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1. TECHNINIAI APKLAUSOS DUOMENYS. 

METODIKA, IMTIS, RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKOS 
 

 

1.1. Metodika 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų 

kompanija „Baltijos tyrimai“ 2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais atliko Neringos lankytojų apklausą.  

Apklausa siekta išsiaiškinti: 

- Neringos lankytojų portretą;  

- kasdienes poilsio ir laisvalaikio leidimo praktikas;  

- atvykimo motyvus;  

- ankstesnių apsilankymų patirtis;  

- biudžetą; laisvalaikio geografiją;  

- bevariklio transporto naudojimą ir dviračių infrastruktūros vertinimą;  

- paplūdimių infrastruktūros vertinimą ir saugumo jausmą;  

- kultūrinos vartojimo lygį apsistojimo Neringoje metu;  

- lankytinų kultūros ir gamtos objektų trauką;  

- asociacijas, susijusias su Neringa;  

- planus apsilankyti Neringoje kitais metas;  

- projekto „Neringa – Lietuvos kultūros sostinė 2021“ informacinės kampanijos apimtis. 

Klausimyną sudarė 27 teminiai klausimai ir 7 klausimai apie respondentų socialines demografines 

charakteristikas. Apklausa vyko 4 vietovėse – Nidoje, Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje. Buvo 

apklausti į šiuos miestelius atvykę 18 metų ar vyresni lankytojai. 

Apklausa vykdyta naudojant asmeninio interviu metodą. Apklausa vyko viešose vietose, kur buvo 

galima saugiai bendrauti su Neringos lankytojais – paplūdimyje, miškelyje, kieme, gatvėje, lauko 

kavinėje ir pan. Iš šeimos buvo apklausiamas vienas narys (18 metų ir vyresnis). Apklausa vyko 

lietuviškai.  

Vidutinė interviu trukmė – apie 20 min. 

Apklausos pradžia: 2020 rugpjūčio 11 d.  

Apklausos pabaiga: 2020 rugsėjo 15 d. 

 

Lankytojų apklausos metodiką, klausimyną ir ataskaitą parengė Klaipėdos universiteto Socialinių 

pokyčių studijų centras.  

 

1.2. Imtis 

Iš viso apklausta 500 Neringos lankytojų: Nidoje – 250; Juodkrantėje – 149; Preiloje – 49; Pervalkoje 

– 52. Imtis nustatyta pagal gyvenvietėse gyventojų skaičių proporcijas. 

Imties dydis leidžia apibendrinti duomenis visiems tuo metu Neringoje lankytojams su +/- 4,36 proc. 

paklaida. (Remiamasi prielaida, kad 2020 m. lankytojų skaičius buvo ne mažesnis nei 2019 m.). 



 

Imties socialinės demografinės charakteristikos 

 Respondentų 
skaičius 

Procentinė dalis 

Kur apsistojo Neringoje 

Nida 250 50.0 

Juodkrantė 149 29.8 

Preila 49 9.8 

Pervalka 52 10.4 

Lytis 

Vyrai 273 54.6 

Moterys 227 45.4 

Amžiaus grupės 

iki 25 m. 24 4.8 

25-34 m. 89 17.8 

35-44 m. 142 28.4 

45-54 m. 83 16.6 

55-64 m. 56 11.2 

65 m. ir daugiau 106 21.2 

Išsilavinimas 

Vidurinis 33 6.6 

Profesinis (profesinė mokykla, vidurinis su profesine kvalifikacija) 22 4.4 

Aukštesnysis (technikumas, aukštesniosios mokyklos) 132 26.4 

Neuniversitetinis aukštasis (kolegija) 75 15.0 

Universitetinis aukštasis – bakalauro laipsnis 119 23.8 

Universitetinis aukštasis – magistro laipsnis ar jam prilygstanti 
profesinė kvalifikacija 

105 21.0 

Mokslų daktaras 10 2.0 

Neatsakė 4 0.8 

Pajamos (vieno asmens per mėn.) 

iki 600 eurų 57 11.4 

600-1000 eurų 109 21.8 

1000-1500 eurų 67 13.4 

1500-2000 eurų 49 9.8 

daugiau 2000 eurų 54 10.8 

Nenurodyta 164 32.8 

Iš kur atvyko 

Vilnius 122 24.4 

Kaunas 69 13.8 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 63 12.6 

Kiti didesni miestai 73 14.6 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 155 31.0 

Atvykę iš užsienio 13 2.6 

Nenurodyta 5 1.0 

Atvyko vienas ar su grupele 

Vienas 65 13.0 

Kartu su vaikais 164 32.8 

Kartu su kitais suaugusiais, bet be vaikų 271 54.2 

Užsiėmimas 

Darbininkas (- ė), techninis darbuotojas (- a) 38 7.6 

Specialistas (- ė), tarnautojas (- a) 211 42.2 

Aukščiausio ar vidutinio lygio vadovas (- ė) 77 15.4 

Ūkininkas (- ė) 19 3.8 

Turi savo verslą, įmonės savininkas (-ė) 81 16.2 

Pensininkas, pensininkė (nedirbantis / i) 34 6.8 

Moksleivis (- ė), studentas (- ė) 15 3.0 

Namų šeimininkė, vaiko priežiūros atostogose 15 3.0 

Bedarbis (- ė) 4 0.8 

Neatsakė 6 1.2 

 

 



 

 

1.3. Apibendrinimo galimybes ir ilgalaikių tendencijų vertinimas 

Vertinant 2020 m. duomenis svarbu atsižvelgti į COVID-19 pandemijos sukeltą efektą turizmo 

sektoriuje, kai daugelis Lietuvos gyventojų buvo priversti pasilikti Lietuvoje dėl įvestų ribojimų 

kelionėms į užsienį. Tikėtina, kad šis efektas pirmiausiai atsikleidžia išlaidose ir pirmą kartą 

poilsiaujančiųjų Nidoje elgsenoje.  

