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Santrauka 
2022 metais buvo atliktas Lietuvos turistinių objektų infrastruktūros tyrimas. 

Remiantis Pasaulio turizmo organizacijos direktyvomis ir jų vertinamu taip pat šalies turizmo konkurencingumo 

indeksu, turistinio objekto pritaikymas paslaugos teikimui yra vienas kertinių kriterijų, rodančių šalies pasirengimą priimti 

turistus. 

Šiais metais per keturis tyrimo mėnesius buvo aplankyti 2002 turistiniai objektai. Fizinis ir skaitmeninis vertinimas 

buvo atliktas 1994 turistiniams objektams (į 8 objektus nepavyko patekti arba jie yra uždaryti ir ateityje nebeveiks). 

Duomenys susisteminti ir parengta tyrimo ataskaita. 

Siekiant objektyviai atspindėti vertinamų objektų realią situaciją buvo naudojama patvirtinta metodologija. Šis 

vertinimo instrumentas buvo atnaujintas remiantis praeitų metų vertinimo metodologija ir papildant ją trimis kriterijais – 

gamtine, istorine verte ir inovatyvumu, kurie nebuvo įskaičiuoti į bendrą vidurkį ir pateikiami šiemet kaip 

rekomendaciniai, skirti ateities vertinimams. 

Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad daugiau nei pusė Lietuvoje esančių turistinių objektų turi pakankamai gerai 

išvystytą infrastruktūrą, tačiau vis dar trūksta tvarkos, švaros, ženklinimo. Išsiskiria savivaldybės, kurios tradiciškai 

sulaukia mažiau lankytojų – jose ir infrastruktūra yra pritaikyta mažiau. Tik 8 savivaldybės iš 60-ties buvo vertintos 

mažiau nei 2,5 balo iš 4 galimų. Prasčiausiai, kaip ir pernai buvo vertinamas pritaikymas elektromobilių vairuotojams. 

Tvarka, bendrojo objekto būklė ir darbuotojai visose savivaldybėse buvo vertinti aukštesniu nei 3 balai vertinimu – tai 

parodo, kad bendrai savivaldybės investuoja tiek į turizmo plėtrą tiek į žmogiškuosius resursus ir jų motyvaciją. 

Pastebėta, kad pagrindiniai miestuose esantys objektai ženkliai pagerino turimą infrastruktūrą lyginant su 

pirmuoju tyrimu atliktu prieš du metus. Visgi, lyginant su praeitais metais, skirtumai nėra dideli, todėl darytina išvada, 

kad panašaus pobūdžio tyrimai turėtų būti atliekami rečiau, ne dažniau nei kas du metus. 

Susisiekimas, bendra objekto būklė ir bendroji tvarka dažniausiai buvo vertinami teigiamai, tačiau švara viduje, 

ypač tualetuose, yra tikrai tobulintina. 

Siekiant užtikrinti patogų keliavimą ir lengvai gaunamą informaciją turėtų būti daugiau dėmesio skiriama objektų 

ženklinimui. Labai geri pavyzdžiai, kuomet prie objekto yra tvirtinama lentelė ar statomas stendas su pagrind ine turistui 

svarbia istorine ar statistine informacija lietuvių ir anglų kalbomis, deja, ši praktika dar nėra visur taikoma. Ypač 

ženklinimo trūksta dideliuose miestuose, objektuose kurie yra gerai žinomi vietos gyventojams, tačiau nebūtinai 

pažįstami miesto svečiams. Išskirtinos ir miestų aikštės, kurios dažnai neturi tokio ženklinimo. 

Pastebėta ir tai, kad bendrasis objektų ženklinimas rudomis nukreipiamosiomis lentelėmis turėtų būti tobulinamas 

– jis nėra suprantamas lietuvių kalbos nemokančiam turistui ir neišskiria vertingiausių objektų. Šiuo metu, ne tik 

Lietuvoje, menkos vertės objektas yra ženklinamas lygiai taip pat kaip ir geriausieji rajono objektai, todėl reikia naujų 

kokybiškų sprendimų padėsiančių turistams orientuotis. 

Tyrimo metu nustatytos ir kelios esminės problemos – darbo laikas, teikiamų paslaugų kiekis ir inovacijų 

trūkumas. Būtent šios problemos yra esminis trukdis, neleidžiantis gauti papildomų pajamų iš turizmo veiklos ir tokiu 

būdu užtikrinti tvarią turistinių paslaugų plėtrą. Todėl reikalingi nauji sprendimai įtraukiant bendruomenes, ir užtikrinant 

turistams patogaus darbo grafiko organizavimą. Gerosios praktikos pavyzdžiai būtų objektai, kuriuose dirba 

bendruomenės nariai, suteikiamos erdvės menininkams, tokiu būdu užtikrinant objekto priežiūrą ir prieinamumą 

lankytojams (paminėtini Salų dvaras, Antalieptės vienuolynas). Teikiamų paslaugų kiekis yra tiesiogiai sietinas su 

inovacijų trūkumu – daugelyje turistinių objektų yra taikoma mažai inovatyvių sprendimų, kurie padėtų su objektu ar 

rajonu susipažinti geriau, pritrauktų jaunuosius lankytojus. 

Inovacijų trūkumas ypač pastebimas Lietuvos turistinių objektų infrastruktūros vertinime. Inovacijos turėtų būti 

diegiamos ne tik siekiant pristatyti objektą turistams, bet ir užtikrinant patogesnį patekimo būdą, pvz. apmokėjimo 

paslaugos inovacijos. 

Ši ataskaita sudaryta iš keturių tarpusavyje susijusių dalių, apimančių tyrimo metodologiją, rezultatus pateikiamus 

skirtingais pjūviais, atskirai vertintų kriterijų apibendrinimą ir rekomendacijas po atlikto tyrimo. Taip pat yra parengtos 

rekomendacijos būsimiems tyrimams (atskiru dokumentu ir į šią tyrimo ataskaitą nėra įtrauktos). 
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I. Metodologija  

1. Tyrimo tikslas ir uždaviniai 

Lietuvos turistinių objektų infrastruktūros vertinimo Tyrimo tikslas – turistinių vietovių fizinės ir skaitmeninės 

infrastruktūros pritaikomumo turistų poreikiams vertinimas apjungiant kiekybinių ir kokybinių kriterijų vertinimą. 

Tyrimo rezultatas: įvertintas turistinių vietovių fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros pritaikymo lygis, naudojant 

pasaulyje pripažintus metodus ir geriausias praktikas. 

2. Uždaviniai 

Šio tyrimo uždavinys – įvertinti kiekvieną atrinktą objektą pagal numatytus kriterijus. 

Atliekant Lietuvos turistinių objektų infrastruktūros vertinimą buvo taikyti iš anksto numatyti kriterijai ir jiems 

specialiai pritaikyti rodikliai, numatantys veiklos rezultatų kokybės išraišką. Visi vertinami kriterijai ir jų rodikliai buvo 

pasirinkti laikantis praeitų metų gerosios praktikos siekiant užtikrinti rezultatų palyginamumą.  

Pasiekiamumas / susisiekimo galimybės. Buvo vertinti privažiavimo keliai, ten, kur yra galimybė susisiekti 

viešuoju transportu buvo vertinta ir ši galimybė. Objektams, kuriuos galima pasiekti tik privačiu transportu, viešojo 

transporto buvimas nebuvo vertintas – į šią kategoriją pateko nemažai gamtos ir kitų, ne miestuose esančių objektų, 

kur viešojo transporto organizavimas nebūtų prasmingas dėl pakankamai mažo keleivių srauto. Taip pat buvo vertinti 

pėsčiųjų keliai ir šaligatviai. 

Orientavimasis. Vertinimo metu buvo tikrinami kelio ženklai, nuorodos, adreso tikslumas, objekto atpažinimas. 

Kartu buvo vertinamas ir objekto informacinis stendas, bei rajono ar vietos kuriame yra objektas žemėlapis.  

Objekto būklė. Buvo vertinamas bendras objekto vaizdas (išorėje ir viduje, kur yra tokia galimybė) ir pėsčiųjų 

keliai aplink objektą. 

Tvarka. Remiantis praeitų metų vertinimu buvo vertintos vejos, pėsčiųjų takai ir šiukšlių dėžės.  

Darbo laikas. Turistinių objektų darbo laikas yra vienas iš svarbiausių objekto prieinamumo turistams aspektų. 

Todėl prioritetas buvo teikiamas aiškiam ir suprantamam darbo laiko pateikimui. Turistinių objektų darbo laiko aiškumo 

stoka, arba pateiktas telefono numeris ant objekto durų, buvo laikomi nepakankama informacija. Vertinant buvo svarbu, 

kad darbo valandos būtų pateikiamos suprantamai bet kuria kalba kalbantiems turistams.  

WC. Šio kriterijaus vertinimą sudaro tokių funkcionalumo aspektų vertinimas kaip įranga, apšvietimas, kriaukles, 

šepečiai, kabliukas paltui, užraktas ir pan. bei tvarkos ir higienos rodikliai tokie kaip muilas, vanduo, rankšluosčiai, švara 

ir higiena patalpose. Papildomai buvo vertinamas pritaikymas neįgaliųjų, ribotos judėsenos ir šeimų su vaikais 

poreikiams.  

Parkavimas ir elektromobilių įkrovos stotelės. Vertinant automobilių pastatymo galimybes buvo vertinami 

tokie rodikliai, kaip parkavimo vietų ar parkavimo aikštelės ženklinimas, pajėgumas / laisvos vietos, kelio dangos būklė, 

manevravimo patogumas, parkavimo vietų dydis, parkavimo apmokėjimo būdai, parkomato instrukcijos kalbos, 

parkavimo vietos neįgaliesiems, parkavimo vietos autobusams, parkavimo kultūra, parkavimo aikštelės tvarka, 

įvažiavimo / išvažiavimo kontrolė, nuorodos pėstiesiems. Šis vertinimas užtikrino palyginamumą su praeitų metų 

infrastruktūros vertinimu. „Elektromobilių įkrovos stotelės“ buvo vertinamos siekiant nustatyti elektromobilių įkrovos 

stotelių prieinamumą turistams. Vertinama buvo apžvalgos būdu, t.y. vietoje apžiūrint vietą ir pažymint stotelių buvimo 

faktą. 

Teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos numato turistų galimybę susipažinti su objekto istorija ir pačiomis 

teikiamomis paslaugomis. Turistinio objekto valdytojai lankytojams turi sudaryti galimybę susipažinti su pagrindiniais 

duomenimis apie objektą, objekto istorija bei objekto siūlomomis paslaugomis, objekto planu, ekspozicija, renginiais ar 

kitomis su objektu susijusiomis aktualijomis. Informacija lankytojams turėtų būti lengvai prieinama, t.y. informaciją gauti 

prie objekto ar įėjus į objekto patalpas. Turistinė informacija turi būti pateikiama ir užsienio kalbomis. Buvo vertinama 

ar yra teikiamos paslaugos – fizinės ar audio ekskursijos, ar yra informaciniai stendai ir ekspozicijos ženklinimas. 
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Poilsio galimybės. Buvo vertinama galimybė įsigyti vandens ar maisto bei atsisėsti pailsėti. Šio kriterijaus 

vertinimas apima galimybes turistams atsisėsti prie objekto lauke ir objekto viduje, jei objektas lankomas, taip pat 

galimybę įsigyti vandens ar maisto objekte, ar 500 m spinduliu.  

Darbuotojai. Kriterijaus vertinimas apima turistiniuose objektuose dirbančio personalo gebėjimą aptarnauti 

turistus užsienio kalbomis bei dėmesingumą, mandagumą, paslaugumą – esmines savybes turistinių objektų 

darbuotojams. Šis kriterijus buvo vertinamas tik objektuose, kuriuose yra darbuotojai. 

Atsiskaitymo galimybės. Vertinamas tik tais atvejais, kai objekto lankymas yra mokamas, prioritetą teikiant 

atsiskaitymo galimybių įvairovei bei informacijos apie galimus atsiskaitymo būdus tiksliam pateikimui, pvz., ženklais prie 

įėjimo į objektą ar prie kasos langelio.  

Objekto pritaikymas neįgaliesiems, lankytojams su vaikais ar augintiniais prieinamumo ir susijusios 

infrastruktūros vertinimas. Specialiųjų poreikių turinčioms turistų grupėms išvykų planavimas yra ypač svarbus, nes 

lankymasis vietovėse ar objektuose, negalinčiuose užtikrinti jų pagrindinių poreikių, sukelia nepatogumų, kartais iš viso 

užkerta kelią objekto lankymui bei sudaro prielaidas diskriminacijai. Identifikuojant ar objektas gali patenkinti specialius 

tokių lankytojų poreikius vertinama galimybė laisvai judėti aplink pastatą, patekti į pastatą ir judėti pastato viduje, 

lankytojų WC pritaikymas neįgaliesiems ar šeimų su vaikais poreikiams, galimybės užimti vaikus objekte, taip pat 

vertinama ar neįgaliesiems bei šeimoms su vaikais yra taikomos nuolaidos. Kriterijaus „draugiška turistams su 

naminiais gyvūnais“ vertinimas apima leidimą objekte lankytis su gyvūnais, ar alternatyvas kur saugiai palikti gyvūnus, 

ženklinimą, infrastruktūrą, tokią kaip specialiai pritaikytos šiukšlių dėžės, maišeliai ar galimybė palakti vandens. Šio 

kriterijaus vertinimas pakankamai sudėtingas, nes daugelyje objektų Lietuvoje nėra draudimo lankytis su gyvūnais, 

tačiau labai mažai objektų turi specialias šiukšliadėžes ar maišelius. Todėl teigiamai buvo vertinti ir maži pritaikymai 

gyvūnų patogumui – daugiausiai objektų galėjo pasiūlyti vandens indelius. 

Papildoma vertė. Buvo vertinamos papildomos paslaugos (renginiai, išmanios paslaugos, besikeičiančios 

ekspozicijos ar parodos, edukacija, suvenyrų parduotuvė, maitinimo įstaiga, erdvės konferencijoms ar pobūviams, 

ypatingi vandens telkiniai, gėlynai, meniniai sprendimai) ir interneto buvimas. 

Vertinime išlaikant esamą metodologijos dalį (kad būtų galima lyginti pažangą) esama tyrimo metodologija buvo 

papildyta pasaulio turizmo organizacijos pripažintais ir rekomenduojamais rodikliais: istorine verte, gamtine verte ir 

objekto inovatyvumo indeksu bei patobulinti jau esamų rodiklių vertinimo kriterijai įvedant aiškiau apibrėžtus vertinimo 

matus bei nustatant, kokia apimtimi bus vertinamas kiekvienas rodiklis atitinkamam objektų tipui. 

Gamtinis arba istorinis paveldas. Šiuo kriterijumi siekiama nustatyti, kiek rajone ir bendrai šalyje yra gamtos 

ar architektūros paminklų. 

Inovatyvumas. Šis kriterijus buvo papildomai įvestas į vertinimo struktūrą siekiant įvertinti objektus, kuriuose 

naudojamos šiuolaikinės technologijos. Taip pat tai puiki galimybė rajonams, kurie istoriškai turi mažiau gamtos ar 

istorinių paminklų – būtent diegiant šiuolaikines paslaugas, skaitmeninant pramogas, skaitmeniniais būdais užtikrinant 

objektų prieinamumą galima būtų padidinti rajono turistinės infrastruktūros vertę. 

3. Vertinimo struktūra ir klausimynai 

Rengiant vertinimo metodologiją buvo remtasi praeitų metų vertinimo kriterijais, siekiant užtikrinti vertinimo 

rezultatų palyginamumą. Tačiau vertinimo kriterijų baziniai rodikliai buvo papildyti kokybiškai naujais reikalavimais. 

Praeitų metų vertinimo metodologija, remiantis viešai pateikta ataskaita buvo paremta Europos Sąjungos (ES) 

turizmo politikos prioritetais, ES institucijų užsakymu atliktomis studijomis, gerąja užsienio šalių patirtimi, Lietuvoje 

atliktų tyrimų duomenimis bei konsultacijomis su tarptautiniais turizmo ekspertais. Taip pat buvo identifikuoti veiksniai, 

darantys įtaką Lietuvos traukos centrų turistiniam patrauklumui. Atsižvelgiant į turistinį patrauklumą apsprendžiančius 

veiksnius bei literatūroje ir įvairiose lankytojų pasitenkinimo tyrimų ataskaitose analizuojamus turistų poreikius, buvo 

sukurta speciali šio projekto tikslams pasiekti pritaikyta vertinimo struktūra, kurią sudaro pasirinkti vertinimo kriterijai bei 

kriterijus sudarantys smulkesni rodikliai. Šiais metais analizuojant praeitų dviejų metų vertinimo rezultatus ir pastebėjus 

kai kurias sunkiai įgyvendinamas rekomendacijas buvo nuspręsta pakoreguoti WC, draugiškumo vaikams ir gyvūnams 

reikalavimus sakraliniams objektams ir paminklams. Taip pat buvo suvienodintas objektų vertinimas – kiekvienas 
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kriterijus vieno tipo objektams buvo vertinamas vienodai. Šiais patobulinimais buvo siekta užtikrinti vertinimo 

objektyvumą ir lygiateisiškumą. 

Pabrėžtina, kad vertinant objektus, buvo vertinamas išskirtinai tik turizmui skirtos infrastruktūros pritaikymas, o 

ne objekto turistinis patrauklumas. Todėl kai kurie objektai, kurie atitinka visus formalius reikalavimus, gali būti įvertinti 

aukštu balu, nors tai nėra pagrindiniai turizmo traukos objektai. Pateikiami tyrimo metu vertinti kriterijai. 

Susisiekimo infrastruktūra 
Susisiekimo galimybės, viešojo transporto stotelės buvimas ir jos 

funkcionalumas, privažiavimo kelių ir pėsčiųjų takų būklė. 

Orientavimosi infrastruktūra 
Turistinės nuorodos, adreso tikslumas, vietovių žemėlapiai ir 

informaciniai stendai. 

Objektų fizinė būklė Išorinis vaizdas, vaizdas objekto viduje, pėsčiųjų takų būklė prie objekto. 

Tvarka objektuose Tvarka aplink objektą ir objekto viduje, vejos, gėlynai, šiukšliadėžės 

Objektų darbo laikas Darbo laiko pateikimas ir patogumas turistams. 

Infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams 

Judėjimas aplink objektą ir patekimas į vidų, neįgaliesiems taikomos 

nuolaidos. 

Lankytojų ir viešųjų WC infrastruktūra 
Prieinamumas, būklė, tvarka, higienos priemonės, patogumas specialių 

poreikių turintiems turistams. 

Parkavimo infrastruktūra, elektromobilių 

įkrovimo stotelės 

Prieinamumas, būklė, patogumas, saugumas, tvarka, kultūra, 

apmokėjimo galimybės. 

Paslaugų išvystymas 
Ekskursijos, audiogidai, užsienio kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos, 

dalinami bukletai, informaciniai stendai. 

Rekreacijos galimybės Galimybė atsisėsti, pailsėti, įsigyti gėrimų ir maisto. 

Darbuotojai Kalbos, kuriomis aptarnaujami turistai ir aptarnavimo kultūra. 

Atsiskaitymo galimybės Apmokėjimo būdų įvairovė ir informacija apie juos. 

Infrastruktūros pritaikymas šeimoms su vaikais 
Judėjimo patogumas, žaidimų aikštelės, vaikams teikiamos paslaugos, 

siūlomos pramogos, šeimoms taikomos nuolaidos. 

Draugiškumas turistams su naminiais gyvūnais 
Leidimas lankyti objektą su gyvūnu arba galimybė saugiai gyvūną palikti, 

galimybė gyvūną pagirdyti vandeniu. 

Papildoma vertė Papildomos teikiamos paslaugos ir internetas. 

Istorinė objekto vertė Ar objektas yra istorijos paminklų sąraše. 

Gamtinė objekto vertė Ar tai saugomas gamtos objektas. 

Inovacijos pritaikytos objekte Ar objekte naudojamos skaitmeninės inovacijos. 

 
Lietuvos turistinių objektų infrastruktūros vertinimui parengtas standartizuotas klausimynas, kiekvienam objektų 

tipui atskiras. Sudarant vertinimo klausimyną, vadovautasi 4 pagrindiniais, metodologijoje numatytais principais: 

objektyvumo, pritaikomumo vertinant skirtingus objektus, ilgalaikio panaudojimo (galimybė kartoti tyrimą reguliariai) bei 

aiškumo.  

Turistinių objektų vertinimo struktūrą sudaro 4 pagrindiniai kriterijai:  

• pasiekiamumas, t. y. susisiekimo galimybės su turistiniu objektu;  

• orientavimasis vietoje;  

• objekto ir aplinkos būklė;  

• tvarka objekto išorėje ir viduje.  

Pagrindiniai vertinimo kriterijai taikyti visų turistinių objektų vertinime, kadangi šie kriterijai laikytini esminiais 

turistinio objekto infrastruktūros pritaikymo veiksniais. Turistinis objektas turi būti patogiai pasiekiamas, lengvai 

surandamas ir atpažįstamas, prižiūrimas ir tvarkomas. 

Šių metų vertinime atsirado kokybinių pakeitimų vadovaujantis protingumo principu – t.y. prie sakralinių objektų, 

prie paminklų ir aikščių nebuvo vertinamas bendro rajono žemėlapio buvimas, nes šis reikalavimas negalėtų būti 

įgyvendinamas. 

Visi vertinimo kriterijai yra sudaryti iš sudėtinių dalių, vadinamų rodikliais, kurių atskiras vertinimas ir sudarė 

bendrą kriterijaus vertinimo rezultatą. 
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Kriterijus „susisiekimas“ vertinamas 

pagal šiuos rodiklius: susisiekimo 

galimybių įvairovė, transporto stotelių 

lokacija ir funkcionalumas, privažiavimo 

kelių būklė, taip pat pėsčiųjų ir dviračių 

takų būklė. Pažymėtina, kad į šio 

vertinimo struktūrą ir kriterijaus 

„susisiekimas“ vertinimą, remiantis 

praėjusių metų praktika, nėra įtraukti tokie 

aspektai kaip viešojo transporto maršrutų 

tinklas, maršrutų patogumas ar viešojo 

transporto darbo grafikai. Taip pat nėra 

įtraukti aspektai vertinantys skirtingų 

nuvykimo alternatyvų skaičių ar 

efektyvumą. Šiemet, remiantis 

protingumo kriterijumi, buvo nevertinama 

viešojo transporto stotelės lokacija, tuose 

objektuose, kurie fiziškai nėra pasiekiami 

viešuoju transportu (pvz. Šatrijos kalnas), 

ir kuriuose tokios viešojo transporto paslaugos teikimas nebūtų tikslingas dėl pakankamai mažo poreikio. 

Kriterijus „orientavimasis“ vertinamas pagal turistinių nuorodų buvimą miestuose ar užmiesčio vietovėse į 

pagrindinius traukos objektus ar tokius infrastruktūros objektus, kaip autobusų ar geležinkelio stotis, viešuosius WC, 

turizmo informacijos centrus ir pan. Galimybę lengvai surasti objektą užtikrina turistiniai kelio ženklai, žemėlapiai, 

informaciniai stendai, adreso tikslumas, todėl šis kriterijus yra labai svarbus ir buvo vertinamas visiems objekto tipams 

pilna rodiklių apimtimi. Tačiau įvestas nedidelis patobulinimas – buvo vertinamos arba nuorodos mieste, arba 

užmiestyje, priklausomai nuo objekto buvimo vietos.  

Kriterijus „objekto būklė“ vertinamas apžiūrėjus objektą vietoje. Sutvarkyti, prižiūrimi ir išoriškai gerai atrodantys 

objektai buvo vertinami teigiamai, nevertinami objektai, kurie šiuo metu yra remontuojami. Kriterijų sudarantys rodikliai 

vertinami atsižvelgiant į turizmo objektų kategoriją, pvz. „vaizdas objekto viduje“ buvo vertinamas tik statiniuose, į 

kuriuos patenka turistai.  

Kriterijaus „tvarka“ vertinimo apribojimas buvo objektyvumo trūkumo galimybė, kadangi šiame kriterijuje yra 

nemažai tvarkos suvokimo elementų, tačiau vertinimo metu buvo aiškiai apibrėžta, kad gėlynai nevertinami ten, kur 

fiziškai jų būti negali, tačiau visur vertinama aplinkos švara, vejos (jei ji yra) tvarkingumas, šaligatvių ir pėsčiųjų takų 

būklė. Vertinama ar tvarkomi ir prižiūrimi pėsčiųjų takai. Įėjimo į objektą patalpos tvarkos vertinimas apima pirmojo 

įspūdžio tvarkos vertinimą. Šiukšliadėžės buvo vertinamos pagal iš anksto numatytą planą, siekiant užtikrinti turizmo 

infrastruktūros vertinimo palyginamumą, tačiau išsamiai susipažinus su ES žaliojo kurso rekomendacijomis paskutinėje 

ataskaitos dalyje pateiksime pasiūlymus kokybiškai naujam tvarkos vertinimui gamtos objektuose. Toliau pateikiami 

turistinių objektų vertinimo baziniai kriterijai ir jų rodikliai. 

Susisiekimas 

Susisiekimo galimybės 

Orientavimasis 

Kelio ženklai į objektą užmiestyje 

Viešojo transporto stotelės lokacija Nuorodos į objektą mieste 

Viešojo transporto stotelės funkcionalumas Adreso tikslumas 

Privažiavimo kelio būklė Objekto atpažinimas 

Pėsčiųjų ar dviračių tako būklė 

Objekto ar vietovės žemėlapis 

Objekto ar vietovės informacinis 
stendas šalia objekto 

Objekto būklė 

Išorinis objekto vaizdas 

Tvarka 

Vejos ir gėlynai 

Vaizdas objekto viduje Pėsčiųjų takai 

Pėsčiųjų takų būklė aplink objektą 

Šiukšliadėžės prie objekto 

Šiukšliadėžės patalpoje įėjus į objektą 

Įėjimo patalpa objekto viduje 
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Pritaikomieji kriterijai, praplečia turistinių objektų vertinimą bei nustato papildomus reikalavimus turistams skirtai 

infrastruktūrai. Šie kriterijai svarbūs, kaip leidžiantys turistui kokybiškai ir patogiai apžiūrėti objektą, susipažinti su 

objekto istorija. Pateikiami turistinių objektų vertinimo pritaikomieji kriterijai: 

 

 
Pritaikomieji kriterijai yra sudaryti iš rodiklių, kurie yra svarbūs turistams, objekto lankytojams. Toks vertinimo 

metodas pasirinktas siekiant vertinimo išsamumo ir palyginamumo su praeitų metų vertinimu. Kiekvieno kriterijaus 

detalus vertinimas yra svarbus užtikrinant vertinimo objektyvumą ir siekiant nustatyti tikslią objekto būklę.  

Vertinant kriterijų „parkavimas“ vertinamas parkavimo vietų ar parkavimo aikštelės ženklinimas, pajėgumas / 

laisvos vietos, kelio dangos būklė, manevravimo patogumas, parkavimo vietų dydis, parkavimo apmokėjimo būdai, 

parkomato instrukcijos kalbos, parkavimo vietos neįgaliesiems, parkavimo vietos autobusams, parkavimo kultūra, 

parkavimo aikštelės tvarka, išvažiavimo / išvažiavimo kontrolė, nuorodos pėstiesiems. Kiekvienas šių aspektų yra 

įvertinami atskirai, o visų rodiklių vertinimo visuma sudaro kriterijaus „Parkavimas“ įvertinimą. Parkavimo vertinimo 

aspektai pasirinkti remiantis pernai metų vertinime naudoto Vokietijos automobilių klubo ADAC gerąja patirtimi.  

Kriterijus „elektromobilių įkrovos stotelės“ parodo elektromobilių įkrovos stotelių prieinamumą turistams. 

Vertinimas atliekamas vietoje, apžiūrint ar netoliese būtų galimybė įkrauti elektromobilį. Šis kriterijus, vertinant ES žaliąjį 

kursą, ateityje įgaus vis didesnės svarbos, kadangi turistams svarbu išnaudoti automobilio įkrovimui laiką, per kurį jie 

apžiūri turistinį objektą. Todėl buvo vertinamas visiems objektams, nepaisant to, kad stotelės yra ne visur. 

Kriterijus „WC“ buvo vertinamas pagal išsamų viešųjų tualetų vertinimo modelį, numatantį funkcionalumo rodiklių 

vertinimą (apšvietimas, kriauklės, šepečiai, kabliukas paltui, užraktas ir pan.) bei, tvarkos ir higienos rodiklių vertinimą 

tokie kaip muilas, vanduo, rankšluosčiai, švara ir higiena patalpose. Papildomai vertinamas WC pritaikymas neįgaliųjų, 

ribotos judėsenos ir šeimų su vaikais poreikiams.  

