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Perkančioji organizacija: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos  

Tyrimą atliko: UAB „KOG institutas“  

Tyrimo vadovė: Rūta Matulaitienė  

Kontaktai: UAB „KOG institutas“, Šaltinių g. 12, Vilnius. info@koginstitutas.lt.  

 

Paslaugos įsigytos siekiant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo 

maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1 (toliau 

vadinama – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778, numatyto tikslo – 

didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą. 
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1. Tyrimo aprašymas 

 

Pagrindinis tyrimo tikslas: apklausti vietinius turistus ir nustatyti keliavimo ypatumus, naudojimosi esama turizmo infrastruktūra 

ypatumus, esamų priemonių atitikimą susijusiems lūkesčiams, informacijos apie turistinius maršrutus, objektus ir pan. pakankamumą ir 

informacijos šaltinius. Taip pat į II etapo tyrimą buvo įtraukti nauji klausimai, skirti vietinių turistų segmentams sudaryti, apgyvendinimo 

būdo pasirinkimui įvertinti.  

Apklaustieji: Lietuvos gyventojai, vietiniai turistai, kurie bent vieną kartą per metus keliauja po Lietuvą turistiniais tikslais su nakvyne. 

Tam nustatyti buvo naudojamas atrankinis klausimas: „Ar per praėjusius 12 mėnesių vykote į kelionę su bent viena nakvyne Lietuvoje, 

kurios pagrindiniai tikslai – laisvalaikis, poilsis, atsipalaidavimas, kultūros ar gamtos objektų pažinimas?“ 

Imtis: 1500 respondentų. Apklaustųjų Lietuvos gyventojų imtis reprezentuoja Lietuvos gyventojų populiaciją (vietinius turistus) pagal 

gyvenamąją vietą, lytį ir amžių (18-74 m.). 

Tyrimo metodas ir instrumentai: apklausa atlikta internetu pagal Tiekėjo parengtą ir su Perkančiąja organizacija suderintą kiekybinių 

tyrimų klausimyną (1 priedas).  

Apklausos laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 9-20 d. 

Interneto panelis, kuriame atlikta apklausa: „Norstat“ 

Planuota apklausos trukmė: 15-20 min. 

Faktinė apklausos trukmė: 21 min. 
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1.1 Respondentų charakteristikos 

 

 
1 pav. Socio-demografinės apklaustųjų respondentų charakteristikos 
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1.2 Klausimyno struktūra  

Socio-demografiniai klausimai; 

Bendri keliavimo įpročiai: 

Keliavimo Lietuvoje priežastys ir rekomenduojamos aplankyti vietovės 

Elgsenos teiginiai  

Turistinių išvykų Lietuvoje dažnis, kelionių tipai ir jų kiekis, keliaujantys kartu, kelionių vietovės 

Įprasti nakvynės tipai, nakvynės paieškos kanalai; 

Vienos kelionės vertinimas: 

Informacijos apie kelionės tikslą šaltiniai: naudojimasis ir naudos vertinimas 

Kelionės veiklos 

Kelionės išlaidos 

Kelionės nakvynės vieta 

Kelionės vietovės pasirinkimo aspektai – jų įtaka renkantis vietovę ir vietovės vertinimas pagal juos 

Labiausiai patikęs kelionės objektas ar vietovė. 

 

Respondentų buvo prašoma pasidalinti jų kelionės nuotrauka. Nuotraukos, kurios yra pateikiamos šio tyrimo ataskaitose, yra 
naudojamos su respondento sutikimu. 

 

Pilnos klausimų ir atsakymų formuluotės pateikiamos šioje tyrimo ataskaitoje (žr. 1 priedą). Tyrimo prezentacijoje (ppt formatu) kai kurie 
atsakymų variantai pateikiami sutrumpinti.  
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1.3 Rezultatų pateikimas 

 

Tyrimo rezultatai pateikiami pagal šiuos klausimų tipus:  

Atviri, spontaniniai – respondentų atsakymai įrašomi laisva forma. Pateikiami citatos forma arba sukodavus pagal atsakymų panašumą į 
grupes pateikiami tų atsakymų grupių procentai (gali viršyti 100 proc. sumą). 

Uždari – respondentai turi pasirinkti pateiktą (-us) atsakymo variantus. Kai respondentas gali pasirinkti daugiau nei 1 atsakymą (galimi 
keli atsakymo variantai), atsakymų suma gali viršyti 100 proc. 

Papildoma informacija 

Kelionių tipai: ši sąvoka tyrime naudojama kalbant apie turistinių išvykų suskirstymą į paprastus savaitgalius (su 1-2 nakvynėmis), ilguosius 
savaitgalius (su 3 ar daugiau nakvynių) ir ilgas kasmetines atostogas (su 4 nakvynėmis ar daugiau). 

Vietovių skirstymas: rezultatų pjūviuose atskirai pateikiamos tam tikros vietovės. Vietovės atskirai išskiriamos tada, kai tam susidaro 
pakankama imtis bei atsižvelgiant į Valstybinio turizmo departamento pasiūlymus dėl vietovių aktualumo. Kai rezultatuose kartu 
pateikiami miestų, kurortų ir kurortinių zonų ir apskričių rezultatai, į apskričių pjūvį patenka visi atsakymai, neskaitant atskirai nurodytų 
vietovių. 

Vietovės parinkimas klausimyne: respondentai detaliai atsakinėjo apie vieną iš jų turėtų kelionių per pastaruosius 12 mėnesių. Kelionės 
tipas ir vietovė buvo atsitiktinai parenkama iš anksčiau respondento nurodytų kelionių. Detalus parinkimo aprašymas pateiktas 3 skyriuje 
„Kelionės vietovių vertinimas“. 

Gilesnei tyrimo rezultatų analizei buvo atliekama vietinių turistų segmentacija pagal jų keliavimo įpročius. Detalus segmentacijos principų 
aprašas pateikiamas 4 skyriuje „Vietinių turistų segmentai“. 

Kartu su tyrimo prezentacija (ppt formatu) ir ataskaita (Word formatu) yra pateikiamas Excel duomenų failas su detaliais socio-
demografiniais bei kitais aktualiais pjūviais. 
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2. Pagrindinės išvados 

 

Vietiniai turistai beveik nesinaudoja ir jų beveik nepasiekia jokie turizmo informacijos šaltiniai, išskyrus Google paiešką. Todėl labai svarbu 
oficialioms vietinio turizmo svetainėms ne tik tapti kiek įmanoma geriau randamoms per Google paiešką, bet ir sisteminti esamą 
informaciją – daryti ją patogiai ir lengvai prieinamą ir pateikti „vieno langelio“ principu. Vis tik Google paieška aktuali jau tuomet, kai 
turistas yra apsisprendęs kažkur vykti. Siekiant didinti Lietuvos patrauklumą, sužadinti norą keliauti savo šalyje, būtina naudoti daug 
daugiau ir įvairių informacijos kanalų, kurie šiuo metu, panašu, tam nėra pakankamai išnaudojami. 

 

Tik ketvirtadalis vietinių turistų per metus Lietuvoje turi išvykų, ilgesnių nei 4 nakvynės. Iš vienos pusės, tai gali būti susiję su finansiniais 
aspektais, kai dalis Lietuvos gyventojų atostogas leidžia savo nuosavame būste – sodyboje, kaime, sodo namelyje, ir nekeliauja su 
nakvyne. Tačiau finansų stoką tyrime minėjo ne tokia didelė gyventojų dalis, todėl ši priežastis nėra visa apimanti. Iš kitos pusės, Lietuvos 
dydis lemia galimybes keliauti greičiau nei daugelyje kitų šalių, todėl per trumpesnį laiką galima nemažai nuveikti. Vis dėlto siūlytina 
apgalvoti veiksmus, kurie paskatintų Lietuvos gyventojus rinktis Lietuvą ilgesnėms atostogoms. Tai itin susiję su platesniu esamos vietinio 
turizmo informacijos viešinimu, jos struktūravimu bei prieinamumo didinimu. 
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3. Bendrieji tyrimo rezultatai 

 

3.1 Keliavimo Lietuvoje priežastys ir gyventojų rekomenduojamos aplankyti vietovės 

 

Lietuvos gyventojai, keliavę per pastaruosius 12 mėnesių, dažniausiomis priežastimis keliauti savame krašte įvardija norą pažinti naujas 
vietas, grožį, nedidelius atstumus ir greitą kelionę. Apibendrinus visas išvardintas kelionių priežastis, galima teigti, jog gražios pažintinės 
vietos, greita, lengvai suplanuojama kelionė bei pažįstama, sava aplinka ir kalba galėtų būti vieni pagrindinių akcentų skatinant Lietuvos 
gyventojus keliauti savo šalyje.  
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2 pav. Pagrindinės keliavimo Lietuvoje priežastys: TOP 15 priežasčių, nurodytų spontaniškai (Kl.: Nurodykite keletą pagrindinių priežasčių, 

dėl kurių keliaujate Lietuvoje) 

 

Tarp rekomenduojamų patiems Lietuvos gyventojams vietovių dažniausiai respondentai nurodė Anykščius (30 proc. atsakymų), Kuršių 

neriją (27 proc.), Druskininkus (25 proc.). Teigę, jog ilgąsias atostogas praleidžia Lietuvoje, šiuo požiūriu nesiskiria – jie rekomenduoja 

tas pačias vietoves. 
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3 pav. Vietovės, kurias gyventojai rekomenduoja aplankyti savo šalyje: TOP 15 vietovių, nurodytų spontaniškai (be atsakymo variantų) 

(Kl.: Nurodykite keletą Lietuvos vietovių, regionų ar objektų, kuriuos jūs asmeniškai rekomenduotumėte aplankyti Lietuvos gyventojams) 
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3.2 Pagrindiniai keliavimo įpročiai: kelionių tipai, dažnis, vietovės, apgyvendinimo tipai ir apgyvendinimo paieška 

 

Lietuvoje pagrindines (ilgiausias metų atostogas) teigė praleidžiantys 70 proc. vietinių turistų. Likusi dalis – virš ketvirtadalio – užsienyje.  