Kai kurie apklausos klausimai leidžia sugretinti 2020 m. apklausos duomenis su 2005 m. atlikta Kuršių 

nerijos lankytojų apklausa ir įvertinti įvykusias permainas ilgalaikėje perspektyvoje. Esminis skirtumas 

tarp 2005 ir 2020 m. apklausų yra tai, kad 2005 m. apklausoje apklausti ir užsienio turistai, o 2020 m. 

apklausa susitelkė tik ties atvykėliais iš Lietuvos arba Lietuvos Respublikos gyventojais, kurie atvyko iš 

užsienio. Sugretinant dviejų apklausų duomenis reikia atsargiai vertinti akivaizdžia akimi matomus 

skaičių skirtumus, nes užsienio ir vietos turistams būdingi netapatūs elgsenos modeliai. 

  



2. LANKYTOJŲ TIPAI 

Atsižvelgiant į lankymosi reguliarumą, apsistojimo trukmę ir ketinimus apsilankyti Neringoje 

artimiausioje ateityje, galima išskirti keturis lankytojų tipus. 

 

1 pav. Neringos lankytojų tipai ir jų dalis bendroje imtyje 

 

1. Neringos fanai. Tai reguliarūs lankytojai, kurie poilsiauti į Neringą atvyksta kasmet ir kaskart 

apsistoja ilgesniam laikotarpiui. Šie lankytojai ketina atostogauti Neringoje ir kitais metais.  

Tai yra 35-44 m. amžiaus lankytojai, kuriems būdingas universitetinis išsilavinimas, dažniausiai 

atvykstantys iš Vilniaus ir Kauno. Jų ir jų šeimos narių vidutinės mėnesio pajamos yra apie 1200 

eurų. Jie dažniausiai atostogauja su savo vaikais. Vidutiniškai apsistoja 7 dienoms. Nors 

gausiausiai jie lankosi Nidoje ir Juodkrantėje, apie trečdalis jų pasirenka atostogoms ir Preilą 

bei Pervalką. Vidutiniškai per dieną toks lankytojas Neringoje palieką apie 75 eurus. 

2. Neringos mėgėjai/iškylautojai. Tai irgi reguliarūs lankytojai, tradiciškai apsilankantys 

Neringoje kiekvienais metais, bet jų vizitų trukmė dažniausiai neperžengia 3 dienų. Šie 

lankytojai ketina atostogauti Neringoje ir kitais metais.  

Šiai kategorijai dažniausiai priklauso arba jauni 25-34 m. amžiaus, arba vyresni nei 64 m. 

amžiaus lankytojai. Jiems būdingas neuniversitetinis aukštesnysis išsilavinimas bei 

universitetuose įgytas bakalauro laipsnis. Jų vidutinės mėnesio pajamo yra apie 1050 eurų. Jie 

dažniausiai atvyksta iš mažesnių Lietuvos miestelių ir gyvenviečių, be vaikų, bet su draugais 

arba vieni. Jie vidutiniškai apsistoja dviem dienoms ir per dieną išleidžia apie 130-140 eurų. Jie 

labiausiai mėgsta Nidą, kai mažesni miesteliai labai retai papuola  jų maršrutą. 

3. Proginiai poilsiautojai. Lankytojai į Neringą atvykstantis tik kartas nuo karto. Dalis šių 

lankytojų apklausos metu Neringoje lankėsi pirmą karą, bet yra apsisprendę atvykti čia 

atostogauti kitais metais. Kita dalis apsistojo Neringoje ne pirmą kartą, tačiau abejoja dėl savo 

vizito į šią vietove kitais metais.  

Ši lankytojų kategorija labai panaši į Neringos mylėtojus, tik išsiskiria apsistojimo trukme ir 

platesne apsistojimo geografija. Nors jų gausu Nidoje, jų dažniau aptiksime Pervalkoje ir 

Juodkrantėje. Tai pat jie dažnai pasiima su savimi atostogauti mažamečius vaikus. Tai yra apie 

34-44 m. amžiaus ir vyresni nei 64 m. amžiaus lankytojai, kurių mėnesio pajamos sudaro apie 

1100 eurų. Vidutinė šių lankytojų vizito trukmė – 4 dienos. Per dieną jie Neringoje palieka apie 

110 eurų.  

4. Atsitiktiniai lankytojai. Tai tokie lankytojai, kurie apklausos metu Neringoje lankėsi arba 

atostogavo pirmą kartą, tačiau neketina joje atostogauti kitais metais arba yra neapsisprendę. 

Jų vizito trukmė 2020 m. labai varijavo nuo vienos dienos apsilankymo iki savaitės atostogų. 

Tai 45-54 m. lankytojas, kuriam būdingas vidurinis ir žemesnis išsilavinimas. Jo vidutinės 

mėnesio pajamos yra 700 eurų. Vidutiniškai apsistoja 5 dienoms, o vienos dienos biudžetas 

yra apie 60 eurų. 