Šioje vertinimo metodologijoje numatytos 3 specialiųjų poreikių turinčios turistų grupės t. y. neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų, šeimų su vaikais, bei turistų, keliaujančių su augintiniais. Pačiame tyrime buvo analizuojamas 

turizmo infrastruktūros prieinamumas ir pritaikymas. Objekto pritaikymas specialiųjų poreikių turinčioms grupėms 

dažnai tampa esminiu kriterijumi renkantis kelionės kryptį ir labai palengvina pažintį. Todėl buvo vertinamas barjerų 

nebuvimas, pramogų vaikams išvystymo lygis. Tačiau šiais metais pritaikomumas šeimoms su vaikais nebuvo 

vertinamas sakraliniuose objektuose, kurių pirminė paskirtis nėra skirta vaikams. 

Parkavimas

Elektromobilių įkrovimo stotelės

WC

Pritaikymas neįgaliesiems

Pritaikymas šeimoms su vaikais

Pritaikymas turistams su gyvūnais

Atsiskaitymo galimybės

Darbo laikas

Poilsis, vanduo, maistas,

Teikiamos paslaugos

Istorijos paminklas

Gamtos paminklas

Inovatyvumas
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Kriterijaus „draugiška turistams su naminiais gyvūnais“ vertinimas apima galimybę objekte lankytis su 

gyvūnais, ar sudarytas alternatyvas kur saugiai palikti gyvūnus, ženklinimą ir galimybę pagirdyti gyvūną.  

Dalis pritaikomųjų kriterijų šiame tyrime tik tam tikroms turistinių objektų kategorijoms, pvz. kriterijus „atsiskaitymo 

galimybės“ vertinamas tik tais atvejais, kai objekto lankymas yra mokamas, kriterijus „darbuotojai“ vertinamas tik, jei 

turistiniame objekte dirba turistus aptarnaujantis personalas.  

Kriterijus „atsiskaitymo galimybės“ vertinamas tikrinant ar yra galimybė atsiskaityti ne tik grynais pinigais, bet 

ir kortele, bei ar informacija apie atsiskaitymo galimybes yra aiškiai pateikiama.  

Kriterijus „darbuotojai“ apima dirbančio personalo gebėjimą aptarnauti turistus užsienio kalbomis bei tokius 

aptarnavimo kultūros elementus, kaip dėmesingumas, mandagumas, paslaugumas.  

Kriterijaus „darbo laikas“ rodikliai sietini su darbo laiko patogumu turistui ir aiškiu darbo laiko pateikimu. 

Vertinama ar darbo valandos pateikiamos suprantamai bet kuria kalba kalbantiems turistams. Darbo laikas savaitgaliais 

buvo esminis kokybinis kriterijus, todėl objektai nedirbantys bent vieną savaitgalio dieną vertinami prasčiau.  

Kriterijus „poilsis, vanduo, maistas“ apibendrina galimybes turistams atsisėsti prie objekto ir objekto viduje, jei 

objektas lankomas, taip pat galimybė įsigyti vandens ar maisto objekte ar bent 500 m. spinduliu. Ši paslauga yra labai 

svarbi vertinant ne tik turistų patogumą, bet ir rajono galimybę uždirbti iš atvykusių turistų, bei tuo pačiu plėtoti turizmo 

paslaugas. 

Kriterijus „teikiamos paslaugos“ skirtas įvertinti turistų aptarnavimo ir informavimo paslaugas. Turistai turi turėti 

galimybę susipažinti su pagrindiniais duomenimis apie objektą, objekto istorija bei objekto siūlomomis paslaugomis, 

objekto planu, ekspozicija, renginiais ar kitomis, su objektu susijusiomis aktualijomis. Lankytojai turi lengvai rasti visą 

svarbią informaciją, todėl ji turi būti patogiai išdėstyta šalia įėjimo arba kasos. 

Bendrieji metodologijos reikalavimai šiame tyrime dar buvo išskaidyti į dalis ir pritaikyti kiekvienam objektų tipui. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją, kokie kriterijai buvo vertinami kiekvienoje objektų kategorijoje.  

Turizmo informacijos centras Autobusų arba geležinkelio stotis Aikštė arba gatvė 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Darbo laikas 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Teikiamos paslaugos 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Darbuotojai 

• Atsiskaitymo galimybės 

• Draugiškumas šeimoms su vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Darbuotojai 

• Atsiskaitymo galimybės 

• Draugiškumas šeimoms su 
vaikais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Draugiškumas šeimoms su 
vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su 
gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė vertė 

• Gamtinė vertė 

• Inovatyvumas 

Muziejus, meno galerija, pilis 
dvaras 

Paminklas, architektūrinio paveldo 
objektas 

Sakralinio paveldo objektas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Darbo laikas 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Darbo laikas 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 
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• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Teikiamos paslaugos 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Darbuotojai 

• Atsiskaitymo galimybės 

• Draugiškumas šeimoms su vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė vertė 

• Gamtinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Draugiškumas šeimoms su 
vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su 
gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė vertė 

• Gamtinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Parkavimas 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Istorinė vertė 

• Gamtinė 

• Inovatyvumas  
 

Parkas Paplūdimys Apžvalgos aikštelė, piliakalnis 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Draugiškumas šeimoms su vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė vertė 

• Gamtinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Draugiškumas šeimoms su 
vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su 
gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė vertė 

• Gamtinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• WC 

• Parkavimas 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Draugiškumas šeimoms su 
vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su 
gyvūnais 

• Istorinė vertė 

• Gamtinė vertė 

• Inovatyvumas 

Gamtos paveldo objektas, pėsčiųjų ar 
dviračių takas 

Objektai su gyvūnais ir botanikos 
sodai 

Pramogų parkai 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Draugiškumas šeimoms su vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Gamtinė vertė 

• Istorinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Darbo laikas 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Teikiamos paslaugos 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Darbuotojai 

• Atsiskaitymo galimybės 

• Draugiškumas šeimoms su 
vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su 
gyvūnais 

• Gamtinė / istorinė vertė 

• Inovatyvumas 

• Susisiekimas 

• Orientavimasis 

• Objekto būklė 

• Tvarka 

• Darbo laikas 

• Pritaikymas neįgaliesiems 

• WC 

• Parkavimas 

• Elektromobilių įkrovos stotelės 

• Teikiamos paslaugos 

• Poilsis, vanduo, maistas 

• Darbuotojai 

• Atsiskaitymo galimybės 

• Draugiškumas šeimoms su 
vaikais 

• Draugiškumas lankytojams su 
gyvūnais 

• Papildoma vertė 

• Istorinė / gamtinė vertė 

• Inovatyvumas 
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4. Vertinimo skalė 
4 – labai gerai 3 - gerai 2 - tobulintina 1 - nepakankamai 9 - nevertinama 

Labai gerai - aukštas 
standartas ir kokybė 

gera kokybė kokybės trūkumas 

nepakankamai 
išvystyta infrastruktūra 
arba akivaizdūs defektai 
bloga kokybė 

 

• aukštas komforto 
lygis; 

• aukštas 
funkcionalumo 
lygis suteikiantis 
pranašumo; 

 

• vidutinis 
komforto lygis; 

• vidutinis 
standartas; 

• geras 
funkcionalumo 
lygis. 

 

• ekonominis ar 
žemas standartas; 

• žemas 
funkcionalumo lygis; 

• standarto 
neadekvatumas 
laikui. 

• funkcionalumo stoka; 

• standartų nebuvimas; 

• neišvystyta 
infrastruktūra arba 
infrastruktūros 
nebuvimas, 
susidėvėjimas ar 
nesaugumas. 

 

 

Pateikiama fizinio objektų infrastruktūros vertinimo pavyzdys. 

 

Kiekvienos objektų grupės kriterijams naudojami pritaikyti rodikliai. Fizinio objektų infrastruktūros vertinimo metu 

objektai lankomi ir vietoje pildoma objekto kortelė bei nuotrauka. 

Skaitmeninio vertinimo metu buvo vertinami: 

• Internetinės svetainės turėjimas ir, jei toks yra, buvo vertinamas informacijos apie bilietus ir darbo laiką bei 
atvykimo galimybes pateikimas; 

• Informacija apie objektą turizmo informacijos tinklapyje; 

• Informacija apie objektą kituose lietuviškuose ir užsienio tinklapiuose; 

• Socialinių paskyrų turėjimas ir aktyvumas jose. 

Visa informacija buvo tikrinama lietuvių ir anglų kalbomis. 
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5. Turistinių objektų atrankos metodai ir šaltiniai 

Turistiniai objektai buvo parinkti remiantis praeitų metų turizmo infrastruktūros vertinimu, papildant šių objektų sąrašą. 

2022 metais buvo vertinami 2002 objektai esantys 54 rajonuose ir 6 didmiesčiuose.  

Turistiniai objektai buvo atrinkti: 

- Remiantis praeitų metų vertinamų objektų sąrašu. 
- Papildant praeitų metų sąrašą naujais turistiniais objektais, išlaikant proporcijas – ne mažiau nei 30 proc. 

vertintų objektų buvo ne miesto centre. 
- Papildant praeitų metų sąrašą trijų naujų tipų objektais: pramogų parkais, objektais su gyvūnais, botanikos 

objektais. 

Kiekviename savivaldybės centre be atrankos buvo vertinami šie objektai: 

- Miesto autobusų stotis; 
- Miesto geležinkelio stotis; 
- Turizmo informacijos centras; 
- Pagrindinė miesto aikštė arba pagrindinė miesto gatvė ar alėja; 
- Miesto parkas; 
- Pagrindinis muziejus. 

Taip pat buvo vertinami savivaldybių arba turizmo informacijos centrų pasiūlyti objektai: 

- Muziejai, dvarai, pilys; 
- Sakraliniai objektai; 
- Paminklai, skulptūros; 
- Parkai, pėsčiųjų ir dviračių takai; 
- Gamtos objektai, piliakalniai, paplūdimiai; 
- Pramogų parkai, objektai su gyvūnais, botaniniai parkai. 

 

Tikslus objektų skaičius buvo suskaičiuotas remiantis praeitų metų metodologija (siekiant užtikrinti palyginamumą, kuris 

buvo vienas svarbiausių kriterijų) ir papildant proporcingai naujais objektais: 

Turistų skaičius apgyvendinimo 

įstaigose 

Vertinamų miesto objektų 

skaičius 

Vertinamų rajono objektų 

skaičius 

Daugiau nei 50 tūkst. turistų per metus  37 11 

Daugiau nei 15 tūkst. turistų per metus  29 11 

Daugiau nei 5 tūkst. turistų per metus  22 11 

5 tūkst. turistų per metus ar mažiau  15 11 
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II. Tyrimo rezultatai 
 

 

Pirmoje tyrimo rezultatų pateikimo dalyje pristatomi vertinimo rezultatai, kurie yra palyginami tarpusavyje ir 

atliekama jų apžvalga. Pirmiausia pateikiami bendrieji vertinimo rezultatai pagal savivaldybių grupes. Šioje dalyje, 

savivaldybės suskirstytos į 4 grupes pagal praeitais metais (2021 m.) savivaldybėje apsilankiusių turistų skaičių. 

Vertinimo rezultatai gali būti lyginami tiek savivaldybių grupėse, tiek nacionaliniu lygiu. 

Savivaldybių vertinimo rezultatai apskaičiuoti iš įvertintų aspektų išvedant kiekvieno kriterijaus matematinį vidurkį. 

Bendras savivaldybės įvertinimo vidurkis išvestas apskaičiuojant kriterijų vidurkį. Nauji vertinti kriterijai – gamtinė ar 

istorinė vertė ir inovatyvumas į bendrą vidurkį nebuvo įtraukti. Savivaldybių grupės vidurkis apskaičiuotas išvedant 

matematinį visų savivaldybių bendro įvertinimo vidurkį. 

Bendras savivaldybių koeficientas ir kriterijai lyginami su 2020 m. ir 2021 m. atlikto vertinimo rezultatais. 

Antroje tyrimo rezultatų pateikimo dalyje pristatomi palyginamieji vertinimo rezultatai, pagal turistinių objektų 

kategorijas (13 kategorijų). 

 

Atkreipiamas dėmesys, kad pateikiant palyginamąja analizę, turistiniai objektai kiekvienoje kategorijoje rikiuojami 

pagal išvestą kiekvieno objekto įvertinimo vidurkį, nuo aukščiausio iki žemiausio vidurkio. Pateikiami visi arba dalis 

objektų kiekvienoje kategorijoje (jei įvertintų objektų sąrašas atitinkamoje kategorijoje yra labai ilgas).  

Paskutinėje, trečioje rezultatų pateikimo dalyje pateikiami kiekvienos savivaldybės turistinių objektų vertinimo 

rezultatai. Apžvalgoje pateikiami miestų ir rajonų centruose esančių turistinių objektų rezultatai. Po tyrimo rezultatų 

pristatymo yra pateikiamos trumpos įžvalgos apie savivaldybėje esančius objektus, kurie pasižymėjo išskirtiniais 

aspektais.  

 

Turizmo informacijos centrai

Autobusų, geležinkelio stotys

Miesto pagrindinės aikštės arba pagrindinės pėsčiųjų gatvės

Muziejai, meno galerijos, pilys, dvarai

Paminklai, skulptūros, kiti architektūrinio paveldo objektai be galimybės lankytojams patekti į vidų

Sakralinio paveldo objektai

Parkai

Paplūdimiai

Apžvalgos aikštelės ar bokštai, piliakalniai

Gamtos paveldo objektai, pažintiniai pėsčiųjų ar dviračių takai

Objektai su gyvūnais, akvariumai, ūkiai, „Safari“ parkai

Pramogų, nuotykių, vandens, labirintų, kukurūzų ir kiti teminiai parkai

Botanikos objektai lauke, botanikos sodai, oranžerijos



 

17 

 

1. Palyginamoji vertinimo rezultatų apžvalga 
pagal savivaldybių grupes 

 

 
 

➢ Bendras nacionalinis Lietuvos savivaldybių turistinių objektų įvertinimų vidurkis yra 2,71 iš 4 galimų. 

➢ Pirmoje grupėje, pagal turistų skaičių, aukščiausiu balu įvertinta Vilniaus miesto savivaldybė (bendras objektų 

vertinimo vidurkis – 3,05). Nuo 2020 m. grupės vidurkis didėja (2020 m. buvo 2,90 ir 2021 m. – 2,95) 

➢ Antroje grupėje, aukščiausiu balu įvertinta Molėtų rajono savivaldybė (bendras objektų vertinimo vidurkis – 2,80). 

2020 m. grupės vidurkis buvo 2,79 ir 2021 m. – 2,77. 

➢ Trečioje grupėje, aukščiausiu balu įvertinta Jonavos rajono savivaldybė (bendras objektų vertinimo vidurkis – 

2,62). Nuo 2020 m. grupės vidurkis mažėja (2020 m. buvo 2,81 ir 2021 m. – 2,71) 
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➢ Ketvirtoje grupėje (tai grupė apimanti didžiausią savivaldybių skaičių), pagal turistų skaičių, aukščiausiu balu 

įvertinta Elektrėnų savivaldybė (bendras objektų vidurkis – 2,52). 2020 m. grupės vidurkis kinta (2020 m. buvo 

2,71 ir 2021 m. – 2,73). 

 

 

2. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Turizmo informacijos centrai 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinti 93 informacijos centrai. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad skirtingai nei 2021 m. 

vertinime, tokie objektai kaip: regioninių parkų lankytojų centrai, šiais metais buvo priskirti prie informacijos centrų 

grupės. Todėl sekančiuose tyrimuose siūlytina kriterijaus pavadinimą keisti į „Informacijos centrai“. 

➢ Turizmo informacijos centrų vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų 

vertinimą kaip darbo laikas, pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, WC, parkavimas, 

elektromobilių įkrovimo stotelės, teikiamos paslaugos, darbuotojai, atsiskaitymo galimybės, draugiška šeimoms 

su vaikais ir kitų. Atkreipiamas dėmesys, kad, skirtingai nei 2021 metų vertinime, 2022 m. buvo vertintas kriterijus 

„Draugiška turistams su naminiais gyvūnais“, kadangi naminis gyvūnas yra dažnas keliautojų (turistų) palydovas.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių informacinių centrų įvertinimų vidurkis yra 3,15 iš 4 galimų (2021 m. buvo 3,24 ir 

2020 m. buvo 3,08).  

➢ Lyginant su 2021 m. labiausiai sumažėjo darbo laiko, teikiamų paslaugų, draugiškumo šeimoms su vaikais ir 

papildomos vertės kriterijų vertinimas. 

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo turizmo ir informacijos centrų būklė, tvarka, parkavimo ir atsiskaitymo 

galimybės. 

 

Įžvalgos 

Turizmo informacijos centrai yra vienas svarbiausių turizmo infrastruktūros ramsčių, todėl jų vertinimui buvo skirtas 

ypatingas dėmesys. Didžiausia pastebėta problema yra darbo laiko sureguliavimas – jis yra per trumpas ir nepatogus 

turistams. Mažiau lankomose savivaldybėse turizmo informacijos ir bendrai informacijos centrai nedirba savaitgaliais ir 
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penktadienio popietėmis, todėl lankytojai neturi galimybės gauti informacijos. Čia galėtų būti puikiai pritaikomos naujos 

technologijos - išmaniosios informacinės lentos būtų išeitis suteikiant informaciją apie lankytinus objektus. Kai kuriose 

savivaldybėse tokie stendai jau įdiegti, bet jie neveikia ir tai dar labiau liūdina lankytojus, kurie atėjo iki 

informacijos centro ir negali gauti žinių. 

Antra didelė problema - neįdomus informacijos pateikimas. Pagirtini informacijos centrai, kurie taiko išmaniąsias 

technologijas, virtualios realybės elementus siekiant sudominti ne tik pagyvenusius, bet ir jaunuosius lankytojus. Labai 

svarbu keisti informacijos suteikimo būdus, siekiant pritraukti jaunesnius lankytojus. Turizmo centras yra pagrindinė 

institucija, kuri turėtų pristatyti rajono turistinius objektus ir paslaugas, todėl labai svarbu keisti bendrą lankytojų požiūrį 

į jų teikiamas paslaugas. Turizmo centrai, kurie teikia tokią pačią informaciją, kuri yra internete turi daug mažesnes 

galimybes sulaukti lankytojų už tuos, kurie pritaikę inovatyvias priemones kuria apsilankymui centre pridėtinę vertę – 

išmanūs stendai, žaidimai, ekspozicijos yra tai, dėl ko žmonės nori apsilankyti turizmo informacijos centre. 

Dar viena nustatyta problema – ne visuomet patogi turizmo centro geografinė vieta. Labai daug turizmo centrų, net 

rajono centruose, yra ne šalia lankomiausių turistinių objektų, vadinasi, į juos reiktų važiuoti specialiai – tai iš karto 

sumažina galimų lankytojų skaičių. 

Visgi gerosios praktikos pavyzdžiai rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvoje esančių turizmo informacijos centrų diegia 

naujoves ir kryptingai keičia veiklos kryptį siekdami tapti lankomu objektu, o ne tik pagrindinės informacijos suteikimo 

vieta ir tai pastebima šių metų vertinime. 
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3. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Autobusų, geležinkelio stotys 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertintos 76 autobusų ir geležinkelio stotys. Autobusų ir geležinkelio stočių vertinimas apėmė 

pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip darbo laikas, pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, WC, parkavimas, elektromobilių įkrovimo stotelės, atsiskaitymo galimybės, draugiška 

šeimoms su vaikais. Kaip papildoma vertė vertinamas nemokamas Wi-Fi. 

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių Autobusų ir geležinkelio stočių įvertinimų vidurkis yra 2,94 iš 4 galimų (2021 m. 

buvo 3,01 ir 2020 m. buvo 3,23).  

➢ Lyginant su 2021 m. labiausiai sumažėjo tualetų, tvarkos ir papildomos vertės kriterijų vertinimas. 

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo atsiskaitymo galimybės, o objekto būklės kriterijaus vertinimas liko nepakitęs.  

 

Įžvalgos 

Lietuvoje autobusų ir geležinkelio stotys pasižymi labai gera infrastruktūra, išskyrus stotis, kurios dar nėra renovuotos, 

tačiau dalis jau yra pradėjusi renovacijas ar remontus. Taip pat Lietuvoje su visomis stotimis yra geras susisiekimas, 

bei aukštai vertinama tvarka ir prieinamumas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistams ir jų poreikiams. Kaip ypač 

aukštas kriterijus išskirtinas „Draugiška šeimoms su vaikais“. Taigi, bendrai stočių būklė yra visapusiškai išvystyta (arba  

vystoma).  
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4. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Miestų aikštės, pagrindinės gatvės, 
alėjos, krantinės 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinta 113 miesto aikščių, pagrindinių gatvių, alėjų ir krantinių. Minėtų objektų vertinimas apėmė 

pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip darbo laikas, pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, WC, parkavimas, elektromobilių įkrovimo stotelės, draugiška šeimoms su vaikais ir su 

naminiais gyvūnais.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių aikščių, pagrindinių gatvių, alėjų ir krantinių įvertinimų vidurkis yra 2,89 iš 4 galimų 

(2021 m. buvo 2,92 ir 2020 m. buvo 3,08).  

➢ Lyginant su 2021 m. labiausiai sumažėjo tvarkos, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

kriterijų vertinimas. 

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo situacija su tualetais, taip pat draugiškumo šeimoms su vaikais ir turistams 

su gyvūnais kriterijų vertinimas.  

 

Įžvalgos 

Daugelyje Lietuvos miestų ir rajonų pagrindinių miesto erdvių yra puikiai sutvarkyta. Svarbu paminėti, kad dalis (nors 

šiuo metu ir nedidelė), tačiau jau turi nemokamus Wi–Fi prieigą, galimybę pasikrauti telefoną. Taip pat dėl bendrai 

Lietuvoje diegiamų darnaus judumo principų – erdvės yra lengvai prieinamos tiek žmonėms su negalia, tiek mamoms 

su vėžimėliais. Vis dar trūksta nuolydžių, tačiau šios problemos, didesniuose miestuose ir miesteliuose jau pradėtos 

spręsti. Kaip gerąją praktiką reikia paminėti, kad mažoje dalyje savivaldybių jau yra įrengiamos vandens stotelės. 

Pagrindinis trūkumas, kuris buvo identifikuotas ir praeitų metų vertinime – viešųjų tualetų stoka (nors rodiklis 

tendencingai nuo 2020 m. gerėja). Taip pat trūksta elektromobilių įkrovos stotelių. Bei informacinių stendų. Geroji Kauno 

miesto ir Kėdainių savivaldybės praktika rodo, kad informaciniai stendai su trumpa istorija (Kauno miesto atveju 

dvejomis kalbomis), sudaro sąlygas turistams susipažinti su objekto istorija. Dažnu atveju, turistas būdamas istorinėje 

miesto erdvėje nežino erdvės pavadinimo.  

  



 

22 

 

5. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Muziejai, dvarai, pilys ir kiti lankomi 
objektai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinta 506 muziejai, dvarai, pilys ir kiti lankomi objektai. Tai beveik dvigubai daugiau nei pernai  

vertinimo metu (2021 m. buvo įvertinti 275 objektai). Minėtos kategorijos vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų vertinimą 

ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip darbo laikas, pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, 

WC, parkavimas, elektromobilių įkrovimo stotelės, atsiskaitymo galimybės, draugiška šeimoms su vaikais ir su 

naminiais gyvūnais.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių muziejų, dvarų, pilių ir kitų lankomų objektų įvertinimų vidurkis yra 2,63 iš 4 galimų 

(2021 m. buvo 2,79 ir 2020 m. buvo 2,80).  

➢ Lyginant su 2021 m. labiausiai sumažėjo tvarkos, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, 

tualetų kriterijų vertinimas. 

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo atsiskaitymo galimybių kriterijaus vertinimas.  

 

Įžvalgos 

Daugelis Lietuvos miestų ir rajonų muziejų, dvarų, pilių ir kitų lankomų objektų yra puikiai sutvarkytos. Tačiau lyginant 

kategorijoje įvertintus objektus, būtent šioje objektų kategorijoje matomi didžiausi infrastruktūros ir paslaugų išvystymo 

lygio skirtumai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad bendro rodiklio kritimui padarė įtaką papildomai įtraukti objektai (pilys ir 

dvarai). Kurie yra arba netvarkomi arba privatizuoti ir netvarkomi. Kol jie nebus įveiklinti, tol tikėtina, kad šis istorinis 

paveldas nyks. Tai atspindi ir rodiklis „Teikiamos paslaugos“, kuris yra tobulintinas ir parodo, jog nėra užtektinai 

patrauklių veiklų muziejų, dvarų, pilių ir kitų lankomų objektų kategorijos objektuose.  

Svarbu paminėti, kad atsiskaitymo galimybių stoka yra sprendžiama, tai parodo padidėjęs vertinimo kriterijus (2021 m. 

buvo 1,96), šių metų vertinime kriterijus pakilo iki 2,51. Tačiau vis dar yra daug objektų kuriuose nėra galimybės 

atsiskaityti kortele, nepaisant to, kad Lietuvoje yra labai išvystytos įvairios Fintech paslaugos. Draugiškumo šeimoms 

su vaikais kriterijus ir šių metų vertinimo duomenimis sumažėjo. Tai rodo, kad kaip ir pernai, ir šiais metais stinga 

paslaugų šeimoms su mažesniais vaikais ir kūdikiais.  
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6. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Paminklai, skulptūros, architektūrinio 
paveldo objektai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinti 247 paminklų, skulptūrų, architektūrinio paveldo kategorijai priklausantys objektai (2021 

m. buvo įvertinta 214 objektų). Minėtos kategorijos vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų 

kriterijų vertinimą kaip pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, WC, parkavimas, elektromobilių 

įkrovimo stotelės, poilsis, vanduo ir maistas, draugiška šeimoms su vaikais ir su naminiais gyvūnais.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių paminklų, skulptūrų, architektūrinio paveldo kategorijai priklausantys objektų 

įvertinimų vidurkis yra 2,80 iš 4 galimų (2021 m. ir 2020 m. buvo 2,64).  

➢ Lyginant su 2021 m. šioje kategorijoje sumažėjo tik tvarkos kriterijaus vertinimas.  

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo susisiekimo, objekto būklės, tualetų situacija.  

 

Įžvalgos 

Daugelis Lietuvos miestų ir rajonų paminklų, skulptūrų, architektūrinio paveldo kategorijai priklausančių objektų turi 

puikų susisiekimą ir prieigas, objekto būklė taip pat šiais metais vertintina kaip geresnė nei 2021 m. Tai yra susiję su 

tuo, kad dauguma minėtų objektų yra centrinėse vietovėse. Tačiau vis dar išlieka aktuali problema tualetai, bei yra 

nepakankamai elektromobilių įkrovos stotelių. Tačiau dauguma objektų turi istorinę vertę. Kaip ir miesto centrinių erdvių 

atveju, taip pat paminklų bei skulptūrų ir architektūrinio paveldo objektų atveju trūksta nuorodų, bei informacinių lentelių.  
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7. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Sakralinio paveldo objektai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinti 233 sakralinio paveldo objektai (2021 m. buvo įvertinta 152 objektai). Minėtos kategorijos 

vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip pritaikymas neįgaliųjų ir 

ribotos judėsenos turistų poreikiams, WC, parkavimas, elektromobilių įkrovimo stotelės, poilsis, vanduo ir maistas.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių sakralinio paveldo objektų įvertinimų vidurkis yra 2,84 iš 4 galimų (2021 m. buvo 

2,88 ir 2020 m. buvo 2,78).  

➢ Lyginant su 2021 m. šioje kategorijoje sumažėjo pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

bei poilsio, vandens ir maisto kriterijų vertinimas.  

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo objekto būklės, tualetų situacija sakralinio (prie sakralinio) paveldo 

objektuose.  

 

Įžvalgos 

Daugelis sakralinio paveldo objektų, ypač nutolusių nuo centrinių miesto dalių, yra uždaryti. Bažnyčiose nėra nurodytas 

laikas, tačiau daugumoje galima rasti mišių laiką. Kitu metu bažnyčios nebūna prieinamos žmonėms. Todėl nors darbo 

laiko vertinimas minimaliai pakilo, lyginant su 2021 m. vertinimu, tačiau vis tiek lieka kriterijus, kurį yra siūloma tobulinti. 

Susisiekimas, objekto būklė ir tvarka taip pat vertintini gerai. Išimtimis laikomi tik provincijose esantys objektai, kurie turi 

sudėtingesnį susisiekimą, dažnu atveju neturi parkavimo arba aikštelė yra su žvyro danga. Taip pat vis dar aktualia 

problema išlieka tualetai prie (arba viduje) sakralinių objektų. Dažniausiai tualeto nėra arba yra pastatytas biotualetas. 

