Lietuvos turistinių vietovių ir
pagrindinių traukos objektų
infrastruktūros bei paslaugų
prieinamumo vertinimo
metodologija

KODĖL? 4 pagrindiniai faktoriai:
Lietuvos turistinių vietovių ir pagrindinių traukos objektų infrastruktūros bei paslaugų
prieinamumo vertinimo metodologija sukurta tam, kad:
• Lietuvos turizmo produktas būtų kokybiškas;
• turistų patirtis būtų grįsta kelionės rekomendacijomis;

• galėtume atliepti keliautojų lūkesčius ir poreikius;
• keliautojų patyrimas būtų vienodas ir pozityvus visoje Lietuvoje, o ne tik viename regione.

KAIP? 3 pagrindiniai kriterijai:
Siekiant sukurti validžią metodologiją, mes:
• rėmėmės gerąja užsienio šalių patirtimi, atliktomis studijomis, Lietuvoje atliktų tyrimų
duomenimis ir tarptautinių turizmo ekspertų rekomendacijomis;
• siekėme, kad vertinimą atliktų nepriklausomi rinkos tyrėjai, neturintys interesų turizmo
srityje ir asmeninės sąsajos su tiriama savivaldybe;
• pasitelkus teorinės dalies rezultatus, atlikome bandomąjį (pilotinį) tyrimą–vertinimą, siekiant
įsitikinti metodologijos praktiškumu ir kokybiškai matuoti kliento patyrimą ateityje.

KAS IŠ TO? 5 pagrindinės naudos:
Sėkmingai ir atsakingai naudojant vertinimo metodologiją, galima:
• vertinti pasirinktos teritorijos, objekto lankytojų patyrimą: lūkesčius ir realybę;
• kokybiškai išmatuoti ir stebėti srautų dinamiką;
• kurti patrauklios ir konkurencingos šalies įvaizdį užsienio šalių atžvilgiu;

• įsivertinti, kuriems turizmo objektams ir paslaugoms reikėtų skirti daugiausia dėmesio;
• pagerinti turizmo infrastruktūros situaciją Lietuvos regionuose, sėkmingai bendradarbiaujant
su miestų/rajonų savivaldybėmis finansavimo klausimais.

KAS TOLIAU?
• Visiems Lietuvos turizmo informacijos centrams (jiems nesant – turizmo skyriams
savivaldybėje) išsiųsime bandomojo (pilotinio) tyrimo rezultatus.
• 2021 metų antroje pusėje vykdysime pirmąjį, realų tyrimą, kurio rezultatus skelbsime viešai.
• Tikėsimės Jūsų įsitraukimo. Būsime atviri diskusijoms, pasiūlymams, o prireikus – ir
metodologijos korekcijoms.
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Tyrimo tikslai ir uždaviniai
•

Sukurti Lietuvos turistinių vietovių ir pagrindinių traukos objektų infrastruktūros ir paslaugų
prieinamumo vertinimo struktūrą ir klausimyną

•

Atrinkti vertinimui savivaldybių pagrindinius traukos objektus

•

Įvertinti traukos objektus pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir sukurtą klausimyną

•

Parengti tyrimo ataskaitą

Pagrindiniai faktai apie tyrimą
•

Vertinimui sukurta speciali metodologija, pritaikyta projekto
tikslams ir šalies situacijai, kuri atspindėtų viešosios
infrastruktūros ir paslaugų išvystymo lygį, išvystymo lygio
skirtumus tarp panašių objektų bei suteiktų galimybę matuoti
pokyčius laike.

•

Sudarant vertinimo klausimyną, vadovautasi 4 pagrindiniais
principais: objektyvumo, pritaikomumo, ilgalaikio panaudojimo
bei aiškumo.

•

Vietovės ir traukos objektų vertinimas atliktas apžvalgos metodu,
vertinimą atliekant nuvykus į objektą.

•

Vertinimas apėmė atrinktus valstybinius ar viešuosius traukos
objektus visose 60 šalies savivaldybių.

•

2020 m. rugsėjo 1–30 dienomis Lietuvoje buvo įvertintas 681
objektas.

Pasiruošimas tyrimui ir eiga
• Vertinimą atliko 4 nepriklausomi rinkos tyrėjai, neturintys interesų turizmo srityje.
• Siekiant vertinimus atlikti kliaujantis „pirmojo įspūdžio“ vertinimu, savivaldybės tyrėjams buvo
paskirstytos pagal sąlygą, kad tyrėjas nebuvo lankęsis jam vertinimui paskirtose savivaldybėse.
• Prieš pradedant vertinimus, tyrėjams buvo suteiktas išsamus apmokymas bei atlikti pilotiniai vertinimai.