35.6%

11.8%

47.4%

5.2%

Neringos fanai

Mėgėjai/iškylautojai

Proginiai lankytojai

Atsitiktiniai lankytojai



 

 

Lentelė 1. Svarbiausios socialinės charakteristikos, būdingos konkrečiam lankytojų tipui  

(proc. pasiskirstymas konkrečioje lankytojų kategorijoje) 

 Fanai Mėgėjai 
/Iškylautojai 

Proginiai 
lankytojai 

Atsitiktiniai 
lankytojai 

Amžiaus grupės     

iki 25 m. 5.6% 8.5% 2.5% 11.5% 

25-34 m. 17.4% 22.0% 16.9% 19.2% 

35-44 m. 28.1% 20.3% 32.9% 7.7% 

45-54 m. 19.7% 16.9% 13.1% 26.9% 

55-64 m. 14.0% 10.2% 8.4% 19.2% 

65 m. ir daugiau 15.2% 22.0% 26.2% 15.4% 

Išsilavinimas     

Vidurinis 3.4% 11.9% 6.8% 15.4% 

Profesinis (profesinė mokykla, vidurinis su profesine 
kvalifikacija) 

4.5% 1.7% 3.4% 19.2% 

Aukštesnysis (technikumas, aukštesniosios mokyklos) 18.5% 28.8% 33.3% 11.5% 

Neuniversitetinis aukštasis (kolegija) 9.6% 15.3% 19.4% 11.5% 

Universitetinis aukštasis – bakalauro laipsnis 28.1% 23.7% 21.1% 19.2% 

Universitetinis aukštasis – magistro laipsnis ar jam prilygstanti 
profesinė kvalifikacija 

33.1% 16.9% 13.1% 19.2% 

Mokslų daktaras 2.2% 1.7% 1.7% 3.8% 

Pajamos (vieno asmens per mėn.)     

iki 600 eurų 14.0% 15.0% 16.5% 42.9% 

600-1000 eurų 33.8% 35.0% 29.5% 38.1% 

1000-1500 eurų 19.1% 12.5% 25.2% 4.8% 

1500-2000 eurų 15.4% 22.5% 12.9% 4.8% 

daugiau 2000 eurų 17.6% 15.0% 15.8% 9.5% 

Iš kur atvyko     

Vilnius 36.0% 22.0% 15.2% 34.6% 

Kaunas 19.1% 13.6% 9.7% 15.4% 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 6.7% 13.6% 16.5% 15.4% 

Kiti didesni miestai 14.0% 18.6% 14.3% 11.5% 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 21.3% 30.5% 40.1% 15.4% 

Atvykę iš užsienio 2.2% 1.7% 2.5% 7.7% 

Kur apsistojo Neringoje     

Nida 37.6% 72.9% 52.7% 57.7% 

Juodkrantė 32.0% 22.0% 31.2% 19.2% 

Preila 16.3% 3.4% 5.9% 15.4% 

Pervalka 14.0% 1.7% 10.1% 7.7% 

Atvyko vienas ar su grupele     

Vienas 4.5% 18.6% 18.1% 11.5% 

Kartu su vaikais 44.4% 15.3% 28.3% 34.6% 

Kartu su kitais suaugusiais, bet be vaikų 51.1% 66.1% 53.6% 53.8% 

Kelioms naktims apsistojo     

Vienai dienai  25.4% 11.0% 19.2% 

1-2 naktims  74.6% 30.4% 11.5% 

3-4 naktims 29.9%  27.4% 34.6% 

5-7 naktims 53.7%  29.1% 30.8% 

8 ir daugiau naktų 16.4%  2.1% 3.8% 

 

  



 

 

3. APSILANKYMO NERINGOJE TIKSLAI 

2020 m. pagrindinės apsilankymo priežastys Neringoje priežastys yra poilsis. Šią priežastį nurodė 96,8 

proc. respondentų. Atostogos ir poilsis neretai derinami su kitais užsiėmimais – kaip išvykos į 

lankytinas vietas, apsilankymas Neringoje vykstančiuose renginiuose ar draugų/giminių lankymas.  

 

 

2 pav. Pagrindiniai apsilankymo Neringoje tikslai (respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus) 

 

Sugretinus 2005 m. ir 2020 m. apklausos duomenis, apsilankymo motyvai nedaug kuo skiriasi. 

Pavyzdžiui, 2005 m. 78,3 proc. pagrindiniu savo apsilankymo tikslu nurodė atostogas ir poilsį (2020 m. 

bendroje motyvų struktūroje tai sudaro 71 proc.), įžymybių apžiūrėjimas – 17,4 proc. (2020 m. – tai 

buvo 17,1 proc.). Ryškesnis pokytis apsilankymo tikslų struktūroje yra susijęs su tuo, kad auga švenčių 

ir renginių sektoriaus patrauklumas. Per 15 metų šis sektorius leido išauginti lankytojų skaičių 5 proc. 

(2005 m. lankymąsi kultūros renginiuose kaip pagrindinę priežastį nurodė 2,7 proc., tai 2020 m. – 7,4 

proc.). Nors pastarieji pokyčiai rodo, kad Neringa palengva įgyja šiek tiek labiau diversifikuotą pobūdį 

(auginamas kultūros vartojimas ir kultūros turizmas), visgi dominuojantys atvykstančiųjų tikslai išlieka 

stabilūs, susiję su gamtos objektais ir ramiu poilsiu.  

Pirmą kartą poilsiaujančių Neringoje pasirinkimai yra iš esmės susijęs su atostogomis. Tarp jų nebuvo 

nei vieno, kuris būtų čia atvykęs vedinas noro pabuvoti kokiame nors renginyje, kai tarp reguliariai 

besilankančių tokių buvo 11,1 proc. Taip pat juos mažiau domina ir lankytinos vietos. Jei tarp reguliarių 

lankytojų beveik ketvirtadalis užsiminė, kad jiems rūpi apžiūrėti lankytinas vietas, tai tarp pirmą kartą 

besilankančių tokių tebuvo tik apie 8,2 proc. 

