apie Lietuvą kokybę gerai vertina ir dažnai bei ilgai Lietuvoje besilankantys 

žydai, draugų ir giminių Lietuvoje turintys amerikiečiai. Informacijos apie Lietuvą labiausiai trūksta, sunkiau ją 

rasti atvykusiems iš tolimų rytų šalių, italams, prancūzams (šių šalių turistams sunkiausiai sekėsi ieškoti 

informacijos apie Lietuvą prieš išvykstant; prancūzams ir kinams labiau nei kitiems jos trūko ir viešint 

Lietuvoje). Mažai informacijos prieš kelionę apie Lietuvą turėjo ir belgai; viešint Lietuvoje jos dažniau trūko 
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britams (pastarieji rečiausiai iš visų informacijos ieškojo), ispanams, norvegams. Rusai, baltarusiai, latviai 

rečiau nei turistai iš kitų šalių pastebi/ stebi informaciją apie Lietuvą prieš kelionę į šią šalį. Apibendrintai 

vertinant, galima konstatuoti, kad į Lietuvą atvykstančių turistų informacijos kokybės vertinimo rodikliai yra 

aukšti, t.y. informacijos turima daug ir prieš kelionę ir kelionės metu, o, esant poreikiui, nesunku reikiamą 

informaciją surasti.  

 

Itin dažnas „kaimynų ir draugų“ sprendimo vykti į Lietuvą motyvas siejamas su tuo, kad Lietuva yra netoli, ar 

patogu trumpam atvykti, savaitgaliui. Didelė dalis „kaimynų“ Lietuvą suvokia ir kaip kultūriškai priimtiną, 

artimą šalį. „Tikrieji“ turistai į Lietuvą dažniau atvyksta todėl, kad Lietuvoje dar nėra buvę arba vykti į Lietuvą 

jiems rekomendavo draugai, pažįstami. Kelių šalių turistai iš bendro kelionės į Lietuvą tikslo konteksto 

išsiskiria: sveikatingumo tikslais į Lietuvą vykstančių daugiausiai yra tarp žydų ir dalinai – rusų; draugų ir 

giminių aplankyti (be kaimyninių šalių gyventojų) dažnai atvyksta ir amerikiečiai, britai; verslo reikalais 

Lietuvoje besilankančių daugiau yra tarp kinų ir latvių; Lietuvoje apsiperkančių daugiau yra tarp baltarusių ir 

lenkų.  

 

Lietuva užsienio šalių turistų laikoma patrauklia šalimi turistams, tačiau, pastebima, kad geriausiai „veikianti“ 

Lietuvos patrauklumo turizmui didinimo tema yra susijusi su Lietuvos kultūra, istorija. Susidomėjimas šiais 

dalykais turi būti sąmoningas, suvoktas. Atvykę į Lietuvą dėl to, kad čia vykti pasiūlė kelionių agentūra ar 

pamačius šalies reklamą, Lietuvos patrauklumą dažnai vertina prasčiau nei „įsisąmoninto“ noro susipažinti su 

Lietuvos istorija ir kultūra vedini turistai.  

 

Bendrieji Lietuvos įvaizdžio rodikliai yra gana aukšti, tačiau šis vertinimas labai skiriasi tarp turistų iš skirtingų 

šalių. Geriausiai Lietuvą vertina iš kaimyninių šalių atvykę turistai (išskyrus rusus ir baltarusius), tolimųjų rytų 

šalių gyventojai (japonai, kinai), žydai bei prancūzai, vokiečiai. Prasčiausias Lietuvos įvaizdis yra tarp britų ir 

norvegų. Stebimos ir kelios įdomios Lietuvos vertinimo tendencijos: rusai, baltarusiai, latviai Lietuvos 

nevertina kaip tikrosios „turizmo“ šalies (vykti į Lietuvą rekomenduoja, tačiau rečiau vertina ją kaip patrauklią 

turizmui); norvegai, olandai, belgai, suomiai ir ispanai vertina atvirkščiai: Lietuva turistams gal ir patraukli, 

tačiau vykti į Lietuvą rekomenduotų rečiau. 

 

Geriausiai užsieniečių Lietuvoje vertinami ir didžiausią teigiamą įtaką4 Lietuvos įvaizdžiui turi kultūrinio turizmo 

objektų gausa; Vilnius, jo istorinis-kultūrinis paveldas, senamiestis; vietiniai gyventojai (jų svetingumas, 

draugiškumas); maisto kultūra (maitinimo įstaigų ir patiekalų pasirinkimas, kainos); kelionės saugumas. Šie 

aspektai turistus motyvuoja vykti į Lietuvą, jiems turėtų būti skiriamas didžiausias prioritetas komunikacijoje. 