Dauguma Lietuvos sakralinių objektų turi istorinę vertę. Sekančiuose tyrimuose siūlytina atsisakyti sakralinių objektų 

darbo laiko vertinimo, kadangi Lietuvoje susiklosčiusi praktika rodo, kad sakraliniai objektai arba yra atidaryti visą parą 

arba veikia tik mišių metu, todėl informaciją apie darbo laiką pateikia maža dalis.  
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8. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Parkai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertintas 141 parkas (2021 m. buvo įvertinti 94 objektai). Minėtos kategorijos vertinimas apėmė 

pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip pėsčiųjų takų būklė ir tvarka, vejų ir gėlynų 

tvarka, šiukšliadėžės, suoliukai atsisėsti, pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, WC, parkavimas, 

elektromobilių įkrovimo stotelės, draugiškumas šeimoms su vaikais, draugiškumas gyvūnams. Papildomos vertės 

vertinimas apėmė tokius požymius kaip, ar yra vandens telkinys, tiltelis, fontanas, gėlynai, dekoratyviniai medžiai, 

skulptūros, aktyvios erdvės, ar didelis parkas, nemokama Wi-Fi prieiga.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių parkų įvertinimų vidurkis yra 2,74 iš 4 galimų (2021 m. buvo 2,80 ir 2020 m. 

buvo 2,88).  

➢ Lyginant su 2021 m. šioje kategorijoje ypač sumažėjo tvarkos ir sumažėjo pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, bei papildomos vertės kriterijų vertinimas 

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo draugiškumo turistams su naminiais gyvūnais kriterijaus vertinimas, taip 

pat neženkliai, tačiau pagerėjo orientavimosi, poilsio, vandens ir maisto, bei draugiškumo šeimoms su vaikais 

kriterijų vertinimas.  

 

Įžvalgos 

Daugelis Lietuvos miestų ir rajonų parkų yra sutvarkyti, palaikoma želdynų tvarka, taip pat parkuose kurie yra mieste (-

uose) papildomai yra įrengtos ekspozicijos, demonstruojami menininkų darbai. Parkų infrastruktūra judėjimo požiūriu 

taip pat yra gerai išvystyta, parkai pritaikyti žmonėms su negalia ar ribotomis judėjimo galimybėmis. Dalyje parkų yra 

įrengtos vaikų žaidimų erdvės, užsiėmimai suaugusiems (treniruokliai, stalo žaidimų inventorius), taip pat dalis parkų 

turi vandens telkinius, kuriuose vasaros metu yra aktyviai vystoma fizinė veikla. Taigi, parkai yra draugiški šeimoms su 

vaikais. Tačiau vis dar tobulintina sritimi išlieka draugiškumas turistams su gyvūnais (yra draudžiami ženklai), o 

parkuose kuriuose galima vedžioti gyvūnus trūksta ekskrementams išmesti skirtų vietų. Taip pat yra vangiai 

sprendžiama tualetų problema. Yra įrengti biotualetai (aplinkinės maitinimo įstaigos nėra linkusios įsileisti turistų į 

tualetus). Taip pat daugelyje miestų ir miestelių vis dar nėra turistinių nuorodų į miesto parką, trūksta informacinio 

stendo ar parko plano. 
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9. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal objektų 
tipą – Paplūdimiai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinti 74 paplūdimiai (2021 m. buvo įvertinta 50 objektų). Minėtos kategorijos vertinimas apėmė 

pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip pėsčiųjų takų būklė ir tvarka, vejų ir gėlynų 

tvarka, šiukšliadėžės, suoliukai atsisėsti, pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, WC, parkavimas, 

elektromobilių įkrovimo stotelės, draugiškumas šeimoms su vaikais, draugiškumas gyvūnams. Papildomos vertės 

vertinimas apėmė tokius požymius kaip, ar yra mėlynosios vėliavos paplūdimys, informacinis stendas, informacija apie 

vandens kokybę, persirengimo kabinos, WC, gelbėtojai, aktyvios vandens pramogos, maitinimo įstaiga, nemokama Wi-

Fi prieiga.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių parkų įvertinimų vidurkis yra 2,72 iš 4 galimų (2021 m. buvo 2,68 ir 2020 m. buvo 

2,86).  

➢ Lyginant su 2021 m. šioje kategorijoje sumažėjo parkavimo galimybių, tvarkos ir papildomos vertės kriterijų 

vertinimas. 

➢ Lyginant su 2021 m. ypač pagerėjo draugiškumo turistams su naminiais gyvūnais kriterijaus vertinimas, taip pat 

neženkliai, tačiau pagerėjo orientavimosi, susisiekimo, poilsio, vandens ir maisto kriterijų vertinimas. 

Atkreipiamas dėmesys, kad draugiškumo šeimoms su vaikais kriterijaus vertinimas liko nepakitęs. 

 

Įžvalgos 

Šiuo metu pagrindiniuose turistiniuose miestuose paplūdimiai yra sutvarkyti ir prižiūrimi. Taip pat šalies mastu dauguma 

paplūdimių yra lengvai pasiekiami, išvystyta infrastruktūra. Tačiau vis dar trūksta automobilių stovėjimo vietų žymėjimo, 

ypač neįgaliesiems. Prie populiarių ir lankytojų dažnai lankomų paplūdimių yra įrengta infrastruktūra vaikams, fiziniam 

aktyvumui skirtas inventorius suaugusiems. Tačiau aktuali problema yra tualetai, kurių vis dar trūksta, arba jie yra nutolę 

nuo paplūdimio. Nors dalyje paplūdimių jau yra įrengta vandens infrastruktūra nusiprausti, tačiau vis dar trūksta suoliukų 

net ir pagrindiniuose Lietuvos paplūdimiuose. Taip pat kaip ir kitų kategorijų atveju, paplūdimiuose trūksta informacinių 

stendų, informacijos apie vandens kokybę ir temperatūrą.  
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10. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal 
objektų tipą – Apžvalgos aikštelės, bokštai, 
piliakalniai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinta 112 objektų priklausančių apžvalgos aikštelių, bokštų, piliakalnių kategorijai (2021 m. 

buvo įvertinti 95 objektai). Minėtos kategorijos vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų 

kriterijų vertinimą kaip pėsčiųjų takų būklė ir tvarka, šiukšliadėžės, suoliukai atsisėsti, galimybė įsigyti vandens ir maisto, 

WC, parkavimas, draugiška šeimoms su vaikais, draugiška gyvūnams.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių apžvalgos aikštelių, bokštų, piliakalnių kategorijai priklausančių objektų įvertinimų 

vidurkis yra 2,50 iš 4 galimų (2021 m. buvo 2,48 ir 2020 m. buvo 2,28).  

➢ Lyginant su 2021 m. šioje kategorijoje ypač sumažėjo susiekimo, orientavimosi ir tvarkos kriterijų vertinimas. 

➢ Lyginant su 2021 m. neženkliai tačiau pagerėjo tualetų būklė, parkavimo galimybės, taip pat draugiškumo su 

gyvūnais kriterijų vertinimas.  

 

Įžvalgos 

Daugelis Lietuvos miestų ir rajonų apžvalgos aikštelių, bokštų, piliakalnių turi sutvarkytas prieigas. Tačiau dalis objektų 

turi blogą kelių būklę, sudėtinga orientuotis (trūksta ženklinimo tiek nukreipiamųjų ženklų tiek informacinių stendų prie 

objektų). Taip pat ribotos parkavimo galimybės, bei labai aktuali problema yra draugiškumas šeimoms su vaikais – retai 

kuriame objekte yra įrengta infrastruktūra vaikams. Taip pat nėra tualetų arba yra pastatyti biotualetai, kurie pasižymi 

higienos trūkumu. Prie minėtų objektų niekur nėra įrengta elektromobilių įkrovimo stotelių, vis dar trūksta automobilių 

stovėjimo vietų žymėjimo, ypač neįgaliesiems.  
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11. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal 
objektų tipą – Gamtos paveldo objektai, 
pažintiniai pėsčiųjų ar dviračių takai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinta 240 gamtos paveldo objektų, pažintinių pėsčiųjų ar dviračių takų (2021 m. buvo įvertinti 

102 objektai). Minėtos kategorijos vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą 

kaip pėsčiųjų takų būklė ir tvarka, šiukšliadėžės, suoliukai atsisėsti, galimybė įsigyti vandens ir maisto, WC, parkavimas, 

draugiška šeimoms su vaikais, draugiška gyvūnams ir kitų. Papildomos vertės vertinimas apėmė tokius požymius kaip: 

ar pažintinis takas žiedinis, adekvataus ilgio takas, ar yra vandens telkinys, bent 1 panoraminis vaizdas, kita stebėjimo 

ar apžvalgos galimybė.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių apžvalgos aikštelių, bokštų, piliakalnių kategorijai priklausančių objektų įvertinimų 

vidurkis yra 2,43 iš 4 galimų (2021 m. buvo 2,65 ir 2020 m. buvo 2,30).  

➢ Lyginant su 2021 m. šioje kategorijoje ypač sumažėjo orientavimosi, tvarkos ir poilsio, vandens ir maisto kriterijų 

vertinimas. 

➢ Lyginant su 2021 m. ženkliai pagerėjo draugiškumo šeimoms su vaikais ir su gyvūnais kriterijų vertinimas. Taip 

pat neženkliai, tačiau gerėjo susisiekimo, tualetų ir parkavimo kriterijų vertinimas. 

 

Įžvalgos 

Daugelis Lietuvos miestų ir rajonų gamtos paveldo objektų, pažintinių pėsčiųjų ar dviračių takų infrastruktūra vertinama 

kaip gera. Tačiau dalis objektų turi blogą kelių būklę, sudėtinga orientuotis (trūksta ženklinimo tiek nukreipiamųjų ženklų 

tiek informacinių stendų prie objektų). Taip pat ribotos parkavimo galimybės, bei nėra tualetų arba yra pastatyti 

biotualetai, kurie pasižymi higienos trūkumu. Prie minėtų objektų niekur nėra įrengta elektromobilių įkrovimo stotelių, 

vis dar trūksta automobilių stovėjimo vietų žymėjimo, ypač neįgaliesiems.  
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12. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal 
objektų tipą – Objektai su gyvūnais, 
akvariumai, ūkiai, „Safari“ parkai 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinta 34 objektai su gyvūnais, akvariumai, ūkiai, „Safari“ parkai. Šios kategorijos vertinimas 

yra atliekamas pirmą kartą. Minėtos kategorijos vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų 

kriterijų vertinimą kaip pėsčiųjų takų būklė ir tvarka, šiukšliadėžės, suoliukai atsisėsti, galimybė įsigyti vandens ir maisto, 

WC, parkavimas, draugiška šeimoms su vaikais, draugiška gyvūnams ir kitų.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių objektų su gyvūnais, akvariumų, ūkių, „Safari“ parkų įvertinimų vidurkis yra 2,59 

iš 4 galimų. 

➢ Šioje kategorijoje geriausiai vertintini kriterijai yra: objekto būklė, tvarka, parkavimas, teikiamos paslaugos, 

darbuotojai, draugiškumas šeimoms su vaikais. 

➢ Tobulintini kriterijai: orientavimasis, darbo laikas, tualetai, pritaikymas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikiams ir atsiskaitymo galimybės. 

 

Įžvalgos 

Kadangi daugelis kategorijos objektų yra privatūs ir jų pajamos priklauso nuo infrastruktūros patrauklumo, todėl bendrai 

tiek objektų būklė, tiek tvarka, parkavimas yra vertinami gerai. Atkreipiamas dėmesys, kad minėtų objektų teikiamos 

paslaugos taip pat vertinamos kaip geros. Tačiau problemos yra įžvelgiamos darbo laiko kriterijaus atveju. Daugelyje 

objektų nėra nurodytas darbo laikas. Taip pat yra labai menkai išvystytas prieinamumas žmonėms su negalia ir ribotais 

judėsenos poreikiais, bei tualetais. Egzistuoja tualetų trūkumas, esantiems trūksta higienos. Nors darbuotojai yra 

vertinami labai palankiai, tačiau atsiskaitymo galimybės objektuose yra labai ribotos. Draugiškumo su naminiais 

gyvūnais kriterijaus žemą reikšmę galima pateisinti tuo, kad tai yra objektai kuriuose yra laikomi gyvūnai ir tokiu atveju 

jie yra gąsdinami. Todėl ateities tyrimuose reiktų apsvarstyti šio kriterijaus netraukimą į vertinimą. Prie minėtų objektų 

niekur nėra įrengta elektromobilių įkrovimo stotelių, vis dar trūksta automobilių stovėjimo vietų žymėjimo, ypač 

neįgaliesiems.  
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13. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal 
objektų tipą – Pramogų, nuotykių, vandens, 
labirintų, kukurūzų ir kiti teminiai parkai 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinti 108 objektai priklausantys pramogų, nuotykių, vandens, labirintų, kukurūzų ir kitų teminių 

parkų kategorijai. Šios kategorijos vertinimas yra atliekamas pirmą kartą. Minėtos kategorijos vertinimas apėmė 

pagrindinių kriterijų vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip pėsčiųjų takų būklė ir tvarka, šiukšliadėžės, 

suoliukai atsisėsti, galimybė įsigyti vandens ir maisto, WC, parkavimas, draugiška šeimoms su vaikais, draugiška 

gyvūnams ir kitų.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių pramogų, nuotykių, vandens, labirintų, kukurūzų ir kitų teminių parkų įvertinimų 

vidurkis yra 2,78 iš 4 galimų. 

➢ Šioje kategorijoje geriausiai vertintini kriterijai yra: susisiekimas, objekto būklė, tvarka, darbo laikas, teikiamos 

paslaugos, darbuotojai, draugiškumas šeimoms su vaikais ir su naminiais gyvūnais. 

➢ Tobulintini kriterijai: tualetai ir papildoma vertė. 

 

Įžvalgos 

Daugelis Lietuvos miestų ir rajonų pramogų, nuotykių, vandens, labirintų, kukurūzų ir kitų teminių parkų yra privatūs ir 

jų pajamos priklauso nuo infrastruktūros patrauklumo, todėl bendrai tiek objektų būklė, tiek tvarka, parkavimas yra 

vertinami gerai. Atkreipiamas dėmesys, kad minėtų objektų teikiamos paslaugos taip pat vertinamos kaip geros. 

Skirtingai nei objektų su gyvūnais vertinimo atveju, nuotykių ir pramogų parkų atveju visi kriterijai vertinami kaip geri, o 

objektų būklė kaip labai gera. Išskyrus, kaip ir visoje Lietuvoje, yra problema dėl elektromobilių įkrovos stotelių 

nebuvimo.  
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15. Vertinimo rezultatų apžvalga pagal 
objektų tipą – Botanikos objektai lauke, 
botanikos sodai, oranžerijos 

 

 

Iš viso Lietuvoje buvo įvertinta 19 objektų priklausančių botanikos objektų lauke, botanikos sodų, oranžerijų kategorijai. 

Šios kategorijos vertinimas yra atliekamas pirmą kartą. Minėtos kategorijos vertinimas apėmė pagrindinių kriterijų 

vertinimą ir tokių pritaikomųjų kriterijų vertinimą kaip pėsčiųjų takų būklė ir tvarka, šiukšliadėžės, suoliukai atsisėsti, 

galimybė įsigyti vandens ir maisto, WC, parkavimas, draugiška šeimoms su vaikais, draugiška gyvūnams ir kitų.  

➢ Bendras Lietuvos savivaldybių botanikos objektų lauke, botanikos sodų, oranžerijų įvertinimų vidurkis yra 2,76 

iš 4 galimų. 

➢ Šioje kategorijoje beveik visi kriterijai yra vertintini labai gerai arba gerai. Išskyrus tualetų būklė yra tobulintina. 

Bendro objektų vidurkio vertinimui didžiausią neigiamą įtaką daro elektromobilių įkrovų stotelės, t.y. jų 

nebuvimas.  

Įžvalgos 

Daugelio Lietuvos miestų ir rajonų botanikos objektų lauke, botanikos sodų, oranžerijų infrastruktūra vertinama kaip 

gera. Taip pat yra gerai vertinamas darbo laikas, daugumoje objektų (kuriuose yra darbo laikas) jis yra nurodytas ir ne 

viena kalba. Kaip ir visoje Lietuvoje yra problema dėl elektromobilių įkrovos stotelių nebuvimo. 
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16. Turistinių objektų vertinimo rezultatų 
apžvalga pagal savivaldybes  

Akmenės r. savivaldybė 

 

 

 

Akmenės r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,54 (iš galimų 4), ir beveik atitinka savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, darbo laiko kriterijų 

vertinime.  

➢ Reikšmingiausias padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas atsiskaitymo galimybių, draugiškumo su 

gyvūnais ir papildomos vertės kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertinti Naujosios Akmenės miesto parkas, autobusų stotis ir dekoratyvinė skulptūra „Darbininkas“, 

prasčiausiai vertinti Šaltiniškių molio karjeras ir automobilių sporto klubas.  

Akmenės r. savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,32) beveik atitinka šalies vidurkį (0,33). 

Didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, todėl Google 

pasiekiamumo rodiklis yra 0,67. Tačiau tik nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,32) ir Socialinius tinklus 

(0,29), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, 

t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos ar turistų įvertinimo TripAdvisor 

kelionių svetainėje.  

4 = labai gerai 3 = gerai 2 = tobulintina 1 = nepakanamai 0 = nevertinama

 Objekto 

vidurkis 
 Susisiekimas 

 

Orientavimasi

s 

 Objekto būklė  Tvarka  Darbo laikas 

 Pritaikyta 

neįgaliųjų ir 

ribotos judėsenos 

turistų poreikiams  

 WC  Parkavimas 

 Elektro-

mobilių 

įkrovos 

stotelės 

 Teikiamos 

paslaugos 

 Poilsis, 

vanduo, 

maistas 

 Darbuotojai 
 Atsiskaitymo 

galimybės 

 Draugiška 

šeimoms su 

vaikais 

 Draugiška 

turistams su 

naminiais 

gyvūnais 

 Papildoma 

vertė 

 Bendras visų objektų vidurkis 2022 m. 2,54               2,78               2,97               2,92                      2,49                      1,40                      3,23                      1,89                      2,87                   1,14               1,62               2,80               3,21               2,75               2,65               2,91               2,53               

 Bendras visų objektų vidurkis 2021 m. 2,67               3,29               2,70               3,40                      3,83                      2,06                      3,14                      2,04                      3,40                   1,27               2,20               2,89               3,25               1,50               3,09               2,00               2,14               

 Bendras visų objektų vidurkis 2020 m. 2,60               2,89               2,78               2,67                      3,12                      2,58                      3,31                      1,89                      2,57                   2,04               2,78               3,20               1,60               2,52               2,00               2,38               

 N. Akmenės autobusų stotis 3,24               4,00               3,67               4,00                      3,80                      4,00                      3,00                      3,91                   1,00               3,80               3,00               3,00               4,00               1,00               

 L. Petravičiaus aikštė 2,32               3,60               3,33               4,00                      4,00                      4,00                      1,00                      2,60                   1,00               1,33               1,00               1,00               1,00               

 Naujosios Akmenės kultūros rūmų aikštė 2,76               2,50               2,00               2,00                      1,67                      2,00                      1,00                      3,50                   4,00               4,00               2,50               4,00               4,00               

 Obeliskas „Lietuva“ 2,90               3,60               3,33               2,00                      2,00                      3,00                      1,00                      2,91                   1,00               4,00               4,00               4,00               4,00               

 Dekoratyvinė skulptūra „Darbininkas“ 3,43               3,80               4,00               4,00                      4,00                      4,00                      1,00                      3,36                   1,00               4,00               4,00               4,00               4,00               

 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia 2,66               3,60               3,25               2,67                      2,20                      1,00                      2,67                      1,00                      3,55                   4,00               

 Akmenės krašto muziejus 2,90               3,20               4,00               3,33                      2,80                      1,33                      4,00                      3,27                      3,09                   1,00               2,20               3,75               3,50               3,00               3,40               2,00               2,50               

 Naujosios Akmenės kultūros rūmai 3,00               3,60               4,00               3,67                      3,40                      2,00                      4,00                      3,64                      2,82                   1,00               2,20               3,75               3,00               3,00               3,00               2,00               3,00               
 Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro parodų salonas 2,90               3,60               4,00               3,67                      3,40                      2,00                      4,00                      3,64                      2,82                   1,00               1,20               3,25               3,00               3,00               2,00               3,00               

 Šaltiniškių molio karjeras 1,29               1,00               2,00               1,00                      1,00                      1,00                      2,60                   1,00               1,33               1,00               1,00               
 Jurakalnio pažintinis takas ir apžvalgos bokštas 2,57               2,67               3,00               3,00                      2,00                      3,09                      3,45                   1,00               2,00               1,50               4,00               
 Balsių slėnis 2,86               2,67               2,40               3,00                      3,00                      3,09                      3,45                   1,00               2,00               4,00               4,00               
 Menčių klinčių karjeras 1,85               1,00               2,00               1,00                      1,00                      1,00                      3,45                   1,00               1,00               4,00               3,00               
 Papilės beždžionių tiltas 1,49               1,00               1,00               2,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,18                   1,00               1,67               2,00               4,00               1,00               
 Šiaudinės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia 2,69               3,33               3,25               3,33                      2,40                      1,50                      3,33                      2,64                      1,45                   3,00               
 Akmenės Šv. Onos bažnyčia 2,70               3,33               3,50               3,33                      2,20                      1,00                      3,67                      1,00                      2,27                   4,00               
 Dabikinės dvaras (vertinimo metu vyko remontas) 1,95               3,00               3,67               3,00                      1,00               1,00               1,00               1,00               
 Ventos regioninio parko direkcija 3,10               3,00               4,00               4,00                      4,00                      1,33                      4,00                      3,36                      3,73                   1,00               2,75               3,50               3,50               3,00               2,50               2,00               4,00               
 Naujosios Akmenės miesto parkas 3,42               3,80               3,25               4,00                      4,00                      4,00                      1,82                      3,18                   1,00               4,00               4,00               4,00               4,00               
 Jaunimo parkas 3,01               3,20               2,25               4,00                      3,00                      3,00                      2,00                      3,18                   1,00               4,00               3,50               4,00               3,00               
 Menčių tvenkinio paplūdimys 2,52               3,20               2,25               3,00                      2,33                      4,00                      1,18                      3,17                   1,00               1,67               3,00               4,00               1,50               
 Kamanų rezervato apžvalgos bokštas 2,28               2,60               3,20               3,00                      2,00                      1,09                      3,11                   2,00               1,50               2,00               
 Luokavos piliakalnis 2,19               1,00               2,80               3,00                      2,00                      1,09                      2,00                   2,33               1,50               4,00               
 Purvių atodanga 2,23               2,67               3,20               2,00                      1,67                      1,00                      1,78                   1,00               1,67               1,50               4,00               4,00               
 Akmenės aeroklubas 2,21               2,20               2,33               2,00                      1,80                      2,50                      2,55                      3,00                   1,00               1,00               3,00               3,50               3,00               2,33               2,00               1,00               
 Automobilių sporto klubas 1,48               1,00               1,60               2,00                      1,60                      1,00                      1,00                      1,82                      2,22                   1,00               1,00               1,00               3,00               1,50               1,00               2,00               1,00               
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Įžvalgos 

Akmenės rajono savivaldybėje yra veikianti lankytinų turistinių objektų internetinė programėlė. Pagal kurią yra lengviau 

ir patogiau surasti objektus.  

Tačiau Šaltiniškių molio ir Menčių klinčių karjere ekskursijos vyksta tik iš anksto susitarus. Kamanų rezervato apžvalgos 

bokštą sudėtinga pasiekti, kadangi pats rezervatas jau kuris laikas nedirba, o į rezervatą eiti savarankiškai griežtai 

draudžiama. 

Prie Jurakalnio kalno „Google maps“ teikia netikslias nuorodas, todėl yra sudėtingiau rasti. O Jaunimo parko „Google 

maps“ pagal pavadinimą neranda.  

Dabikinės dvare vyksta remontas, todėl buvo vertinti tik su pastatu nesusiję kriterijai.  

Taisytini trūkumai: viešieji tualetai ir lankytinuose objektuose pateikiamas darbo laikas. 
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Alytaus m. savivaldybė 

 
 

 

  
 

Alytaus miesto savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 35 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,66 (iš galimų 4), ir yra artimas savivaldybių grupės vidurkiui (2,62), bet mažesnis 

už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo vidurkis 

sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, objektų būklės, tvarkos, 

parkavimo, teikiamų paslaugų kriterijų vertinime.  

➢ Reikšmingiausias padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas darbo laiko, atsiskaitymo galimybių, 

draugiškumo su vaikais ir gyvūnais kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertinti Rotušės aikštė, Jaunimo ir Kurorto parkai. Prasčiausiai vertinta Vaclovo Jankausko akmenų kolekcija 

ir Radžiūnų piliakalnis. Šie objektai yra sunkiai pasiekiami ir nepritaikyti turistų poreikiams. 

Alytaus turizmo informacijos centro vertinimas yra žemesnis nei praeitais metais, kadangi yra žemesnis tualeto ir 

parkavimo galimybių kriterijų vertinimas. 

Alytaus miesto savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,32) beveik atitinka šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,67. Tačiau labai maža dalis objektų turi interneto svetaines (0,20), kiek 
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didesnė dalis turi Socialinius tinklus (0,32), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Taip pat keli objektai: 

Baltosios rožės tiltas ir Alytaus turizmo ir informacijos centras, bei Radžiūnų piliakalnis turi pateikiamą informaciją 

TripAdvisor kelionių svetainėje (bei turistų įvertinimą). 

Įžvalgos 

Vertintojus nustebino – miesto sodas, kurorto parkas, laisvės angelo statula (visi yra vienoj vietoj). Labai gražiai 

sutvarkyta aplinka, įrengta infrastruktūra ir užsiėmimai vaikams, labai gražiai apželdinta visa aplinka.  

Alytaus mieste yra gerai sutvarkytas elektromobilių įkrovimas, tačiau daug objektų yra ne miesto ribose, kur trūksta 

ženklinimo, pritaikymo neįgaliesiems ir viešųjų tualetų. 
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Alytaus r. savivaldybė 

 

 

 
 
Alytaus r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 31 objektą. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,65 (iš galimų 4), ir yra aukštesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), bet 

žemesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis liko beveik toks pat.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas tualetų, darbuotojų ir papildomos vertės 

kriterijų vertinime.  

➢ Reikšmingiausias padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas objektų būklės, teikiamų paslaugų, 

atsiskaitymo galimybių, draugiškumo su vaikais ir gyvūnais, bei papildomos vertės kriterijų vertinime. 

Geriausiai įvertintos Butrimonių ir Pivašiūnų bažnyčios, prasčiausiai įvertinti Gerulių piliakalnis ir Šventpetrio kalnelis. 

Alytaus rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,20) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,57. Tačiau ypač maža dalis objektų turi interneto svetaines (0,08), ir 

socialinius tinklus (0,10), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Du objektai – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas ir Nuotykių parkas „Tarzanija" turi informaciją TripAdvisor kelionių 

svetainėje (bei turistų įvertinimą). 
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Įžvalgos 

Rajono centrinėse dalyse yra gerai išvystytas susisiekimas ir tvarkingi prižiūrėti objektai, tai įrodo ir geri centrinių 

bažnyčių bei kitų objektų vertinimai. Pažymėtinos ir geros parkavimo sąlygos. 

Tačiau trūksta ženklinimo, informacinių stendų. Pastebėta, kad Alytaus rajone esantys objektai yra daugiau orientuoti į 

vietos gyventojų, o ne turistų poreikius. 

Visame Alytaus rajone labai trūksta viešųjų tualetų. Daug kur jų nėra, o esantys yra netvarkingi ir neprižiūrėti. Kadangi 

miestelių centruose didelė dalis objektų buvo sakraliniai, todėl pastebėta ir darbo laiko problema – objektai dirba tik 

mišių metu ir šis laikas nurodomas lankytojams, didžioji dalis bažnyčių ne mišių metų uždarytos.  
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Anykščių r. savivaldybė 

 

 

  
 

Anykščių r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 41 objektą. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,83 (iš galimų 4), ir yra aukštesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), bei už 

nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo vidurkis sumažėjo 

labai nežymiai ir tai rodo, kad net ir naujai pridėti turistiniai objektai yra tinkamai pritaikyti turistų poreikiams. 

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas darbo laiko bei papildomos vertės kriterijų 

vertinime.  

➢ Reikšmingiausias padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas objektų būklės, tvarkos, atsiskaitymo 

galimybių kriterijų vertinime. 

Geriausiai įvertinti Anykščių turizmo informacijos centras, Lajų takas, Okulčiūtės dvarelis, prasčiausiai – Anykščių 

koplyčia – Pasaulio anykštėnų kultūros centras, Siauruko muziejus, jono Biliūno sodyba muziejus – jų pritaikymas 

turistams yra pasenęs ir reikalingi esminiai atnaujinimai. 

Anykščių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,51) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,83. Taip pat didelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,41), ir socialinius 

tinklus (0,59), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, 
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atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Išskirtinai daug objektų (net 11) turi informaciją 

TripAdvisor kelionių svetainėje (bei aukštą turistų įvertinimą). 