Nors pagrindiniai apsilankymo Neringoje motyvai yra daugmaž vienodi, galima įžvelgti skirtumus tarp 

apsistojančių mažesnėse gyvenvietėse (Preila ir Pervalka) ir Juodkrantės. Noras ramiai pailsėti labiau 

dominuoja mažesnėse gyvenvietėse, kai lankytinų vietų apžiūrėjimas (pažintinis turizmas) ir noras 

sudalyvauti šventėse (kultūrinis turizmas) labiau būdingas tiems, kurie yra apsistoja Juodkrantėje. Ypač 

Preila išsiskiria tuo, kad čia apsistojusiems turistams svarbus poilsis - apie pramogas ir šventes užsiminė 

tik  2 proc. čia apsistojusių, kai Juodkrantėje tokių buvo 14,3 proc. 
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4. PAKARTOTINIAI APSILANKYMAI 

Nuo 2005 m. iki 2020 m. pakartotinai Neringoje besilankančių žmonių skaičius išaugo apie 23 proc. 

2005 m. 67 proc. visų besiilsinčių lietuvių Neringoje čia jau ilsėjosi ne pirmą kartą (33 proc. lietuvių 

turistų lankėsi pirmą kartą), kai 2020 m. šis skaičius siekė 90,2 proc. Todėl didžiąją dalį dabartinių 

Neringos lankytojų galima pavadinti reguliariais lankytojais. 

 

3 pav. Kiek kartų per paskutinius 3 metus respondentas lankėsi Neringoje 

 

90,2 proc. respondentų nurodė, kad per paskutinius 3 metus lankėsi ne primą kartą: 30,6 proc. – antrą 

kartą; 27,8 – trečią; 18,8 proc. – ketvirtą; 9,2 proc. čia viešėjo penkis ir daugiau kartų.  

Dažniau nei kitos lankytojų kategorijos Neringoje lankosi fanai. Per paskutinius 3 metus jie čia lankėsi 

apie 3 kartus (vidurkis – 3.28 karto). Šiek tiek rečiau čia lankosi iškylautojai (vidurkis – 2,68 karto) ir 

proginiai poilsiautojai (2.04 karto).  

86 proc. anksčiau Neringoje viešėjusių respondentų teko lankytis Nidoje, 51,2 proc. - Juodkrantėje, 

47,6 proc. - Preiloje ir 41,8 proc. - Pervalkoje.  

Visi respondentai (100 proc.), kurie į kurortą atvyko pakartotinai, yra lankęsi vasaros metu. Vidutiniškai 

vasaros metu apsistota 7 dienoms (mediana). Antras pagal populiarumą metų laikas yra ruduo. Apie 

16,6 proc. respondentų nurodė, kad jie čia pabuvojo būtent rudenį, dažniausiai apsistojant 6 dienoms. 

Žiemą ir pavasarį Neringa yra mažiau populiari – 1,2 proc. čia buvo anksčiau pavasarį, o 1,4 proc. – 

žiemą.  Dažniausiai ne turistinio sezono metu apsistojama 5 dienoms.  

Skirtingos gyvenvietės skirtingais metų laikais yra patrauklios ne vienodai. Nors didžioji dalis 

respondentų lankėsi įvairiose gyvenvietėse lankėsi vasarą, ruduo ir žiemą patrauklesnis yra 

apsistojantiems Pervalkoje ir Preiloje, nei Nidoje ir Juodkrantėje.  
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Lentelė 2. Kokia dalis respondentų anksčiau buvo apsistoję konkrečioje gyvenvietėje skirtingais 

metų laikais 

 Vasara Ruduo Žiema Pavasaris 

Nida 90,4 proc. 7,8 proc. 1 proc. 0,8 proc. 

Juodkrantė 91,1 proc. 8 proc. 0,5 proc. 0,5 proc. 

Preila 87,8 proc. 11,5 proc. 0,7 proc. 0 

Pervalka 83,4 proc. 14,8 proc. 1,2 proc. 0,6 proc. 

 

Ankstesnių apsilankymų metu du trečdaliai lankytojų (66,1 proc.) į Neringą atvykdavo 5-7 dienoms. 

Dviem savaitėms čia anksčiau buvo apsistoję apie 15,3 proc.; daugiau nei 2 savaitėms – apie 2 proc. 

Įdomu tai, kad daugiau nei 5-tą kartą Neringoje besilankantys respondentai čia vidutiniškai 

apsistodavo dviem-trim savaitėms. Tai reiškia, kad reguliariems lankytojams labiau būdingas ilgesnis 

viešnagės laikotarpis, o ne trumpalaikiai vizitai vienai ar dviem dienoms. Ilgesnis poilsiavimas tampa 

reguliariu įpročiu, kai trumpalaikiai vizitai neleidžia susiformuoti tokiai praktikai. Pavyzdžiui, tik 3,3 

proc. pakartotinai besilankančių Neringoje nurodė, kad anksčiau jie čia buvo atvykę tik 1-2 dienoms.  

  



 

5. APSISTOJIMO TRUKMĖ IR NAKVYNIŲ SKAIČIUS 

 

Vienai dienai, be nakvynės Neringoje besilankančių respondentų buvo 9,2 proc. (2005 m. apklausoje 

tokių irgi buvo apie 9 proc.).  

1-2 naktims apsistojusių buvo 26,6 proc. (2005 m. - 26 proc.); 3-4 naktims – 28,0 (2005 m. – 18,9) 

proc.; 5-7 naktims – 37,9 proc. (2005 m. 23,0 proc.); daugiau nei 8 naktims – 7,7 proc. (2005 m. – 21,2 

proc.).  

Sugretinant 2005 m. ir 2020 m. duomenis, pastaruoju metu akivaizdžiai traukiasi trumpalaikių 

lankytojų, atvykstančių 1-2 dienoms, ir ilgalaikių (apsistojančių daugiau nei 8 naktims) poilsiautojų 

dalis. Užtat smarkiai auga dalis tų, kurie Neringoje apsistoja 3-7 naktims (šios respondentų dalies 

augimas apie 25 proc.). Šios tendencijos reiškia intensyvesnę atvykstančiųjų apykaitą pačioje 

Neringoje – per sezoną atvykta daugiau lankytojų, bet jie apsistoja šiek tiek trumpiau nei anksčiau. 