Didžiausią neigiamą įtaką Lietuvos įvaizdžiui daro užsieniečių netenkinanti aptarnavimo kokybė; gyventojų, 

aptarnaujančio personalo negebėjimas susikalbėti užsienio kalbomis, meniu užsienio kalbomis nebuvimas; 

nepriimtinas turistams skirtų paslaugų kainos ir kokybės santykis; informacijos apie Lietuvą trūkumas. Šių 

aspektų vertinimo gerinimas – prioritetinės veiklos kryptys, siekiant geresnio Lietuvos įvaizdžio vertinimo ir 

didesnių užsienio turistų srautų. Daugelio tikslinių šalių turistus Lietuva galėtų pritraukti tinkamai 

komunikuojama informacija apie didelį įvairių pramogų Lietuvoje pasirinkimą (pramogas Vilniuje; pramogas, 

skirtas įvairaus amžiaus turistams, šeimoms su vaikais; aktyvaus poilsio galimybes; aukštos meninės vertės 

renginius); turistus potencialiai galėtų sudominti ir itin tikslinga (siaura) komunikacija apie aukštos kokybės 

SPA ir medicinines paslaugas, kaimo ir ekologinio turizmo galimybes; dalies šalių turistų sprendimui pasirinkti 

Lietuvą atostogų kelionei padėtų ir didesnė informacijos/ teigiamų atsiliepimų apie Lietuvą sklaida įvairiomis 

vietinės žiniasklaidos priemonėmis; Lietuvos kurortai – daugelio šalių turistams taip pat dar neatrasti. O 

Vilnius, kurio, regis, potencialas pritraukiant užsienio turistus į Lietuvą jau yra plačiai išnaudojamas, galėtų 

padėti pritraukti daugiau rusų, baltarusių, lenkų (tikslingai komunikuojant jo istorinį-kultūrinį paveldą, 

pramogas ir pan.). 

  

                                                
4
 Pateikiami apibendrinti šalių vertinimai. Išrašomi aspektai būdingi didesnei grupei šalių, tačiau yra šalių, kurių turistai šių 

aspektų neišskiria kaip stipresnių ar silpnesnių Lietuvos turizmo infrastruktūros pusių. 
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18. Užsienio turistų Lietuvoje ir užsienio tikslinių auditorijų Lietuvos 
vertinimo palyginimas 

 

2014 metų pavasarį buvo atlikta užsienio tikslinių auditorijų gyventojų apklausa: apklausos metu buvo 

apklausiami apie Lietuvą žinantys, tačiau joje niekada nesilankę užsienio šalių gyventojai. Tyrimo metu buvo 
apklausiami 5 miestų gyventojai: Berlyno, Miuncheno, Oslo, Stokholmo bei Varšuvos. Kiekviename mieste 

buvo apklausta po 200 respondentų.  
 

2015 metų vasarą buvo vykdoma Lietuvoje apsilankiusių užsienio turistų apklausa. Apklausos metu buvo 
apklausiama po 50 turistų iš Lietuvos atvykstamajam turizmui prioritetinių šalių. Išimtis – turistai iš Vokietijos 

(kurių apklausta 150 turistų), bei turistai iš Belgijos ir Olandijos (per abi šalis apklausta 50 turistų). Apklausos 

metu buvo taikomos atrankos taisyklės: turistaI negalėjo būti lietuvių kilmės (išimtis – turistai iš JAV); 
apklausiami Lietuvoje poilsio/ verslo tikslais besilankantys turistai; turistai Lietuvoje negalėjo būti gyvenę 

ilgiau nei 3 mėnesius; kelionės į Lietuvą metu Lietuvoje turėjo būti praleidę bent vieną naktį; apklausiami 
pilnamečiai turistai.  

 

Dviejų iš esmės skirtingų tikslinių grupių Lietuvos įvaizdžio ar apie Lietuvą turimos informacijos palyginimas 
yra pakankamai komplikuotas ir net nelabai korektiškas. Tačiau, vistik, pastebimos tokie vertinimų panašumai, 

skirtumai: 
 

 Lietuvoje apsilankę užsienio šalių turistai Lietuvos įvaizdį vertina reikšmingai geriau (73%), nei tik 

apie Lietuvą žinantys, tačiau joje niekada nesilankę tikslinių užsienio auditorijų gyventojai (14%); 

 užsienio tikslinių auditorijų Lietuvos NPS (Net Promoter Score) (rekomendavimas vykti į Lietuvą) –     

-50%, Lietuvoje apsilankiusių užsienio turistų - 53%. Į Lietuvą vykti atostogauti rekomenduotų 12% 

užsienio tikslinių auditorijų gyventojai ir 64% - Lietuvoje apsilankę užsienio turistai; 

 atitinkamai didelis vertinimo atotrūkis stebimas ir lyginant Lietuvos, kaip turizmo šalies, patrauklumo 

vertinimą: turizmui patraukli šalis Lietuva yra 15% užsienio šalių tikslinių auditorijų gyventojams ir 

81% - Lietuvoje apsilankiusiems užsienio turistams; 

 analogiškos tendencijos stebimos ir lyginant abiejų apklausų metu apklaustų Vokietijos, Lenkijos, 

Norvegijos bei Švedijos gyventojus (potencialius ir esamus turistus); 

 apie Lietuvą turimos informacijos kokybės vertinimas šiose tikslinėse grupėse taip pat reikšmingai 

skiriasi: informacijos kokybe patenkinti 83% Lietuvoje apsilankiusių užsienio turistų ir 22% užsienio 

tikslinių auditorijų gyventojai. Analogiškas vertinimo „atotrūkis“ stebimas ir lyginant potencialių ir 

esamų turistų iš Vokietijos, Norvegijos, Švedijos, Lenkijos informacijos kokybės vertinimą. 

 