• Vertinimo metu kilus abejonių dėl tam tikrų aspektų
įvertinimo, tyrėjai turėjo kryžminio vertinimo galimybę, t. y.
galutinis įvertinimas buvo skirtas atsižvelgus į kitų tyrėjų
nuomonę.
• Vertinimo anketos buvo elektroninės, pildomos planšetiniame
kompiuteryje arba telefone, atliekant vertinimą vietoje.
• Vertinami aspektai buvo kiek įmanoma foto dokumentuojami.

Metodologijos santrauka
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Turistinių objektų klasifikavimas

Siekiant struktūrizuoto
vertinimo, turistiniai objektai
suklasifikuoti pagal tam tikrus
bendrus požymius, pvz.,
objektai esantys gamtoje,
apžvalgos galimybę
suteikiantys objektai, objektai
su galimybe priimti lankytojus,
sakralinio paveldo objektai,
paplūdimiai ir pan.

Turistinių objektų vertinimo struktūra: pagrindiniai vertinimo kriterijai
• Turizmo objektų vertinimo struktūrą sudaro 4 pagrindiniai (baziniai) kriterijai bei 11 pritaikomųjų kriterijų.
• Pagrindiniai vertinimo kriterijai laikytini esminiais turistinio objekto patrauklumo veiksniais, dėl to taikyti
visų turistinių objektų vertinime.
Pagrindiniai vertinimo kriterijai ir juos sudarantys aspektai:

Turistinių objektų vertinimo struktūra – pritaikomieji vertinimo kriterijai
• Pritaikomieji kriterijai praplečia turistinių objektų vertinimą bei leidžia susidaryti įspūdį apie kiekvieno
objekto infrastruktūros ir paslaugų turistams išvystymo kompleksiškumą.
• Pritaikomieji vertinimo kriterijai taikyti, kai toks praktinis įvertinimas yra galimas, prasmingas ir svarbus
turistiniu požiūriu.

Pritaikomieji vertinimo kriterijai taikomi turistinių objektų kategorijoms

• Kiekvienos turistinių objektų
kategorijos vertinime taikytini tam
tikrai objektų kategorijai svarbūs
pritaikomieji kriterijai.
• Kriterijų vertinimas atliekamas
įvertinant bent po keletą svarbiausių
atitinkamo kriterijaus aspektų.

Vertinimo skalė
Vertinimas atliktas pagal standartizuotą klausimyną ir diferencinę 4 balų vertinimo skalę.
4 = Labai gerai

3 = Gerai

2 = Tobulintina

1 = Nepakankamai

„Labai gerai“ reiškia aukštą kokybę, aukštą komforto lygį,
aukštą standartą, aukštą funkcionalumo lygį, lygį suteikiantį
pranašumo.

„Gerai“ reiškią gerą kokybę, vidutinį komforto lygį, vidutinį
standartą, gerą funkcionalumo lygį.

„Tobulintina“ reiškia kokybės trūkumą, ekonominį standartą,
žemą funkcionalumo lygį, standarto neadekvatumą laikui,
nepakankamai išvystytą infrastruktūrą arba akivaizdžius defektus.

„Nepakankamai“ reiškia blogą kokybę, funkcionalumo stoką,
standartų nebuvimą, neišvystytą infrastruktūrą arba infrastruktūros
nebuvimą, susidėvėjimą, nesaugumą.

„Nevertinamas“ reiškia, kad kriterijų įvertinti neįmanoma dėl
objektyvių priežasčių.

Skyrus įvertinimą „tobulintina“
arba „Nepakankamai“ arba
„Nevertinamas“, vertintojas
trumpai pakomentuoja
įvertinimo skyrimo priežastis.

0= Nevertinamas

Vertinimo gairės
• Vertintojai atlikdami objektų vertinimą vadovavosi vertinimo gairėmis balų skyrimui.

Vertinimo metodologiją galite rasti lithuania.travel

Naudoti metodologiją nenurodant „Keliauk Lietuvoje“ kaip šaltinio draudžiama.
Naudojant metodologiją turistinių objektų vertinimui, privaloma nurodyti, kad „Keliauk
Lietuvoje“ nėra atsakinga už vertinimo rezultatus ir informaciją, pateiktą vertinimų
ataskaitose.
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Turistinių objektų atranka

2020-08-24, Vilnius

Vertintini turistiniai objektai
Turistinių objektų infrastruktūros ir paslaugų prieinamumo vertinimas apėmė šiuos objektus:
Miesto vertinimas
• geležinkelio ir / ar autobusų stočių, privažiavimo kelių, viešojo transporto infrastruktūra
• turizmo informacijos centrai
• pagrindiniai traukos objektai, esantys miesto centre: pagrindinė miesto aikštė ir / ar pėsčiųjų alėja ar
krantinė, miesto parkas, pagrindinis muziejus, apžvalgos vieta, paveldo objektas ar kiti objektai.
TOP5 objektai esantys ne miesto centre, t. y. miesto pakraštyje ar rajone
• muziejai
• paveldo objektai
• pažintiniai (dviračių ir pėsčiųjų) takai
• apžvalgos vietos (bokštai, piliakalniai, aikštelės)
• paplūdimiai ar kiti objektai.