 

4 pav. Nakvynių skaičius Neringoje (2005 m. ir 2020 m. duomenų sugretinimas) 

 

 

Vidutiniškai Nidoje apsistojama 3-4 naktims (vidurkis 4,3 naktys; mediana – 3 naktys), Juodkrantėje 4-

5 naktims (vidurkis – 5,2; mediana – 4), Preiloje – 5 naktims (vidurkis – 5,4; mediana – 5), Pervalkoje 

irgi 5 naktims (vidurkis – 5,1; mediana – 5). 

Dažniausiai stengiamasi apsistoti vienoje vietoje, nekeičiant nakvynės vietų ar gyvenviečių visos 

viešnagės metu. Toks apsistojimo modelis būdingas  95 proc. respondentų. Tik apie 0,9 proc. nurodė, 

kad jie visų atostogų metu jie ketina apsistoti keliose vietose, kai 4 proc. dar nebuvo apsisprendę – 

gyventi vienoje ar išbandyti kelias vietas. Preiloje besiilsintys poilsiautojai yra stabiliausi – jie visada 

ilsisi vienoje vietoje. Panaši tendencija yra ir tarp poilsiaujančių Nidoje. Laikinai apsistoję Pervalkoje 

yra tik nežymiai mobilesni, nes apie 5,7 proc. čia apklaustų respondentų buvo numatę ir kitą vietą. 
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Lentelė 3. Nakvynių skaičius ir vienadienių lankytojų dalis 

 Vienadieniai 
lankytojai 

Apsistojantys 
daugiau nei 

vienai dienai  

Vidutinis 
nakvynių 
skaičius 

(vidurkis) 

Lankytojų kategorija 

Fanai --- 100.0% 6.32 

Mėgėjai/Iškylautojai 25.4% 74.6% 1.75 

Proginiai lankytojai 11.0% 89.0% 3.69 

Atsitiktiniai lankytojai 19.2% 80.8% 4.62 

Kur apsistojo Neringoje 

Nida 13.2% 86.8% 4.27 

Juodkrantė 8.7% 91.3% 4.64 

Preila --- 100.0% 5.41 

Pervalka --- 100.0% 4.87 

Amžiaus grupės 

iki 25 m. 12.5% 87.5% 5.29 

25-34 m. 23.6% 76.4% 3.85 

35-44 m. 2.8% 97.2% 4.44 

45-54 m. 8.4% 91.6% 4.95 

55-64 m. 5.4% 94.6% 5.81 

65 m. ir daugiau 7.5% 92.5% 4.13 

Išsilavinimas 

Vidurinis ir profesinis 6.8% 93.2% 3.93 

Neuniversitetinis aukštasis ir aukštesnysis 8.7% 91.3% 3.54 

Universitetinis 10.3% 89.7% 5.67 

Pajamos (vieno asmens per mėn.) 

iki 600 eurų 12.3% 87.7% 4.66 

600-1000 eurų 9.2% 90.8% 5.38 

1000-1500 eurų 7.5% 92.5% 4.18 

1500-2000 eurų 8.2% 91.8% 4.31 

daugiau 2000 eurų 3.7% 96.3% 4.67 

Iš kur atvyko 

Vilnius 7.4% 92.6% 5.73 

Kaunas 4.3% 95.7% 5.89 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 23.8% 76.2% 3.56 

Kiti didesni miestai 9.6% 90.4% 3.89 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 5.2% 94.8% 3.57 

Atvykę iš užsienio 7.7% 92.3% 6.75 

Atvyko vienas ar su grupele 

Vienas 40.0% 60.0% 3.38 

Kartu su vaikais 3.0% 97.0% 5.48 

Kartu su kitais suaugusiais, bet be vaikų 5.5% 94.5% 4.19 

 

  



 

6. TRANSPORTAS 

 

Didžioji dalis poilsiautojų į Neringą atvyksta nuosavu transportu (71,8 proc. savo automobiliais ar 

autobusiukais ir 3.6 proc. savo motociklais). Vandens keliais atvyksta – 7,8 proc.; visuomeniniu 

transportu (vietiniais ar tarpmiestiniais autobusais) – 14 proc.; apie 3 proc. kitais būdais.  

 

5 pav. Kokiais būdais atvykstama į Neringą (dalis nuo visos respondentų imties) 

 

41.1 proc. atvykstančiųjų su savimi atsiveža dviračius arba paspirtukus. Dažniausiai juos atsiveža 

atvykstantys išsinuomotais autobusiukais ar kemperiais (100 proc. atvykstančių šia transporto 

priemone); savo autobusiukais (85,7 proc.); savo automobiliais (51,1 proc.). Besinaudojantys viešuoju 

transportu tai daro labai retai – tik 4,3 proc. Besinaudojantys keltais – 5,6 proc.  

Dviračius dažniausiai atsiveža tie, kurie apsistoja Preiloje (57,4 proc.) ir Pervalkoje (51,8 proc.). Rečiau 

dviračius su savim pasiima poilsiaujantys Nidoje (41,4 proc.) ir Juodkrantėje (41,1 proc.) 

 

 

6 pav. Susisiekimo priemonės, kuriomis dažniausiai naudojamasi vietoje (respondentų dalis nuo visos imties) 
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Tiek, kurie su savimi neatsiveža dviračių ar paspirtukų, labai retai juos nuomoja ir naudojasi – tik 12,5 

proc. nuomojasi dviratį ir 2,5 proc. paspirtukus vietoje. Taip pat retai dviračius renkasi ir atvykę 

viešuoju transportu – tik 12,9 proc. atvykusių tarpmiestiniais ar vietiniais autobusais išsinuomoja 

dviratį.  