 

4 pav. Pagrindinių atostogų šalis (Kl.: Kur įprastai praleidžiate savo pagrindines (ilgiausias) metų atostogas?) 

 

Per pastaruosius 12 mėnesių 8 iš 10 vietinių turistų turėjo paprasto savaitgalio išvyką (vidutiniškai 4 kartus), apie trečdalis – ilgojo 

savaitgalio išvyką (vidutiniškai 2 kartus), apie ketvirtadalį Lietuvoje keliavo kasmetinių atostogų metu su 4 ar daugiau nakvynių 

(vidutiniškai 2 kartus). Turint omeny, kad Lietuvoje ilgąsias metų atostogas teigė praleidžiantys 70 proc. respondentų, panašu, kad 

nemaža dalis turistų su nakvyne kasmetinių atostogų metu poilsiauja tik dalį laiko, dažnai neviršijant 3 nakvynių. Dažniausiai keliaujama 

su sutuoktiniu / partneriu (72 proc. respondentų), draugais bei vaikais (virš trečdalio respondentų).  
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5 pav. Kelionių tipai per pastaruosius 12 mėn. ir keliaujantys kartu (Kl.: Kokio tipo turistinių kelionių Lietuvoje turėjote per pastaruosius 

12 mėnesių? Kas įprastai keliauja į šio tipo išvykas Lietuvoje kartu su Jumis?) 

 

Dažniausiai paminėtos pastarųjų metų kelionių vietovės – Palanga, Klaipėda, Vilnius, Druskininkai, Šventoji, Neringa, Birštonas. Palanga 
ir Klaipėda kaip kelionių tikslas pasirenkami tiek savaitgalių, tiek atostogų metu, tuo tarpu Vilnius, Kaunas, Druskininkai, Birštonas – 
dažniau paprastais savaitgaliais (ypač Vilnius) arba ilgaisiais savaitgaliais, o Neringa ir Šventoji – ilgaisiais savaitgaliais arba per atostogas. 
Pastebėtina, jog paprastais savaitgaliais keliaujama į didesnę įvairovę vietovių, kadangi tokių išvykų vidutiniškai per metus pasitaiko 
dažniau.  



                                       

14 
 

 

 

6 pav. Kelionės vietovės pagal kelionės tipą: dažniausiai pasirenkamos vietovės* (Kl.: Dabar paklausime apie kelias iš jūsų pastarųjų 

kelionių Lietuvoje. Pažymėkite vietovę, į kurią keliavote šiuo atveju. Klausiama apie daugiausia tris kiekvieno tipo keliones per 

pastaruosius 12 mėn.) 
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Vidutinės kelionės išlaidos vienam žmogui, nepriklausomai nuo kelionės trukmės – 107 eurai. Didesnę dalį išlaidų sudaro 

apgyvendinimas, tuo tarpu transportas, maistas, restoranai ir kavinės bei kitos išlaidos sudaro apylyges dalis (po 15-20 eurų). Paprasto 

savaitgalio išvykoje turistai santykinai daugiau išleidžia transportui, o ilgųjų savaitgalių ir atostogų metu – apgyvendinimui.  

 

 

7 pav. Kelionės išlaidos (Kl.: Prašom pagalvoti, kokią pinigų sumą Jūsų namų ūkis / šeima išleido šioje kelionėje, įskaitant absoliučiai visas 

kelionės metu patirtas išlaidas. Nurodykite sumą, tekusią kiekvienai iš šių sričių (jei jai neišleidote, įrašykite 0). Keliems žmonėms, įskaitant 

jus, teko jūsų nurodytos kelionės išlaidos?) 
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Lyginant kelionės Lietuvoje išlaidų, tenkančių visam namų ūkiui, tendencijas, išlaidos pasiskirsto labai panašiai kaip ir prieš 2 metus – 51-
300 EUR ribose maždaug apylygėmis dalimis pasiskirsto apie 60% respondentų. Kadangi šių metų tyrimas atliktas internetu, į šį jautresnį 
klausimą sutiko atsakyti daugiau žmonių, tad galima pastebėti, kad išleidžiančių kelionei daugiau nei 301 EUR dalis yra didesnė (suma 28 
proc., lyginant su 20 proc. 2016 m.). 
 

 

8 pav. Kelionės išlaidos: palyginimas su 2016 m. (Kl.: 2018: Prašom pagalvoti, kokią pinigų sumą Jūsų namų ūkis / šeima išleido šioje 

kelionėje, įskaitant absoliučiai visas kelionės metu patirtas išlaidas. Nurodykite sumą, tekusią kiekvienai iš šių sričių (jei jai neišleidote, 

įrašykite 0). 2016: Kokią pinigų sumą išleidote šioje kelionėje (visa pinigų suma, kurią išleidote kelionėje su nakvyne po Lietuva metu, 

įskaitant absoliučiai visas su kelione patirtas išlaidas, tekusias Jūsų namų ūkiui/ šeimai)?) 
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Didžioji dauguma vietinių turistų (86 proc.) keliaudami bent kartais nakvoja mokamai. Apie pusę respondentų nurodė vieną 
apgyvendinimo tipą, kurį renkasi dažniausiai, likusi pusė derina porą vietų. Pavyzdžiui, žmonės, apsistojantys viešbutyje, dažniau renkasi 
svečių namus ir spa centrus. Vis tik nurodžiusių, jog įprastai atostogų metu apsistoja ir nemokamai pas gimines ar draugus, yra didžiausia 
dalis – 30 proc. Apie ketvirtadalį turistų nuomojasi privačius būstus, tiek pat apsistoja viešbučiuose, nameliuose ar palapinėse. 
Nemokama nakvynė labiau būdinga lankantis Vilniuje ir Kaune bei paprastų savaitgalių išvykoms, o nuomotas privačių asmenų būstas 
dažniau pasirenkamas visuose pajūrio kurortuose ir Klaipėdos mieste bei kasmetinių atostogų metu. Viešbučiai, spa centrai dažniau 
pasirenkami Druskininkuose ir Birštone, o kaimo turizmo sodybos – Zarasuose ir Ignalinoje. 
 

 

9 pav. Įprasti nakvynės tipai (Kl.: Kur įprastai apsistojate kelionių Lietuvoje metu? Galimi keli atsakymai) 
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Beveik 8 iš 10 respondentų, apsistojančių ne vien nuosavame būste, apgyvendinimo ieško savarankiškai internetu – 41 proc. iš jų renkasi 

nakvynę per Booking.com, apie ketvirtadalį – tiesiogiai apgyvendinimo įstaigos svetainėje, apie penktadalį – per grupinių pasiūlymų 

svetaines, pvz., Makalius.lt ar beta.lt. Gyventojams labai aktuali (ar patogi) išlieka pažįstamų žmonių rekomendacija – ja ieškodami 

apgyvendinimo vietos pasinaudoja 36 proc. respondentų.  

 

 

10 pav. Nakvynės paieškos kanalai (Kl.: Kokiais kanalais įprastai ieškote apgyvendinimo vietos Lietuvoje?) 
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3.3 Kelionės vietovių vertinimas 

Respondentai detaliai atsakinėjo apie vieną iš jų turėtų kelionių 
per pastaruosius 12 mėnesių. Kelionės tipas (paprastas 
savaitgalis, ilgasis savaitgalis, kasmetinės atostogos) ir vietovė 
buvo atsitiktinai parenkama iš anksčiau respondento nurodytų 
kelionių (pavyzdžiui, „Ilgos kasmetinės atostogos, Anykščiai“). 1 
lentelėje nurodytos vietovės, apie kurias buvo atsakinėjama 
tyrime. Atsižvelgiant į Valstybinio turizmo departamento atstovų 
pasiūlymus, ataskaitoje pateikiami didmiesčių, kurortų ir 
kurortinių zonų rezultatai. Kitų vietovių rezultatai pateikiami 
excel lentelėse atskirame faile. 