Turistinių objektų atrankos principai
Pagrindiniai atrankos kriterijai

• Nesant viešai prieinamos informacijos apie faktinį lankytojų skaičių traukos objektuose, objektų
atranka buvo vykdoma keletu etapų, pradedant nuo potencialių objektų atrankos ir baigiant
anoniminėmis konsultacijomis su turizmo informacijos centrais.
• Atrinktų objektų sąrašas suderintas su VšĮ „Keliauk Lietuvoje“.

Vertinimo rezultatų apžvalga - Kriterijai
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Kriterijų nacionalinis vidurkis
Pagrindiniai kriterijai

Pritaikomieji kriterijai
Nacionalinis
Vidurkis

Nacionalinis
Vidurkis

4 = Labai gerai

3,45

• Darbuotojai

3,24

• Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos
lankytojų poreikiams

3,15

• Papildoma vertė

3,09

• Poilsis, vanduo, maistas

3,25

• Tvarka

3,09

• Susisiekimas

2,79

• Draugiška šeimoms su vaikais

3,07

• Objekto būklė

2,66

• Parkavimas

2,97

• Orientavimasis

2,65

• Darbo laikas

2,39

• Teikiamos paslaugos

2,11

• Atsiskaitymo galimybės

1,91

• Draugiška lankytojams su naminiais gyvūnais

1,90

• WC

3 = Gerai

2 = Tobulintina

1 = Nepakankamai

0= Nevertinamas

Tvarka - aspektų įvertinimo apžvalga

Objektų
skaičius
n=

Komentaras:
Labai gerai

295
Įėjimo patalpa objekto viduje

Vejos, gėlynai 535

Tobulintina

62

663
Šiukšliadėžės prie objekto
293
Šiuk
liadėžės patalpoje įėjus į objektą

Gerai

30

59
36

15
27

Bendras tvarkos kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra 3,25
(iš 4 galimų).

•

Bendrai nustatyta, kad
objektai ir jų aplinka yra
tvarkingi.

•

Dažniausiai įvertinimas
‚nepakankamai‘ buvo
skiriamas dėl šiukšliadėžių
prie objektų ir objektų viduje
trūkumo.

24
36

30
Procentais

7 1

2

1

59

•
Nepakankamai

8

3

Susisiekimas – aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Privažiavimo kelio būklė

Pėsčiųjų ar dviračių takų būklė

Vie
šojo transporto
stotelės funkcionalumas

Vie
šojo transporto
stotelės lokacija

Objektai mieste

187

TOP5 rajone

262

Objektai mieste

399

TOP5 rajone

255

Objektai mieste

345

TOP5 rajone

167

Objektai mieste
TOP5 rajone

Labai gerai

Tobulintina

Nepakankamai

72

23

42

27

40

22

7

20

57

28

66
33

9

31

66

1

Procentais

•

Dažniausiai tobulintina ar
nepakankama kelių būkle
pasižymėjo gamtos objektai
esantys rajonuose.

•

Pėsčiųjų takų būklė taip pat
reikšmingai prastesnės
būklės rajono objektuose.

•

Viešojo transporto stotelių
funkcionalumo (pvz.
šiukšliadėžės, suoliukai,
stogas, transporto grafikai)
trūkumų taip pat nustatyta
dažniau prie rajonuose
esančių objektų.

•

Viešojo transporto stotelių
lokacija (arti objektų) yra
žymiai geresnė miestų
objektuose.

5
14

24
33

Bendras susisiekimo
kriterijaus nacionalinis
vidurkis yra 3,09 (iš 4
galimų).

41

53

9

•

41

55

9

349
171

Gerai

26

9
8

1

Objekto būklė - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Objektai mieste

228

TOP5 rajone

103

Labai gerai

Gerai

Tobulintina

47

Nepakankamai

32

17

•

Bendras objekto būklės
kriterijaus nacionalinis
vidurkis yra 3,07 (iš 4
galimų).

•

Daugumos objektų išorinė ir
vidaus būklė yra puiki ar
gera. Tik nedidelė dalis
objektų buvo įvertinta kaip
tobulintinos ar
nepakankamos būklės,
dažniausiai nerenovuoti ar
pakankamai apleisti objektai.

•

Pėsčiųjų takų būklė aplinkui
objektus reikšmingai
prastesnės būklės rajono
objektuose.