Įžvalgos 

Anykščių rajonas išsiskiria itin tolygiu objektų vertinimu, parodančiu tolygią rajono turizmo plėtrą. Pažymėtina, kad 

tradiciniai objektai yra tvarkomi, tačiau rajone atsirado labai daug naujų objektų teikiančių pramogines paslaugas ir 

atitinkančių šiuolaikinio keliautojo lūkesčius. Didžiausias rajono išskirtinumas – objektų šeimoms su vaikais skaičius – 

rajone yra veiklos visos savaitės programai, lankant po kelis objektus per dieną. Kelias nuo miesto centro iki „Lajų tako“ 

yra puikus paslaugų koncentravimo pavyzdys – pramogų erdvės, objektai su gyvūnais, sveikatingumo takai – visi šie 

objektai išsidėstę maždaug dešimties kilometrų kelyje ir turistams labai lengva orientuotis ir pasirinkti.  

Privalumai, kad Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčioje yra pritaikytas modernus atsiskaitymo būdas naudojant 

„Paysera“ programėlę. 

Labiausiai tvarkytini – tualetai – ne tik jų buvimas, bet ypač švara ir tvarka, ypač prie svarbių objektų (Laimės žiburio) ir 

paslaugų pritaikymas šeimoms su vaikais. Šis kriterijus tampa svarbus matant bendrą rajono kryptį ir darant prielaidą, 

kad nemažai šeimų keliauja su skirtingo amžiaus vaikais, tame tarpe gali būti ir labai mažų, kuriems reiktų geresnės 

infrastruktūros, kol vyresnieji vaikai naudojasi rajone teikiamomis pramogomis. 
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Birštono savivaldybė 

 

 

  
 
Birštono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 43 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,84 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (3,05), tačiau yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 

turistų poreikiams.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas beveik visų likusių kriterijų atveju. Reikšmingiausiai padidėjo 

objekto būklės, tvarkos, susisiekimo, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinti Birštono Poilsio (Vytauto) parkas ir turizmo informacijos centras, prasčiausiai, kaip ir pernai vertinti 

Ožkų pečius ir Kernuvių atodanga. 

Birštono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,35) yra neženkliai didesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,76. Nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,25), ir socialinius 

tinklus (0,33), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, 
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atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija. Trys objektai turi informaciją TripAdvisor kelionių 

svetainėje (bei aukštą turistų įvertinimą). 

Įžvalgos 

Birštono savivaldybė išsiskiria tuo, kad net pridėjus papildomus, silpnesnius objektus bendras rajono vertinimas augo, 

lyginant su praeitais metais. Prie tokio augimo prisidėjo nauji stiprūs objektai – daugiausiai aktyvias pramogas siūlantys 

pramogų parkai. 

Išskirtina visa Birštono paplūdimio erdvė su puikiai išvystyta pramogų zona pritaikyta turistų poreikiams. 

Labiausiai atkreiptinas dėmesys į papildomos vertės kūrimą. Kadangi rajone yra ribotas kiekis istorinių – pažintinių 

objektų, tai inovacijos muziejuose galėtų pritraukti lankytojus, kuriuos domina būtent rajono istorija, pažinimas. Taip pat 

reiktų daugiau dėmesio skirti vandens pramogoms, ypač upės pritaikymui turizmo poreikiams. 
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Biržų r. savivaldybė 

 

 

  
 

Biržų r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,57 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis neženkliai sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas teikiamų paslaugų, darbuotojų ir papildomos 

vertės kriterijų vertinime.  

➢ Likę kriterijai, tokie kaip objekto būklė, darbo laikas, atsiskaitymo galimybės buvo vertinami geriau nei 2021 m.  

Geriausiai vertinti Biržų turizmo informacijos centras, pilis ir autobusų stotis. Prasčiausiai vertinti B. Dauguviečio parkas, 

Siaurojo geležinkelio kompleksas ir Smardonės šaltinis. Vertinimo rezultato mažėjimą daugiausiai įtakojo atliekami 

rekonstrukcijos darbai ir papildomai pridėti turistiniai objektai, kurių infrastruktūra yra mažiau pritaikyta turistams. 

Biržų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,36) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,78. Tačiau nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,23), ir socialinius 

tinklus (0,29), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, 

atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Taip pat daug objektų (8) turi informaciją TripAdvisor 

kelionių svetainėje (bei aukštą turistų įvertinimą). 
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Įžvalgos 

Biržų rajono vertinimas buvo apsunkintas rekonstrukcijos vykstančios mieste, kurios metu tvarkomos centrinės aikštės, 

privažiavimas prie pilies ir kitos turizmo infrastruktūrai svarbios vietos. Vertinant būsimus pokyčius tai teigiama kryptis, 

tačiau šiemet dalis infrastruktūros negalėjo būti vertinta. 

Rajono išskirtinumas - daug pramogų objektų, kurie dirba patogiu turistams laiku. Taip pat pažymėtina, kad šie objektai 

turi puikiai išvystytą infrastruktūrą ir daug teikiamų paslaugų. Gerai sutvarkyti gamtos objektai, išmaniosios 

technologijos pritaikytos Kirkilų apžvalgos bokšte.  
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Druskininkų savivaldybė 

 

                     

 
 

 
 

Druskininkų savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 46 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,78 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (3,05), tačiau yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, darbo laiko, pritaikymo 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas draugiškumo su naminiais gyvūnais, taip pat objekto būklės 

kriterijų vertinime.  

Geriausiai buvo vertinti Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras, Gydyklų ir Grūto parkai.  

Prasčiau nei pernai buvo vertinti Saulės takas ir Druskininkų autobusų stotis, ypač šiuose objektuose esantys WC. 

Druskininkų savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,44) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,74. Tačiau maža dalis objektų turi interneto svetaines (0,28). Socialinius 

tinklus turi daugiau nei pusė savivaldybės objektų (0,55), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, 

 Objekto 

vidurkis 
 Susisiekimas 

 

Orientavimasi

s 

 Objekto būklė  Tvarka  Darbo laikas 

 Pritaikyta 

neįgaliųjų ir 

ribotos judėsenos 

turistų poreikiams  

 WC  Parkavimas 

 Elektro-

mobilių 

įkrovos 

stotelės 

 Teikiamos 

paslaugos 

 Poilsis, 

vanduo, 

maistas 

 Darbuotojai 
 Atsiskaitymo 

galimybės 

 Draugiška 

šeimoms su 

vaikais 

 Draugiška 

turistams su 

naminiais 

gyvūnais 

 Papildoma 

vertė 

 Bendras visų objektų vidurkis 2022 m. 2,78               3,31               2,64               3,54                      3,35                      2,58                      3,05                      2,12                      2,98                   1,14               2,33               3,17               3,40               2,64               3,09               2,62               1,90               

 Bendras visų objektų vidurkis 2021 m. 3,04               3,53               3,21               3,41                      3,51                      3,12                      3,38                      2,62                      2,95                   3,27               2,69               3,41               2,91               2,50               3,14               1,80               2,24               

 Bendras visų objektų vidurkis 2020 m. 2,83               3,46               2,79               3,18                      3,47                      2,80                      3,08                      1,63                      2,95                   1,85               3,29               2,50               2,13               3,01               1,91               2,78               

 VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras (M. K. Čiurlionio g. 65) 3,39               4,00               4,00               4,00                      4,00                      4,00                      4,00                      1,00                      2,70                   1,00               3,67               2,60               4,00               4,00               3,20               4,00               4,00               

 Druskininkų autobusų stotis 2,80               4,00               3,00               2,00                      2,80                      3,33                      1,91                      3,40                   1,00               3,40               3,00               3,50               4,00               1,00               

 Vilniaus alėja 3,35               3,60               2,00               4,00                      4,00                      4,00                      2,55                      3,10                   1,00               4,00               4,00               4,00               4,00               

 Druskininkų pramogų aikštė 3,31               2,80               2,33               4,00                      4,00                      4,00                      2,55                      3,10                   1,00               4,00               4,00               4,00               4,00               

 Druskininkų miesto muziejus 3,21               4,00               3,00               4,00                      3,40                      3,33                      2,75                      3,27                      3,45                   1,00               3,20               3,40               4,00               3,50               3,00               4,00               2,00               

 Druskininkų miesto muziejaus galerija 3,01               4,00               4,00               4,00                      3,40                      3,00                      3,75                      3,18                      3,45                   1,00               2,60               3,60               3,50               2,50               3,20               1,00               2,00               

 Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus 2,35               3,40               2,33               3,33                      1,80                      2,00                      3,25                      2,18                      3,18                   1,00               2,00               2,80               3,00               2,00               1,80               1,00               2,50               

 Vytauto Kazimiero Jonyno galerija 2,53               4,00               3,33               2,67                      2,00                      2,00                      3,00                      1,91                      2,70                   1,00               2,20               3,40               3,50               2,75               1,00               2,50               

 M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus 2,93               4,00               4,00               4,00                      3,80                      3,33                      3,25                      2,27                      2,70                   1,00               2,00               3,20               4,00               3,00               2,40               1,00               3,00               

 Druskininkų amatų centras Menų Kalvė 3,12               4,00               2,67               4,00                      4,00                      4,00                      4,00                      2,18                      3,20                   1,00               2,60               3,40               4,00               4,00               3,40               1,00               2,50               

 Dzub Dzub“ studija - galerija 2,24               2,00               2,00               3,67                      2,20                      1,33                      1,75                      2,55                      1,90                   1,00               1,60               2,20               3,50               1,00               2,20               4,00               3,00               

 Leipalingio dvaras 2,69               2,80               3,67               4,00                      3,40                      1,00                      4,00                      3,45                      3,27                   1,00               3,20               2,20               1,00               1,00               2,60               4,00               2,50               

 Miško muziejus „Girios aidas“ 2,58               3,60               4,00               3,33                      4,00                      2,67                      1,00                      2,09                      3,40                   1,00               2,40               2,20               3,50               3,50               1,00               1,00               

 Šakočių muziejus 2,02               3,40               2,00               2,67                      2,80                      1,00                      2,00                      1,00                      3,60                   1,00               1,00               2,80               3,00               1,00               1,00               

 Malūno kalvė 2,14               1,60               2,00               3,00                      2,20                      1,33                      1,50                      2,36                      1,90                   1,00               1,40               2,20               3,50               1,00               2,20               4,00               3,00               

 M. K. Čiurlionio paminklas 2,74               4,00               2,00               2,00                      3,67                      4,00                      2,55                      2,70                   1,00               4,00               4,00               2,00               1,00               

 Druskininkų miesto fontanas 3,20               3,40               3,00               4,00                      4,00                      4,00                      2,55                      3,50                   1,00               4,00               4,00               4,00               1,00               

 Centrinės gydyklos 2,86               3,80               2,33               4,00                      4,00                      4,00                      2,55                      2,60                   1,00               4,00               4,00               1,00               1,00               

 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia 3,18               4,00               1,75               4,00                      3,40                      4,00                      1,00                      3,25                   4,00               

 Druskininkų Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas“ cerkvė 2,66               3,60               2,50               3,33                      3,20                      1,00                      2,00                      1,00                      3,30                   4,00               

 Gydyklų parkas 3,35               3,40               3,25               4,00                      4,00                      4,00                      2,55                      3,50                   1,00               4,00               4,00               4,00               2,50               

 K. Dineikos sveikatingumo parkas 3,79               3,60               3,25               4,00                      4,00                      4,00                      2,64                      4,00                   4,00               4,00               4,00               4,00               4,00               

 Vijūnėlės parkas 3,35               3,40               2,75               4,00                      4,00                      4,00                      2,18                      2,82                   1,00               4,00               4,00               4,00               4,00               

 Vijūnėlės parko paplūdimys 2,89               3,40               2,50               4,00                      3,67                      4,00                      2,18                      2,91                   1,00               4,00               4,00               1,00               2,00               

 Saulės takas 2,40               3,00               2,60               3,00                      3,00                      1,00                      1,00               1,00               3,00               4,00               

 Druskonio ežero pakrantė 3,22               4,00               2,20               4,00                      4,00                      2,18                      2,80                   1,00               4,00               4,00               4,00               

 Grožio šaltinis 3,21               3,80               2,75               4,00                      4,00                      2,55                      3,54                   1,00               4,00               2,50               4,00               

 Lynų kelias 2,99               3,60               2,40               4,00                      3,80                      4,00                      2,50                      2,55                      3,79                   4,00               3,00               3,00               4,00               2,20               1,00               1,00               

 Apverstas namas 2,55               3,80               2,00               4,00                      3,00                      3,00                      2,50                      2,55                      2,70                   1,00               2,80               3,50               3,00               2,40               1,00               1,00               

 Vandens parkas 3,05               3,80               2,80               4,00                      3,40                      3,33                      3,25                      3,18                      3,57                   1,00               4,00               4,00               4,00               3,40               1,00               1,00               

 Garlaivis "Druskininkai" 2,46               3,80               1,80               3,33                      2,20                      2,25                      2,55                      2,70                   1,00               3,00               3,40               3,50               2,00               2,40               2,00               1,00               
 Snow Arena Druskininkai 2,97               3,40               2,40               4,00                      4,00                      3,33                      4,00                      3,27                      2,80                   1,00               4,00               2,50               4,00               3,80               1,00               1,00               

 Ž. Lipšico skulptūrų parkas 2,39               3,00               1,00               3,00                      3,00                      4,00                      1,00                      2,70                   1,00               4,00               4,00               1,00               1,00               
 Velnio akmuo 1,74               1,00               2,00               2,50                      2,33                      1,00                      1,00                      1,73                   1,00               1,33               2,00               4,00               1,00               
 „Žvaigždžių orbitos“ takas 3,21               3,40               3,40               4,00                      4,00                      2,18                      2,80                   1,00               3,33               4,00               4,00               
 Nemuno takas 2,74               3,00               3,50               4,00                      3,67                      1,00                      1,00               2,00               2,50               4,00               
 Raigardo slėnis 1,84               1,20               2,75               2,00                      2,00                      1,00                      2,40                   1,00               1,00               1,00               4,00               
 Zilvino takas 3,12               3,60               3,00               4,00                      4,00                      1,00                      1,00               4,00               3,50               4,00               
 Augų ūkis - sūrio gamyba 1,77               1,40               1,00               2,33                      2,40                      1,00                      1,00                      2,18                      1,17                   1,00               1,40               1,80               2,50               1,50               1,80               4,00               
 Uno nuotykių parkas 3,16               3,80               2,80               4,00                      4,00                      3,67                      2,75                      2,27                      3,57                   1,00               4,00               4,00               3,00               3,50               4,00               1,00               
 Vaikų pramogų parkas "O kas čia" 2,73               4,00               2,40               4,00                      4,00                      3,33                      2,25                      3,09                      3,10                   1,00               1,00               3,40               4,00               2,50               3,60               1,00               1,00               
 Vilkės Golfas 1,63               1,60               2,00               3,33                      1,40                      1,00                      1,25                      1,36                      2,70                   1,00               1,60               3,00               1,00               1,20               1,00               1,00               
 Snow kart 2,24               3,40               1,00               2,67                      4,00                      3,33                      2,75                      1,00                      2,80                   1,00               2,80               3,50               1,00               2,40               1,00               1,00               
 Sovietinių skulptūrų muziejus Grūto parkas 3,27               3,80               4,00               3,67                      4,00                      4,00                      3,25                      2,55                      4,00                   1,00               4,00               4,00               4,00               4,00               4,00               1,00               1,00               
 A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parkas 2,57               2,60               3,20               3,33                      2,80                      2,00                      3,50                      2,36                      2,70                   1,00               2,40               1,60               3,50               2,50               2,60               4,00               1,00               
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įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Išskirtinai 

daug objektų (net 11) turi informaciją TripAdvisor kelionių svetainėje (bei aukštą turistų įvertinimą). 

Įžvalgos 

Visame mieste puikiai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, tačiau visi už miesto ribų esantys objektai susiduria su 

privažiavimo problemomis. 

Labai blogas kelias yra iki Velnio akmens. Ten patogiau važiuoti dviračiu, nes važiuojant mašina nuo pagrindinio kelio 

gaunasi ilgas važiavimas miško keliuku. Tyrėjai negalėjo įvertinti parkavimo galimybių prie kai kurių pėsčiųjų takų – 

tačiau taip yra dėl to, kad miestas tikrai puikia pritaikytas vaikščiojimui ir važiavimui dviračiais. 

Tačiau mieste trūksta interaktyvių muziejų. Geriausias patyriminio turizmo pavyzdys yra Grūto parkas, kiti muziejai yra 

neatnaujinti, o Šakočių muziejaus ekspozicija labai netvarkinga.  
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Elektrėnų savivaldybė 

 

 

  
 

Elektrėnų savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 3,09 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, objekto būklės kriterijų 

vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas beveik visų likusių kriterijų vertinime, ypač išskiriant padidėjimą 

orientavimosi, darbo laiko, teikiamų paslaugų, darbuotojų kriterijų vertinime. 

Geriausiai buvo vertinti Elektrėnų turizmo informacijos centras, Vievio kultūros centras, pontoninė prieplauka, 

prasčiausiai – Panerių dvaras.  

Elektrėnų savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,32) yra neženkliai mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje ypač didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,84. Tačiau maža dalis objektų turi interneto svetaines (0,19), 

ir socialinius tinklus (0,27), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos ar 

turistų įvertinimo TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos  

Šiais metais ženkliai pagerėjo orientavimasis ir objekto būklės vertinimai, tačiau suprastėjo bendrosios tvarkos 

vertinimas. Atsiradus papildomiems objektams pagerėjo ir teikiamų paslaugų vertinimas. Pastebima, kad savivaldybėje 

yra tik vienas objektas surinkęs mažiau nei 2 balus. 

Elektrėnų savivaldybės objektai pasižymi tvarka, turistinės infrastruktūros išvystymu. Visus mieste esančius objektus 

galima pasiekti einant pėsčiomis. Juos jungia pėsčiųjų takai. Infrastruktūra yra patraukli tiek suaugusiems tiek vaikams. 

Paminėtina miesto aikštė ir joje esantis fontanas. Aikštė pasižymi inovacijomis: galima pasikrauti telefoną.  

Tiek paplūdimiuose yra išvystyta infrastruktūra (žaidimai) vaikams, tiek yra infrastruktūra suaugusiems, paplūdimyje yra 

įrengtas pojūčių takas. Yra persirengimo kabinos, dušai. Galima pailsėti ant naujai įrengtų suoliukų. Turizmo 

informacijos centre, taip pat ir muziejuose dirba labai malonus personalas, kuris suteikė informaciją visais aktualiais 

klausimais. 

Už miesto ribų paminėtinas Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centras, kuris prie ekspozicijos 

lauke turi QR kodus. Pastatas naujas, todėl į visus aukštus ir į muziejų patekti gali žmonės su judėjimo negalia. Gidas 

kalba 4 kalbomis. Šiuo metu tiek informacijos centrą, tiek kelių muziejų Vievyje yra sunku pasiekti ir sudėtinga pamatyti 

ženklinimą nuo pagrindinio kelio, kadangi vyksta kelio remonto darbai. 

Gamtiniu ir istoriniu požiūriu gražiausias objektas savivaldybėje yra Grabijolų pažintinis takas ir kaimas. Susisiekimas 

tik automobiliu, taip pat ilga atkarpa žvyro danga, tačiau prie objekto yra įrengti suoliukai, mašinų stovėjimo aikštelė, 

pažymėtos vietos neįgaliesiems, yra informacinis stendas, biotualetas. 
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Ignalinos r. savivaldybė 

 

 
 

 

  
 

Ignalinos r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,37 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, objekto būklės, tvarkos, 

pritaikymo neįgaliesiems ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, tualetų, draugiškumo šeimoms su vaikais 

kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas darbo laiko kriterijaus vertinime. 

Geriausiai vertinti Paliesiaus dvaras ir Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centras bei skulptūra „Dviratininkas, 

prasčiausiai – Meikštų ir Dūkšto dvarai – tačiau jie ir nėra numatyti turistinių poreikių tenkinimui. 

Ignalinos rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,46) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,80. Taip pat nemaža dalis objektų turi interneto svetaines (0,36), ir socialinius 

tinklus (0,30), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, 
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atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Išskirtinai daug objektų (net 13) turi informaciją 

TripAdvisor kelionių svetainėje (bei aukštą turistų įvertinimą). 

Įžvalgos 

Prasčiau nei pernai vertinti orientavimasis, tvarka. Nors tualetų infrastruktūra buvo prastai vertinta ir pernai, šiemet šis 

vertinimas dar sumažėjo.  

Didelė rajono problema yra bendra viešųjų tualetų būklė – daug kur jų nėra arba neužtikrinama minimali tvarka. Vizitas 

buvo sekmadienį, rugpjūčio mėnesį ir dauguma viešųjų tualetų buvo netvarkingi. 

Parkavimas, tiksliau tvarkos ir ženklinimo nebuvimas irgi yra svarbi problema tiek etnografiniuose kaimuose, tiek prie 

Ginučių malūno ir kitų gamtos objektų. Kai kur automobiliai statomi važiuojamoje kelio dalyje ir tai nėra saugu. 

Tačiau Ignalinos savivaldybėje pritaikyta geroji praktika, kuri galėtų būti naudojama ir kitose Lietuvos savivaldybėse – 

šalia daugelio gamtos objektų nacionaliniame parke nebėra šiukšliadėžių, o vietoje to yra užrašai prašantys nepalikti 

čia šiukšlių. Tai yra labai pagirtina praktika. Šalia didelės dalies gamtos objektų esančių šiukšliadėžių valymas yra 

papildomas ir sunkiai organizuojamas darbas, tuo tarpu didelė dalis turistų atvyksta automobiliais ir tikrai neturėtų būti 

priežasčių, kodėl jie turėtų palikti šiukšles būtent šalia gamtos objekto. 
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Jonavos r. savivaldybė 

 

 

  
 

Jonavos r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,81 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, darbo laiko, 

pritaikymo neįgaliesiems ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, tualetų, atsiskaitymo galimybių kriterijų 

vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas objekto būklės kriterijaus vertinime. 

Geriausiai buvo vertinti Jonavos autobusų stotis ir paminklas Abraomui Kulviečiui, prasčiausiai – Skarulių Šv. Onos 

bažnyčia. 

Jonavos rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,35) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,73. Tačiau nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,29). Kiek didesnė 

dalis turi socialinius tinklus (0,37), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos 

ar turistų įvertinimo TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Pridėjus papildomus objektus dar žemesnis nei pernai yra viešųjų tualetų vertinimas, taip pat poilsio, vandens ir maisto 

įsigijimo galimybės. 

Jonavoje yra keli išskirtiniai objektai, kuriems turėtų būti skirta daugiau dėmesio. Skarulių Šv. Onos bažnyčia ypač 

vertingas rajono objektas, tačiau važiuojant nuo miesto pirmasis ženklas rodantis posūkį į dešine veda per gamyklų 

teritorijas, ypač duobėtu keliu. Tuo tarpu kai už bažnyčios esantis kelias veda į tą patį pagrindinį, tik ten atstumas nuo 

pagrindinio kelio keli šimtai metrų tvarkingu keliu. 

Žeimių dvaras – labai sunku buvo suprasti ir dvaro paskirtį ir pavaldumą – trūksta ženklų nurodančių darbo laiką arba 

galimybes lankyti objektą. 

Prie daugelio turistinių objektų trūksta viešųjų tualetų. O kai kurių objektų ženklinimas jau susidėvėjęs (Kauno g.) 

Tačiau labai gerai tvarkomi mieste esantys pėsčiųjų takai ir centrinės aikštės. 
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Joniškio r. savivaldybė 

 

 

  
 

Joniškio r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,55 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), bet 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas tvarkos, pritaikymo neįgaliesiems ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, teikiamų paslaugų, darbuotojų, atsiskaitymo galimybių, papildomos vertės 

kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, objekto būklės kriterijų vertinime. 

Geriausiai vertinami buvo turizmo informacijos centras ir Joniškio sinagogų kompleksas, prasčiausiai Rūdiškių muziejus 

ir Mato Slančiausko sodyba. 

Joniškio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,29) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,67. Tačiau labai nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,18). 

Kiek didesnė dalis turi socialinius tinklus (0,29), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektas turi 

informaciją ir aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Joniškio krepšinio muziejus). 
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Įžvalgos 

Vertinant Joniškio rajono šių metų rezultatą svarbu išskirti kelis aspektus – pirmiausiai visų 2021 metais vertintų objektų 

rezultatas pagerėjo. Rajone yra labai stiprių ir šalies mastu išskirtinių objektų – Sinagogos, Žagarės dvaras, kurio parkas 

šiuo metu yra rekonstruojamas ir negalėjo būti vertinamas, Mūšos Tyrelio pažintinis takas. Tačiau papildomi rajono 

objektai yra ženkliai silpnesni. Šis netolygumas yra stipresnis nei kitose panašaus dydžio savivaldybėse – visi rajone 

esantys objektai surinko mažiau nei 2,5 balo. 

Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas ne Joniškio ar Žagarės miesteliuose esantiems objektams, nes būtent juose 

teikiamos paslaugos, poilsio ir maitinimo galimybės yra išvystytos ženkliai silpniau. 
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Jurbarko r. savivaldybė 

 

 

  
 

Jurbarko r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,53 (iš galimų 4), ir yra panašus į savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, tualetų, 

teikiamų paslaugų, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas objekto būklės, draugiškumo su naminiais gyvūnais kriterijų 

vertinime. 

Geriausiai buvo vertinami Jurbarko turizmo informacijos centras ir Jurbarko dvaras, prasčiausiai Belvederio dvaras ir 

Zuikio kiemas. 

Jurbarko rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,34) yra neženkliai didesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje didžioji dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,78. Tačiau labai nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines 

(0,16). Kiek didesnė dalis turi socialinius tinklus (0,32), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, 

įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai 

turi informaciją ir aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Jurbarko krašto muziejus, Panemunės pilis ir 

Raudonės pilis). 
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Įžvalgos 

Rajonas išsiskiria savo objektų gausa ir istorine svarba. Daugiausiai prie to prisidėjo Panemunės kelyje esantys 

papildomai pridėti objektai. 

Pažymėtinos ir geros parkavimo sąlygos tiek prie mieste, tiek ir prie rajone esančių objektų. 

Tačiau rajone labai trūksta pramogas teikiančių objektų ir inovacijų. Didžioji dalis vertintų objektų istoriniai ir ne pilnai 

pritaikyti turistų poreikiams, nors Panemunės kelias yra valstybinės reikšmės, pramoginių objektų jame nėra.  

Pastebėtinas labai prastas viešųjų tualetų infrastruktūros išvystymas, taip pat pridėjus papildomus objektus ženkliai 

sumažėjo orientavimosi vertinimas, vadinasi tinkamai ženklinami tik pagrindiniai rajono objektai, o kitiems dėmesys 

skirtas ženkliai mažesnis. Ne mieste esančiuose objektuose trūksta viešųjų tualetų. 
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Kaišiadorių r. savivaldybė 

 

 

  
 

Kaišiadorių r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,65 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas tvarkos, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, tualetų, parkavimo, teikiamų paslaugų, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas darbo laiko, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime. 

Geriausiai vertinti turizmo informacijos centras, Algirdo Brazausko parkas, pal. Teofiliaus Matulionio aikštė, Žiežmarių 

sinagoga ir Liaudies buities muziejus, prasčiausiai – gravitacinė kalva. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,29) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje kiek daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,57. Nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,23). 

Kiek didesnė dalis turi socialinius tinklus (0,32), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai turi informaciją 

ir turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. Lietuvos liaudies buities muziejus ir Mergakalnio atodanga yra turistų 

vertinama aukštu balu, o Gravitacinės kalvos vertinimas yra žemiau vidurkio. 
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Įžvalgos 

Rajonas pasižymi objektų netolygia verte – nuo nacionalinės reikšmės – Rumšiškių liaudies buities muziejaus iki mažai 

žinomų Darsūniškio kaimo vartų, todėl bendras rajono vertinimas sudarytas iš labai skirtingą bendrą balą gavusių 

objektų.  

Gerosios praktikos pavyzdys rajone yra kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė ir modernus Žąslių kultūros ir 

tradicinių amatų centras. Tvarkyti objektai – unikali Kalvių bažnyčia, tų pačių Žąslių sinagogos. 

Didžiulė problema yra viešieji tualetai. Net ten, kur jie yra ir yra nuorodos – pvz. Žąslių centre, jie yra užrakinti. 

Tačiau daugiausia klausimų sukėlė Gravitacinė kalva – trūksta aiškesnio ženklinimo ir instrukcijų kaip būtent patirti tą 

gravitaciją. Ženklai yra apaugę medžiais ir nėra aišku kur tiksliai statyti automobilį ir ką reikia padaryti, kad jis pradėtų 

riedėti. Nors objektas yra unikalus, tačiau trūksta jo vertės atskleidimo. 
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Kalvarijos savivaldybė 

 

 

  
 

Kalvarijos savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 20 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,25 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis neženkliai sumažėjo.  