 
1 lentelė.  Kelionės vietovių vertinimas: vietovės parinkimas 

klausimyne 
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3.3.1 Informacijos apie kelionės vietoves šaltiniai

 

Gyvos pažįstamų žmonių, artimųjų rekomendacijos ir Google paieška – labiausiai paplitę informacijos šaltiniai, kuriais yra naudojamasi 

prieš vykstant į kelionę ir kelionių Lietuvoje metu (atitinkamai paminėti 49 proc. ir 34 proc. respondentų). Visi kiti informacijos šaltiniai 

nurodyti gerokai rečiau (2-14 proc.). Kalbant apie internetą, akivaizdu, jog pagrindiniai „vartai“ į informaciją yra interneto paieškos 

sistemos, o tiesiogiai naudotis konkrečiomis svetainėmis, įskaitant turizmo informacijos ar Lietuvos regiono svetaines (Lithuania.travel 

ir kt.), nėra įsitvirtinusi praktika. Todėl norint paskatinti žmones naudotis šiomis svetainėmis būtina tapti kiek įmanoma geriau randamais 

per Google paiešką.  

Labiausiai paplitę šaltiniai (rekomendacijos ir Google paieška) geriausiai vertinami ir naudos požiūriu. Naudingais juos laiko arti 70 proc. 

jais pasinaudojusių respondentų. Taip pat gerai vertinami šaltiniai – vietos, kur apsistojo, šeimininkai ar darbuotojai, kelionių 

organizatorių svetainės, socialinis tinklas Facebook, turizmo informacijos ir lankytojų centrai (nuvykus gyvai), diskusijų forumai ir turizmo 

informacijos centrų svetainės. Prasčiau naudos požiūriu vertinami šaltiniai – didžiosios medijos kaip interneto portalai, televizija ir 

radijas, taip pat socialinis tinklas Instagram. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad naudojimasis beveik visais šaltiniais, įskaitant paminėtus, yra 

ypač mažas. Iš vienos pusės, toks vertinimas yra gana natūralus, kadangi didieji sklaidos kanalai skirti greičiau didinti vietovių žinomumą, 

pasiūlyti idėjų kelionei, bendrai apžvelgti vietovių traukos objektus. Iš kitos pusės, galbūt nėra išnaudojamas šių šaltinių potencialas ir jie 

lieka antriniai, retai pasitaikančios ir bendro pobūdžio informacijos sklaidos kanalai.  
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11 pav. Informacijos apie keliones šaltiniai: paplitimas ir naudos vertinimas (Kl.: Pažymėkite visus šaltinius, iš kurių jus pasiekė informacija 

apie kelionės tikslą arba kuriuose patys ieškojote informacijos tiek prieš vykdami į šią kelionę, tiek kelionės metu. Prašom nurodyti, kiek 

naudingi Jums buvo šie informacijos apie kelionės tikslą šaltiniai) 

 

Kadangi 2018 m. ir 2016 m. skyrėsi informacijos šaltinių klausimo formuluotė, verta lyginti tik bendras tendencijas. Gyvos 

rekomendacijos ir Google paieška išlieka labiausiai paplitę informacijos šaltiniai. Galimai sumažėjo diskusijų forumų įtaka: šiemet juose 

informacijos teigė ieškoję gerokai mažiau žmonių nei 2016 m. 
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12 pav. Informacijos apie keliones šaltiniai: paplitimo palyginimas su 2016 m. (Kl.: 2018: Pažymėkite visus šaltinius, iš kurių jus pasiekė 

informacija apie kelionės tikslą arba kuriuose patys ieškojote informacijos tiek prieš vykdami į šią kelionę, tiek kelionės metu. 2016: Kur 

ieškote informacijos apie būsimą kelionę ir ką vertėtų pamatyti jos metu? (2016 m. ataskaitos 40 pav.). Kur ieškojote informacijos jau 

atvykus į kelionės vietą? (2016 m. ataskaitos 41 pav.)) 
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Analizuojant naudojamus informacijos šaltinius pagal kelionių vietoves, apie kurias atsakinėjo respondentai, galime pastebėti, jog apie 
Vilnių dažniau sužinoma iš socialinio tinklo Facebook, televizijos ir turizmo parodų, o, pavyzdžiui, Google puikiai veikia kaip informacijos 
šaltinis apie Druskininkus. Tuo tarpu Anykščius daug dažniau nei kitas vietoves rekomenduoja pažįstami žmonės (66 proc. palyginti su 49 
proc. bendrų paminėjimų). 
 

 

2 lentelė. Informacijos apie keliones šaltiniai: paplitimas pagal kelionės vietovę (Kl.: Pažymėkite visus šaltinius, iš kurių jus pasiekė 

informacija apie kelionės tikslą arba kuriuose patys ieškojote informacijos tiek prieš vykdami į šią kelionę, tiek kelionės metu) 
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3.3.2 Kelionių veikla, pasirinkti apgyvendinimo tipai ir patirtos išlaidos 

 

Kelionių Lietuvoje metu vietiniai turistai vidutiniškai užsiima 3 skirtingomis veiklomis. Dažniausiai pasitaikančios – ramus poilsis gamtoje 

(57 proc.), gamtos ir kultūros objektų lankymas (atitinkamai 49 proc. ir 42 proc.), lankymasis restoranuose ar kavinėse (35 proc.). Ramus 

poilsis gamtoje, prie jūros ar kito vandens telkinio, sudaro ir didžiausią dalį kaip pagrindinė kelionės veikla (38 proc.). 

 

 

13 pav. Veiklos kelionės metu: visos veiklos ir pagrindinė veikla. (Kl.: Kuriomis veiklomis užsiėmėte šios kelionės Lietuvoje metu?       Pažymėkite 

visus atsakymus. Kuri veikla buvo pagrindinis šios kelionės tikslas? Galimas vienas atsakymas.) 
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Lyginant veiklas, kuriomis užsiimama paprasto, ilgojo savaitgalio ir kasmetinių atostogų metu, galima pastebėti, jog tendencijos išlieka 

panašios, tačiau paprastą savaitgalį gyventojai pasirenka veiklas labiau koncentruotai: gamtos ir kultūros objektų lankymas išlieka dažna 

veikla, o ramus poilsis, lankymasis restoranuose ir kitos veiklos – retesnės. Per atostogas turistai yra linkę nuveikti daugiau, ypač aktyviai 

poilsiauti gamtoje, apsilankyti kavinėje ar kultūros renginyje.  

 

 

14 pav. Veiklos kelionės metu pagal kelionės tipą: visos veiklos. (Kl.: Kuriomis veiklomis užsiėmėte šios kelionės Lietuvoje metu? Pažymėkite 

visus atsakymus.)  
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Lyginant pagrindinę veiklą per kelionės tipus, ramus poilsis yra absoliučiai pagrindinė atostogų veikla (nurodė 54 proc. respondentų, 

atsakinėjusių apie kasmetines atostogas). Nors toks poilsis yra ir dažniausia savaitgalio išvykų veikla, pavyzdžiui, paprasto savaitgalio 

metu kultūros objektų lankymas pagrindine veikla tampa daug dažniau nei per atostogas ar ilgąjį savaitgalį.   

 

15 pav. Veiklos kelionės metu pagal kelionės tipą: pagrindinė veikla. (Kl.: Kuri veikla buvo pagrindinis šios kelionės tikslas? Galimas 

vienas atsakymas.) 
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Lyginant kelionės veiklas pagal kelionės vietoves, ramiam poilsiui dažniausiai pasirenkami Lietuvos pajūrio kurortai ir Ignalina, o, 

pavyzdžiui, kultūriniai renginiai lankomi 3 didžiuosiuose miestuose. Uždaros vandens pramogos ir sveikatinimasis yra ypač dažnos 

Druskininkų ir Birštono veiklos, o Anykščiuose dominuoja gamtos ir kultūros objektų lankymas. 

 

 

3 lentelė. Veiklos kelionės metu pagal kelionės vietovę: visos veiklos. (Kl.: Kuriomis veiklomis užsiėmėte šios kelionės Lietuvoje metu? Pažymėkite 

visus atsakymus. (Atsakymų suma gali viršyti 100%). 
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Kalbant apie pagrindinę veiklą pagal kelionės vietoves, tendencijos yra panašios kaip ir tarp visų kelionės veiklų – ramus poilsis pasirenkamas 

pajūryje, kultūros renginiai – didmiesčiuose, uždaros vandens pramogos ir spa – Druskininkuose ir Birštone. Anykščiuose pagrindine veikla tampa 

gamtos objektų lankymas, tad akivaizdu, jog kultūros objektai šioje vietovėje yra antrinis tikslas. Taip pat tarp pagrindinių veiklų išryškėja, kad dėl 

bendrai retai pasitaikančios veiklos – sporto renginių – dažniausiai vykstama į Kauną. 

 

 

4 lentelė. Veiklos kelionės metu pagal kelionės vietovę: pagrindinė veikla. (Kl.: Kuri veikla buvo pagrindinis šios kelionės tikslas? Galimas 

vienas atsakymas. (Atsakymų suma lygi 100%). 
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Respondentai, atsakinėdami apie konkrečios nakvynės kelionės vietovę, beveik vienodai minėjo rinkęsi nemokamą nakvynę (24 proc.) 

arba nuomotą privatų būstą (21 proc.). Pirmasis nakvynės būdas dažniau pasirenkamas paprastiems savaitgaliams, o pastarasis – 

atostogoms.  

 

 

16 pav. Nakvynės vieta: visos kelionės ir pagal kelionės tipą. (Kl.: Kur nakvojote šios kelionės metu?). 
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Lyginant su ankstesniu tyrimu, šio tyrimo metu pastebėta, jog daugiau žmonių apsistoja pas gimines ar draugus nemokamai, taip pat viešbučiuose 

arba svečių namuose, kiek mažiau – kitose mokamo apgyvendinimo įstaigose. Bendrai, tendencijos išlieka panašios. 