Dviratis yra svarbiausia susisiekimo priemonė. Juo naudojasi beveik kas antras poilsiautojas (52,7 

proc.). Jis ypač aktualus gyvenantiems Pervalkoje, kur 58,5 proc. visų besiilsinčių renkasi dviratį. 

Per 2005-2020 m. laikotarpį dviračių populiarumas Neringoje išaugo. Jei 2005 m. dviračiu naudodavosi 

apie 32,6 proc. respondentų (20,3 proc. nuomodavo; 12,3 proc. atsiveždavo patys), tai 2020 m. 

dviratininkų skaičius išaugo 20 proc. ir pasiekė 52,7 proc. 

Nors automobilis yra antra susisiekimo priemone daugeliui poilsiautojų ir atsiranda didesnė bemotorio 

transporto pasiūla, juo besinaudojančių poilsiautojų dalis išlieka pastovi. 2005 m. šia transporto 

priemone naudojosi 37,2 proc., 2020 m. - 37,4 proc. Dažnai automobilis Neringos lankytojų yra 

išnaudojamas tik atvykti į vietą, bet ne vietos susisiekimui. Beveik pusė automobilių tiesiog 

priparkuojami viso apsistojimo laikotarpiu. 

Dabartiniais laikais automobilis yra ypač svarbus apsistojusiems Preiloje ir Pervalkoje. 60,4 proc. visų 

besiilsinčių Pervalkoje ir 61,9 proc. Preiloje nurodė, kad jų automobilis yra dažniausiai vietoje 

naudojama susisiekimo priemonė. Tai suprantama, nes iki didesnių miestelių ir prekybos centrų yra 

nemažas atstumas. Tuo tarpu Nidoje, kurioje koncertuojasi visos komercinės ir maitinimo paslaugos, 

savo automobiliu naudojasi tik 24,7 proc. čia apsistojusių. 

Taksi paslaugos taip pat aktualios Preilai ir Pervalkai. 25-26 proc. čia apsistojusių naudojasi šiomis 

paslaugomis, kai Nidoje taksi aktualus tik 13,8 proc. Tradicinį taksi dažniausiai čia pakeičia taksi-

motoroleriai „Tuk-tuk“. 

  



 

 

Lentelė 4. Dviračių ir paspirtukų naudojimas 

 Atsiveža su 
savimi dviratį 
ar paspirtuką 

Nuomoja 
dviračius ar 
paspirtukus 

vietoje 

Iš viso 
nesivažinėja su 

dviračiais ar 
paspirtukais 

Lankytojų kategorija 

Fanai 50.6% 10.7% 38.8% 

Mėgėjai/Iškylautojai 6.8% 10.2% 83.1% 

Proginiai lankytojai 40.1% 6.8% 53.2% 

Atsitiktiniai lankytojai 23.1% 19.2% 57.7% 

Kur apsistojo Neringoje 

Nida 35.2% 8.8% 56.0% 

Juodkrantė 36.9% 12.8% 50.3% 

Preila 55.1% 2.0% 42.9% 

Pervalka 48.1% 7.7% 44.2% 

Amžiaus grupės 

iki 25 m. 12.5% 25.0% 62.5% 

25-34 m. 25.8% 13.5% 60.7% 

35-44 m. 52.1% 9.9% 38.0% 

45-54 m. 48.2% 9.6% 42.2% 

55-64 m. 23.2% 5.4% 71.4% 

65 m. ir daugiau 39.6% 2.8% 57.5% 

Išsilavinimas 

Vidurinis ir profesinis 27.1% 11.9% 61.0% 

Neuniversitetinis aukštasis ir aukštesnysis 44.4% 3.9% 51.7% 

Universitetinis 37.2% 13.2% 49.6% 

Pajamos (vieno asmens per mėn.) 

iki 600 eurų 17.5% 19.3% 63.2% 

600-1000 eurų 29.4% 15.6% 55.0% 

1000-1500 eurų 56.7% 6.0% 37.3% 

1500-2000 eurų 42.9% 2.0% 55.1% 

daugiau 2000 eurų 44.4% 9.3% 46.3% 

Iš kur atvyko 

Vilnius 38.5% 16.4% 45.1% 

Kaunas 29.0% 11.6% 59.4% 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 30.2% 7.9% 61.9% 

Kiti didesni miestai 37.0% 4.1% 58.9% 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 51.6% 2.6% 45.8% 

Atvykę iš užsienio 15.4% 46.2% 38.5% 

Atvyko vienas ar su grupele 

Vienas 4.6% 9.2% 86.2% 

Kartu su vaikais 64.0% 10.4% 25.6% 

Kartu su kitais suaugusiais, bet be vaikų 32.1% 8.5% 59.4% 

Kelioms naktims apsistojo 

Vienai dienai  19.6% 80.4% 

1-2 naktims 10.9% 2.5% 86.6% 

3-4 naktims 48.8% 7.9% 43.3% 

5-7 naktims 59.9% 10.5% 29.7% 

8 ir daugiau naktų 45.7% 17.1% 37.1% 

 

  



 

7. DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪROS VERTINIMAS 

 

Neringos lankytojai labai palankiai vertina vietinę dviračių infrastruktūrą. Ji palieka labai gerą įspūdį ir 

labai dažnai paminima kaip labiausiai džiuginantis dalykas Neringoje. Geriausia vieta dviratininkams 

galima laikyti Preilą, kadangi joje visi dviračių infrastruktūros elementai įvertinti labai aukštais balais. 

Geriausiai vertinama Neringos dviračių takų nuorodų sistema. Šiek tiek blogiau – dviračių dangos 

kokybė. Ji labiausiai užkliūna apsistojusiems Pervalkoje, tikėtina, bandant važiuoti į Juodkrantės pusę.  