➢ Reikšmingiausias sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tualetų, papildomos vertės 

kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, 

parkavimo, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime. 

Geriausiai buvo vertinta Kalvarijų autobuso stotis, prasčiausiai Jurgežerių ežeras ir daugelis kitų objektų esančių už 

miestelio ribų.  

Kalvarijos savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,18) yra ženkliai mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje nedidelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,31. Taip pat nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,17) ir 

socialinius tinklus (0,19), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektas turi informaciją ir aukštą 

turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia). 
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Įžvalgos 

Savivaldybė turi kelis labai stiprius naujus objektus, kurie galėtų būti gerosios praktikos pavyzdžiai. Ypač pažymėtina 

itin moderni ir architektūriškai išskirtinė autobusų stotis. Papildomai paminėtina centrinė aikštė ir senoji gatvė nuo 

aikštės iki bažnyčios. 

Tačiau kai kurie objektai yra apleisti – Sinagogos, malūnas – šie objektai turi didelę reikšmę turistams ir turėtų būti 

labiau tvarkomi. Taip pat nėra aiškus turizmo informacijos centro darbo laikas.  

Taip pat trūksta nuorodų į beveik visus papildomai šiais metais pridėtus ir ne miestelio centre esančius objektus.  

Kačergų piliakalnio vertintojams nepavyko rasti – nei vadovaujantis nuorodomis nei „Waze“ ir „Google maps“ 

programėlėmis.  
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Kauno m. savivaldybė 

 

 

 

 

Kauno miesto savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 56 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 3,20 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (3,05), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas darbo laiko kriterijaus vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas visų likusių kriterijų vertinime, ypač padidėjo susisiekimo, 

pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, tualetų, atsiskaitymo galimybių, papildomos vertės 

kriterijų vertinime. 
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Geriausiai buvo vertintas Kauno Soboras ir turizmo informacijos centras, prasčiausiai Kamšos pažintinis takas, II ir IV 

fortai. Pažymėtina, kad tik penki objektai surinko mažiau nei 2,5 balo ir net 13 buvo įvertinti aukštesniu nei 3.5 balu, tad 

bendras turizmo infrastruktūros įvertinimas yra labai geras. 

Kauno miesto savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,66) yra dvigubai didesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje beveik visi turistiniai objektai turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,90. Taip didelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,64) ir  

socialinius tinklus (0,74), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Išskirtinai daug objektų (25) turi informaciją ir 

aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Kauno miestas turi ne vieną labai stiprų ir išskirtinį objektą. Tačiau svarbiausias akcentas – prie kiekvieno turistinio 

objekto Kauno mieste yra informacinė lentelė (objekto pavadinimas ir istorija) dvejomis kalbomis. Susisiekimas taip pat 

yra geras, kadangi didžioji dalis objektų yra mieste, todėl yra lengvai pasiekiami įvairiomis transporto priemonėmis.  

Už miesto esantys objektai taip pat yra pritaikyti turistų poreikiams. Prie visų fortų yra tualetai (bent biotualetai). Tačiau 

ne visus objektus lengva rasti – Kamšos pažintinis takas yra už gyvenamųjų namų kvartalo, neturi ženklinimo, todėl 

buvo sudėtinga rasti net naudojantis internetinėmis programomis. Prie pažintinių takų trūksta viešųjų tualetų. Kauno 

aviacijos muziejaus pastatas yra tvarkomas, todėl yra nepatraukli turistui objekto išorės aplinka.  
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Kauno r. savivaldybė 

 

 

 

 

Kauno r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 40 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,86 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo ir pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikiams kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas visų likusių kriterijų vertinime, ypač padidėjo objekto būklės, 

darbo laiko, teikiamų paslaugų, atsiskaitymo galimybių, papildomos vertės kriterijų vertinime. 

Geriausiai buvo vertinti Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos bei Kauno marių lankytojų centrai, prasčiausiai 

Vilkijos apžvalgos aikštelė, Ringovės piliakalnis.  

Kauno rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,41) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,71. Taip pat dalis objektų turi interneto svetaines (0,39) ir socialinius tinklus 

(0,49), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, 
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t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Devyni objektai turi informaciją ir aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor 

kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Labiausiai rajone augo bendros objektų būklės ir teikiamų paslaugų vertinimas. Kauno rajone yra labai sutvarkyta 

Raudondvario dvaro sodyba, vyksta įvairios veiklos, nemažai žmonių lanko objektą. Labai maloniai nustebino visi 

objektai esantys Kauno Marių regioninio parko teritorijoje: Dubravos rezervatinė apyrubė, projekto „Lipantys iš vandens“ 

mažasis skulptūrų parkas, Žiegždrių atodanga. Juose prie kiekvieno objekto yra QR kodai, kuriuos nuskaičius su 

išmaniu įrenginiu yra įgarsintos įvairios istorijos apie šiuos objektus. 

Tačiau kai kurie objektai šiuo metu nėra prieinami lankytojams – Kadagių slėnis remontuojamas, ir lankytojų nepriima. 

Pogrindžio spaustuvė ir Babtų kraštotyros muziejus visai neveikia, durys užrakintos ir nieko aplink nėra. 
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Kazlų Rūdos savivaldybė 

 

 

 
 

Kazlų Rūdos savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 22 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,28 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas daugumos kriterijų vertinime išskyrus, gerėjo parkavimas ir 

atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinimas.  

Geriausiai buvo vertinti Geležinkelio stotis ir Shtil virvių pramogų parkas, prasčiausiai – šeimos ūkis „Daržo bitės“ ir 

Raudonplynio kraštovaizdžio draustinis. 

Kazlų Rūdos savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, todėl 

Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,55. Tačiau nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,14), didesnė dalis 

socialinius tinklus (0,36), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos ir 

turistų įvertinimo TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Kazlų rūdos rajono dėmesys turizmo objektams yra pakankamai naujas, tačiau labai matomas – remontuojama teritorija 

aplink turizmo informacijos centrą yra keli unikalūs gamtos objektai. Labiausiai pažymėtinas Novaraiščio ornitologinis 

draustinis, bet būtent jame trūksta informacijos kaip jį galima aplankyti ir ką pamatyti. 
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Pridėjus papildomus objektus ženkliai krito bendrųjų vertinimo kriterijų – susisiekimo, orientavimosi ir tvarko vertinimas 

ir tai parodo itin netolygų savivaldybėje esančių objektų infrastruktūrinį išsivystymą. 

Taisytini aspektai – ženklinimas – trūksta aiškesnių nuorodų ir pavadinimų prie daugelio objektų. Privažiavimas prie 

Kristiano alpakų yra nesaugus – sukant nuo pagrindinio kelio į žvyrkelį yra labai aukštas laiptas (smėlis nuo asfalto yra 

ištekėjęs). 

Daug objektų esančių ne pačiame savivaldybės centre yra sunkiai identifikuojami ir randami.  
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Kelmės r. savivaldybė 

 

 

 

  
 

Kelmės r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,52 (iš galimų 4), ir atitinką savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra mažesnis 

už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo vidurkis 

sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, teikiamų paslaugų, poilsio, vandens ir maisto, taip 

pat darbuotojų bei papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Tačiau gerėjo orientavimosi, objektų būklės, darbo laiko, parkavimo kriterijų vertinimas. 

Geriausiai buvo vertinti Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas, Kražių kolegija – valstybinės svarbos objektai, prasčiausiai 

Kiaunorių, Beržėnų, Pagrįžuvio dvarai ar jų liekanos.  

Kelmės rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,39) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje labai didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,85. Taip pat nemaža dalis objektų turi interneto svetaines (0,30), ir 

socialinius tinklus (0,42), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos ir 

turistų įvertinimo TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Kelmės rajonas išsiskiria dvarų skaičiumi tačiau daugelis jų yra tvarkytini – geriausiai sutvarkytas Pakėvio dvaras. 

Pažymėtina, kad prastai vertinti dvarai nurodomi įvairiuose informaciniuose puslapiuose, bet ženklinti ar tvarkomi. Daug 

kur trūksta informacijos apie lankymo galimybes. Pagrįžuvio dvaras turi sutvarkytą teritoriją, tačiau turistui sunku 

suprasti ar objektas bendrai gali būti lankomas. 

Labiausiai krito poilsio ir maitinimo galimybių bei pritaikymo šeimų poilsiui vertinimas ir tai parodo, kad naujai pridėti 

objektai neturi būtent šių galimybių. Tačiau pagerėjo bendras rajono tvarkos, objektų pasiekiamumo ir ženklinimo 

vertinimas. 

Tytuvėnai yra puikus pavyzdys, kad miestelyje yra sutvarkyta ne tik istorinė architektūra bet ir įrengtas ne vienas 

paplūdimys, teikiamos paslaugos prie Bridvaišio ežero. Kadaise buvęs rekreacinis regionas, dėl sutvarkytos 

infrastruktūros ir dabar sulaukia daug poilsiautojų. Bridvaišio paplūdimiai išsiskiria siūlomų pramogų gausa. Kražiai yra 

išskirtinė piligriminio turizmo vieta. 
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Kėdainių r. savivaldybė 

 

 

  
 

Kėdainių r. savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 35 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,58 (iš galimų 4), ir yra neženkliai mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), 

taip pat yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros 

vertinimo vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, darbo laiko, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, tualetų, darbuotojų, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Ženkliai gerėjo susisiekimo, objekto būklės, tvarkos, parkavimo, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinti turizmo ir verslo informacijos centras bei evangelikų reformatų bažnyčios kompleksas, prasčiausiai 

Mikalojaus Daukšos ąžuolas, Bakainių, Pilionių piliakalniai. 

Kėdainių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,35) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,78. Tačiau nedidelė dalis objektų turi interneto svetaines (0,29), 

neženkliai didesnė dalis socialinius tinklus (0,30), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai turi informaciją 

ir turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Šv. Juozapo bažnyčia, Kėdainių minaretas ir Kėdainių turizmo ir 

verslo informacijos centras). 
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Įžvalgos 

Labai gerą bendrą rajono vertinimą ženkliai sumažino elektromobilių įkrovos stotelių nebuvimas. Suprantant bendrąjį 

Europos žaliąjį kursą šiemet visur buvo vertinamos paslaugos elektromobilių vairuotojams, todėl tokios stotelės 

nebuvimas centre yra didelis tokio puikų turistinį potencialą turinčio miesto trūkumas. 

Labiausiai, lyginant su praeitais metais, krito orientavimosi ir paslaugų šeimoms su vaikais vertinimas. 

Gerosios praktikos pavyzdys yra visų senamiesčio objektų informacinės lentelės lietuvių ir anglų kalba. Tokios lentelės 

galėtų būti naudojamos ir kituose miestuose, kuriuose yra daug architektūros ir istorijos paminklų (pvz. Vilniuje) 

Išskirtiniu objektu taps ir Kėdainių krašto muziejus turintis itin inovatyvią ekspoziciją. Gaila, kad šiais metais nebuvo 

galima jos vertinti dėl remonto darbų.  

Daugiau dėmesio reiktų skirti rajone esantiems gamtos objektams. 
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Klaipėdos m. savivaldybė 

 

 

 
 

Klaipėdos miesto savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 47 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 3,02 (iš galimų 4), ir yra neženkliai mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (3,05), 

tačiau yra didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros 

vertinimo vidurkis padidėjo.  

➢ Ženkliai gerėjo objekto būklės, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, tualetų, teikiamų 

paslaugų, atsiskaitymo galimybių, taip pat draugiškumo su vaikais ir gyvūnais kriterijų vertinimas.  

➢ Nedidelis Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, papildomos 

vertės kriterijų vertinime. 

Geriausiai buvo vertintos geležinkelio ir autobusų stotys, prasčiausiai – istorinė Žalioji vaistinė. Tačiau pažymėtina, kad 

Klaipėdos savivaldybėje tik du objektai surinko mažiau nei 2,5 balo ir net 23 daugiau nei 3. Ženkliai pagerėjo viešųjų 

tualetų, elektromobilių įkrovos stotelių, teikiamų paslaugų ir poilsio galimybių vertinimas.  

Klaipėdos miesto savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,47) yra didesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 
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turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,67. Taip pat daugiau nei pusė objektų turi interneto svetaines 

(0,55) ir socialinius tinklus (0,55), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Dešimt objektų turi informaciją ir aukštą turistų 

įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Vertinant miesto infrastuktūrą pažymėtina visa atnaujinta Danės krantinė: įrengtas naujoviškas riedučių, riedlenčių 

atviras parkas, įrengtos modernios supynės batutai ir kitos karuselės. Šalia yra įrengta kavinė, kurioje galima įsigyti 

maisto ir gėrimų. Atnaujinti modernūs suoliukai nuo kurių matosi Jono kalnelis (istorinė vieta), Meridianas. Susisiekimas 

su visais objektais yra patogus tiek asmeniniu, tiek viešuoju transportu: šalia daug stotelių, daug parkavimo vietų. 

Problema išlieka neįgaliųjų parkavimo vietos, nes centre pagrinde automobiliai parkuojami lygiagrečiai gatvės, o ne 

įrengtose aikštelėse. 

Pažymėtinos Delfinariume esančios privažiavimo problemos. Tačiau galima nuplaukti laivu, galima atplaukus į Smiltynę 

važiuoti su „traukinuku“, o ir prasivaikščioti nėra toli. Pats delfinariumas atnaujintas, vyksta įvairūs šou, aptarnavimas 

3–4 kalbomis, atsiskaitymo galimybės įvairios, pritaikyta neįgaliesiems.  

Parkavimo bei infrastruktūros pritaikymo problemos pastebėtos ir Sąjūdžio parke. Parke yra įrengtas naujas futbolo 

aikštynas, tačiau takeliai neatnaujinti, nutrupėję, įrengti biotualetai. Susisiekimas viešuoju transportu sudėtingas, nuo 

centro važiuoti 30-35 min., stotelė nuo parko – 5 min atstumu pėsčiomis. Nėra galimybės įsigyti maisto ir gėrimų. Malūno 

tvenkinio parke yra tik biotualetas, mašinas galima statyti tik gatvėje, tačiau pavojinga, nes išlipus iš automobilio šalia 

nėra perėjos. Šaligatviai nutrupėję, pats parkas neprižiūrimas, žolynai nesutvarkyti, gėlynų nėra, renkasi asocialūs 

asmenys, turistams nėra saugu bei malonu.  
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Klaipėdos r. savivaldybė 

 

 

  
 

Klaipėdos rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 40 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,85 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis nežymiai sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, objekto būklės, tvarkos, darbo laiko, pritaikymo 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, teikiamų paslaugų, darbuotojų, papildomos vertės kriterijų 

vertinime.  

➢ Ženkliai gerėjo objekto būklės, tualetų, parkavimo, atsiskaitymo galimybių, taip pat draugiškumo su gyvūnais 

kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertintas Drevernos apžvalgos bokštas ir turizmo bei verslo informacijos centras. Prasčiausiai – Lankupių 

kabantis tiltas.  

Klaipėdos rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis 0,48) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje labai didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,80. Tačiau mažiau nei pusė turi interneto svetaines (0,45) ir didesnė 
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dalis socialinius tinklus (0,60), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Keturi objektai turi informaciją ir turistų 

įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Pakrantės artilerijos baterija, Vinetu kaimas, dinozaurų parkas „Dino“, 

Elnynas ir ZOO muziejus „Gamtos perlas" ir nacionalinis golfo klubas). 

Įžvalgos 

Klaipėdos rajone daug objektų, todėl net naujai pridėti turistiniai objektai bendro rajono vertinimo ženkliai nesumažino. 

Rajono turistinė infrastruktūra išvystyta pakankamai. 

Lyginant su praeitais metais suprastėjo poilsio ir maisto įsigijimo galimybių vertinimas, tačiau pagerėjo bendroji tvarka. 

Puikiu pritaikymu turistams išskirtinas Drevernos apžvalgos bokštas bei visa vandens sporto mėgėjams sukurta erdvė. 

Tačiau rajone trūksta inovatyvių objektų, elektromobilių krovimas ir viešieji tualetai vis dar lieka aktualia problema, kaip 

ir pritaikymas neįgaliųjų turistų poreikiams. 

Klaipėdos rajone išskirtinai daug privačių turistinių pramoginių objektų ir tai sukuria turistams papildomą vertę. 
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Kretingos r. savivaldybė 

 

 

  
 

Kretingos rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 40 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,77 (iš galimų 4), ir mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), tačiau yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, objekto būklės, tvarkos, pritaikymo 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, teikiamų paslaugų, darbuotojų, papildomos vertės kriterijų 

vertinime. 

➢ Gerėjo darbo laiko, tualetų, atsiskaitymo galimybių, draugiškumo su gyvūnais kriterijų vertinimas. 

Geriausiai buvo vertintas rajono turizmo ir informacijos centras bei Pastauninko parkas, prasčiausiai – Lazdininkų 

malūnas. 

Kretingos rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,41) yra didesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,66. Tačiau mažiau nei pusė turi interneto svetaines (0,39) ir 

socialinius tinklus (0,42), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 



 

75 

 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Tačiau net 10 objektų turi informaciją ir turistų 

įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Gerieji savivaldybės turistinių objektų pavyzdžiai: 313, BOOM parkai, Miško parko kompleksas, kuriuose yra vaikams 

skirtas batutų parkas, padangų nusileidimo trasa, laipynių parkas, geriausias pasaulyje pripažintas vandenlenčių 

parkas. Visose vietose įrengti tualetai (tačiau nėra atskirų neįgaliesiems). Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, 

visada galima rasti vietos, pratiesti kabeliai elektromobilių įkrovimo stotelėms.  

Puikiai sutvarkytas Kretingos grafų Tiškevičių dvaras ir muziejus. Yra įvairios atsiskaitymo galimybės, maloniai 

aptarnauja, nėra problemos su mašinos pastatymu, gėlynai sutvarkyti, prižiūrima. Pats dvaras neįgaliesiems 

nepritaikytas, tačiau jame esantis žiemos sodas bei kiti objektai yra pritaikyti. 

Muziejuje taikomos inovacijos – dvaro kambariuose sustatyti monitoriai su įgarsinimu bei yra pasakojama apie dvaro 

bei visos šeimos istoriją.  

Tačiau Kretingos angele nėra vietos pastatyti mašiną, sunku rasti objektą net su „Google Maps“, nėra jokių informacinių 

ženklų. Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija yra pastatas gyvenamajame 

rajone, kuris niekuo neišsiskiria ir nėra specialiai paženklintas. 

 

 
 

  



 

76 

 

Kupiškio r. savivaldybė 

 

 

 
 

Kupiškio rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,59 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, pritaikymo 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, tualetų, atsiskaitymo galimybių, papildomos vertės kriterijų 

vertinime.  

➢ Gerėjo objekto būklės ir teikiamų paslaugų kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinta Kupiškio autobusų stotis, prasčiausiai – Noriūnų, Antašavos ir Palėvenės dvarai. 

Kupiškio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,34) yra neženkliai didesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje labai didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar 

savivaldybės turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,70. Tačiau mažiau nei pusė turi interneto 

svetaines (0,32) ir socialinius tinklus (0,33), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi 

informacijos ir turistų įvertinimo TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Kupiškio miestas yra puikiai tvarkomas, tačiau labai trūksta viešųjų tualetų. Centre sudėtinga parkuotis – trūksta 

ženklinimo. 
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Naujas objektas – Kupiškio biblioteka yra išskirtinis naujos ir senos architektūros sąjungos pavyzdys ir turėtų būti 

įtrauktas prie prioritetinių rajono objektų atitinkamai jį ženklinant. 

Gerosios praktikos pavyzdys yra ir inovatyvus Kupiškio etnografijos muziejus, tačiau parkavimo galimybės šalia - 

prastos. 

Palėvenės vienuolynas yra unikalus Šiaurės Lietuvos objektas ir turėtų būti tvarkomas bei ženklinamas. 

Rajone yra daug apleistų dvarų, kuriuos galbūt sudėtinga sutvarkyti, tačiau jų ženklinimas padėtų turistams susipažinti 

su rajono istorija – informacinių stendų trūksta prie visų dvarų. 

Notingalės pelkių draustinis visiškai nepritaikytas turistų poreikiams ir gali būti lankomas tik mokslininkų. 
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Lazdijų r. savivaldybė 

 

 

  
 

Lazdijų rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 34 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,60 (iš galimų 4), ir yra neženkliai mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), 

bei mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, objektų būklės, tvarkos, darbo laiko, tualetų, 

teikiamų paslaugų, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjo susisiekimo, darbuotojų, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinti paminklas Adolfui Ramanauskui Vanagui ir turizmo informacijos centro padalinys Lietuvos – Lenkijos 

pasienyje, prasčiausiai – Dusios paplūdimys ir Kapčiamiesčio senovinė gyvenvietė. 

Lazdijų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,30) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje nemaža dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,63. Tačiau mažiau nei trečdalis turi interneto svetaines (0,29) ir labai maža 

dalis socialinius tinklus (0,15), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Tačiau 6 objektai turi informaciją ir turistų 

įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Pėsčiųjų takas nuo Lazdijų miesto parko iki Baltajo ežero, Prano Dzūko 

sodyba, E. Pliaterytės muziejus, Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė, Veisiejų apžvalgos aikštelė ir Aštriosios Kirsnos 

dvaras). 
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Įžvalgos 

Lazdijų rajonas pasižymi itin gerai išvystytu kelių tinklu ir tai suteikia turistams galimybes keliauti patogiai. Geras 

privažiavimas yra net prie labiau nutolusių rajono objektų. 

Trūksta kai kurių, istoriškai ir kultūriškai stiprių objektų ženklinimo – tai sietina su viso rajono žydišku paveldu – Veisiejų 

Beit midrašas, Lazdijų buvusios sinagogos. Šiuo metu šiuose pastatuose yra kiti objektai, tačiau pagal jų architektūros 

formas aiškiai matomos judaikos tradicijos ir objektai turėtų būti tinkamai paženklinti.  

Metelių regioninio parko lankytojų centras turėtų turėti aiškesnę nuorodą, kad jis yra prie Dusios, o ne Metelių ežero, 

nes lankytojui matant visur Metelių iškabą sunku suprasti, kad ežeras yra Dusia. Bendrai paplūdimys netvarkingas, 

automobilį pasistatyti sudėtinga, tualetai maži, nešvarūs. Vertintojai nerado persirengimo kabinų, žmonės rengiasi 

tualetuose ir dėl to susidaro eilės. Vertinant, kad tai vienas populiariausių Lietuvoje ežerų infrastruktūra visiškai 

nepritaikyta tokiam lankytojų srautui. 
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Marijampolės savivaldybė 

 

 
 

  
 

Marijampolės savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,75 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis neženkliai sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, darbuotojų, draugiškumo su vaikais, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjo objekto būklės, tvarkos, tualetų, parkavimo, teikiamų paslaugų, atsiskaitymo galimybių kriterijų 

vertinimas. 

Geriausiai vertinti Vytauto Didžiojo parkas, Marijampolės choralinė sinagoga, prasčiausiai – Varnupių piliakalnis, 

cukraus fabriko pastatų kompleksas. 

Marijampolės savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,41) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,79. Mažiau nei trečdalis turi interneto svetaines (0,28), tačiau daugiau nei 

pusė objektų turi socialinius tinklus (0,52), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai turi informaciją 

ir turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Marijampolės poezijos parkas, Sinagoga ir Kačių kiemelis). 
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Įžvalgos 

Marijampolės miesto centre objektai vertinti itin aukštai, tačiau bendrą rajono vertinimą numušė papildomai pridėti 

mažiau stiprūs objektai. 

Miesto gerosios praktikos pavyzdys centrinė aikštė, turinti visą turistams reikalingą infrastruktūrą.  

Pažymėtina ir tai, kad miestas labai sutvarkytas, yra tinkamas ženklinimas, nuorodos, atnaujinta didžioji dalis turistinių 

objektų. Turizmo ir verslo informacijos centras modernus, pritaikytas šeimoms ir lankytojams su gyvūnais, rūšiuojamos 

šiukšlės. Labai gerai vertintas pritaikymas neįgaliesiems 

Net 30 procentų rajono objektų surinko aukštesnį nei 3 balų vertinimą. 

Tačiau tobulinti reiktų kai kurių adresų pateikimą – labai sunku buvo rasti Pašešupio parką – trūko ir nuorodų ir tikslesnio 

adreso. 
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Mažeikių r. savivaldybė 

 

 

  
 

Mažeikių rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 40 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,54 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, objekto būklės, tvarkos, darbo 

laiko, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, tualetų, darbuotojų, draugiškumo su vaikais 

kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjo darbo laiko, atsiskaitymo galimybių, papildomos vertės kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinti Mažeikių muziejus ir senamiesčio parkas, prasčiausiai – Svirkančių atodanga. 

Mažeikių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,74) yra didžiausias šalyje (0,33). 

Savivaldybėje beveik visi turistiniai objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,95. Ir dar didesnė dalis turi interneto svetaines (0,99), bei socialinius tinklus 

(1,00), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, 

t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos ir turistų įvertinimo TripAdvisor 

kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Vertinant Mažeikių rajoną, pastebėtas labai didelis skirtumas tarp mieste ir rajone esančių objektų turistinės vertės. 

Viekšniai, Seda, Renavas, Židikai yra svarbūs objektai daugeliui kraštotyros tyrinėtojų. Tačiau pačiame mieste turizmo 

objektų nėra daug, turizmo informacijos centras įsikūręs keistoje vietoje ir galima daryti prielaidą, kad tai yra daugiau 

verslo, o ne turizmo informacijos centras. 

Prie Gudų vandens malūno reikia būtinai pertvarkyti įvažiavimą į stovėjimo aikštelę – greta esančios sodybos 

šeimininkai sakė, kad iš šalia esančio griovio, kurio nesimato dėl aukštos žolės dažnai turi padėti ištraukti automobilius. 

Situacija itin prasta ir prie Svirkančių atodangos – privažiavimas sudėtingas, parkuotis sunku dėl duobėtos pievos. 

Netvarkant šių objektų jie neturėtų būti traukiami į lankytinų vietų sąrašus. 

Išskirtiniai objektai yra Viekšniuose, galintys tikrai pritraukti išrankių lankytojų dėmesį, tačiau ant Dautarų dvaro vartų 

kabo ženklas draudžiantis įeiti – todėl šis dvaras irgi negalėtų būti traukiamas į lankomų objektų sąrašus. 
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Molėtų r. savivaldybė 

 

 

 
 

Molėtų rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 36 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 3,31 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas visų kriterijų vertinime, išskyrus sumažėjo darbo laiko ir 

papildomos vertės kriterijų vertinimas. 

Geriausiai buvo vertinti Molėtų turizmo informacijos centras, Asvejos lankytojų centras, žydų prekybiniai pastatai, 

prasčiausiai – Alpakalnis, Jurkiškio upelio pažintinis takas. 

Molėtų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,48) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,82. Kiek daugiau nei trečdalis turi interneto svetaines (0,36), beveik pusė 

objektų turi socialinius tinklus (0,46), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Ypač daug (12) objektų turi informaciją 

ir turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Vertinant Molėtų miesto ir rajono objektus svarbu paminėti, kad visi objektai yra sutvarkyti. Mieste objektus galima 

pasiekti išvystytais pėsčiųjų takais. Miesto paplūdimyje yra užsiėmimai tiek vaikams, tiek suaugusiems. O prie ežero 

yra daug pramogų: vandenlenčių parkas, vandens batutų parkas, išvystytos maitinimo paslaugos.  

Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro personalas labai malonus, plačiai papasakoja apie visus lankytinus objektus 

rajone, bei suteikia visą informaciją, o esant poreikiui patys darbuotojai susisiekia su turistiniais objektais dėl lankymo 

rezervacijos. Taip pat centras yra inovatyvus ir su šiuolaikinėmis technologijomis. Yra įrengta virtuali edukacinė erdvė 

„Molėtai kitaip“. Informacijos centras įsikūręs naujame pastate, visapusiškai pritaikytas neįgaliesiems.  

Išskirtinis objektas yra Lietuvos etnokosmologijos muziejus, kuris nesenai atsinaujino. Yra įdiegtos moderniausios 

technologijos, profesionalūs gidai iš bokšto atsiveria puiki panorama. Tačiau kitokia situacija yra su Molėtų astronomijos 

observatorija, kuri nėra renovuota, takai ištrupėję, pastato viduje netvarka, tualetai avarinės būklės. 
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Neringos savivaldybė 

 

 

  
 

Neringos savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 49 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,84 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (3,05), tačiau yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, darbo laiko, tualetų, parkavimo, darbuotojų, 

papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Tačiau didėjo susisiekimo, objekto būklės, tvarkos, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, 

teikiamų paslaugų, atsiskaitymo galimybių, draugiškumo turistams su naminiais gyvūnais kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinta akmens skulptūrų ekspozicija Juodkrantėje, prasčiausiai – Pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų 

kolonija, bei Nidoje esančios lauko sporto aikštelės (teniso, padėlio, badmintono). 