 

17 pav. Nakvynės vieta: palyginimas su 2016 m. tyrimu. (Kl.: Kur nakvojote šios kelionės metu?). 

 



                                       

31 
 

Matyti, kad pagal kelionės vietovę Vilniuje ir Kaune daug dažniau pasirenkama nemokama nakvynė pas gimines ir draugus (susiję su 

tuo, kad šie didmiesčiai dažniau yra ir savaitgalio kelionių tikslas), nuomotas būstas – pajūryje, viešbučiai ir spa centrai – 

Druskininkuose ir Birštone. Zarasuose ir Ignalinoje kaip pasirinkimas išryškėja kaimo turizmo sodybos.  

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Nakvynės vieta pagal kelionės vietovę. (Kl.: Kur nakvojote šios kelionės metu?). 
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Analizuojant išlaidas pagal kelionės vietovę, galima pastebėti, kad daugiausia pinigų „paliekama“ Klaipėdoje ir kurortuose, ypač 

Neringoje (labiausiai dėl brangiausio apgyvendinimo). Tikėtina, kad nemažai skirtumų glaudžiai susiję su poilsio konkrečiose vietovėse 

trukme, t. y. kadangi ilgiau poilsiaujama prie jūros, ten išleidžiama ir daugiau pinigų. 

 

 

 
 

6 lentelė. Išlaidos, tenkančios vienam turistui, pagal kelionės vietovę. (Kl.: Prašom pagalvoti, kokią pinigų sumą Jūsų namų ūkis / šeima išleido 

šioje kelionėje, įskaitant absoliučiai visas kelionės metu patirtas išlaidas. Nurodykite sumą, tekusią kiekvienai iš šių sričių (jei jai neišleidote, įrašykite 

0). Keliems žmonėms, įskaitant jus, teko jūsų nurodytos kelionės išlaidos?) 
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3.3.3 Skirtingų aspektų įtaka renkantis kelionės vietovę bei aspektų vertinimas 

 

Pagrindiniai dalykai, kuriuos keliautojai įvertina, rinkdamiesi vietovę – gamtos išteklių prieinamumas, vandens telkinių (ežerų ir jūros 

paplūdimio) infrastruktūra ir kultūrinio turizmo objektai. Mažiausiai įtakos turi naktinių klubų ir barų pasirinkimas, sporto renginiai, 

galimybė apsipirkti.  

 

 

18 pav. Skirtingų aspektų įtaka renkantis kelionės vietovę. (Kl.: Kiek šie aspektai turėjo įtakos sprendimui, kur vyksite šios kelionės metu?) 
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Pagal kelionės tipą yra tik keletas skirtumų: paprasto savaitgalio išvykoms kiek mažiau svarbūs vandens telkiniai, kas gerokai aktualiau 

atostogų išvykoms. Atostogų metu taip pat svarbesnė apgyvendinimo paslaugų pasiūla ir aktyvaus poilsio infrastruktūra. Uždaros 

vandens pramogos aktualesnės ilgaisiais savaitgaliais. 

 

19 pav. Skirtingų aspektų įtaka renkantis kelionės vietovę: vidurkiai pagal kelionės tipą. (Kl.: Kiek šie aspektai turėjo įtakos sprendimui, 

kur vyksite šios kelionės metu? 1 – Visai neturėjo įtakos, 2 – Turėjo mažai įtakos, 3 – Turėjo gana daug įtakos, 4 – Turėjo labai daug 

įtakos). 



                                       

35 
 

 

Analizuojant aspektus, turėjusius įtakos pasirinkti konkrečias vietoves, vykę į Vilnių gerokai dažniau jį rinkosi dėl kultūrinio turizmo 

objektų bei galimybių apsilankyti kultūriniuose renginiuose, apsipirkti ir apsilankyti naktiniuose baruose ar klubuose. Panašūs aspektai 

išryškėja ir tarp Kauno ir Klaipėdos pasirinkimo, tačiau kultūrinio turizmo objektai mažiau lemia šių didmiesčių pasirinkimą nei Vilniaus. 

Įdomu pastebėti, kad vykę į Kauną kaip įtaką sprendimui padariusius aspektus labiau išskiria edukacinių užsiėmimų ir pramogų pasiūlą ir 

atviras vandens pramogas (wake parkai, jėgos aitvarai, batutai). Tarp visų analizuotų pagrindinių turistinių miestų, kurortų ir kurortinių 

zonų, Neringa ir Ignalina yra dažniausiai pasirenkami dėl aktyvaus poilsio infrastruktūros (bėgiojimo, dviračių takai), o Druskininkai ir 

Birštonas lyderiauja pagal apgyvendinimo paslaugų pasiūlą. 

 

 

7 lentelė. Skirtingų aspektų įtaka renkantis kelionės vietovę: vidurkiai pagal kelionės vietovę. (Kl.: Kiek šie aspektai turėjo įtakos sprendimui, 

kur vyksite šios kelionės metu? 1 – Visai neturėjo įtakos, 2 – Turėjo mažai įtakos, 3 – Turėjo gana daug įtakos, 4 – Turėjo labai daug įtakos.). 
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Bendrai gyventojai labai gerai vertina savo keliones Lietuvoje. Pusė teigia likę labai patenkinti, dar 42 proc. – patenkinti savo išvyka. 

Nepatenkintų ar labai nepatenkintų pasitaikė vos keli procentai.  

Su bendru pasitenkinimu labiausiai koreliuoja (yra susijęs) apgyvendinimo paslaugų, bendros infrastruktūros, restoranų kainos ir kokybės 

santykio, gamtos išteklių prieinamumo vertinimas. Pagal kelionės tipą (paprastas savaitgalis, ilgasis savaitgalis, kasmetinės atostogos) ir 

kelionės vietovę reikšmingų skirtumų nėra. 

 

  

20 pav. Pasitenkinimo aplankytos kelionės vietove vidurkis. (Kl.: Kiek jūs bendrai likote patenkinti šia kelione?). 

 

 

Imtis: visi respondentai, n=1500 
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Geram bendro pasitenkinimo rodikliui antrina ir atskirų aspektų vertinimai: visų aspektų vidurkis 5 balų skalėje svyruoja tarp 3,5 ir 4,1 

balo. Ypač gerai vertinami kultūrinio turizmo objektai, gamtos išteklių prieinamumas, bendra infrastruktūra ir informacijos apie vietovę 

pakankamumas (nuorodos, ženklinimo infrastruktūra). Iš kiek prasčiau vertinamų aspektų galima paminėti apgyvendinimo paslaugų ir 

kavinių maisto kainos ir kokybės santykį: santykinai apgyvendinimo ir kavinių pasiūla turi didesnę vidutinę įtaką kelionės vietovės 

pasirinkimui nei ji yra vertinama. Tačiau turint omeny, kad šie aspektai vieninteliai kalba apie kainos lygį, jų vertinimas išlieka teigimas. 

 

 

 21 pav. Skirtingų aspektų vertinimas aplankytoje kelionės vietovėje: visos vietovės bendrai. (Kl.: Kaip vertinate Jūsų aplankytą vietovę 

pagal šiuos aspektus?). 
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Pagal skirtingų aspektų įtakos kelionės vietovės pasirinkimui ir jų vertinimo aplankytoje kelionės vietovėje santykį galima nustatyti keturis 

aspektų tipus: 

▪ Aukšta aspekto įtaka vietovės pasirinkimui ir aukštas kelionės vietovės vertinimas (procentas atsakiusių, jog šį aspektą kelionės 

vietovėje vertina „Puikiai“); 

▪ Aukšta aspekto įtaka vietovės pasirinkimui, bet žemas kelionės vietovės vertinimas (procentas atsakiusių, jog šį aspektą kelionės 

vietovėje vertina „Puikiai“); 

▪ Žema aspekto įtaka vietovės pasirinkimui ir žemas kelionės vietovės vertinimas (procentas atsakiusių, jog šį aspektą kelionės 

vietovėje vertina „Puikiai“); 

▪ Žema aspekto įtaka vietovės pasirinkimui, bet aukštas kelionės vietovės vertinimas (procentas atsakiusių, jog šį aspektą kelionės 

vietovėje vertina „Puikiai“). 