 

 

7 pav. Dviračių infrastruktūros elementų vertinimas 

(vidurkis 5 balų skalėje: 1 – labai blogai; 2 – blogai; 3 – vidutiniškai; 4 – gerai; 5 – puikiai) 

 

 

Nors takų dangos kokybė reikalauja didžiausio dėmesio, planuojant investicijas į dviračių 

infrastruktūrą, tikslinga aiškiai diferencijuoti jos elementų tobulinimą ar plėtrą pagal skirtingas 

gyvenvietes.  

- Nidoje tikslinga tobulinti patį dviračių takų tinklą, plėsti privažiavimo galimybes prie norimų 

vietų ir pasirūpinti galimybėmis saugiai palikti dviratį ar paspirtuką miesto zonose. 

- Pervalkoje reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų zonų atskyrimą.  

- Juodkrantėje aktualiausia yra tinkamai sutvarkyti dviračių takų nuorodų sistemą. 

 

Lentelė 5. Dviračių infrastruktūros vertinimas (vidurkis 5 balų skalėje) 

 Nida Juodkrantė Preila Pervalka 

Dviračių takų tinklas ir privažiavimas prie norimų vietų 4.15 4.33 4.36 4.46 

Galimybės saugiai palikti dviratį ar paspirtuką mieste ar poilsio zonose 4.00 4.30 4.30 4.43 

Takų dangos kokybė 3.98 4.00 3.85 4.21 

Dviračių takų nuorodų sistema 4.43 4.39 4.48 4.50 

Pėsčiųjų ir dviratininkų zonų atskyrimas 4.10 4.41 4.03 4.21 

Bendras (išvestinis) įvertinimas 4.16 4.25 4.36 4.32 
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8. LAISVALAIKIO LEIDIMO PRAKTIKOS 

 

8 pav. Neringos poilsiautojams būdingos poilsio ir laisvalaikio leidimo formos  

(procentinė dalis nuo visų dalyvavusių apklausoje; respondentai galėjo nurodyti kelias veiklas) 

 

Dominuojančios laisvalaikio praleidimo formos Neringoje yra buvimas paplūdimyje ir pasivaikščiojimai 

gamtoje. Tuo užsiima apie 83-85 proc. visų besilankančių kurorte. Per pastaruosius penkiolika metų 

toks ramus poilsiavimas pastebimai auga. Pavyzdžiui, 2005 m. pasivaikščiojimai buvo svarbiausia 

poilsio forma 64,8 proc. Neringos lankytojų, o buvimas paplūdimyje – 63,5 proc. Šiek tiek sumažėjo tų, 

kurie apsilankymą Nidoje skiria lankytiniems objektams. 2005 m. tokių buvo 60,8 proc., o 2020 m. – 

45,2 proc.1 

66 proc. laisvalaikio sudaro pasyvios rekreacijos formos, kaip pasivaikščiojimai gamtoje, buvimas 

paplūdimiuose, knygų skaitymas, stalo žaidimai, mezgimas, bendravimas su draugais, mėgavimasis 

valgiu ar jo gaminimu. 34 proc. laisvalaikio susijusi su aktyvia veikla – važinėjamasi dviračiais, 

sportuojama, plaukiojama, buriuojama, propaguojamas šiaurietiškas ėjimas, žaidžiamas tenisas. 

Apie 14,6 proc. laisvalaikio formų reikalauja finansinių išlaidų. Pavyzdžiui, plaukiojimas laivais ar 

vandens dviračiais, sveikatingumo procedūros, pobūviai kavinėse ar teniso žaidimas. 85,4 proc. 

nereikalauja jokių išlaidų, kadangi tai yra individualios veiklos kaip knygų skaitymas arba naudojamasi 

visuomenine rekreacine infrastruktūra.  

  

                                                           
1 Šį mažėjimą galėjo įtakoti tai, kad 2020 m. nebuvo apklausti užsienio turistai, kuriems lankymasis įžymiose 
vietose yra vienas iš svarbesnių poilsio atmainų. 
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9. VIETOS KELIONIŲ GEOGRAFIJA 

 

Apie tris ketvirtadalius (74,8 proc.) visų respondentų ketina savo vizito metu būti tik vienoje vietovėje, 

o 25,2 proc. ketina aplankyti kelias gyvenvietės. Vieno vizito metu visose keturiose gyvenvietėse – 

Nidoje, Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje – apsilanko apie 7,8 proc. visų besilankančių Neringoje. 

Kiek sėslūs ir mobilūs yra skirtingose gyvenvietėse apsistoję turistai?  

Atvykstantys poilsiauti į Nidą gali būti sąlyginai pavadinti sėsliausiais turistais. Į kitas gyvenvietės išjuda 

tik apie 23 proc. šia poilsiaujančių. Apie 15,2 proc. nuvyksta papildomai į Preilą, į Pervalą – 13,9 proc., 

o Juodkrantę aplanko 17,1 proc. Tai yra sėsliausia poilsiautojų grupė, retai norinti apsilankyti kitur. 

Poilsiaujantis Juodkrantėje yra šiek tiek mobilesni, nors ir jie gana retai išvyksta į kitas Neringos 

gyvenvietes. Tą daro 24,8 proc. apsistojusių Juodkrantėje. Apie 21,8 proc. jų apsilanko Nidoje, 12,8 

proc. – Preiloje, o 12,1 proc. – Pervalkoje. 

Labiausiai mobilūs yra Pervalkos gyventojai. 47,3 proc. aplanko ir kitus Neringos miestelius. Trečdalis 

(33,3 proc.) čia poilsiaujančių užsuka į Preilą, 43,9 proc. – į Nidą, o 26,3 proc. – į Juodkrantę. 