4

I
šorinis objekto vaizdas

Objektai mieste

211

TOP5 rajone

87

Vaizdas objekto viduje

Pėsčiųjų takų būklė
aplinkui objektą

Objektai mieste

394

TOP5 rajone

256

51

32

45

41
53

13

49
53

3
5

11
30

Procentais

6

11

29

38
11

11

2
6

Orientavimasis - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Nuorodos į objektus mieste

Turistinės nuorodos

Adreso tikslumas

Objekto ar vietovės
žemėlapis 
šalia objekto

Objekto ar vietovės
informacinis stendas

Labai gerai

29

400

Kelio ženklai į objektus užmiestyje

246

Pažintinio tako žymėjimas

62

Objektai mieste

404

TOP5 rajone

274

Objektai mieste

14

TOP5 rajone

116

Objektai mieste

169

TOP5 rajone

238

Gerai

7

12

Tobulintina

2

19

Nepakankamai

34

11

24

91

5 22

81

8

7

33

18
42

6

58
32

30

•

Dalyje savivaldybių nėra
turistinių nuorodų į lankytinus
objektus mieste.

•

Nustatytas turistinių kelio
ženklų į objektus rajonuose
trūkumas. Dalis šių ženklų
yra pastatyti tik prieš pat
posūkį iš regioninio kelio.

•

Daugiau nei trečdalyje
pažintinių takų pasigesta
takų žymėjimų.

•

Trečdalyje gamtos objektų
pasigesta objekto ar vietovės
žemėlapių.

•

Didelėje dalyje miestų
objektų pasigesta
informacinių stendų, tačiau
rajono objektuose šis
trūkumas taip pat ryškus.

43
31

14

Bendras orientavimosi
kriterijaus nacionalinis
vidurkis yra 2,97.

57

31

21

•

9

10

26

42
31

Procentais

5

8

19

Darbuotojai - aspektų įvertinimo apžvalga

Objektų
skaičius
n=

Komentaras:
Labai gerai

71

Objektai mieste 109

72

Aptarnavimo kalbos

TOP5 rajone

76

51

7

Procentais

Bendras darbuotojų
kriterijaus nacionalinis
vidurkis yra 3,45.

•

Daugumoje objektų
aptarnavimo kultūra buvo
įvertinta puikiai ar gerai,
tyrimo rezultatai rodo, kad
turistiniuose objektuose
dirba paslaugūs ir draugiški
darbuotojai.

•

Penktadalyje miestų objektų
bei trečdalyje rajonų objektų
nustatyta, kad darbuotojams
trūksta gebėjimų aptarnauti
lankytojus daugiau nei viena
užsienio kalba. Ypač
paminėtinas tobulintinas
gebėjimas aptarnauti
lankytojus anglų kalba.

9
24

14

•
Nepakankamai
28

75

TOP5 rajone

Tobulintina

63

Objektai mieste 108

Aptarnavimo kultūra

Gerai

41

17
32

4
3

Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams aspektų įvertinimo apžvalga
Objektų
skaičius
n=

Judėjimas aplink objektą

Patekimas į objektą

Judėjimas objekto viduje

Taikomos nuolaidos
neįgaliesiems

Objektai mieste

382

TOP5 objektai rajone

154

Objektai mieste

225

TOP5 objektai rajone

Komentaras:

17

68

Objektai mieste

209

TOP5 objektai rajone

87

51

Objektai mieste

51

53

TOP5 objektai rajone

51

31

•

Judėjimo aplink objektus
trūkumai rajonuose ryškiausi
gamtos objektuose, kuriuose
ribotos judėsenos turistų
poreikiams trūksta susijusios
infrastruktūros, taigi
atitinkamai galimybių
aplankyti šiuos objektus.

•

Nustatyti keletas objektų
miestuose ir rajonuose,
kuriuose šiai lankytojų grupei
nėra taikomos palankesnės
nuolaidos.

5

10

8

33

Procentais

Nepaisant aukšto
nacionalinio vidurkio,
aspektų vertinimas išryškino
dalies objektų trūkumus,
ypač kalbant apie patekimą į
objektus bei judėjimą objektų
viduje.

20

14

15

39

•

28

12

18

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
3,24.

15

5

24

56
42

11

25

31

33

•

3

10

23

64

100

Nepakankamai

Tobulintina

Gerai

Labai gerai

20

6
10

Papildoma objektų vertė
Objektų
skaičius
n=

Komentaras:
•
Labai gerai

Muziejai

Pažintiniai takai

Paplūdimiai

Parkai

18

47

46

21

21

44

38

10 2

29

48

133

Nepakankamai
17

57

156

63

Tobulintina

71

Turizmo informacijos centrai 52

Nemokamas Wi-Fi

Gerai

13

18

32
Procentais

13

22

33

11

17

21

1

6

9

•

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
3,15.