Remiantis šia analize, galima įsivertinti, kurie aspektai yra stiprintinos sritys, kur galima kol kas pataupyti arba sprendimus daryti vėliau, 

kurias sritis galima išnaudoti komunikacijai kaip privalumus. 
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22 pav. Skirtingų aspektų įtakos kelionės vietovės pasirinkimui ir jų vertinimo aplankytoje kelionės vietovėje santykio analizė. 
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Remiantis tokia analize, išryškėja šios aspektų grupės:  

▪ Vandens telkinių infrastruktūra, gamtos išteklių prieinamumas ir kultūrinio turizmo objektai yra ir labai svarbūs, ir puikiai 

vertinami turistų, dėl to svarbu investuoti į šių sričių įgyvendinimą ir jų išlaikymą aukštame lygyje; 

▪ Jūros paplūdimio infrastruktūra, apgyvendinimo paslaugų pasiūla (ir kainos ir kokybės santykis), informacijos apie vietovę 

prieinamumas, galimybės apsilankyti kultūros renginiuose, aktyvaus poilsio infrastruktūra – svarbūs tik kiek mažiau nei pirmieji, 

tačiau irgi gerai vertinami; 

▪ Galimybė paskanauti tradicinės krašto virtuvės patiekalų, uždaros vandens pramogos, sveikatinimo paslaugų pasirinkimas – 

aspektai, kurie vertinami labai gerai, tačiau nėra tokie svarbūs turistams (galima svarstyti šių aspektų kaip „viršijančių lūkesčius“ 

potencialą platesnei komunikacijai); 

▪ Turizmo informacijos ir lankytojų centrų prieinamumas, restoranų ir kavinių pasiūla, edukacinių užsiėmimų ir pramogų pasiūla, 

galimybė apsipirkti, sporto renginiai, naktinis gyvenimas, klubai, barai, atviros vandens pramogos – santykinai mažiausiai svarbūs 

aspektai, tačiau ir vertinami prasčiau nei anksčiau minėtieji. Šie aspektai kol kas turistams nėra labai aktualūs. Jų stiprinimas 

galimas, tačiau nėra prioritetinis. 
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23 pav. Skirtingų aspektų įtakos ir vertinimo aplankytoje kelionės vietovėje santykis. (Kl.: Kiek šie aspektai turėjo įtakos sprendimui, kur 

vyksite šios kelionės metu? Kaip vertinate Jūsų aplankytą vietovę pagal šiuos aspektus.). 
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Lyginant aspektų vertinimą pagal kelionės vietoves, matyti labai mažai skirtumų. Todėl galima teigti, kad skirtingų kelionės aspektų 

vertinimas nesusijęs su kelionės tipu. 

 

 

24 pav. Skirtingų aspektų vertinimas aplankytoje kelionės vietovėje: vidurkiai pagal kelionės tipą. (Kl.: Kaip vertinate Jūsų aplankytą vietovę 

pagal šiuos aspektus: (1 - Labai blogai, 2 – Blogai, 3 – Vidutiniškai, 4 – Gerai, 5 – Puikiai). 
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Lyginant vietovių vertinimą pagal įvairius aspektus, galima pastebėti, jog Druskininkai yra vertinami gana daugeliu aspektų geriau nei 

kitos vietovės. Pavyzdžiui, daug geriau vertinama bendra infrastruktūra (švara, geri šaligatviai, sutvarkytos žaliosios erdvės, WC), uždaros 

vandens pramogos ir sveikatinimo paslaugos. Šie aspektai taip pat aukštai vertinami ir Birštone. Priešingai nei Druskininkai ir Birštonas, 

pajūrio kurortai turi daugiau aspektų, pagal kuriuos yra vertinami žemiau vidurkio. Nemažai prasčiau vertinamų aspektų sulaukia Šventoji 

(kaip atskira vietovė nuo Palangos): čia tik vidutiniškai vertinama uždarų ir atvirų vandens pramogų bei edukacinių užsiėmimų ir pramogų 

pasiūla. Taip pat ši gyvenvietė vienintelė vertinama prasčiau nei vidurkis pagal kultūrinio turizmo objektus, gamtos išteklius ir bendrą 

infrastruktūrą. 
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8 lentelė. Skirtingų aspektų vertinimas aplankytoje kelionės vietovėje: vidurkiai pagal kelionės vietovę. (Kl.: Kaip vertinate Jūsų aplankytą 

vietovę pagal šiuos aspektus?). 
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Respondentų buvo prašoma pasidalinti kelionės metu labiausiai įstrigusiu objektu. Šie atsakymai pateikiami 25 paveiksle. 

 

25 pav. Kelionės metu labiausiai įstrigęs objektas: spontaniniai paminėjimai. (Kl.: Koks kelionės metu aplankytas objektas ar vietovė 

labiausiai įstrigo, patiko?).  

 

Pastaba: kuo didesnis žodis, tuo dažniau jis 
buvo paminėtas respondentų 
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4. Vietinių turistų segmentai 

 

Segmentavimas – tai rinkos suskirstymas į atskiras dalis, siekiant tikslingai formuluoti rinkodaros ir komunikacijos strategiją bei nukreipti 

rinkodaros veiksmus į skirtingas vartotojų, klientų ar visuomenės auditorijas. Klientų, vartotojų, gyventojų segmentacija – natūrali 

šiuolaikinės analizės pasekmė, kadangi geras informacijos prieinamumas, visuomenės laisvėjimas lemia vis didesnę elgsenos, požiūrių ir 

poreikių įvairovę. Siekiant geriau suprasti šią įvairovę ir gebėti geriau atliepti turistų poreikius bei pritaikyti komunikacines žinutes, skirtas 

skirtingoms turistų auditorijoms, šiame tyrime buvo atlikta turistų segmentacija.  

Tam atlikti į tyrimo anketą buvo įtraukti specialiai tyrimui sukurti vietinių turistų keliavimo elgseną ir įpročius apibūdinantys aspektai. 

Surinkti tyrimo rezultatai buvo analizuojami pasitelkiant statistinę faktorinę analizę. 

26 paveiksle pateikiami visų aspektų, naudotų segmentacijos dalyje, vertinimo vidurkiai (pagal skalę nuo 0 „Visiškai nesutinku“ iki 5 

„Visiškai sutinku“). Jie apima kainos, kokybės, išvykų veiklos aspektus, informacijos svarbą, kelionės atstumą ir keliavimo būdą – 

automobiliu ar traukiniu, autobusu. 
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26 pav. Vietinių Lietuvos turistų keliavimo įpročiai (segmentacijai naudoti aspektai). (Kl.: Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate su 

kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų keliavimo įpročius. 6 balų vertinimo skalė (0-5): 0 Visiškai nesutinku / 1 Nesutinku / 2 Greičiau 

nesutinku / 3 Greičiau sutinku / 4 Sutinku / 5 Visiškai sutinku). 
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Pagal skirtingas keliavimo savo šalyje motyvacijas bei įpročius išskyrėme 6 turistų tipus (27 pav.). 

 

 

27 pav. Vietinių turistų segmentai: 6 turistų tipai. 
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Gamtos mylėtojai. Tai keliautojai, mėgstantys aktyvias, pažintines keliones Lietuvoje. Jų kelionės tikslas – žygiai, dviračiai, turistavimas, 

gamtos bei kultūros objektų lankymas. Šiame segmente mažiau jaunimo, o daugiau – vyriausių, pensinio ar beveik pensinio amžiaus 

žmonių (60 ir daugiau metų). 

 

 

28 pav. Gamtos mylėtojai: segmentui būdingi keliavimo įpročiai (aspektų vidurkiai). (Kl.: Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate su 

kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų keliavimo įpročius. 6 balų vertinimo skalė (0-5): 0 Visiškai nesutinku / 1 Nesutinku / 2 Greičiau 

nesutinku / 3 Greičiau sutinku / 4 Sutinku / 5 Visiškai sutinku?) 
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29 pav. „Gamtos mylėtojų“ segmento profilis. 
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Viskas įskaičiuota. Tai poilsiautojai, mėgstantys poilsį gerame viešbutyje ar pasilepinimą spa centre. Jie „medžioja“ pasiūlymus, kai 

prabangus poilsis parduodamas už patrauklią kainą. Jų poilsis ramus – jie mieliau „taupo energiją“ bei renkasi vietas, kur gali gauti 

privatumo. Šio segmento atstovai dažniau nei kiti poilsiui renkasi ilguosius savaitgalius. Šiame segmente daugiau vidutinio amžiaus 

žmonių (30-49 m.). 

 

 

30 pav. Viskas įskaičiuota: segmentui būdingi keliavimo įpročiai (aspektų vidurkiai). (Kl.: Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate 

su kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų keliavimo įpročius. 6 balų vertinimo skalė (0-5): 0 Visiškai nesutinku / 1 Nesutinku / 2 

Greičiau nesutinku / 3 Greičiau sutinku / 4 Sutinku / 5 Visiškai sutinku?) 
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31 pav. „Viskas įskaičiuota“ segmento profilis. 
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Ten, kur visi. Šio segmento atstovai renkasi šurmulingas, populiarias vietas, kuriomis susidomi išgirdę žiniasklaidoje. Tai – vidutinių 

pajamų segmentas, dažniausiai apsistojantis viešbutyje arba nuomotame privačių asmenų būste. Šie poilsiautojai mėgsta lankyti 

kultūrinius objektus, dažnai valgo restoranuose ar kavinėse, nemaža dalis aplanko ir kultūrinį renginį. 

 

32 pav. Ten, kur visi: segmentui būdingi keliavimo įpročiai (aspektų vidurkiai). (Kl.: Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate su 

kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų keliavimo įpročius. 6 balų vertinimo skalė (0-5): 0 Visiškai nesutinku / 1 Nesutinku / 2 Greičiau 

nesutinku / 3 Greičiau sutinku / 4 Sutinku / 5 Visiškai sutinku?) 
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33 pav. „Ten, kur visi“ segmento profilis.  
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Ramybė su šeima. Tai paprasto, ramaus poilsio prie ežero ar nuosavoje sodyboje atstovai. Jie dažniau nei kiti ilgąsias metų atostogas 

praleidžia Lietuvoje, ieško vietų, draugiškų vaikams. Tai žemesnių pajamų segmentas, todėl dažniau nei kiti apsistoja kempinge, 

namelyje, palapinėje ar nuosavoje sodyboje bei rečiau valgo maistą restoranuose ar kavinėse. 