Neringos savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,33) atitinka šalies vidurkį (0,33). Savivaldybėje 

daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, todėl 

Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,64. Trečdalis turi interneto svetaines (0,34), tačiau mažai objektų turi socialinius 

tinklus (0,18), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, 
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atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Ypač daug objektų (12) turi informaciją ir turistų 

įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Gintaro muziejus, esantis Nidoje, Naglių g. 27 (naujasis muziejus) yra puikus šiuolaikinio muziejaus gerosios praktikos 

pavyzdys. Jame vyksta edukacijos įvairiomis kalbomis, laiką galima derinti su edukatorėmis (lankstumas), taip pat yra 

pasitelkti inovatyvūs edukacijų sprendiniai (per visą muziejaus sieną yra monitorius, kuriame nuolatos rodoma vaizdo 

medžiaga. 

Lankant Mirties slėnį turistas gauna visą reikalingą infrastruktūrą: galimybė atsisėsti pailsėti su vaizdu į slėnį, galimybė 

įsigyti suvenyrų, gėrimų, tik biotualetai nėra pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. 

Gerai sutvarkyti su visapusiška infrastruktūra yra visi Nidos paplūdimiai: visur yra galimybė apsilankyti tualete (pritaikyti 

neįgaliesiems), visur yra įrengtos sporto aikštelės (paplūdimio tinklinio, futbolo, paplūdimio teniso, techbolo), taip pat 

visur pardavinėja maistą, gėrimus, nuomoja skėčius. Tačiau nudistų paplūdimyje priešingai – visai nėra išvystytos 

minėtos infrastruktūros ir paslaugų.  

Žvejo sodybos muziejuje nėra vedamos ekskursijos, aptarnavimo lygis žemas (aptarnaujantis personalas nesuteikė 

jokios informacijos apie žvejo sodybą).  
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Pagėgių savivaldybė 

 

 

  
 

Pagėgių savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 25 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,37 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, objekto būklės, tvarkos, pritaikymo 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, parkavimo, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Tačiau padidėjo darbo laiko, tualetų, teikiamų paslaugų, darbuotojų, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinimas.  

Geriausiai vertinti Istorijos inkubatorius Vilkyškiuose, Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia, Rambyno regioninio parko 

lankytojų centras, prasčiausiai – Šereiklaukio dvaras, Ąžuolų alėja. 

Pagėgių savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,18) yra ženkliai mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje mažiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,42. Labai mažai turi interneto svetaines (0,05), kiek daugiau 

objektų turi socialinius tinklus (0,23), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nėra nei vieno objekto kuris turėtų 

informaciją ir turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Miesto ir rajono turistinė infrastruktūra išvystyta pakankamai. Iš gamtinės pusės vieni gražiausių objektų yra Rambyno 

kalnas ir Raganų eglė, taip pat Bitėnų kapinės. Objektuose sutvarkyti želdynai yra kur atsisėsti pailsėti. Tačiau viešųjų 

tualetų trūksta. Taip pat trūksta inovatyvių objektų. 

Dideli įspūdį daro Vilkyškiai. Išskirtinis objektas yra Pagėgių krašto turizmo ir verslo centras ir jo kuruojamas Istorijos 

inkubatorius. Visas miestelis yra Mažosios Lietuvos istorinė vieta. Istorijos inkubatoriuje daug edukacinių, lavinamųjų ir 

švietėjiškų veiklų apie mažąją Lietuvą, knygnešių veiklą. 

Apžvalgos bokštas yra labai arti valstybinės sienos, pasienio ruože, todėl privalu turėti asmens tapatybės dokumentą. 

Tai baugina ir apsunkina lankymą, tačiau patirčiai suteikia unikalumo.  
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Pakruojo r. savivaldybė  

 

 

  
 

Pakruojo rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,34 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, objekto būklės, tvarkos, pritaikymo 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, parkavimo, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Tačiau padidėjo darbo laiko, teikiamų paslaugų, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinti Pakruojo sinagoga, dvaras ir turizmo bei verslo informacijos centras, prasčiausiai Gedimino Ališausko 

akmenų muziejus, Guostagalio akmuo. 

Pakruojo rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,23) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,56. Nedaug turi interneto svetaines (0,11), kiek daugiau 

objektų turi socialinius tinklus (0,21), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai turi informaciją ir aukštą 

turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Pakruojo sinagoga, Pakruojo dvaras ir Akmenėlių dvaras). 

 



 

91 

 

Įžvalgos 

Pakruojo rajono flagmanas yra dvaras, ir suprantama, kad daugiausiai nuorodų rajone yra į dvarą, tačiau vertinant 

pastebėta, kad iš dvaro nėra nei vienos nuorodos į miesto centrą, sinagogą, gaisrinės bokštą. Tokios nuorodos padėtų 

pritraukti daugiau turistų, kurie jau atvykę į dvarą, galėtų pamatyti ir mieste esančius unikalius objektus. 

Žeimeliai – išskirtinės architektūros, bet labai apleistas miestelis. Visame rajone yra labai prasta kelių situacija, tad 

privažiavimo sąlygos prie unikalių objektų yra sudėtingos (Birutės skulptūra, Žeimelis, Balsių dvaras). 

Pakruojo mieste objektai ir infrastruktūra yra tvarkoma, tačiau rajone bendrai yra labai prasti keliai, tai apsunkina 

keliavimą. Taip pat trūksta bendrosios tvarkos, ypač miestelių centruose – Linkuvoje, Žeimelyje, Lauksodyje. 

Pasiūlymas: kadangi Žeimelyje daugėja centre apleistų pastatų – butų savininkai išsikelia, o parduoti butus sudėtinga 

dėl šildymo ir pastato problemų, tai galėtų tapti natūralia filmavimo aikštele. Europoje yra nemažai dirbtinai sukurtų 

filmavimui skirtų „miestelių“ aikščių, tuo tarpu Pakruojo rajonas gali pasiūlyti paruoštą tikrą filmavimo aikštelę. 
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Palangos m. savivaldybė 

 

 

 

  
 

Palangos miesto savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 48 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 3,18 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (3,05), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Padidėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas visų kriterijų vertinime, išskyrus sumažėjo tvarkos, darbo laiko, 

pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams. 

➢ Neženkliai sumažėjo teikiamų paslaugų ir darbuotojų kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinti J. Basanavičiaus gatvė, muzikinis fontanas, Grafų Tiškevičių alėja, prasčiausiai – Būtingės paukščių 

pelkės ornitologinis draustinis. 

Palangos miesto savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,43) yra didesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,74. Nedaug turi interneto svetaines (0,29), kiek daugiau objektų turi 
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socialinius tinklus (0,48), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Tačiau ypač daug objektų (16) turi informaciją 

ir aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Bendrai vertinant, Palangos turistinių objektų infrastruktūra puikiai išvystyta. Nėra problemos objektus pasiekti tiek 

dviračiu, paspirtuku ar pėsčiomis. Yra parkavimo vietos, aiškus ženklinimas, ypač objektų esančių miesto centrinėje 

dalyje. Visur aplink objektus galima įsigyti maisto ir vandens, prisėsti pailsėti. 

Tačiau objektai esantys už miesto (pvz. Šventosios vandens bokštas) – neturi jokios vertės, visiškai nėra turizmui 

pritaikytos infrastruktūros. Trūksta inovatyvias paslaugas teikiančių objektų bei vietų, kur turistai galėtų praleisti daugiau 

laiko – interaktyvios ekspozicijos, pažintiniai objektai. 

 

 
 

  



 

94 

 

Panevėžio m. savivaldybė 

 

 

 
 

Panevėžio miesto savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 41 objektą. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,51 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, objekto būklės, tvarkos, darbo laiko, tualetų, 

pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, teikiamų paslaugų, darbuotojų, atsiskaitymo 

galimybių, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjo susisiekimo, parkavimo, poilsio, vandens ir maisto kriterijų vertinimas. 

Geriausiai vertinti objektai – Dailės galerija, kultūros ir poilsio parkas, prasčiausiai – A. Baranausko parkas, Seniausias 

Panevėžio pastatas, Birutės gatvelė. 

Panevėžio miesto savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,34) yra neženkliai didesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar 

savivaldybės turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,58. Nedaug turi interneto svetaines (0,20), kiek 

daugiau nei pusė objektų turi socialinius tinklus (0,51), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, 

t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai turi 
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informaciją ir aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Bistrampolio dvaras, Linų muziejus–malūnas ir 

Įstros aviacijos muziejus).  

Įžvalgos 

Panevėžio mieste, dėl padarytų infrastruktūrinių atnaujinimų miesto centre ženkliai pagerėjo kai kurių (Kultūros ir poilsio 

parkas, Laisvės aikštė) objektų vertinimas. Mieste pagerėjo susisiekimas, poilsio ir maitinimo galimybės.  

Tačiau net atnaujinus visą miesto centrinę dalį ir parką mieste nepastatytas nei vienas viešasis tualetas. 

Dvi pagrindinė problemos išliekančios didmiestyje – autobusų stotis ir viešieji tualetai centre – jų visiškai nėra. 

Geroji iniciatyva – informaciniai stendai miesto centre, tačiau trūksta tikslumo – skaitant stenduose aprašytą informaciją 

nėra aišku kur buvo minimi pastatai. 
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Panevėžio r. savivaldybė 

 

 
 

  
 

Panevėžio rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 30 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,50 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis neženkliai sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas tvarkos, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikiams, darbuotojų, atsiskaitymo galimybių, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjo orientavimosi, objekto būklės, darbo laiko, tualetų, teikiamų paslaugų kriterijų vertinimas. 

Geriausiai buvo vertinti Krekenavos regioninio parko lankytojų centras ir jo ekspozicija. Prasčiausiai vertintas 

Ramygalos senasis malūnas ir J. Tumo Vaižganto knygnešių muziejus. 

Panevėžio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje mažiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,48. Nedaug turi interneto svetaines (0,22), kiek daugiau nei 

ketvirtadalis objektų turi socialinius tinklus (0,27), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Septyni objektai turi 

informaciją ir aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje.  
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Įžvalgos 

Panevėžio rajone yra keli labai stiprūs objektai. Krekenava dėl inovatyvių sprendimų, Pašilių stumbrynas, porceliano 

muziejus ir Radviliškių kaimo kepykla. 

Tačiau iki kai kurių labai svarbių objektų neįmanoma privažiuoti po lietaus – labiausiai išskirtinas Puziniškio dvaras. 

Taip pat yra labai netolygiai išvystyta objektų infrastruktūra – net penkiolika objektų nesurinko 2,5 balų – nors patys 

objektai ar muziejai labai įdomūs. Trūksta ženklinimo, tualetų, ir teikiamų paslaugų. 

Į kai kuriuos objektus – pvz. Porceliano galeriją – nėra iš viso jokių nuorodų, nėra informacijos kaip galerija veikia. 
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Pasvalio r. savivaldybė 

 

 

  
 

Pasvalio rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,74 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Padidėjo (lyginant su 2021 m.) susisiekimo, orientavimosi, objekto būklės, darbo laiko, tualetų, parkavimo, 

atsiskaitymo galimybių, draugiškumo su vaikais ir naminiais gyvūnais kriterijų vertinimas.  

➢ Sumažėjimas fiksuojamas tvarkos, teikiamų paslaugų, papildomos vertės kriterijų vertinime. 

Geriausiai vertinti Pasvalio turizmo informacijos centras ir kempingas. Prasčiausiai vertinti Antano Smetonos tiltas, 

Skalių kalnas. 

Pasvalio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,25) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,52. Nedaug turi interneto svetaines (0,24), dar mažiau objektų turi socialinius 

tinklus (0,20), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, 

atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Du objektai turi informaciją ir aukštą turistų įvertinimą 

TripAdvisor kelionių svetainėje (Raubonių pramogų parkas ir Pasvalio kempingas). 
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Įžvalgos 

Rajono centrinėse dalyse tvarkingi prižiūrėti objektai. Labiausiai augo bendros objektų būklės vertinimas. 

Tualetų problema yra labai didelė visame Pasvalio rajone. Pirmiausia jų nėra, o esantys yra netvarkingi ir neprižiūrėti. 

Ne prie visų turistinių objektų yra galimybė pastatyti automobilį, trūksta informacinių ženklų. Taip pat trūksta inovatyvių 

paslaugų.  

Pažymėtina, kad rajone teikiamos ekskursijos plačiu kalbų pasirinkimu: lietuvių, anglų, rusų, prancūzų, latvių, vokiečių, 

švedų kalbomis. Tačiau ne visų objektų darbo laikas tinkamas turistams – Joniškėlio karpių, Paiešmenio dvarai nėra 

lengvai prieinami turistams. 

Vertinimo metu stotyje ir Girnų muziejuje vyko remontas, todėl nebuvo įmanoma įvertinti visų rodiklių kriterijų. 
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Plungės r. savivaldybė 

 

 
 

  
 

Plungės rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 38 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,75 (iš galimų 4), ir yra neženkliai mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), 

tačiau yra didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros 

vertinimo vidurkis išliko beveik toks pats.  

➢ Padidėjo (lyginant su 2021 m.) susisiekimo, objekto būklės, parkavimo, teikiamų paslaugų, atsiskaitymo 

galimybių kriterijų vertinimas.  

➢ Sumažėjimas fiksuojamas orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, tualetų kriterijų vertinime. 

Geriausiai vertinti Laikrodinė oranžerija, Plungės ir Žemaitijos nacionalinio parko informacijos centrai, prasčiausiai – 

Litvakų atminimo sodas ir M.K. Čiurlionio namas. 

Plungės rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,27) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,71. Nedaug turi interneto svetaines (0,13), kiek daugiau objektų turi 

socialinius tinklus (0,19), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Keturi objektai turi informaciją ir (arba) aukštą 
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turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastatų kompleksas, Plungės 

dvaro sodyba, Plungės kapinių Šv. Jono Krikštytojo koplyčia ir Šaltojo karo muziejus). 

Įžvalgos 

Svarbiausias miesto objektas yra dvaras, kuriame puikiai išplėtota turizmo infrastruktūra, yra geros automobilių 

parkavimo ir poilsio galimybės. 

Plungės miestas ir rajonas yra lygiaverčiai vertinant objektus – tai yra šios savivaldybės išskirtinumas. Plateliuose ir jų 

apylinkėse lankant turistinius objektus turistai gali praleisti panašiai laiko kaip ir pačioje Plungėje. 

Tačiau pažymėtini keli tvarkytini aspektai. Unikali Ray Bartkaus ekspozicija nedirba sekmadieniais, nors pats Plungės 

dvaras ir jo ekspozicija yra atidaryta. 

Litvakų sodas, unikalus privatus objektas bus iškeltas, tačiau rajonui būtų didelis nuostolis netekti šio išskirtinio objekto. 

Šiuo metu jis nėra pritaikytas lankymui – nėra automobilių parkavimo galimybės, tualeto ir net ženklinimo, tačiau pats 

objektas yra unikalus, inovatyvus ir turintis potencialą pritraukti turistus. 
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Prienų r. savivaldybė 

 

 

  
 

Prienų rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 32 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,59 (iš galimų 4), t.y truputį mažesnis už grupės vidurkį (2,62), bei už nacionalinį 

vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, pritaikymo neįgaliųjų ir 

ribotos judėsenos turistų poreikiams, tualetų, teikiamų paslaugų, darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas fiksuojamas objekto būklės, parkavimo, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime. 

Geriausiai vertinti „Harmony parkas“, Beržyno parkas, Prienų autobusų stotis, prasčiausiai – Velniabliūdžio pažintinis 

takas ir popieriaus dirbtuvės. 

Prienų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, todėl 

Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,62. Nedaug turi interneto svetaines (0,21), tiek pat objektų turi socialinius tinklus 

(0,21), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, 

t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektas turi informaciją ir aukštą turistų įvertinimą TripAdvisor 

kelionių svetainėje (Balbieriškio atodanga). 

Įžvalgos 

Prienų rajono objektai yra pakankamai nutolę, per vidurį dar įsiterpia Birštono savivaldybė ir labai skirtingai sutvarkyti.  
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Gerosios praktikos pavyzdžiu būtų laikytinas Jieznas – tai vienas geriausiai ženklintų mažų miestelių. Tačiau Stakliškės 

yra prastai tvarkomos, miestelio centrinė aikštė neprižiūrėta, prasta kelio danga. Nors miesteliai yra šalia, ir Stakliškės 

turi daugiau garsių objektų, jų sutvarkymas iš esmės skiriasi. 

Tačiau ženklinimo trūksta ir pačiame Prienų mieste – sunku rasti tiek popieriaus dirbtuvių pastatą, tiek ir J. 

Marcinkevičiaus kiemelį. 

Prienų rajone esantis Šilavoto davatkynas gali būti gerosios praktikos pavyzdžiu, kaip kaime esančiame objekte yra 

labai geras ženklinimas, informacinės lentos ir privažiavimas. 

Daukšiagirės dvaras užrakintas ir nėra informacijos ar turistai galėtų susipažinti su šiuo dvaru. 
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Radviliškio r. savivaldybė 

 

 

  
 

Radviliškio rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,68 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), bet 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis išliko beveik toks pats.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, tvarkos, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, tualetų, darbuotojų, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas fiksuojamas objekto būklės, darbo laiko, teikiamų paslaugų, atsiskaitymo galimybių kriterijų 

vertinime. 

Geriausiai vertinti Teofiliaus Matulionio piligrimų namai, prasčiausiai – Radviliškio vėjo malūnas. 

Radviliškio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,73. Nedaug turi interneto svetaines (0,16), dar mažiau objektų turi 

socialinius tinklus (0,13), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektas turi informaciją ir aukštą 

turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Burbiškio dvaro sodyba). 
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Įžvalgos 

Radviliškis pramoninis miestas, tad objektų gausa pats miestas nepasižymi.  

Šiuo metu esantys objektai iš esmės skiriasi savo verte – Burbiškio dvaro sodyba ar Šeduvos malūnas yra gausiai 

lankomi turistų, tuo tarpu taktilinis žemėlapis ar serpantinas nėra turistiniai objektai. Tad vertinant infrastruktūrą 

Radviliškyje daugiau dėmesio turėtų būti skiriama už miesto esantiems objektams. 

Savo turistiniais objektais ypač išsiskiria Šeduva – čia statomas naujas privatus ir inovatyvus muziejus yra gerosios 

praktikos pavyzdys, kaip rajone galima sukurti visiškai naują stiprų turistinį objektą, kartu tvarkant aplink esantį miestelį. 

Tuo pačiu šalia muziejaus kuriasi daug turistams pritaikytų erdvių ir objektų – rekonstruojamos aikštės, statomos naujos 

skulptūros. 
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Raseinių r. savivaldybė 

 

 

 
 

Raseinių rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 37 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,80 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis beveik nepakito.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, darbo laiko, darbuotojų kriterijų vertinime. 

➢ Padidėjo tokie kriterijai kaip: orientavimasis, objekto būklė, tualetai, parkavimas, teikiamos paslaugos, 

atsiskaitymo galimybės.  

Geriausiai vertinti Raseinių krašto istorijos muziejus, paminklas „Žemaitis“ ir Šiluvoje esantys objektai, prasčiausiai – 

Maslauskių vandens malūnas. 

Raseinių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,33) yra lygus šalies vidurkiui (0,33). 

Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,77. Nedaug turi interneto svetaines (0,24), kiek daugiau objektų turi 

socialinius tinklus (0,27), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Du objektai turi informaciją ir aukštą turistų 

įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Kaimo turizmo sodyba "Karpynė" ir Viduklės koldūnai). 
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Įžvalgos 

Raseinių rajono gerosios praktikos pavyzdys yra Šiluvos miestelis ir Dubysos regioninio parko informacijos centras. Tai 

naujas, inovatyvus ir labai draugiškas centras. 

Išskirtinis yra Raseinių kraštotyros muziejus, kurio visa ekspozicija potyriminė, interaktyvi, o teritorija puikiai sutvarkyta, 

dirba labai draugiškos darbuotojos. 

Tačiau gamtoje esantiems objektams reiktų daugiau dėmesio. Prie Lyduvėnų tilto, svarbaus technologinio objekto, nėra 

nei automobilio stovėjimo aikštelės, nei viešojo tualeto. Maironio tėviškė sutvarkyta, tačiau darbo laikas ir lankymo 

galimybės nėra aiškios. 

Maslauskių vandens malūnas neturėtų būti priskiriamas turistiniams objektams – privažiavimas yra labai nesaugus, o 

pats objektas uždarytas. 
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Rietavo savivaldybė 

 

 

  
 

Rietavo savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,43 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, tvarkos, pritaikymo neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikiams, darbuotojų, papildomos vertės kriterijų vertinime.  

➢ Padidėjimas fiksuojamas objekto būklės, tualetų, teikiamų paslaugų, atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime. 

Geriausiai vertinta Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, prasčiausiai – poilsiavietė „Miško rojus“. 

Rietavo savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,24) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,73. Nedaug turi interneto svetaines (0,13), labai mažai objektų turi socialinius 

tinklus (0,09), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, 

atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektas (Rietavo Šv. arkangelo Mykolo 

bažnyčios statinių ansamblis) turi profesionalias nuotraukas TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Rietavo gerosios praktikos pavyzdys Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia ir prie jos esanti informacinė lenta, kurioje galima 

perskaityti visą objekto unikalią istoriją. Šio objekto vertinimas labai ženkliai pakilo lyginant su praeitais metais, vertintoja 

pastebėjo, kad daugelis patobulinimų padaryta visai neseniai. Tačiau dvaro teritorijoje trūksta nuorodų, darbo laiko ir 
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paaiškinimo, kurie iš komplekse esančių pastatų yra turistiniai, o kurių paskirtis yra kita. Pasistačius automobilį visiškai 

nėra aišku, kurie dvaro pastatai yra atviri turistams, o kur mokykla, gyvenamasis namas ar medicinos centras. 

Miestelyje yra nemažai žydiško paveldo, tačiau yra tik vienas stendas, buvusios sinagogos pastatas nėra ženklintas.  

Taip pat nėra ženklų iš autobusų stoties į miesto centre esančius objektus.  
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Rokiškio r. savivaldybė 

 

 

 
 

Rokiškio rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 27 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,51 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, pritaikymo 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams, parkavimo, teikiamų paslaugų, atsiskaitymo galimybių kriterijų 

vertinime.  

➢ Padidėjimas fiksuojamas objekto būklės, parkavimo, poilsio, vandens ir kriterijų vertinime. 

Geriausiai įvertintas objektas – Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, prasčiausiai – poilsiavietė prie Kriaunos 

upės. 

Rokiškio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,32) yra neženkliai mažesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,75. Nedaug turi interneto svetaines (0,20), kiek daugiau 

objektų turi socialinius tinklus (0,26), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai turi informaciją ir aukštą 

turistų įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Tapytų langinių gatvė, Rokiškio krašto muziejus ir Sartų apžvalgos 

bokštas). 
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Įžvalgos 

Rokiškio mieste ir rajone yra geras istorinių ir naujai kuriamų objektų santykis, tačiau pačiame mieste yra tik vienas ir 

neveikiantis viešasis tualetas. 

Rajone yra stiprių ir išskirtinių objektų – dvaro gerosios praktikos pavyzdys turėtų būti Ilzenbergo dvaras, kuris pasižymi 

itin didele teikiamų paslaugų turistams gausa. 

Kitas išskirtinis objektas – Salų dvaras, kuriame pritaikytas geriausias privačios ir viešosios partnerystės pavyzdys. Tai 

vienintelis (iš aplankytų) istorinis objektas, kuris atidarytas turistams kasdieną nuo 10 iki 20 val., kuriame veikia 

parduotuvė (užkandžiai ir gaivinantys gėrimai) ir galima užsisakyti ekskursiją. Dvare veikia ir kavinė (ne visą dieną). 
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Skuodo r. savivaldybė 

 

 

  
 
Skuodo rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,06 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas beveik visų kriterijų vertinime, išskyrus gerėjo teikiamų 

paslaugų, atsiskaitymo galimybių ir draugiškumo turistams su naminiais gyvūnais vertinimas.  

Geriausiai įvertintas objektas – Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, blogiausiai – Skuodo buvusi geležinkelio 

stotis. 

Skuodo rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje kiek daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,62. Nedaug turi interneto svetaines (0,17), tiek pat objektų turi 

socialinius tinklus (0,17), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Trys objektai turi informaciją ir aukštą turistų 

įvertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Skuodo muziejus, Mosėdžio vandens malūnas ir Respublikinis Vaclovo Into 

akmenų muziejus). 

Įžvalgos 

Susiekimas su objektais yra tobulintinas. Probleminės sritys yra tualetai, automobilių statymas prie objektų, teikiamos 

paslaugos. Trūksta inovatyvių paslaugų.  

Prie kai kurių turistinių objektų privažiavimas yra labai sudėtingas ir nėra pateikiamas darbo laikas.  
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Išskirtinis objektas yra Mosėdžio akmenų muziejaus kompleksas. Kuris yra įsikūręs sename mediniame restauruotame 

malūne. Didelis ir sutvarkytas parkas su pramogomis ir užsiėmimais vaikams, ekspozicija ir kt. Galima turiningai praleisti 

laiką su šeima pasivaikščioti ir įgyti žinių.  
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Šakių r. savivaldybė 

 

 

 
 

Šakių rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,54 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, darbo laiko, neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikių, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas orientavimosi, parkavimo, teikiamų paslaugų, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų 

vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, blogiausiai – Prano Sederavičiaus skulptūrų ansamblis. 

Šakių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,38) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,79. Trečdalis turi interneto svetaines (0,30), kiek mažiau nei pusė objektų turi 

socialinius tinklus (0,44), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektai neturi informacijos ar 

turistų vertinimų TripAdvisor kelionių svetainėje.  

 Įžvalgos 

Šakių rajone gerosios praktikos pavyzdys yra Zyplių dvaras, kuriame viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė kuria 

puikų turistinį produktą, tačiau kitus dvarus – Gelgaudiškio, Kidulių aplankyti sunku dėl riboto darbo laiko. Pačiame 
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Šakių mieste nėra nei vieno veikiančio viešojo tualeto, nors yra puikiai sutvarkytas parkas ir centrinė miesto aikštė su 

karilionu. 
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Šalčininkų r. savivaldybė 

 

 

 
 

Šalčininkų rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 25 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,52 (iš galimų 4), ir atitinka savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau mažesnis 

už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo vidurkis 

sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, taip pat 

neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikių kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas darbuotojų, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Dieveniškių parko lankytojų centras, blogiausiai – Krepštul muziejus.  

Šalčininkų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,17) yra ženkliai mažesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje daugiau nei pusė turistinių objektų neturi nuorodos į turizmo informacijos centrą ar 

savivaldybės turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,43. Ypač maža dalis turi interneto svetaines 

(0,04), nedaug objektų turi socialinius tinklus (0,22), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, 

t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Taip pat nei vienas 

objektai neturi informacijos ar turistų vertinimų TripAdvisor kelionių svetainėje.  
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Įžvalgos 

Išskirtinis Šalčininkų rajono objektas yra Paulavos dvaras, kuriame puikiai sutvarkyta teritorija, tačiau rekomenduotume 

izoliuoti pastatytus biotualetus, kurie gadina panoramines nuotraukas.  

Jašiūnų dvaras taip pat pasižymi puikiai sutvarkyta infrastruktūra ir teritorija. 

Tačiau prie kai kurių turistinių objektų privažiavimas yra labai sudėtingas ir darbo laikas nėra draugiškas turistams – 

pvz. Anos Krepštul muziejus. 
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Šiaulių m. savivaldybė 

 

 

  
 

Šiaulių miesto savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 44 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,95 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas tvarkos, darbo laiko, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime. 

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikių, taip pat atsiskaitymo 

galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Baltų kultūros pažinimo centras bei Šiaulių turizmo informacijos centras, blogiausiai – 

Angelo muziejus.  

Šiaulių miesto savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,35) yra didesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,73. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,25), tačiau didesnė dalis objektų 

turi socialinius tinklus (0,40), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektas turi informaciją ir aukštą 

turistų vertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Šiaulių turizmo informacijos centras).  
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Įžvalgos 

Baltų kultūros pažinimo centras „Baltų kelias“ pasižymi inovatyvumu, interaktyvumu, pritaikymu neįgaliesiems (pvz. 

regėjimo negalią turintys asmenys per lytėjimą gali atpažinti objektus, panaudotas Brailio raštas). Centro darbuotojos 

malonios, komunikabilios, suteikia visą reikiamą informaciją.  

Rėkyvos paplūdimys išskirtinis puikia Rėkyvos ežero panorama, šalia miesto su puikiai pritaikyta infrastruktūra (dviračių 

takai, suoliukai ir pan.). Šalia paplūdimio veikia restoranas, iš kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Rėkyvos ežerą. 