Vertinant Turizmo
informacijos centrų
papildomą vertę, tam, kad
skirti aukščiausią balą, TIC
buvo vertinamas pagal šiuos
aspektus:
„Yra bent 4 požymiai:
nemokamos brošiūros apie
rajone esančius traukos
objektus, nemokamos brošiūros
apie rajone esančias maitinimo ir
apgyvendinimo įstaigas, svečio
nuolaidų kortelės, viešojo
transporto bilietai, užsakomos
paslaugos ar ekskursijos,
maršrutų pasiūlymai, kita.“
•
Dauguma TIC pagal minėtus
kriterijus buvo įvertinti labai
gerai.
•
Kitų objektų kategorijos buvo
vertinamos pagal kitus,
objektų tipui tinkamus,
aspektus.

Poilsis, vanduo, maistas - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Galimybė atsisėsti pailsėti
objekto viduje

Galimybė atsisėsti pailsėti
lauke

Galimybė įsigyti vandens,
gėrimų objekto viduje

Galimybė įsigyti maisto
500 m. spinduliu

Galimybė įsigyti vandens
500 m. spinduliu

Objektai mieste
TOP5 rajone

Labai gerai

176

13

75

12

Objektai mieste

187

TOP5 rajone

262

Objektai mieste

399

TOP5 rajone

255

Objektai mieste

345

TOP5 rajone

167

Objektai mieste

349

TOP5 rajone

171

Gerai

Tobulintina
66

15

59

17

12
8

34

25

24

23

4

11

11
14

Procentais

•

Galimybės įsigyti vandens ar
kitų gėrimų objekto viduje
yra ganėtinai ribotos, ypač
analizuojant rajono objektus.

•

Galimybės įsigyti vandens,
gaiviųjų gėrimų ar maisto
bent 500 m. spinduliu
sudėtingiausios taip pat
rajono objektuose.

41

29

90

5 41
5

Galimybė atsisėti pailsėti
objekto viduje ar lauke, šalia
lankomo objekto ar objekte,
daugiausiai priklauso nuo
objekto tipo. Pastebėta, kad
rajonų objektuose, ar gamtos
objektuose dažnai šios
galimybės nėra.

20

84

52

•

7

65

22

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
3,09.

41

23

35

•

6

17
68

22

8

Nepakankamai

14

29

Draugiška šeimoms su vaikais - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Užsiėmimai vaikams (objekto viduje)

Labai gerai

17

138

22

Galimybė neribotai judėti su
vaiki
šku vežimėliu(objekto viduje)

Žaidimų aik
štelė
(
šalia objekto)

Objektai mieste

397

TOP5 rajone

269

Objektai mieste

212

TOP5 rajone

87

Objektai mieste

190

TOP5 rajone

205

Tobulintina

14

Nepakankamai

56

9

69
28

18
27

25

66
49

23
2

10

8

•

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
2,79.

•

Daugiau nei pusėje lankomų
objektų nėra užsiėmimų
vaikams pasiūlos.

•

Be barjerinio judėjimo
galimybė šalia miestų
objektų yra labai gera, tuo
tarpu rajonų objektuose, o
ypač gamtos objektuose, be
barjerinio judėjimo galimybės
yra ribotesnės.

•

Didžioji dalis pastatų yra
pritaikyti be barjeriniam
judėjimui, daugiau šių
trūkumų nustatyta rajono
objektuose.

•

Žaidimų aikštelių ar
užsiėmimų lauke stoka yra
ryški tiek rajonų, tiek miestų
objektuose.

47

32

Taikomos nuolaidos šeimoms 101

Galimybė neribotai judėti su
šalia objekto)
vaiki
šku vežimėliu(

Gerai

6

5

20

16
18

8

3

13

11
20

7

63

7

81
Procentais

Parkavimas - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Parkavimo kultūra
Tvarka

Labai gerai

22

48

18

37

Parkavimo vietos neįgaliesiems578
580

Parkavimo vietos autobusams546

Nepakankamai
17

65

579

Nuorodos pėstiesiems 84

Tobulintina

78

458

Parkavimo vietų žymėjimas 476

Ženklai

Gerai

61

15
11
8

41

32

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
2,66.

•

Daugiau nei trečdalyje
parkavimo aikštelių
nepažymėtos parkavimo
vietos.

•

Daugiau nei pusėje lankomų
objektų nėra pažymėtų
parkavimo vietų
neįgaliesiems.

•

Daugiau nei trečdalis
parkavimo aikštelių
nepažymėtos ‚P‘ ženklu.

•

Didžiojoje dalyje parkavimo
aikštelių nėra nuorodų
pėstiesiems kaip saugiai
nueiti iki objekto.

•

Daugumoje parkavimo
aikštelių nėra pritaikytų
parkavimo vietų autobusams
su saugia galimybe turistams
išlaipinti.

9

56

46
21

2

4

32

•

7

2

66

32

87
Procentais

Darbo laikas - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:
Objektų
skaičius
n=

Informacijos apie darbo laiką
pateikimas

Kalbos kuriomis pateikta
informacija apie darbo laiką

Darbo laiko patogumas
turistams

Objektai mieste

159

TOP5 rajone

104

Objektai mieste

155

TOP5 rajone

103

Objektai mieste

112

TOP5 rajone

77

Labai gerai

Gerai

10

Tobulintina

13

61

26

12

23

15

33
35

8

33
Procentais

Penktadalyje rajonų objektų
nepateikiama informacija
apie objekto darbo laiką.