 

 

34 pav. Ramybė su šeima: segmentui būdingi keliavimo įpročiai (aspektų vidurkiai). (Kl.: Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate 

su kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų keliavimo įpročius. 6 balų vertinimo skalė (0-5): 0 Visiškai nesutinku / 1 Nesutinku / 2 

Greičiau nesutinku / 3 Greičiau sutinku / 4 Sutinku / 5 Visiškai sutinku?) 
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35 pav. „Ramybė su šeima“ segmento profilis. 
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Pramogautojai: Šie keliautojai derina poilsį prie koncertų ar festivalių datų. Kadangi šiame segmente daugiau jaunimo iki 29 m., šie 

keliautojai daug dažniau renkasi keliones traukiniu ar autobusu bei apsistoja nemokamos nakvynės pas gimines ar draugus. 

 

36 pav. Pramogautojai: segmentui būdingi keliavimo įpročiai (aspektų vidurkiai). (Kl.: Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate su 

kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų keliavimo įpročius. 6 balų vertinimo skalė (0-5): 0 Visiškai nesutinku / 1 Nesutinku / 2 Greičiau 

nesutinku / 3 Greičiau sutinku / 4 Sutinku / 5 Visiškai sutinku?) 



                                       

58 
 

 

37 pav. „Pramogautojų“ segmento profilis. 
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Ieškantys kokybės: Šių keliautojų pagrindinis kriterijus – kokybė. Jie verčiau poilsiauja mažiau naktų, bet kokybiškai. Tad ir už nakvynę 

moka daugiau nei kiti segmentai ir rečiau apsistoja poilsio nameliuose ar pas gimines. Kokybės kriterijų taiko ir maistui – restoranuose 

jie taip pat linkę išleisti daugiau. 

 

38 pav. Ieškantys kokybės: segmentui būdingi keliavimo įpročiai (aspektų vidurkiai). (Kl.: Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate 

su kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų keliavimo įpročius. 6 balų vertinimo skalė (0-5): 0 Visiškai nesutinku / 1 Nesutinku / 2 

Greičiau nesutinku / 3 Greičiau sutinku / 4 Sutinku / 5 Visiškai sutinku?) 
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39 pav. „Ieškančių kokybės“ segmento profilis. 
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1 priedas 

Vietinio turizmo II etapo tyrimo klausimynas 

 

Šis tyrimas atliekamas Valstybinio turizmo departamento užsakymu, panaudojant Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

lėšas. 

 

D1. Jūsų lytis:  
1. Vyras 

2. Moteris 

D2. Kiek Jums metų?  

_________ metai (tinka 18+) 

REG. Kur Jūs gyvenate?    

1. Vilniaus miestas   

2. Kauno miestas  

3. Klaipėdos miestas  

4. Panevėžio miestas  

5. Šiaulių miestas  

6. Alytaus apskritis  

7. Kauno apskritis  

8. Klaipėdos apskritis  
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9. Marijampolės apskritis  

10. Panevėžio apskritis  

11. Šiaulių apskritis  

12. Tauragės apskritis  

13. Telšių apskritis  

14. Utenos apskritis  

15. Vilniaus apskritis  

SET. Prašom patikslinti, kur Jūs gyvenate:   

PATEIKIAMAS OFICIALIŲ LIETUVOS MIESTŲ SĄRAŠAS PAGAL APSKRITIS 

 

Šiame tyrime kalbėsime apie turizmą Lietuvoje, kai yra keliaujama su bent viena nakvyne, o pagrindinis kelionės tikslas – laisvalaikis, 

poilsis, atsipalaidavimas, kultūros ar gamtos objektų pažinimas. 

 

Atrankinis klausimas 

Q1. Ar per praėjusius 12 mėnesių vykote į kelionę su bent viena nakvyne Lietuvoje, kurios pagrindiniai tikslai – laisvalaikis, poilsis, 

atsipalaidavimas, kultūros ar gamtos objektų pažinimas? 

• Taip 

• Ne – apklausa nutraukiama 

Q1_1. Kur įprastai praleidžiate savo pagrindines (ilgiausias) metų atostogas? Vienas atsakymas 

1. Lietuvoje 

2. Latvijoje 

3. Estijoje 
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4. Kitose užsienio šalyse 

5. Sunku pasakyti 

L1_open. Nurodykite keletą pagrindinių priežasčių, dėl kurių keliaujate Lietuvoje: Atviras komentaras  

Q21. Nurodykite keletą Lietuvos vietovių, regionų ar objektų, kuriuos jūs asmeniškai rekomenduotumėte aplankyti Lietuvos gyventojams: 

Atviras 

Intro. Dabar norime paprašyti Jūsų pasidalinti patirtimi apie savo kelionių įpročius bei keliavimo Lietuvoje patirtį. 

SEG1. Toliau pateikti teiginiai apie keliavimą. Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate su kiekvienu iš šių teiginių, kalbant apie Jūsų 

keliavimo įpročius.  

Rotuoti teiginius (ne atsitiktine tvarka, o rotuoti). Atsakymas kiekvienoje eilutėje.  

 Visiškai 
nesutinku 

Nesutink
u 

Greičiau 
nesutinku 

Greičiau 
sutinku 

Sutinku Visiškai 
sutinku 

1. Keliones Lietuvoje planuoju iš anksto (bent prieš 
kelias savaites) 

0 1 2 3 4 5 

2. Man patinka važiuoti į populiarias, žinomas vietas. 0 1 2 3 4 5 

3. Susidomiu kelionės vietomis, kai apie jas daug 
girdžiu žiniasklaidoje. 

0 1 2 3 4 5 

4. Dažniausiai renkuosi keliones ne didesniu nei 100 
km atstumu. 

      

5. Važiuoju į tas vietas, kurias jau žinau, esu ten 
buvęs. 

0 1 2 3 4 5 

6. Planuodamas galvoju ar vieta, kur apsistosiu, yra 
draugiška vaikams. 

0 1 2 3 4 5 

7. Ieškau informacijos apie naujus turistinius 
objektus Lietuvoje, domiuosi jais. 

0 1 2 3 4 5 
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 Visiškai 
nesutinku 

Nesutink
u 

Greičiau 
nesutinku 

Greičiau 
sutinku 

Sutinku Visiškai 
sutinku 

8. Ieškau vietos, kurioje gaučiau kiek įmanoma 
daugiau privatumo. 

0 1 2 3 4 5 

9. Aš „medžioju“ pasiūlymus, kai viešnagė gerame 
viešbutyje parduodama žymiai pigiau. 

0 1 2 3 4 5 

10. Man patinka įsigyti poilsio paketus: nakvynė + 
pusryčiai + kitos paslaugos (pvz., baseinas, 
masažas) 

0 1 2 3 4 5 

11. Per atostogas Lietuvoje noriu ilsėtis ir „taupyti 
energiją“ 

0 1 2 3 4 5 

12. Ieškau vietų, kur galima laisvalaikį praleisti 
aktyviai (dviračių trasos, pasivaikščiojimo takai ir 
pan.) 

0 1 2 3 4 5 

13. Keliones derinu prie koncertų, festivalių datų. 0 1 2 3 4 5 

14. Keliaujant Lietuvoje mane labiausiai traukia 
gamta. 

0 1 2 3 4 5 

15. Keliaudamas Lietuvoje mėgstu lankyti dvarus, 
miestų senamiesčius, kitą architektūros palikimą. 

0 1 2 3 4 5 

16. Mėgstu žmonių, miesto šurmulį. 0 1 2 3 4 5 

17. Po Lietuvą keliauju automobiliu. 0 1 2 3 4 5 

18. Po Lietuvą keliauju traukiniu, autobusu. 0 1 2 3 4 5 

19. Laukiu gero oro ir tada keliauju. 0 1 2 3 4 5 

20. Niekada pats neplanuoju kelionės. 0 1 2 3 4 5 

21. Man patinka, kai manimi kas nors pasirūpina. 0 1 2 3 4 5 

22. Pirmoje vietoje man yra kokybė, ne kaina. 0 1 2 3 4 5 

23. Geriau mažiau naktų, bet kokybiška nakvynė. 0 1 2 3 4 5 
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Q2. Kokio tipo turistinių kelionių Lietuvoje turėjote per pastaruosius 12 mėnesių? Pažymėkite visus tinkamus variantus. 

1. Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės) 

2. Ilgojo savaitgalio išvyka (3 ar daugiau nakvynių) 

3. Ilgos kasmetinės atostogos (4 nakvynės ar daugiau) 

Q3. Kas įprastai keliauja į šio tipo išvykas Lietuvoje kartu su Jumis? Pažymėkite visus tinkamus variantus. 