Chaimo Frenkelio vila yra nuostabi poilsio oazė ir išskirtinė vieta Šiaulių mieste. Labai gerai sutvarkytas vilos parkas, 

puikūs želdynai, suformuotas gražus rožynas, informaciniai stendai supažindinantys su sodininkyste, fontanas, poilsio 

erdvės. Puiki erdvė renginiams, fotosesijoms, poilsiui. 

Tačiau mieste yra objektų reikalaujančių didesnio dėmesio – Salduvės miško parkas. Nėra aišku kur tiksliai prasideda 

miško parkas, akcentuojamas tik Salduvės piliakalnis, nėra ženklų, nuorodų, kad tai miško parkas.  

Taip pat Telefonijos muziejus – pastatas, kuriame yra įsikūrę muziejus, buvo rekonstruojamas. Atvykus muziejaus darbo 

metu (tuo, kuris nurodomas) nepavyko patekti, nurodytu kontaktu prisiskambinti nepavyko. Atvykus į Angelo muziejų 

(nurodytu darbo laiku) jis muziejus buvo užrakintas, į skambutį nebuvo atsiliepta. Buvo atvykta dar ir kitomis dienomis 

kelis kartus, muziejus taip pat buvo uždarytas. Pastatas, kuriame yra įsikūręs muziejus yra labai senas, avarinės būklės, 

nejaukus, šaltas, laiptai netvarkingi ir pan. Neįgalieji neturi galimybės patekti į muziejų. 
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Šiaulių r. savivaldybė 

 

 

  
 

Šiaulių rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 30 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,73 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas objekto būklės, tvarkos, taip pat darbo laiko kriterijų vertinime. 

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikių, parkavimo, 
taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Kuršėnų pėsčiųjų tiltas, blogiausiai – Šilėnų piliakalnis su gyvenviete.  

Šiaulių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,27) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,73. Labai maža dalis turi interneto svetaines (0,07), tačiau didesnė dalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,27), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektai turi informaciją ir aukštą 

turistų vertinimą TripAdvisor kelionių svetainėje (Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras).  

Įžvalgos 

Ypatingas objektas – Kuršėnų dvaro sodyba. Beveik sunykęs dvaras šiuo metu yra įveiklintas, palikta nemažai 

autentiškų motyvų, vyksta daug renginių, edukacijų ir pan. Taip pat labai gerai vertinami muziejuje dirbantys darbuotojai. 
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Kuršėnuose puikiai sutvarkyta infrastruktūra, yra turistinių traukos objektų – atnaujinta Kuršėnų L. Ivinskio aikštė, 

netoliese esantis unikalus pėsčiųjų tiltas per Ventą, kurį perėjus pasiekiama Kuršėnų dvaro sodyba ir parkas. 

Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centre ir Kurtuvėnų gyvojo žirgo muziejuje yra daug erdvės, atnaujinti pastatai, 

svirnas, vyksta edukacijos, šventės ir pan.  

Taip pat išskirtinis objektas Žirgo muziejus. Vyksta ne tik jojimo treniruotės, ekskursijos, tačiau žirgynas prita ikytas 

neįgaliesiems, taikoma hipoterapija – gydymas panaudojant žirgą. 

Tačiau savivaldybėje yra objektų reikalaujančių didesnio dėmesio – Šilėnų piliakalnis su gyvenviete, kuriame visiškai 

nėra jokių nuorodų, ženklų, neaišku ar tai tikrai minimas piliakalnis. Privažiavimo kelias prastas, nėra sustojimo 

aikštelės, suoliukų ir pan. Taip pat Gruzdžių dvare nėra jokių ženklų, nuorodų, pastatai sunykę, kai kurie visiškai 

sugriuvę. Nors Gruzdžių dvaro teritorija tikrai nuostabi, skleidžianti gerąją energiją, tačiau dvaras netvarkomas, dalis 

dvaro privatizuota.  

Šiaulių branduolinių galvučių saugykla yra sunkiai randama vieta ir labai prastas privažiavimo kelias. Nėra jokių ženklų, 

jokių nuorodų, rasti buvo galima tik pagal koordinates iš interneto. Atvykus į vietą buvo kelio užtvaras su spyna. Reikėjo 

daugiau nei kilometrą eiti iki tariamos vietos. Pati teritorija yra labai nejauki, pastatai sugriuvę, sienos išpieštos ir pan. 
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Šilalės r. savivaldybė 

 

 

 
 

Šilalės rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,62 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, tvarkos, darbo laiko, neįgaliųjų ir ribotos 

judėsenos turistų poreikių, parkavimo, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, teikiamų paslaugų, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Šilalės autobusų stotis, blogiausiai – Aukštagirės apžvalgos bokštas.  

Šilalės rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,28) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje kiek daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,58. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,21), tačiau didesnė dalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,32), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos 

ir turistų vertinimų TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Pažymėtinas, unikalaus objekto Sietuvos Kūlgrindos ženklinimas, kuris nėra aiškus turistams, nuorodos pakankamai 

painios. 
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Tačiau miestelio centre yra pakankamai daug mažosios architektūros objektų, kurių infrastruktūra vertintina labai gerai. 

Daugelio objektų vertinime silpniausia vieta yra viešieji tualetai. 
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Šilutės r. savivaldybė 

 

 

  
 

Šilutės rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,64 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikių, parkavimo, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas orientavimosi, objekto būklės, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Šilutės mažųjų laivų uostas, blogiausiai – Geležinkelio stoties pastatų antrasis 

kompleksas.  

Šilutės rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,21) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje kiek daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,52. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,21), dar mažesnė dalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,11), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektai turi informaciją 

TripAdvisor kelionių svetainėje (Šilutės turizmo informacijos centras).  
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Įžvalgos 

Savivaldybėje yra išskirtinė Rusnės sala ir joje lankomi objektai. Visa infrastruktūra sutvarkyta, pritaikyta turistui tiek su 

mašina, tiek su dviračiu ar pėstute, kelionėmis laivais. 

Taip pat išskirtinis objektas yra Mingės kaimas – vienintelis toks gamtos paveldo objektas Lietuvoje. Išplėtota 

pasiplaukiojimo laivais paslaugų infrastruktūra.  
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Širvintų r. savivaldybė 

 

 

  

Širvintų rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 28 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,69 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 

turistų poreikių, taip pat parkavimo kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas darbo laiko, teikiamų paslaugų, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Kernavės archeologinės vietovės muziejus, blogiausiai – Gaidėlių dvaras.  

Širvintų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,29) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje kiek daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,57. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,21), Kiek didesnė dalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,36), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos 

ir turistų vertinimų TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Širvintų rajone esantys objektai dalinasi į dvi labai skirtingas dalis – mieste esantys, tačiau mažesnės istorinės ar 

gamtinės vertės objektai yra sutvarkyti, o Kernavėje yra itin stiprūs ir puikiai turistams pritaikyti objektai. 

Tačiau vertinant visą rajoną, vertintojai nustatė, kad didelė problema yra dvarų darbo laikas – jų lankymas yra neaiškus 

ir turistams sunkiai suprantamas. Narvydiškio, Šešuolėlių, Gaidelių dvarų darbo laikas nėra pritaikytas turistams.  
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Švenčionių r. savivaldybė  

 

 

 

Švenčionių rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 27 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,46 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas objekto būklės, taip pat neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikių kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, parkavimo, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų 

vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, blogiausiai – Zalavo dvaro sodyba.  

Švenčionių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,19) yra ženkliai mažesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar 

savivaldybės turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,62. Labai nedidelė dalis turi interneto svetaines 

(0,08), dar mažesnė dalis objektų turi socialinius tinklus (0,08), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, 

įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas 

objektas neturi informacijos ir turistų vertinimų TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Gerosios praktikos rajono pavyzdžiai Labanoro ir Širvėtos turizmo informacijų centrai bei Kačėniškės piliakalnio 

pažintinis takas. Tačiau visame rajone pakankamai sudėtinga situacija su viešaisiais tualetais ir jų tvarka. 
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Tauragės r. savivaldybė 

  

 
 

  
 

Tauragės rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,53 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 

turistų poreikių, parkavimo, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas darbo laiko, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia, blogiausiai – Akmenos 

pažintinis takas.  

Tauragės rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,22) yra ženkliai mažesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje daugiau nei pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar 

savivaldybės turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,58. Nedidelė dalis turi interneto svetaines 

(0,21), labai maža dalis objektų turi socialinius tinklus (0,08), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, 

įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas 

objektas neturi informacijos ir turistų vertinimų TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Tauragės dvarvietė nėra išlikusi, tačiau yra informacinis ženklinimas, kuris informuoja apie vietą. Bendrai prie objektų 

trūksta tualetų, taip pat informacinių stendų ir ženklinimo. Su dalimi objektų, ypač esančių už miesto yra sudėtingas 

susisiekimas, infrastruktūra išvystyta nepakankamai.  

Tauragės pilis ir krašto muziejus yra išskirtinis objektas tiek dėl pastatuose tiek dėl lauke įkurtos infrastruktūros: lauko 

galerija, kavinukė, meno mokykla, skveras su scena ir žiūrovų erdve. Vyksta aukštesnio lygmens koncertai (kameriniai). 

Tauragės turizmo ir informacijos centras yra bendroje autobusų stotyje. Laukiamasis bendras, tualetas taip pat bendras. 

Nepatraukli vieta turistui. 
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Telšių r. savivaldybė 

 

 

 

 

Telšių rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 30 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,78 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas darbo laiko, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikių, taip 

pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, tvarkos, parkavimo, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų 

vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Šv. Antano Paduviečio katedra, blogiausiai – Kalnas vad. Panų kalnu, kitaip 

Mergakalniu.  

Telšių rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,71. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,23), dar mažesnė dalis objektų 

turi socialinius tinklus (0,10), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Du objektai (Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus 

cerkvė ir Šv. Antano Paduviečio katedra) turi profesionalias ir kokybiškas objektų nuotraukas TripAdvisor kelionių 

svetainėje. 
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Įžvalgos 

Telšiai yra išskirtinis miestas savo senąja architektūra ir religine reikšme. 

Gerosios praktikos pavyzdys yra rajono turistinių objektų stendai / informacinės lentos įvažiuojant į Telšių apskritį. 

Gerosios praktikos pavyzdžiu taip pat išskirti Germanto ežero pažintiniai takai, Žemaičių siena, Katedra, su visa 

lankytojams pritaikyta infrastruktūra.  

Ypač stiprūs yra du gamtos objektai – Šatrijos kalnas ir Žvėrinčius, tačiau šalia abiejų objektų yra didelė viešųjų tualetų 

tvarkos problema. 

Ješivos (ješiboto) darbo laikas nėra nurodytas (nebuvo rugpjūčio mėnesį vertinimo metu). 
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Trakų r. savivaldybė 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 40 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,76 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), tačiau yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos 

turistų poreikių, parkavimo, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas darbo laiko, taip pat teikiamų paslaugų kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Trakų Turizmo Informacijos Centras, kartu su amatų centru, blogiausiai – Bražuolės 

piliakalnis.  

Trakų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,32) yra neženkliai mažesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,76. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,20), kiek didesnė 

dalis objektų turi socialinius tinklus (0,27), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 



 

135 

 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Penki objektai turi informaciją 

ir aukštus turistų TripAdvisor kelionių svetainėje (Šokolado skulptūrų muziejus, Užutrakio dvaro sodyba, Kenesa 

Trakuose, Trakų Skaisčiausios Dievo Motinos gimimo cerkvė ir Auto Moto Parkas).  

Įžvalgos 

Gerosios praktikos pavyzdžiai: Velnio duobė, Užutrakio dvaras ir parkas. Tačiau rajone trūksta inovatyvių objektų ir 

ženklinimo. 

Totoriškių pažintinis takas yra beveik neženklintas (visiškai neaiškus nusukimas per gyventojų kiemą), Bražuolės 

piliakalnis turi dvi nuorodas nuo pagrindinio kelio, tačiau abiem keliais važiuojant jie išsišakoja, o navigacijos 

programėlės nerodo tikslaus adreso. 

Alpakų ūkyje trūksta aiškiai nurodyto darbo laiko – tinklapyje nėra pažymėta, kad turistai priimami tik kelis kartus per 

dieną, kartu su visa grupe, nors tai yra parašyta prie įėjimo, jau atvykus. 
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Ukmergės r. savivaldybė 

  

 

  
 

Ukmergės rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,62 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikių, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas orientavimosi, taip pat teikiamų paslaugų kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia, blogiausiai – Vaitkuškio dvaras.  

Ukmergės rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,40) yra didesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,76. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,15), nemaža dalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,47), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Net dešimt objektų turi informaciją ir 

turistų vertinimus TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Gerosios praktikos pavyzdys – miesto viešasis tualetas, tačiau privažiavimas žmonėms, turintiems judėjimo negalią 

prie jo yra sudėtingas – reikia važiuoti per dalį parko. 
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Prie rajono lankytinų objektų įtraukta daug dvarų, tačiau didelė jų dalis visai nepritaikyta turistų lankymui – nėra nei 

ekspozicijų, nei veiklos, tik dvaro liekanos (kai kuriais atvejais aptvertos). 
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Utenos r. savivaldybė 

  

 

  
 
 
Utenos rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,62 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, parkavimo, taip pat darbuotojų 

kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas tik draugiškumo turistams su naminiais gyvūnais kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Utenos autobusų stotis, blogiausiai – Daugailių piliakalnis.  

Utenos rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,31) yra neženkliai mažesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,75. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,12), trečdalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,30), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Keturi objektai turi informaciją ir aukštus 

turistų vertinimus TripAdvisor kelionių svetainėje (Utenio aikštė, Dauniškio ežero parkas ir fontanas, Šeimyniškių 

atodanga su konglomerato uola Utenoje ir VšĮ Utenos turizmo informacijos centras). 
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Įžvalgos 

Savivaldybėje visų piliakalnių ir kalnelių ženklinimas nėra tikslus, sunku rasti objektus – vertintojai ilgiausiai užtruko 

ieškant Narkūnų ir Daugailių piliakalnių, o vestuvių kalnelis turi nuorodas, bet pats kalnelis sunkiai atpažįstamas. 
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Varėnos r. savivaldybė 

  

 

 
 

Varėnos rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,67 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikių, parkavimo, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas orientavimosi, taip pat draugiškumo turistams su naminiais gyvūnais kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centras, blogiausiai – Ūlos akis.  

Varėnos rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,25) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,61. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,22), dar mažesnė dalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,13), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Vienas objektas turi profesionalias ir 

kokybiškas objekto nuotraukas (Varėnos baseinas), kiti trys (Merkinės krašto muziejus, Merkinės apžvalgos bokštas ir 

Zervynu kaimas) turi informaciją ir aukštus turistų vertinimus TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Gerosios praktikos pavyzdžiai: senoji Valkininkų rinkos aikštė, Merkinės piliakalniai, inovatyvus paveikslas ant Merkinės 

sinagogos. Tačiau visuose etnografiniuose kaimuose trūksta viešųjų tualetų. 
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Vilkaviškio r. savivaldybė 

  

 

  
 

Vilkaviškio rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 26 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,56 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), tačiau yra 

mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikių, darbuotojų, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas orientavimosi, darbo laiko, taip pat draugiškumo turistams su naminiais gyvūnais 

kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Vilkaviškio autobusų stotis, blogiausiai – Pavištyčio I piliakalnis.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo 

puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,62. Nedidelė dalis turi interneto svetaines (0,10), trečdalis objektų 

turi socialinius tinklus (0,33), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie 

renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos ir 

turistų vertinimų TripAdvisor kelionių svetainėje. 
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Įžvalgos 

Bendrai rajone trūksta turistinių objektų ženklinimo. Senoji aliejinė ar kunigų seminarijos pastatų kompleksas sunkiai 

atpažįstami. Seminarijos pastatų kompleksas šiuo metu naudojamas kitiems tikslams, tačiau, kadangi tai istorinis 

pastatas, informacinis stendas prie įvažiavimo padėtų pažinti rajono istoriją. 

Kybartų požemiuose po geležinkeliu labai sunku suprasti lankymo laiką ir sąlygas, objektas šalia pasienio ir sunkiai 

randamas. 
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Vilniaus m. savivaldybė 

 

 

 
 

Vilniaus miesto savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 69 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 3,51 (iš galimų 4), ir yra didesnis už savivaldybių grupės vidurkį (3,05), taip pat yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis padidėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas tik darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, orientavimosi, darbo laiko, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikių, 

parkavimo, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – "Go Vilnius", blogiausiai – Lukiškių kalėjimas.  
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Vilniaus miesto savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,57) yra ženkliai didesnis už šalies 

vidurkį (0,33). Savivaldybėje didelė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės 

turizmo puslapį, todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,80. Nemaža dalis turi interneto svetaines (0,42) ir beveik 

pusė objektų turi socialinius tinklus (0,68), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. 

informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Ypač daug, net 26 objektai, 

turi informaciją ir aukštus turistų vertinimus TripAdvisor kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Bendrai vertinant visose įstaigose (išskyrus Maldos namus) darbuotojų kultūra yra vertinama aukštu balu. Išskirtinis 

objektas Vilniaus gynybinės sienos Bastėja: draugiški darbuotojai, įdomi ekspozicija, daug interaktyvių žaidimų 

(vaikams ir ne tik). Gedimino pilies bokšto muziejus, pasižymi tokiais pačiais teigiamais kriterijais. Atkreiptina, kad už 

miesto ribų esantys objektai yra labai tvarkingi. Dvarai, muziejai gražiai sutvarkyti ir prižiūrimi, tvarkingi keliai, nuorodos 

iki jų.  

Vilniaus miesto silpnosios vertinimo pusės yra tos, kad didžioji dalis objektų yra miesto centre, dėl šios priežasties yra 

sunkus judėjimas neįgaliesiems (senamiesčio gatvės yra grįstos akmenimis, tad sunku judėti asmenims su negalia), 

beveik visi objektai neturėjo atskiros stovėjimo aikštelės, tad reikia naudotis mieste esančia (mokama) stovėjimo 

aikšteles. Taip pat labai išryškėjo informacinių lentelių nebuvimas prie objektų. Lentelės buvo tik prie keleto, centre 

esančių didelių objektų. Turistui tai gali sukelti nepatogumų, kai reikia informacijos ieškotis pačiam.  

Panerių memorialo būklė yra nepakankama. Nepriežiūra matoma jau atvykus į parkavimosi aikštelę (nėra jokių linijų, 

nemažai duobių). Einant link lankytojų centro kelias irgi yra prastos kokybės, lentelės nublukusios (sunku įskaityti kas 

parašyta). Yra vienas tualetas – biotualetas. Pats muziejus mažas (tačiau labai įdomus), ekspozicijos senos bei matosi, 

kad nėra skiriama pakankami lėšų tragišką istoriją menančiam memorialui. Su memorialu trūksta susisiekimo, nėra 

įmanoma atvykti autobusu, turistams tenka eiti virš kilometro, kad patektų į memorialą (nuo artimiausios stotelės). 
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Vilniaus r. savivaldybė 

  

 

  
 

Vilniaus rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 35 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,64 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,80), tačiau yra 

didesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis liko nepakitęs.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas susisiekimo, tvarkos, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų 

poreikių, taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas orientavimosi, teikiamų paslaugų, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Europos parkas, blogiausiai – Velniakampio regykla.  

Vilniaus rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,25) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,64. Labai maža dalis turi interneto svetaines (0,10) ir kiek didesnė dalis 

objektų turi socialinius tinklus (0,19), kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija 

apie renginius, atraktyvumas, t.y. profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Keturi objektai turi informaciją ir aukštus 

turistų vertinimus TripAdvisor kelionių svetainėje (Europos parkas, Europos geografinis centras, Struvės geodezinio 

lanko punktas Paliepiukuose ir Struvės geodezinio lanko punktas Meškonyse). 
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Įžvalgos 

Visame rajone pakankamai sudėtinga situacija su viešaisiais tualetais ir jų tvarka. Grybų dvaro arklidės yra privatus 

objektas į kurį galima patekti tik su išankstine registracija. Šis objektas labiau skirtas renginių organizavimui, ne turizmu i. 

Struvės geodezinis punktas yra apleistas. Nesutvarkyti želdynai. Tačiau prie objektų yra informacinis stendas su istorija. 

Čekoniškių verbų ir buities seklyčia yra įsikūrusi daugiabutyje, sunkiai randama. Liubavo dvaro malūnas yra 

pradedantysis su inovacijomis – galima pamatyti kaip veiktų malūnas. Tačiau ši ekspozicija yra antrame aukšte, 

priėjimas neįgaliesiems neįmanomas. 

Turizmo ir informacijos centre ypatingai sutvarkyta aplinka, lankymosi metu vyko remontas, kuris neturėjo įtakos turistų 

lankymui. Tai vienas iš objektų turintis visapusišką tualetą, pritaikytą žmonėms su judėjimo negalia. Taip pat toks pat 

pritaikymas yra ir Medininkų pilyje. Taip pat Medininkų pilyje įrengtas naujas liftas, kuriuo gali būti keliami žmonės į 

visuose aukštuose esančias ekspozicijas.  
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Visagino savivaldybė 

  

 
 

  
 

Visagino savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 15 objektų. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,16 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,52), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis neženkliai sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, darbo laiko, darbuotojų, taip pat atsiskaitymo 

galimybių kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, taip pat parkavimo kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Visagino miesto ežero paplūdimys, blogiausiai – Senoji Magūnų kaimo koplytėlė.  

Visagino savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,13) yra ženkliai mažesnis už šalies vidurkį 

(0,33). Savivaldybėje pusė turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,54. Interneto svetainės ir socialinių tinklų neturi nei vienas objektas, kuriuose 

būtų pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. 

profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Nei vienas objektas neturi informacijos ir turistų vertinimų TripAdvisor 

kelionių svetainėje. 

Įžvalgos 

Visagino savivaldybė yra vienintelė, kurioje nepavyko padidinti vertinamų objektų skaičiaus. Tačiau tai nauja ir labai 

maža savivaldybė. Gerosios praktikos pavyzdys būtų Visagino poilsio zona ir paplūdimys. Tačiau bendrai mieste trūksta 

ženklinimo. Ypač sunku rasti turizmo informacijos centrą.  
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Zarasų r. savivaldybė 

 

  

  
 

Zarasų rajono savivaldybės turistinių objektų vertinimas apėmė 33 objektus. Bendras savivaldybės įvertintų objektų 

infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,47 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat 

yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Lyginant su 2021 m. savivaldybės įvertintų objektų infrastruktūros vertinimo 

vidurkis sumažėjo.  

➢ Sumažėjimas (lyginant su 2021 m.) fiksuojamas orientavimosi, neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikių, 

taip pat darbuotojų kriterijų vertinime.  

➢ Gerėjimas fiksuojamas susisiekimo, darbo laiko, parkavimo, taip pat atsiskaitymo galimybių kriterijų vertinime.  

Geriausiai įvertintas objektas – Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras, blogiausiai – Senosios Zarasų žydų 

kapinės.  

Zarasų rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,27) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33). 

Savivaldybėje didesnė dalis turistinių objektų turi nuorodą į turizmo informacijos centrą ar savivaldybės turizmo puslapį, 

todėl Google pasiekiamumo rodiklis yra 0,77. Labai maža dalis turi interneto svetaines (0,12) ir socialinius tinklus (0,12), 

kuriuose pateikiama išsami informacija (darbo laikas, įtraukumas, t.y. informacija apie renginius, atraktyvumas, t.y. 

profesionali ir kokybiška nuotraukų galerija). Penki objektai turi informaciją ir aukštus turistų vertinimus TripAdvisor 

kelionių svetainėje (Zarasų apžvalgos ratas, Zarasų krašto muziejus, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, 

Nepriklausomybės paminklas Zarasų katalikų kapinės ir Stelmužės ąžuolas). 
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Įžvalgos 

Zarasų apžvalgos aikštelė yra unikalus savo kategorijos objektų pavyzdys, su puikiai sutvarkyta infrastruktūra, 

viešaisiais tualetais, pritaikymu turistams su judėjimo negalia. 

Antazavės dvaras ir amatų centras unikalus ir visada atidarytas objektas, tačiau trūksta ženklinimo ir informacinių 

stendų – laisvai lankant šį objektą sunku rasti daugiau informacijos apie pastato istoriją. 

Dusetų kultūros centras, Gražutės regioninio parko lankytojų centras išsiskyrė ypatingai maloniu aptarnavimu ir įdomia 

ekspozicija. 

Taisytinas objektas: Antalieptės energetikos muziejaus darbo laikas nėra aiškus, trūksta turistams svarbios informacijos 

apie objekto lankymą, taip pat yra nepakankama bendra tvarka objekte.  
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III. Tyrimo apžvalga pagal atskirus kriterijus 

Trečius metus vykdomas Lietuvos turistinių objektų infrastruktūros vertinimo tyrimas atskleidė: 

- Skirtumus tarp atskirų savivaldybių; 
- Realų turistinių objektų skaičių. Patikrinus didžiąją dalį viešai prieinamų Lietuvos turistinių objektų buvo 

nustatyta, kad pasirinktas vertinti 2000 objektų sąrašas yra gerokai per didelis ir ne visai atitinkantis Lietuvos 
turizmo infrastruktūros potencialą. 

Objektų infrastruktūros patrauklumui turi įtakos gamtinė ar istorinė vertė, objekto žinomumas ir pramogos siūlomos 
objekte. Todėl šio tipo objektų infrastruktūrai turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Objekto žinomumas labai 
susijęs su lankytojų skaičiumi, vadinasi turi būti užtikrintos visos minimaliai patogiam lankymui reikalingos sąlygos.  

Pateikiamas patikrintų objektų skaičius pagal tipą. 

Objekto tipas Aplankytų šio tipo objektų skaičius 

Turizmo informacijos centrai 93 

Autobusų ir geležinkelio stotys 76 

Miesto pagrindinė aikštė arba pagrindinė pėsčiųjų gatvė 113 

Muziejus, meno galerija, pilis, dvaras 506 

Paminklas, skulptūra, kitas architektūrinio paveldo objektas1  247 

Sakralinio paveldo objektas 233 

Parkas 141 

Paplūdimys 74 

Apžvalgos aikštelė ar bokštas, piliakalnis 111 

Gamtos paveldo objektas, pažintinis pėsčiųjų ar dviračių takas 240 

Objektai su gyvūnais - Zoo, akvariumai, ūkiai, Safari parkai 34 

Pramogų parkai nuotykių, vandens, labirintų, kukurūzų, kiti teminiai parkai 108 

Botanikos objektai lauke, botanikos sodai, oranžerijos 18 

 

  

 
1 Be galimybės lankytojams patekti į vidų 
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1. Susisiekimas 

Vertinant šių metų tyrimo rezultatus buvo nustatyta, kad susisiekimas yra vienas stipriausių kriterijų ir nežymūs 

svyravimai yra tik vertinant skirtingo turistinio patrauklumo savivaldybes. Iš tyrimo rezultatų matome, kad lengviausia 

pasiekti objektus savivaldybėse sulaukiančiose didžiausio turistų skaičiaus. 

Šalies vidurkis yra 3,15, tuo tarpu savivaldybėse sulaukiančiose daugiau nei 

50.000 turistų per metus objektų pasiekiamumas buvo vidutiniškai įvertintas 3,51 

balo. Vadinasi objektų pasiekiamumas yra beveik idealus. Mažiausio vertinimo 

sulaukė savivaldybės, kuriose per metus būna mažiau nei 5000 turistų.  

 

2. Orientavimasis 

Orientavimosi kriterijaus pati silpniausia 

vieta yra objekto ir rajono informaciniai 

stendai. Lietuvoje vis dar ne visi 

objektai turi stendus, kur būtų pateikiama pati svarbiausia istorinė informacija 

ir tai apsunkina turisto galimybes susipažinti su objektu. 

Bendras šalies vidurkis yra 3,03 balo, savivaldybėse sulaukiančiose daugiau 

nei 50.000 turistų – 3,26, o savivaldybėse kuriose per metus būna mažiau nei 

5000 turistų vertinimo vidurkis – 2,83.  

 

3. Bendroji tvarka 

Bendroji objektų tvarka šalies mastu buvo vertinta 3,24 balo. Vadinasi objektų 

tvarka ir švara yra beveik ideali. Daugiausiai turistų susilaukiančių 

savivaldybių vertinimo vidurkis buvo 3,57, mažiausiai turistų sulaukiančių 

savivaldybių vertinimo vidurkis buvo atitinkamai 3,00 balo. Galime 

pasidžiaugti, kad visos savivaldybės Lietuvoje labai rūpinasi turistiniais 

objektais, bendrąja tvarka ir švara. 

 

4. Darbo laikas 

Viena opiausių problemų yra darbo laikas, tiksliau nedarbo, ypač sekmadienį, 

laikas. Turistams yra užkertamas kelias susipažinti su daugeliu regionuose esančių objektų. Kai kuriuose objektuose 

jau pastebimos geros iniciatyvos, net jei tai grotos vietoje bažnyčios durų – jos 

suteikia bent minimalią galimybę susipažinti su objektu. 