•

Daugiau nei pusėje lankomų
objektų darbo valandos
pateiktos tik lietuviškai arba
nesuprantamai kitomis
kalbomis kalbantiems
lankytojams.

•

Trečdalio objektų darbo laiko
patogumas turistams yra
tobulintinas, t. y. objektų
darbo laikas savaitgaliais
galėtų būti ilgesnis. Dalis
objektų visai nedirba
savaitgaliais, o
penktadieniais dirba
sutrumpintai.

8

38

38

•

22

43

27

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
2,65.

Nepakankamai

69

5

•

20

26
26

3
6

Teikiamos paslaugos - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Vertinama ar yra ir kokiomis kalbomis

Objektų
skaičius
n=

Labai gerai

Ekskursijos su gidu

129

Informacinis stendas įėjus į objektą ar išorėje

196

Nešiojamas objekto planas ar lankstinukas arba brošiūra

124

16

Informacinės lentelės ekspozicijoje

123

15

Audioekskursijos

127

Gerai

41
20

13

Tobulintina

Nepakankamai

28

22

31
12

27

12

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
2,39.

•

Dažniausiai nustatyti
teikiamų paslaugų aspektų
trūkumai yra susiję su
paslaugų teikimu užsienio
kalbomis arba apskritai
neteikiamomis konkrečiomis
paslaugomis.

•

Du trečdaliai objektų nesiūlo
informacinės medžiagos,
tokios kaip lankstinukai ar
objekto planai, lankytojams
išsinešimui.

•

Audio eksursijos įvairiomis
kalbomis siūlomos tik
nedidelėje dalyje objektų.

9
22

60
46

4 6

•

35

4

77
Procentais

Apmokėjimo galimybės - aspektų įvertinimo apžvalga
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Apmokėjimo galimybių
įvairovė

Labai gerai

Objektai mieste 147
TOP5 rajone

58

40
7

TOP5 rajone

58

5

10

11
3

Tobulintina
23

41

20

Objektai mieste 149

Informacija apie apmokėjimo
galimybes

Gerai

2

Nepakankamai

•

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
2,11.

•

Dažniausiai nustatyti
trūkumai yra susiję su
informacijos apie
apmokėjimo galimybes
nepateikimu lankytojams
matomoje vietoje.

•

Apmokėjimo įvairovės
trūkumai pasižymi tik vienu
galimu apmokėjimo būdu,
pvz. tik grynais arba tik
kortele.

•

Dažnai šių aspektų trūkumai
yra kombinuoti, t. y. galimas
tik vienas apmokėjimas
būdas, tačiau informacija
nepateikta lankytojams
matomoje vietoje.

35

9

43

3

66
82
Procentais

Draugiška turistams su naminiais gyvūnais
Komentaras:

Objektų
skaičius
n=

Draugiška turistams su naminiais gyvūnais 467 2

Labai gerai

Gerai

Tobulintina
87

•

Bendras kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
1,91.

•

Vertinimo metu nustatyta,
kad draugiškumo gyvūnams
kultūros propagavimo
pavyzdžių galima rasti,
tačiau kol kas jie dar labai
reti.

•

Dažnai pasitaikantys atvejai,
kad net jei nėra gyvūnams
draudžiamo ženklo,
lankymasis su augintiniais
nėra toleruojamas, arba
atvirkščiai lankytojai su
augintiniais įleidžiami, tačiau
trūksta atitinkamo ženklinimo
ir ženklų aplinkos tvarkai
palaikyti ar susijusios
infrastruktūros.

Nepakankamai
11

WC - aspektų įvertinimo apžvalga
Objektų
skaičius
n=

Tvarka

Komentaras:
Labai gerai

24

Apšvietimas WC patalpoje 352

23
14

339 4 5 4
Šeimoms su vaikais pritaikytas WC

19

31

27

374

Nepakankamai

31

34

WC įranga ir higienos priemonės335

WC pritaikytas neįgaliesiems 315

Tobulintina

38

344

Ventiliacija WC patalpoje 350

Nuorodos

Gerai

20

36

13

39
5
27

12

55
11

48
87

Procentais

Bendras WC kriterijaus
nacionalinis vidurkis yra
1,90.

•

Bendrai yra nemažai
tobulintinų aspektų, tačiau
didžiausias esamų WC
trūkumas yra WC pritaikytų
neįgaliesiems ir šeimoms su
vaikais trūkumas.