Rodyti atsakymus iš 
Q2 

Sutuoktinis 
(-ė) / 
partneris (-
ė) 

Vaikas (-ai) Artimieji, 
giminaičiai 

Draugas (-ė), 
draugai 

Kiti asmenys 
(pvz., 
ekskursijos 
grupė) 

Keliaujate 
vienas (-a) 
exclusive 

Paprasto savaitgalio 
išvyka (1-2 nakvynės) 

      

Ilgojo savaitgalio 
išvyka (3 ar daugiau 
nakvynių) 

      

Ilgos kasmetinės 
atostogos (4 nakvynės 
ar daugiau) 

      

 

Q4. Kiek kiekvieno tipo kelionių Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių Jūs turėjote? 

Rodyti atsakymus iš Q2 Kartai per 
pastaruosius 
12 mėnesių 

Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės)  

Ilgojo savaitgalio išvyka (3 ar daugiau nakvynių)  

Ilgos kasmetinės atostogos (4 nakvynės ar daugiau)  
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Q5. Dabar paklausime apie kelias iš jūsų pastarųjų kelionių Lietuvoje. Pažymėkite vietovę, į kurią keliavote šiuo atveju.  

Jei kelionės metu vykote į kelias vietoves, žymėkite tą, kuri buvo jūsų pagrindinis kelionės tikslas, kur apsistojote ilgiausiai ar pan.   

Klausti apie kiekvieną tipą tiek kartų, kiek pažymėta Q3 (max 3 prie kiekvieno tipo, jei įrašyta >3). 

 

REG sąrašas (top5 + apskritys) 

Nežinau tikslios apskrities 

Q5_1 Jei pažymi apskritį 

Q5_1. Patikslinkite vietovę, į kurią keliavote šiuo atveju: 

Konkrečios apskrities miestų sąrašas pagal abėcėlę  

Kitas miestas / gyvenvietė (įrašykite): ________ 

 

Q5_other klausti, jei nežino tikslios apskrities  

Q5_other. Patikslinkite savo kelionės vietovę (pateikta abėcėlės tvarka). Jei kelionės vietovės sąraše nerasite, įrašykite ją prie atsakymo 

„Kitas miestas / gyvenvietė“. 

Visų miestų sąrašas pagal abėcėlę 

Kitas miestas / gyvenvietė (įrašykite): ________ 

Q8. Kur įprastai apsistojate kelionių Lietuvoje metu? Galite pažymėti vieną – du atsakymus. 

1. Kempinge, namelyje, palapinėje 

2. Nuomotame privačių asmenų būste: kambarys, butas, apartamentai 

3. Viešbutyje 



                                       

67 
 

4. Svečių namuose 

5. Kaimo turizmo sodyboje  

6. Sanatorijoje, spa centre 

7. Pas gimines, draugus (nemokamai) 

8. Savo nuosavame būste (sodyboje, bute ar kt.)  

9. Kita (nurodykite): ________ 

Jei Q8=1-6 

Q9. Kokiais kanalais įprastai ieškote apgyvendinimo vietos Lietuvoje? Multiple, rotuoti  

Užsakymas internetu  

1. Airbnb.com 

2. Booking.com 

3. Couchsurfing.com 

4. Makalius.lt, beta.lt, noriunoriunoriu.lt ar panašaus tipo puslapiai su specialiais kelionių Lietuvoje pasiūlymais 

5. Apgyvendinimo įstaigos svetainė (radote Google ar pamatėte reklamą ir kreipėtės tiesiogiai) 

6. Turizmo informacijos centrų svetainės 

7. Skelbiu.lt, aruodas.lt ar kiti skelbimų portalai 

8. Socialiniame tinkle Facebook 

9. Kiti apgyvendinimo pasiūlymų puslapiai (trumpam.lt, priejuros.lt ir kt.) (visada rodyti gale) 

10. Kiti, aukščiau nepaminėti interneto puslapiai (visada rodyti gale) 

Užsakymas kitais būdais nei internetu 

11. Rekomenduoja pažįstami žmonės 

12. Ieškote gyvai, atvykę į kelionės vietą 

13. Neieškote, visada vykstate į tą pačią vietą exclusive 

14. Sunku pasakyti, apgyvendinimą organizuoja kitas žmogus exclusive 
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15. Kiti būdai (nurodykite): _________ (visada rodyti gale) 

 

Prie atsitiktinai parinkto tipo iš Q4 prijungti atsakymą iš Q5 (tipas+konkreti vietovė). Klaipėdos, Palangos, Šventosios, Kretingos, 

Neringos kelionėms – kvota N300. Jei bus mažai besirenkančių kitus regionus, kvotą atlaisvinsime. 

Klausti apie šią kelionę: 

Q6. Dabar norime užduoti keletą klausimų apie vieną iš jūsų kelionių. Jei šio tipo kelionių į tą pačią vietovę per pastaruosius 12 mėn. 

turėjote daugiau nei 1, nuo čia ir toliau atsakinėkite tik apie vieną, paskutinę kelionę. 

(rodyti atskirame lange) 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai 

 

Q10_1. Pažymėkite visus šaltinius, iš kurių jus pasiekė informacija apie kelionės tikslą arba kuriuose patys ieškojote informacijos tiek prieš 

vykdami į šią kelionę, tiek kelionės metu: rotuoti atsakymus 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai  

1. Draugų, kolegų, pažįstamų, giminaičių rekomendacijos 

2. Vietos, kur apsistojote, šeimininkai ar darbuotojai 

3. Kelionių agentūros (nuvykus gyvai) 

4. Turizmo informacijos ir lankytojų centrai (nuvykus gyvai) 

5. Google paieška 

6. Lietuvos regiono svetainės (Lithuania.travel, lietuvon.lt, pamatyklietuvoje.lt) 

7. Diskusijų forumai 

8. Interneto portalai (Delfi, 15min ir pan.) 

9. Turizmo informacijos centrų svetainės 
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10. Kelionių organizatorių svetainės 

11. Socialinis tinklas Facebook  

12. Socialinis tinklas Youtube 

13. Socialinis tinklas Instagram 

14. Kelionių agentūros reklaminiai leidiniai 

15. Knygos, kelionių gidai 

16. Turizmo parodos, mugės, renginiai 

17. Televizija (laidos, filmai) 

18. Radijas 

19. Spauda (laikraščiai, žurnalai) 

99. Nė vienas iš šių  

Q10_2. Prašom nurodyti, kiek naudingi Jums buvo šie informacijos apie kelionės tikslą šaltiniai: 

 Naudingas Greičiau 
naudingas 

Greičiau 
nenaudingas 

Nenaudingas Sunku 
pasakyti 

Rodyti 
pasirinktus 
atsakymus iš 
Q10_1 

     

 

Q7_1. Kuriomis veiklomis užsiėmėte šios kelionės Lietuvoje metu? Pažymėkite visus atsakymus. rotuoti 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai 

1. Ramus poilsis gamtoje (daugiausia buvimas vienoje vietoje – prie jūros ar kito vandens telkinio, sodyboje ir pan.) 
2. Aktyvus poilsis gamtoje (žygiai pėsčiomis, dviračiais, turistavimas su palapinėmis, buriavimas ir pan.) 
3. Gamtos objektų lankymas (apžvalgos bokštai, pažintiniai takai) 
4. Uždaros vandens pramogos (parkai, baseinai, pirtys ir pan.) 
5. Atviros vandens pramogos (wake parkai, jėgos aitvarai, batutai) 
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6. Sveikatinimasis (sanatorijos, spa centrai) 
7. Kultūros objektų lankymas (muziejai, pilys, dvarai, piliakalniai) 
8. Edukaciniai užsiėmimai ir pramogos (pvz., duonos kepimas, gintaro apdirbimas) 
9. Lankymasis kultūros renginiuose (miesto šventėse, koncertuose, spektakliuose) 
10. Tradicinės krašto virtuvės patiekalų ragavimas 
11. Lankymasis sporto renginyje (ralis, krepšinis ir pan.) 
12. Lankymasis restoranuose, kavinėse 
13. Naktinis gyvenimas, klubai, barai 
14. Apsipirkimas 
15. Kita (nurodykite): _____________ 
 
Q7_main. Kuri veikla buvo pagrindinis šios kelionės tikslas? Galimas vienas atsakymas. 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai 

Rodyti atsakymus iš Q7_1 

 

Q13. Prašom pagalvoti, kokią pinigų sumą Jūsų namų ūkis / šeima išleido šioje kelionėje, įskaitant absoliučiai visas kelionės metu patirtas 

išlaidas. Nurodykite sumą, tekusią kiekvienai iš šių sričių (jei jai neišleidote, įrašykite 0): 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai  

Transportas _____ EUR 

Apgyvendinimas ______ EUR 

Maistas (be kavinių ir restoranų)  ______ EUR 

Išlaidos restoranams, kavinėms ______ EUR  

Kitos išlaidos (pramogos, spa centrai, bilietai į renginius, mokestis už įėjimą į muziejus, suvenyrai ir t. t.) ______ EUR 
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Jūsų bendra išleista suma:  sumuoti aukščiau nurodytas  EUR 

 

Q14. Keliems žmonėms, įskaitant jus, teko jūsų nurodytos kelionės išlaidos? _______ 

 

Q16. Kur nakvojote šios kelionės metu? Multiple 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai  