Darbo laiko vertinimo apibendrinti rezultatai išskyrė ir labai svarbų aspektą – 

itin dideliu skirtumu atitrūkusios mažiausiai lankomos savivaldybės nuo gausiai 

lankomų. Bendras šalies vidurkis yra 2,64 balo, labiausiai lankomose savivaldybėse 

darbo laikas vertintas labai gerai – 3,06 balo, o mažiausiai lankomose 

savivaldybėse tik 2,32 balo. Akivaizdu, kad turistų skaičius tiesiogiai koreliuoja su 

galimybe organizuoti darbą savaitgaliais. Tačiau būtent mažiau lankomos 

savivaldybės turėtų būti suinteresuotos prisitaikyti prie turistams patogaus laiko ir 

pritraukti didesnį jų skaičių, juolab, kad vertingų ir lankytinų objektų yra kiekvienoje 

savivaldybėje. 
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5. Lankytojų ir viešieji WC 

Daugelyje regionuose esančių objektų yra įrengti biotualetai, kuriuose nėra palaikoma 

minimali švara ir neužtikrinami higieniniai reikalavimai. Tai pat pastebima, kad daug kur 

biotualetai nėra maskuojami ir gadina bendrą objekto vaizdą. 

Bendras šalies vidurkis 1,95, labiausiai turistų lankomose savivaldybėse vidurkis – 2,36, 

o mažiausiai lankomose savivaldybėse tik 1,76. Vadinasi viešieji tualetai, ypač švara ir 

bendroji tvarka vis dar yra svarbi visos Lietuvos turizmo infrastruktūros problema. 

 

 

6. Pritaikymas neįgaliesiems 

Pritaikymas neįgaliesiems yra tvarkytinas daugelyje turistinių objektų, neišskiriant ir 

aktyvioms pramogoms skirtų objektų – daugelyje Vakarų Europos šalių, JAV ypatingas 

dėmesys skiriamas įvairių pramogų pritaikymui judėjimo apribojimų turintiems 

keliautojams. Juo labiau, kad vidutinis statistinis turisto amžius didėja ir reikia numatyti 

infrastruktūrinius patobulinimus, kurie ateityje bus vis svarbesni. 

Bendras šalies vidurkis 3,04, daugiausiai turistų lankomose savivaldybėse vidurkis 3,37, 

o mažiausiai lankomose – 2,89 balo. 

 

7. Atsiskaitymo galimybės 

Vis dar yra daug objektų kuriuose nėra galimybės atsiskaityti kortele, nepaisant to, kad 

Lietuvoje išvystytos įvairios Fintech paslaugos. Manome, kad trūksta žinių, patirties ir 

būtinai turi būti rengiami mokymai tiek privačių, tiek ir valstybinių objektų šeimininkams.  

Bendras šalies vidurkis 2,67, daugiausiai turistų lankomose savivaldybėse vidurkis 3,09, 

o mažiausiai lankomose – 2,31 balo. 

 

 

8. Teikiamos paslaugos 

Pagrindinė teikiamų paslaugų problema yra jų trūkumas. Lietuvoje turistams yra labai 

mažai galimybių išleisti pinigus spontaniškai.  

Visgi turistų srautai yra pakankamai maži, kad vienas objektas galėtų teikti paslaugas nuolatos. Tačiau šiai prob lemai 

spręsti yra nemažai pasaulyje pripažintų turistinių produktų kūrimo būdų (rinkodaros integracijos, kultūros keliai), 

kuriuos rekomenduotume pradėti taikyti. Bendras šalies vidurkis 2,63, daugiausiai turistų lankomose savivaldybėse 

vidurkis 3,04 balo, o mažiausiai lankomose tik 2,35 balo. 

Svarbu pažymėti, kad būtent teikiamos paslaugos sudaro prielaidas pajamų, gaunamų iš turizmo augimui, todėl 

neužtikrinus paslaugų skaičiaus ir prieinamumo pajamos liks nedidelės.  
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IV. Vertinimo rezultatai ir išvados 
Turizmo infrastruktūros vertinimas buvo atliekamas 54 savivaldybėse ir 6 didmiesčiuose.  

Atlikti darbai: 

• Sudarytas vertintinų objektų sąrašas. Remiantis praeitų metų sąrašu, bendradarbiaujant su turizmo 

informacijos centrais buvo papildytas sąrašas iki dviejų tūkstančių objektų.  

• Papildomi objektai buvo atrinkti remiantis informacija pateikiama oficialiuose rajonų turizmo puslapiuose, 

svetainėse welovelithuania.com ir TripAdvisor.com 

• 39 turizmo informacijos centrai iš 60 patvirtino parinktą objektų sąrašą. 

• Buvo atliktas fizinis infrastruktūros vertinimas aplankant visus objektus š. m. liepos – rugpjūčio mėnesiais. 

Tyrimo metodologija buvo koreguota nežymiai siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą su praeitų metų 

vertinimu. 

• Liepos ir rugpjūčio mėnesiais (tuo pačiu metu) buvo atliktas skaitmeninis turizmo infrastruktūros vertinimas. 

• Duomenys buvo pildomi objekto kortelėse. 

• Fizinio ir skaitmeninio vertinimo duomenys buvo suvesti į vieną lentelę (po vieną skaitmeniniam ir fiziniam 

vertinimams) 

Išvados dėl tyrimo metodologijos: 

• Sudarę turistinių objektų sąrašą ir fiziškai apžiūrėję objektus, nustatėme, kad turistinių objektų skaičiaus 

kiekvienoje savivaldybėje nustatymo metodika ateityje turėtų būti tobulinama. Iki šiol vertinamų objektų skaičius 

buvo nustatomas pagal turistų nakvynių skaičių regione. Tačiau didelis nakvynių skaičius jokiu būdu negali būti 

prilygintas dideliam turistų skaičiui (Marijampolė, Mažeikiai ir nemažai kitų miestų pritraukia verslo keliautojus, o 

ne turistus). Buvo nustatyta, kad nepaisant aukšto nakvynių skaičiaus rajonai iš tiesų neturi tiek daug turistinių 

objektų, kurie trauktų lankytojus ir galėtų būti vertinami. 

• Atlikę analizę nustatėme, kad dalis rodiklių yra pertekliniai, ypač vertinant WC ir parkavimą. Neįmanoma įvertinti 

parkavimo vietų dydžio, manevravimo patogumo ar kultūros. Vertinant tualetus daugelis reikalavimų yra tinkami 

miesto tualetuose, bet ne rajone esančiuose gamtos objektuose.  

• Parkavimo aikštelės yra miestams ir miesteliams būdinga infrastruktūra, bet ne visuose gamtos objektuose gali 

būti įrengiamos parkavimo aikštelės užtikrinant vietų žymėjimą, lygią dangą. Prie daugelio gamtos objektų, kurie 

yra svarbus lankytinų objektų tipas, būtų netvaru rengti asfaltuotas aikšteles, o norint jas įrengti prie istorinių 

gamtos objektų (piliakalnių) reiktų atlikti archeologinius kasinėjimus. Taip pat Lietuvoje yra daug objektų, iki kurių 

nėra asfaltuoto kelio, tad vargu ar už miesto esančiuose objektuose yra aktualus toks detalus parkavimo 

vertinimas. 

• Nustatytas perteklinis reikalavimas šiukšliadėžių kiekiui, kuris neužtikrina ES žaliojo kurso. Prie gamtos objektų 

neturėtų būti galimybės išmesti šiukšles – t.y. keliautojai neturėtų palikti šiukšlių šalia piliakalnio. Pirma, tai nėra 

tvaru, antra, per daug sudėtinga administruoti. Šalia daugelio gamtos objektų esančios šiukšliadėžės yra 

perpildytos ir reta savivaldybė užtikrina jų valymą, turistams nėra malonu matyti šiukšlių kalnus, o bendrai 

šiukšliadėžės buvimas neužtikrina objekto lankymo patogumo. 

• Daug kur kartojasi pėsčiųjų takų rodiklis (prie susisiekimo, objekto būklės ir prie tvarkos). 

• Taikoma nuolaida neturėtų būti vertinama kartu su turizmo infrastruktūra. Daug kur nuolaidos taikomos dėl 

valstybinių reguliavimų, be to, daugelis vertintų objektų yra nemokami. Nuolaidos vertinimas yra labai abejotinas 

kriterijus, kadangi egzistuoja daug daugiau nuolaidų tipų – senjorams, išankstinio užsakymo, grupinė, akcijos, 

tad nėra teisinga vertinant infrastruktūrą vertinti visas ar, ypač pasirinktinas, nuolaidas. 
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• Vaikų žaidimo aikštelė arba užsiėmimas vaikams galėtų būti tik kaip papildoma objekto vertė, nes daugelyje 

objektų jų nėra ir ne visur gali būti – tarkim gamtos objektai, takai savo prigimtimi yra skirti aktyviam šeimos 

poilsiui, net jei ten nėra specialiai įrengtos žaidimų aikštelės. 

• Darbuotojų darbo vertinimas gali būti atliekamas tik rengiant didesnės apimties slaptų pirkimų tyrimą. Vertinant 

infrastruktūrą neturėtų būti vertinama aptarnavimo kultūra. 

Tyrimo ir ypač duomenų apibendrinimo metu buvo siekiama užtikrinti duomenų palyginamumą, todėl rodikliai 

nebuvo iš esmės keičiami, tačiau manome, kad ateities tyrimuose reiktų atsižvelgti į šiuos pastebėjimus. 

Išvados, atlikus turizmo objektų fizinį vertinimą: 

Atlikus 2022 metų tyrimą išryškėjo žymi atskirtis tarp objektų kategorijų bei skirtingų kriterijų vertinimų. Siekiant 

gerinti lankytojų patirtį, svarbu stiprinti silpnąsias vietas.  

Bendrieji kriterijai – pasiekiamumas, tvarka, ženklinimas – yra teigiamai įvertinti daugelyje objektų. Tačiau viešieji 

tualetai, objektų darbo valandos, judėjimo negalią turinčių turistų apsilankymo patirties gerinimas, šeimų turizmas bei 

požiūris į keliautojus su augintiniais vis dar išlieka aktualia problema.  

Fizinio vertinimo metu buvo nustatyta, kad bendras šalies vidurkis yra 2,71 balo, ir tai yra žemesnis vertinimas 

lyginant su praėjusiai metais (2,78). Tačiau daugiausia turistų sulaukiančios grupės (virš 50.000 turistų per metus) 

vidurkis pakilo, lyginant su 2021 metais. Buvo 2,95, o 2022 – 3,05. Daugiau nei 15.000 turistų sulaukiančių savivaldybių 

grupėje rezultatas irgi pagerėjo, tačiau suprastėjo mažiau turistų sulaukiančių savivaldybių rezultatai. 

➢ Grupė virš 50.000 turistų nakvynių per metus – 3,05 (buvo 2,95) 

➢ Grupė virš 15.000 turistų nakvynių per metus – 2,80 (buvo 2,77) 

➢ Grupė virš 5.000 turistų nakvynių per metus – 2,62 (buvo 2,71)  

➢ Grupė iki 5.000 turistų nakvynių per metus – 2,52 (buvo 2,73) 
 

Šie rezultatai atskleidžia tam tikrus dėsningumus: 

• Savivaldybės, sulaukiančios daugiau turistų labiau vertina turistų nešamą finansinę grąža ir daugiau investuoja į 
visų objektų infrastruktūros plėtrą.  

• Mažiau turistų sulaukiančiose savivaldybėse yra labai dideli skirtumai tarp kelių pagrindinių objektų ir visų kitų, 
dažniausiai išsidėsčiusių rajone. Atitinkamai šie objektai nesulaukia ne tik turistų, bet ir investicijų. 

• Pastebimas labai didelis atotrūkis tarp savivaldybių ir tai neužtikrina tvarios visos Lietuvos turizmo plėtros. 

Fizinio vertinimo metu vertinti bendrieji kriterijai susisiekimas, objekto būklė ir tvarka daugiau nei trimis balais įvertinti 

daugiausia sulaukiančiose turistų savivaldybėse – pirmose trijose grupėse. Tačiau vertinant savivaldybes sulaukiančias 

iki 5.000 turistų pastebimas neženklus bendrųjų kriterijų vertinimo kritimas – ypač pastebima, kad susiekimo galimybių 

vertinimas mažesnis nei trys balai daugelyje savivaldybių. 

Darbo laiko vertinimo intervalas nėra vienodas – tarp 2,32 ir 3,06 balų. Prasčiausiai vertinti viešieji tualetai – atitinkamai 

tarp 1,76 ir 2,36 balų priklausomai nuo savivaldybėje sulaukiamų turistų skaičiaus. Pernai metais šis vertinimas buvo 

panašus – tarp 1,84 ir 2,26 balų.  

➢ Grupė virš 50.000 turistų nakvynių per metus – 2,36 (buvo 2,26) 

➢ Grupė virš 15.000 turistų nakvynių per metus – 1,95 (buvo 1,99) 

➢ Grupė virš 5.000 turistų nakvynių per metus – 1,84 (buvo 1,84) 

➢ Grupė iki 5.000 turistų nakvynių per metus – 1,76 (buvo 1,98) 

Viešieji tualetai yra itin svarbi infrastruktūros dalis ir džiugu, kad savivaldybės investuoja į 

viešųjų tualetų prieinamumo didinimą. 

 



 

158 

 

Įvertinus papildomus kriterijus, kurių vertė nebuvo atspindėta bendrame vidurkyje nustatyta: 

• Iš 1994 vertintų objektų, tik 284 buvo privatūs; 

• 510 buvo mokamų objektų; 

• 828 yra istorinę vertę turintys objektai; 

• 380 yra gamtinę vertę turintys objektai ir 205 objektai įvertinti kaip taikantys inovacijas. 

Daugiausiai istorinę vertę turinčių objektų yra Vilniaus miesto savivaldybėje (55), Kauno miesto savivaldybėje (38), 

Palangos miesto savivaldybėje (31) ir Kretingos rajono savivaldybėje (29). Daugiausiai gamtinę vertę turinčių objektų 

yra taip pat Vilniaus miesto savivaldybėje (27), Neringos savivaldybėje (24), Klaipėdos miesto savivaldybėje (16) ir 

Birštono rajono savivaldybėje (14).  

Darbo laikas (šalies vidurkis – 2,64). Pati didžiausia turistinių objektų problema yra darbo laikas, kuris turėtų būti 

pritaikytas lankytojų patogumui, tačiau tai nėra įgyvendinta daugelyje Lietuvos regioninių objektų. Savivaldybės 

turėtų užtikrinti, kad objektų  

darbo laikas būtų labiau pritaikytas turistams, galbūt tam reiktų pasitelkti ir skaitmenines priemones.  

Viešieji tualetai (šalies vidurkis – 1,95). Didelė Lietuvos turistinių objektų silpnybė – viešieji tualetai. Vertinant šias, 

labai svarbias, turistams skirtas paslaugas pastebėti keli esminiai neatitikimai: 

- Tualetų nėra arba jie yra užrakinti; 

- Tualetai yra, bet juose nėra minimalių higienos reikalavimus atitinkančių priemonių; 

- Pastatyti biotualetai, tačiau jie nėra niekaip pridengti ir vizualiai teršia aplinką.  

Labai gerai, kad šalia gamtos objektų atsirado viešieji tualetai, tačiau sprendžiant esminę patogumo problemą, 

reiktų nepamiršti ir estetinio klausimo. Šiuo metu viso pasaulio turistinių objektų valdytojai siekia užtikrinti kaip galima 

didesnę objekto sklaidą, o ryškūs tualetai dažnu atveju neatrodo gerai ir gali net gadinti nuotraukas. 

Pritaikymas neįgaliesiems (šalies vidurkis 3,04 ir 2,89 savivaldybėse pritraukiančiose iki 15 000 turistų per 

metus). Už miestų ir miestelių esantys objektai yra mažiau patogūs lankytojams su ribotos judėsenos poreikiais. Visi 

objektai turėtų sudaryti sąlygas ribotos judėsenos lankytojams apsilankyti objektuose. Siekiant pritraukti visus 

lankytojus bei gerinti jų apsilankymo patirtį, didžioji dalis turizmo objektų turėtų būti pritaikyti žmonėms su judėjimo 

apribojimais. Juolab, kad daug kur ES tam jau pritaikyti ir aktyvaus poilsio paslaugas teikiantys objektai. 

Atsiskaitymas (šalies vidurkis 2,67). Fizinio vertinimo metu aiškinantis problemos esmę buvo nustatyta, kad ne visi 

objektai, kurie dėl to buvo prastai vertinami, realiai gali turėti tokio atsiskaitymo galimybę (dėl mažos apyvartos, dėl 

interneto ryšio nebuvimo), todėl rekomendacijose pateikiame alternatyvius problemos sprendimo variantus. Siūlome iš 

esmės ir kompleksiškai spręsti atsiskaitymo muziejuose klausimą diegiant pažangius atsiskaitymo metodus 

(programėles). 

Nuorodos į objektus. Objektų vertinimas – rudasis ženklas – yra gera, tačiau ne visai šiuolaikinėmis sąlygomis tinkanti 

priemonė, kuri turėtų būti papildyta aiškesniu objektų ženklinimu bei ženklais, tinkančiais užsienio turistams. Visi 

objektai ženklinami vienodais rudais, objektą žyminčiais ženklais lietuvių kalba. Tačiau Lietuvoje daugėja keliautojų iš 

kaimyninių šalių. Be to daugelis rajonų tikslingai įgyvendina kaimyninio bendradarbiavimo projektus siekiant pritraukti 

turistų iš kaimyninių šalių, o pastarieji retai skaito lietuvių kalba. Taip pat vienodai vertinami ir labai didelės ir mažos 

vertės turistiniai objektai, todėl, remiantis kai kuriose Europos šalyse taikoma praktika, rekomenduojame įvesti 

papildomą ženklinimą. Įvažiuojant į rajoną turėtų būti žemėlapiai ir informacinės lentos išskiriančios svarbiausius rajono 

objektus. 

Atlikus skaitmeninės infrastruktūros vertinimą buvo nustatyta: 

Šiais metais atlikus pilotinį tyrimą, buvo padarytos išvados, kad daugelis kriterijų negali būti vertinami. Vertinant 

kiekybinius infrastruktūrai priskirtinus rodiklius, turėtų būti vertinami tik trys kriterijai – svetainės, socialinių tinklų 

paskyros turėjimas ir nuolatinė priežiūra, bei informacijos teikimas svetainėje TripAdvisor (taip pat ir prašymas svečių 

ten įvertinti objektą, bet toks ženklinimas jau būtų fizinės infrastruktūros papildoma vertė). 
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Ne visi objektai turėtų turėti savo svetainę ar socialinę paskyrą, daug kur užtenka informacijos pateikiamos 

turizmo informacijos centro svetainėje (piliakalniai, gamtos objektai, aikštės ir kiti objektai, kurie yra lankomi tik lauke). 

Buvo nustatytas ir vienas specifinis vertinimo ribojimas – daugelis bažnyčių turi savo internetinius tinklapius ir net 

socialinių tinklų paskyras, tačiau jos skirtos parapijiečiams, o ne turistams.  

Vertinimo metu nustatyta, kad iš esmės skiriasi mokamų ir nemokamų objektų skaitmeninė infrastruktūra – t.y. 

visi mokami objektai turi savo internetines svetaines ar socialinių tinklų paskyras ir jas prižiūri. Geriausiai vertinti 

muziejai, kurie pandemijos metu skaitmenino daug teikiamų paslaugų. Kita dalis išskiriamų objektų – gamtos ir istorijos 

paminklai priklausantys savivaldybėms –dažniausiai neturi atskiros svetainės, bet informacija apie juos pateikiama 

turizmo informacijos centrų puslapiuose. 

Rekomendacijos 

Nuorodos 

1. Įvažiuojant į rajoną svarbiausių lankytinų objektų turi būti pateiktas svarbiausių objektų sąrašas. Panašų 

ženklinimą jau turi Telšių apskritis. 

2. Pagrindiniai rajono lankytini objektai galėtų turėti didesnį ženklą su nuotrauką arba piešiniu, bet pakankamai 

aiškiai parodančiu, koks tai objektas, ne schema. Labai svarbu, kad turistas suprastų, kad tai svarbus rajono 

turizmo objektas ir jo nepraleistų. 

Žinomumas 

Vertinant šiuolaikinio keliautojo poreikius ir informacijos paieškos būdus labai svarbu padaryti kaip galima daugiau 

nuotraukoms skirtų vietų, jas ženklinant, viešinant rajono prekės ženklą. Taip būtų kuriamos “instagraminės“ vietos, 

kurios užtikrintų objektų lankomumą. 

Atsiskaitymas, darbo laikas ir mokamos paslaugos 

Turizmo objektai turi tapti labiau prieinami turistams ir juose turistai turėtų turėti galimybę išleisti pinigų. 

1. Skaitmeninant paslaugas, diegiant inovatyvias ekspozicijas reiktų pradėti kurti ir atsiskaitymui skirtas inovacijas. 

Šiuo metu Lietuvoje yra daug paslaugų už kurias galima susimokėti telefonu – viešasis transportas, trumpalaikė 

automobilio nuoma. Todėl mes siūlome diegti panašią aplikaciją ir muziejuose ar kituose mokamuose objektuose, 

pradedant nuo valstybės valdomų objektų. 

2. Ypač svarbu užtikrinti gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavimą – tai pats paprasčiausias būdas suteikti turistui 

paslaugą.  

3. Kadangi daugelis mažuose miesteliuose esančių muziejų nedirba sekmadieniais, turistams yra sudėtinga 

susipažinti su ekspozicija, o muziejai praranda gautinas pajamas. Todėl reikia ieškoti naujų būtų, kaip užtikrinti 

ekspozicijos prieinamumą. 

- Įveiklinti objektus – jei juose būtų galimybė dirbti menininkams, gal jie galėtų užtikrinti tai, kad muziejai 

būtų atidaryti kiekvieną dieną turizmo sezono metu. 

- Naudoti programėles ne tik mokėjimui už paslaugas (bilietą), bet ir muziejaus atidarymui. Tai yra labai 

jautrus ir ilgalaikių sprendimų reikalaujantis planas, tačiau vertinant globalų pasaulio skaitmenizavimą apie 

tai turi būti kalbama. Fizinis darbuotojų buvimas yra vis rečiau pasitaikanti paslauga, o muziejaus 

darbuotojai galėtų rūpintis ekspozicijos tobulinimu, o ne turistų įėjimo kontrole. Yra daug pavyzdžių, net 

turizmo sektoriuje, kur puikiai veikia skaitmeniniai sprendimai – automobilių nuoma, apgyvendinimo 

paslaugos, maitinimo paslaugos. Suprantame, kad muziejai yra sudėtingesni objektai, ir juose svarbus 

saugumo aspektas, tačiau tai yra lengviau išsprendžiamas klausimas nei vidutiniškai apmokamų 
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darbuotojų pritraukimas. Visame pasaulyje pastebima tendencija, kad mažai apmokamų specialistų 

darbas skaitmenizuojamas, o darbuotojų protiniai resursai išnaudojami kuriant pridėtinę vertę. 

Viešieji tualetai 

Labai svarbu užtikrinti tris esminius kriterijus: 

- WC buvimą. 

- Švarą ir pagrindines higienos priemones. 

Estetinį vaizdą. Yra daug tvarių būtų, kaip galima būtų izoliuoti biotualetus – krūmai, tvorelės, gėlės. Šalia kiekvieno 

objekto galima rasti būdų kaip užtikrinti tinkamą ženklinimą ir tuo pačiu izoliuoti patį biotualetą. Šių keturių kriterijų 

tobulinimas iš esmės pagerintų turistinio objekto infrastruktūrą ir užtikrintų patogų objekto lankymą.  
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Priedai 
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1 Priedas. Skaitmeninio savivaldybių turistinių objektų išsivystymo 
lygio duomenys pagal savivaldybės reitingą 

  

Google 

vertinimas

Internetinės 

svetainės 

vertinimas

Socialinių tinklų 

(Facebook) 

vertinimas

TripAdvisor

Skaitmeninis 

savivaldybės turistinių 

objektų išsivystymo 

lygis

1 Mažeikių r. 0,95 0,99 1,00 0,00 0,74

2 Kauno m. 0,90 0,64 0,74 0,35 0,66

3 Vilniaus m. 0,80 0,42 0,68 0,40 0,57

4 Anykščių r. 0,83 0,41 0,59 0,21 0,51

5 Molėtų r. 0,82 0,36 0,46 0,29 0,48

6 Klaipėdos r. 0,80 0,45 0,60 0,08 0,48

7 Klaipėdos m. 0,67 0,55 0,55 0,11 0,47

8 Ignalinos r. 0,80 0,36 0,30 0,38 0,46

9 Druskininkų 0,74 0,28 0,55 0,17 0,44

10 Palangos m. 0,74 0,29 0,48 0,21 0,43

11 Marijampolės 0,79 0,28 0,52 0,08 0,41

12 Kauno r. 0,71 0,39 0,49 0,04 0,41

13 Kretingos r. 0,66 0,39 0,42 0,15 0,41

14 Ukmergės r. 0,76 0,15 0,47 0,21 0,40

15 Kelmės r. 0,85 0,30 0,42 0,00 0,39

16 Šakių r. 0,79 0,30 0,44 0,00 0,38

17 Biržų r. 0,78 0,23 0,29 0,16 0,36

18 Birštono r. 0,76 0,25 0,33 0,07 0,35

19 Kėdainių r. 0,78 0,29 0,30 0,04 0,35

20 Jonavos r. 0,73 0,29 0,37 0,00 0,35

21 Šiaulių m. 0,73 0,25 0,40 0,02 0,35

22 Kupiškio r. 0,70 0,32 0,33 0,00 0,34

23 Jurbarko r. 0,78 0,16 0,32 0,09 0,34

24 Panevėžio m. 0,58 0,20 0,51 0,05 0,34

25 Raseinių r. 0,77 0,24 0,27 0,03 0,33

26 Neringos 0,64 0,34 0,18 0,14 0,33

27 Elektrėnų 0,84 0,19 0,27 0,00 0,32

28 Alytaus m. 0,71 0,20 0,32 0,07 0,32

29 Trakų r. 0,76 0,20 0,27 0,06 0,32

30 Akmenės r. 0,67 0,32 0,29 0,00 0,32

31 Rokiškio r. 0,75 0,20 0,26 0,06 0,32

32 Utenos r. 0,75 0,12 0,30 0,08 0,31

33 Lazdijų r. 0,63 0,29 0,15 0,11 0,30

34 Kaišiadorių r. 0,57 0,23 0,32 0,06 0,29

35 Joniškio r. 0,67 0,18 0,29 0,02 0,29

36 Širvintų r. 0,57 0,21 0,36 0,00 0,29

37 Šilalės r. 0,58 0,21 0,32 0,00 0,28

38 Šiaulių r. 0,73 0,07 0,27 0,02 0,27

39 Zarasų r. 0,77 0,12 0,12 0,06 0,27

40 Plungės r. 0,71 0,13 0,19 0,04 0,27

41 Prienų r. 0,62 0,21 0,21 0,01 0,26

42 Vilkaviškio r. 0,62 0,10 0,33 0,00 0,26

43 Telšių r. 0,71 0,23 0,10 0,02 0,26

44 Kazlų Rūdos 0,55 0,14 0,36 0,00 0,26

45 Radviliškio r. 0,73 0,16 0,13 0,03 0,26

46 Skuodo r. 0,62 0,17 0,17 0,07 0,26

47 Panevėžio r. 0,48 0,22 0,27 0,06 0,26

48 Varėnos r. 0,61 0,22 0,13 0,04 0,25

49 Pasvalio r. 0,52 0,24 0,20 0,04 0,25

50 Vilniaus r. 0,64 0,10 0,19 0,06 0,25

51 Rietavo 0,73 0,13 0,09 0,01 0,24

52 Pakruojo r. 0,56 0,11 0,21 0,04 0,23

53 Tauragės r. 0,58 0,21 0,08 0,00 0,22

54 Šilutės r. 0,52 0,21 0,11 0,02 0,21

55 Alytaus r. 0,57 0,08 0,10 0,06 0,20

56 Švenčionių r. 0,62 0,08 0,05 0,00 0,19

57 Kalvarijos r. 0,31 0,17 0,19 0,05 0,18

58 Pagėgių 0,42 0,05 0,23 0,00 0,18

59 Šalčininkų r. 0,43 0,04 0,22 0,00 0,17

60 Visagino m. 0,54 0,00 0,00 0,00 0,13

Savivaldybės pavadinimas

Nacionalinis vidurkis

Vidutinė vertinimų 

reikšmė
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Susisiekite su mumis 

• +370 5 250 8250 

• info@lithuania.travel 

• Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva 

lithuania.travel 

Lithuania. Real is beautiful Lietuva. O čia ar buvai? Keliauk Lietuvoje 
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