•

Esamu laikmečiu, pasigesta
papildomo dėmesio WC
higienai ir įrangai, ypač
kalbant apie kilnojamuosius
WC, kurie dažnai yra tiesiog
pastatyti, tačiau neprižiūrimi,
nėra pateikiama jokios
higienos įrangos, tad
lankymasis šiuose WC,
sveikatos ir higienos
atžvilgiu, gali būti
traktuojamas pavojingu.

15
24

18

17

•

19

Pagrindinės išvados

2020-08-24, Vilnius

• Gera miestų susisiekimo infrastruktūra, tvarkomi keliai ir pėsčiųjų takai.

• Didelė dalis objektų renovuoti arba remontuojami, prižiūrimi.
• Daugelyje gamtos objektų vyrauja gera tvarka.
• Miestų objektuose gerai išvystyta infrastruktūra neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų
poreikiams pastatuose ir aplink pastatus.
• Paslaugūs ir draugiški turizmo sektoriaus darbuotojai.
• Gera parkavimo infrastruktūra miestuose.
• Labai gera papildoma objektų vertė, reiškianti objektų patrauklumą.

• Tobulintina privažiuojamųjų kelių būklė į rajonų, o ypač, į gamtos objektus.
• Trūksta turistinių nuorodų, kelio ženklų ir informacinių stendų bei vietovės žemėlapių.
• Dalyje rajonų objektų tobulintina infrastruktūra neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų
poreikiams.
• Dalyje objektų nėra šiukšliadėžių.
• Tobulintinas turistinių objektų darbo valandų patrauklumas lankytojams.
• Tobulintinas darbo laiko pateikimas kalbantiems kitomis kalbomis.
• Tobulintinos paslaugos užsienio kalbomis, tokios kaip lankstinukai ar brošiūros apie
objektus ir / arba audio ekskursijos užsienio kalbomis.
• Daugeliu atveju galimas tik vienas apmokėjimo būdas ir / arba nepateikiama informacija
apie apmokėjimo galimybes.
• Tobulintinas WC patalpų pritaikomumas neįgaliesiems ir šeimoms su vaikais.
• Viešųjų WC trūkumas viešose miestų erdvėse ir gamtos objektuose.
• Tobulintina pasiūla šeimoms su vaikais, pvz. užsiėmimai, žaidimų aikštelės ir pan.
• Stokojama draugiškumo gyvūnams kultūros propagavimo.

Gerosios praktikos pavyzdžiai

2020-08-24, Vilnius

Turizmo informacijos centrai
VšĮ „Atrask Raseinius“
•

Pastatas pažymėtas atpažinimo ženklu

•

Pastato išorė ir vidus tvarkingos ir
prižiūrėtos būklės, labai geros būklės
pėsčiųjų takai

•

Turistinės nuorodos į pagrindinius
miesto objektus

•

Be barjerinis įėjimas į pastatą ir
judėjimas viduje

•

Tvarkingas, neįgaliesiems pritaikytas
WC

•

Funkcionali parkavimo aikštelė,
pažymėta parkavimo vieta neįgaliesiems

•

Suprantamai pateikiamas darbo laikas

•

Pateikta informacija apie apmokėjimo
galimybes

Stotys
Vilkaviškio miesto autobusų stotis
•

Pastatas yra pažymėtas atpažinimo ženklu

•

Pastato išorė ir vidus yra tvarkingos ir
prižiūrėtos būklės, labai geros būklės,
tvarkingi pėsčiųjų takai

•

Be barjerinis įėjimas į pastatą ir judėjimas
viduje

•

Funkcionali parkavimo aikštelė,
pažymėtos vietos neįgaliesiems

•

Tvarkingas ir funkcionalus WC, labai gerai
įrengtas neįgaliųjų WC

•

Suprantamai pateiktas darbo laikas

•

Tvarkinga laukiamoji salė tvarkinga,
pakankamai patogių vietų atsisėsti

•

Galimybė įsigyti gaivinančių gėrimų ir
maisto

Miestų aikštės, pagrindinės gatvės, alėjos, krantinės
Kupiškio miesto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė
•

Atpažinimo ženklas – stendas

•

Pėsčiųjų takai labai geros būklės,
tvarkingos vejos, pakankamai šiukšliadėžių

•

Turistinės nuorodos į pagrindinius miesto
turistinius objektus

•

Prieigos ir judėjimas aikštėje viduje yra be
barjerinis

•

Kokybiški suoliukų atsisėsti

•

Funkcionali parkavimo aikštelė

•

Funkcionalus viešasis WC su įranga
neįgaliesiems

•

Aikštė draugiška gyvūnams, yra vandens
dubenėliai

•

Veikia nemokamas Wi-Fi

Muziejai, dvarai, pilys ir kiti lankomi objektai
Pajūrio regioninio parko lankytojų centras
•

Pastatas pažymėtas atpažinimo ženklu

•

Patogus darbo laikas, aiškus darbo laiko
pateikimas

•

Informaciniai stendai lietuvių ir anglų k.