1. Kempinge, namelyje, palapinėje 

2. Nuomotame privačių asmenų būste: kambarys, butas, apartamentai 

3. Viešbutyje 

4. Svečių namuose 

5. Kaimo turizmo sodyboje  

6. Sanatorijoje, spa centre 

7. Pas gimines, draugus (nemokamai) 

8. Savo nuosavame būste (sodyboje, bute ar kt.)  

9. Kita (nurodykite): ________ 
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Q15. Kiek šie aspektai turėjo įtakos sprendimui, kur vyksite šios kelionės metu? rotuoti aspektus 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai 

  Visai 
neturėjo 
įtakos 

Turėjo 
mažai įtakos 

Turėjo gana 
daug įtakos 

Turėjo labai 
daug įtakos 

1.  Turizmo informacijos ir lankytojų centrų prieinamumas     

2.  Informacijos apie vietovę prieinamumas     

3.  Apgyvendinimo paslaugų pasiūla (yra iš ko rinktis)     

4.  Restoranų ir kavinių pasiūla     

5.  Gamtos išteklių prieinamumas (įrengtos apžvalgos ar 
poilsio aikštelės, pažintiniai takai, poilsiavietės) 

    

6.  Vandens telkinių (ežero, upės) infrastruktūra (švarus 
paplūdimys, maudymuisi pritaikytas krantas, WC, 
kavinė) 

    

7.  Jūros paplūdimio infrastruktūra (švarus paplūdimys, 
maudymuisi pritaikytas krantas, WC, kavinė) 

    

8.  Uždaros vandens pramogos (parkai, baseinai, pirtys ir 
pan.) 

    

9.  Atviros vandens pramogos (wake parkai, jėgos aitvarai, 
batutai) 

    

10.  Aktyvaus poilsio infrastruktūra (pvz., bėgiojimo, dviračių 
takai) 

    

11.  Sveikatinimo paslaugų pasirinkimas (sanatorijos, spa 
centrai) 

    

12.  Kultūrinio turizmo objektai (muziejai, pilys, dvarai, 
piliakalniai) 

    

13.  Edukacinių užsiėmimų ir pramogų pasiūla (pvz., duonos 
kepimas, gintaro apdirbimas) 
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14.  Galimybės apsilankyti kultūriniuose renginiuose (miesto 
šventėse, koncertuose, spektakliuose) 

    

15.  Galimybė paskanauti tradicinės to krašto virtuvės 
patiekalų 

    

16.  Sporto renginiai (ralis, krepšinis ir pan.)     

17.  Naktinis gyvenimas, klubai, barai     

18.  Galimybė apsipirkti     

 

Q18. Kiek jūs bendrai likote patenkinti šia kelione? 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai  

1. Labai patenkintas (-a) 

2. Patenkintas (-a) 

3. Nei patenkintas, nei nepatenkintas (-a) 

4. Nepatenkintas (-a) 

5. Visiškai nepatenkintas (-a) 

 

Q19. Kaip vertinate Jūsų aplankytą vietovę pagal šiuos aspektus: rotuoti aspektus 

(pavyzdys) Paprasto savaitgalio išvyka (1-2 nakvynės), Anykščiai  

  Labai 
blogai 

Blogai Vidutiniškai Gerai Puikiai Neturėjau 
patirties 

1.  Turizmo informacijos ir lankytojų centrų darbo laikas, 
lokacija ir pan. 

      

2.  Informacijos apie vietovę pakankamumas (nuorodos, 
ženklinimo infrastruktūra) 

      

3.  Apgyvendinimo paslaugų kainos ir kokybės santykis       
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4.  Bendra infrastruktūra: švara, geri šaligatviai, sutvarkytos 
žaliosios erdvės, WC ir t. t .  

      

5.  Restoranų ir kavinių maisto kainos ir kokybės santykis       

6.  Gamtos išteklių prieinamumas (įrengtos apžvalgos ar 
poilsio aikštelės, pažintiniai takai, poilsiavietės) 

      

7.  Vandens telkinių (ežero, upės) infrastruktūra (švarus 
paplūdimys, maudymuisi pritaikytas krantas, WC, 
kavinė) 

      

8.  Jūros paplūdimio infrastruktūra (švarus paplūdimys, 
maudymuisi pritaikytas krantas, WC, kavinė) 

      

9.  Uždaros vandens pramogos (parkai, baseinai, pirtys ir 
pan.) 

      

10.  Atviros vandens pramogos (wake parkai, jėgos aitvarai, 
batutai) 

      

11.  Aktyvaus poilsio infrastruktūra (pvz., bėgiojimo, dviračių 
takai) 

      

12.  Sveikatinimo paslaugų pasirinkimas (sanatorijos, spa 
centrai) 

      

13.  Kultūrinio turizmo objektai (muziejai, pilys, dvarai, 
piliakalniai) 

      

14.  Edukacinių užsiėmimų ir pramogų pasiūla (pvz., duonos 
kepimas, gintaro apdirbimas) 

      

15.  Galimybės apsilankyti kultūriniuose renginiuose (miesto 
šventėse, koncertuose, spektakliuose) 

      

16.  Galimybė paskanauti tradicinės to krašto virtuvės 
patiekalų 

      

17.  Sporto renginiai (ralis, krepšinis ir pan.)       

18.  Naktinis gyvenimas, klubai, barai       

19.  Galimybė apsipirkti       
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Q20_1. Koks šios kelionės metu aplankytas objektas ar vietovė Jums labiausiai įstrigo, patiko? Atviras komentaras 

Q20_2. Ar sutiktumėte pasidalinti šios ar kitos jūsų kelionės Lietuvoje nuotrauka, kuri geriausiai atspindi tą kelionę ar labiausiai jums 

patinka? Nuotraukoje gali būti matomi jūsų aplankyti ar labiausiai įsiminę gamtos ar kultūriniai objektai, veikla, kavinės. Ši nuotrauka bus 

naudojama tyrimo analizės metu. Be atskiro Jūsų sutikimo šios nuotraukos neviešinsime! 

___ įkelti 

99. Nesutinku dalintis nuotrauka 

 

Jei Q20≠99 

Q20_3. Pažymėkite, ar sutinkate kad ši nuotrauka būtų naudojama kaip viena iš iliustracijų viešinant šio tyrimo rezultatus? Užtikriname, 

kad jei nuotraukoje bus matomi asmenį ar jo asmeninius duomenis identifikuojantys elementai, juos būtinai paslėpsime. 

1. Sutinku 

2. Nesutinku 

 

Pabaigai keletas klausimų apie jus. 

D10. Ar Jūsų namų ūkis (šeima) turi automobilį? 

1. Taip 

2. Ne 

D4. Kiek iš viso Jūsų namų ūkyje narių, su kuriais gyvenate kartu ir vedate bendrą ūkį, įskaitant Jus?  

_________ žmonės 
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Klausti, jei kl. D4 ≠ 1 

D4.1 Kas gyvena kartu su Jumis ir veda bendrą ūkį? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

1. Jūsų sutuoktinis(-ė) / partneris (-ė) 

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

3. Vaikai nuo 18 metų (Jūsų paties, sutuoktinio(ės), partnerio(-ės), įvaikinti, globojami) 

4. Kiti asmenys (giminaičiai arba ne) 

Jei 4.1=2 

D5. Kiek Jūsų šeimoje yra šių amžiaus grupių vaikų iki 18 metų, kurie gyvena kartu su Jumis?  

Iki 7 metų _________ vaikas (-ai) 

7-17 metų _________ vaikas (-ai) 

 

D6. Jūsų užimtumas: 

1. Dirbu pilną darbo dieną (daugiau nei 30 val. per savaitę); 

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

3. Esu bedarbis (-ė), ieškau darbo;  

4. Studijuoju / mokausi;  

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

6. Esu neįgalus asmuo / turiu nedarbingumo pažymą;  

7. Kita (nurodykite): _________ 
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Jei D6 = 1,2 
D7. Jūsų pareigos:  

1. Pats sau darbdavys (-ė) (verslo liudijimas, individuali veikla ir pan.) 
2. Įmonės vadovas (-ė), direktorius (-ė) 
3. Vidurinės grandies vadovas (-ė) (padalinio vadovas (-ė), vadovas (-ė), turintis (-i) pavadinių)  
4. Samdomas specialistas (-ė), valstybės tarnautojas (-a), statutinis pareigūnas (-ė) 
5. Aptarnavimo sferos ir prekybos darbuotojas (pardavėjas, padavėjas, kasininkas ir pan.) 
6. Kvalifikuotas darbininkas (-ė) (vairuotojas, santechnikas, statybininkas ir pan.) 
7. Nekvalifikuotas darbininkas (-ė) 
8. Kita (nurodykite): ________ 

 
 
D8. Jūsų išsimokslinimas: 

1. Pagrindinis 

2. Vidurinis / Aukštesnysis / Profesinis 

3. Aukštasis 

 

D9. Kokios yra vidutinės vieno Jūsų namų ūkio nario pajamos per mėnesį, atskaičius mokesčius (į rankas)? Užtikriname, kad ši informacija 

naudojama tik apibendrintai statistinei analizei. 

1. Iki 300 eur 

2. 301-500 eur 

3. 501-700 eur 

4. 701-1000 eur 

5. 1001-1300 eur 

6. 1300 eur ir daugiau 

7. Nenoriu nurodyti 

 