•

Pastatas ir aplinka yra be barjeriniai

•

Geros kokybės, tvarkingi pėsčiųjų takai

•

Funkcionali parkavimo aikštelė, pažymėtos
vietos neįgaliesiems

•

Tvarkingas ir funkcionalus lankytojų WC
pritaikytas neįgaliesiems

•

Pakankamai vietų atsisėsti

•

Paslaugūs darbuotojai, gebantys aptarnauti
lankytojus užsienio kalbomis

•

Užsiėmimų vaikams viduje

Paminklai, skulptūros, architektūrinio paveldo objektai
Plungės miesto Laikrodinė oranžerija
•

Architektūrinis paminklas pažymėtas
atpažinimo ženklais

•

Informaciniai stendai lietuvių ir anglų k.

•

Pastatas ir aplinka yra be barjeriniai

•

Geros kokybės, tvarkingi pėsčiųjų takai

•

Tvarkingas ir funkcionalus lankytojų
WC pritaikytas neįgaliesiems

•

Objektas draugiškas gyvūnams, yra
ženklai bei dubenėlis vandeniui

Sakralinio paveldo objektai
Joniškio miesto Sinagogų kompleksas
•

Pastatų kompleksas yra pažymėtas
atpažinimo ženklais

•

Prie abiejų pastatų yra išsamūs
informacinis stendai lietuvių ir anglų
k.

•

Pastatas ir aplinka yra be barjeriniai

•

Geros kokybės, tvarkingi pėsčiųjų
takai

•

Funkcionali parkavimo aikštelė,
pažymėtos vietos neįgaliesiems bei
autobusams

•

Aiškus darbo laiko pateikimas

•

Tvarkingas ir funkcionalus lankytojų
WC pritaikytas neįgaliesiems

Parkai
Druskininkų miesto K. Dineikos sveikatingumo parkas
•

Parkas yra pažymėtas atpažinimo
ženklu

•

Parko planas ir informaciniai stendai
apie parką bei jame teikiamas
paslaugas

•

Geros kokybės, tvarkingi pėsčiųjų takai

•

Be barjerinio judėjimo galimybė

•

Funkcionali parkavimo aikštelė,
pažymėtos vietos neįgaliesiems

•

Pakankamai suoliukų atsisėsti

•

Tvarkingas ir funkcionalus lankytojų
WC pritaikytas neįgaliesiems

•

Žaidimų aikštelė ir kitos aktyvios
erdvės

Paplūdimiai
Širvintų miesto paplūdimys
•

Informaciniais stendas
supažindinantis su paplūdimio
taisyklėmis ir kita informacija

•

Geros kokybės, tvarkingi pėsčiųjų
ir dviračių takai

•

Be barjerinio judėjimo galimybė

•

Funkcionali parkavimo aikštelė,
pažymėtos vietos neįgaliesiems

•

Pakankamai suoliukų atsisėsti

•

Tvarkingas ir funkcionalus lankytojų
WC pritaikytas neįgaliesiems

•

Žaidimų aikštelė ir kitos aktyvios
erdvės

•

Sezono metu veikia kavinukė

Apžvalgos aikštelės, bokštai, piliakalniai
Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas
•

Apžvalgos bokštas yra prie
Krekenavos regioninio parko
lankytojų centro, kurio infrastruktūra
lankytojams yra gerai išvystyta.

•

Atpažinimo ženklas ir keletas
informacinių stendų

•

Geros kokybės, tvarkingi pėsčiųjų
takai

•

Funkcionali parkavimo aikštelė,
pažymėtos vietos neįgaliesiems

•

Pakankamai suoliukų ir pavėsinių
atsisėsti

•

Funkcionalus lankytojų WC
pritaikytas neįgaliesiems

Gamtos paveldo objektai, pažintiniai pėsčiųjų ar dviračių takai
Puntuko akmuo
•

Atpažinimo ženklas ir keletas
informacinių stendų lietuvių ir
anglų k.

•

Geros kokybės, tvarkingi pėsčiųjų
takai

•

Funkcionali parkavimo aikštelė,
pažymėtos vietos neįgaliesiems ir
autobusams

•

Pakankamai suoliukų atsisėsti

•

Funkcionalus lankytojų WC
pritaikytas neįgaliesiems bei
šeimoms su vaikais

•

Veikia kavinukė, kurioje galima
įsigyti vandens, gėrimų ir maisto.

Pagrindinės žinutės

2020-08-24, Vilnius

Pagrindinės žinutės

• Vertinimo rezultatai atskleidžia turistinių objektų infrastruktūros ir susijusių
paslaugų tobulinimo kryptis ir galimybes.
• Dalies aspektų tobulinimas nereikalauja didelių investicijų.
• Net maži patobulinimai gali turėti didelį poveikį.

Tyrimo vykdytojas
Projekto vadovė Vaida Broecher

2020-08-24, Vilnius
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