Apsistojantys poilsiui Preiloje labai retai užsuka į Juodkrantę. Tą padaro tik 6,1 proc. poilsiaujančių 

Preiloje. Užtat ji dažni lankytojai Nidoje, į kurią nuvyksta apie 30,6 proc. Į Pervalką užsuka apie 20,4 

proc.  

Judriausi turistai, kurie aplanko po kelias Neringos gyvenvietes savo poilsio metu, yra fanai, jaunimas 

iki 25 m. amžiaus. Taip pat poilsiautojai su aukštuoju išsilavinimu, disponuojantys mažesnėmis 

pajamomis nei 1000 eurų, vilniečiai, atostogaujantys su vaikais. 

Mažiausiai mobilūs yra iškylautojai, vyresnis nei 60 m. amžiaus poilsiautojai, atvykstantys iš mažesnių 

Lietuvos miestelių ar gyvenviečių. Taip pat mažai mobilūs yra ir turtingiausi poilsiautojai bei atvykę į 

Neringą vieni, be vaikų ar kitų bičiulių. 

  



 

Lentelė 6. Kokius miestelius ketina aplankyti arba jau aplankė skirtingos poilsiautojų grupės 

 Nida Juodkrantė Preila Pervalka Vidutiniškai 
aplanko 

miestelių 
(vidurkis) 

Kur apsistojo Neringoje      

Nida 100.0% 15.6% 13.6% 11.6% 1.41 

Juodkrantė 22.1% 100.0% 12.8% 13.4% 1.48 

Preila 30.6% 6.1% 100.0% 20.4% 1.57 

Pervalka 40.4% 21.2% 28.8% 100.0% 1.90 

Lankytojų kategorija      

Fanai 66.9% 46.1% 43.3% 36.5% 1.93 

Mėgėjai/Iškylautojai 74.6% 28.8% 8.5% 6.8% 1.19 

Proginiai lankytojai 58.2% 39.2% 11.8% 15.6% 1.25 

Atsitiktiniai lankytojai 69.2% 38.5% 26.9% 19.2% 1.54 

Amžiaus grupės      

iki 25 m. 75.0% 45.8% 29.2% 33.3% 1.83 

25-34 m. 66.3% 36.0% 23.6% 23.6% 1.49 

35-44 m. 56.3% 40.8% 19.7% 19.0% 1.36 

45-54 m. 68.7% 50.6% 30.1% 31.3% 1.81 

55-64 m. 64.3% 48.2% 39.3% 30.4% 1.82 

65 m. ir daugiau 65.1% 30.2% 13.2% 11.3% 1.20 

Išsilavinimas      

Vidurinis ir profesinis 66.1% 35.6% 22.0% 23.7% 1.47 

Neuniversitetinis aukštasis ir aukštesnysis 54.1% 31.9% 13.5% 13.5% 1.13 

Universitetinis 71.8% 49.1% 32.5% 29.5% 1.83 

Pajamos (vieno asmens per mėn.)      

iki 600 eurų 77.2% 64.9% 29.8% 24.6% 1.96 

600-1000 eurų 74.3% 41.3% 33.0% 31.2% 1.80 

1000-1500 eurų 49.3% 43.3% 28.4% 22.4% 1.43 

1500-2000 eurų 63.3% 28.6% 32.7% 20.4% 1.45 

daugiau 2000 eurų 53.7% 29.6% 9.3% 16.7% 1.09 

Iš kur atvyko      

Vilnius 73.8% 54.1% 39.3% 37.7% 2.05 

Kaunas 68.1% 50.7% 23.2% 24.6% 1.67 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 58.7% 33.3% 19.0% 15.9% 1.27 

Kiti didesni miestai 65.8% 24.7% 24.7% 16.4% 1.32 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 54.2% 34.2% 12.3% 15.5% 1.16 

Atvykę iš užsienio 76.9% 53.8% 30.8% 15.4% 1.77 

Atvyko vienas ar su grupele      

Vienas 72.3% 36.9% 12.3% 10.8% 1.32 

Kartu su vaikais 62.2% 44.5% 25.0% 28.7% 1.60 

Kartu su kitais suaugusiais, bet be vaikų 62.7% 38.7% 25.1% 21.0% 1.48 

Kelioms naktims apsistojo      

Vienai dienai 73.9% 34.8%   1.09 

1-2 naktims 58.8% 36.1% 10.9% 13.4% 1.19 

3-4 naktims 57.5% 37.8% 19.7% 15.0% 1.30 

5-7 naktims 64.0% 39.0% 33.1% 33.7% 1.70 

8 ir daugiau naktų 88.6% 77.1% 60.0% 48.6% 2.74 

 

  



 

10. Populiariausios lankytinos vietos Neringoje 

 

 

9 pav. Neringos lankytinų objektų patrauklumas (procentinė dalis nuo visų dalyvavusių apklausoje) 

 

Neringos lankytinų vietų populiarumą galim nustatyti iš dviejų rodiklių. Pirma, konkrečiame objekte 

pabuvojusių lankytojų skaičius. Antra, vietos rinkodarinis potencialas, pasireiškiantis kaip ketinimas ar 

noras apsilankyti konkrečioje vietoje. Ketinimas yra traktuojamas kaip potencialas, kadangi realiai į tą 

vietą turistas nebūtinai gali nuvykti, bet objekto pavadinimas jam sukelia pozityvias asociacijas, verčia 

susidomėti objektu. Neretai apie objektą iš anksto net nežinoma, bet jo pavadinimas formuoja jo 

patrauklumą. 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Paminklas Gintarui Paulioniui atminti

Bulvikio ragas

Tylos slėnis

Etnografinės Preilos kapinės

Karvaičių kalnas

Paminklinis stulpas Liudvikui Rėzai ant Skirpsto kopos

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Pamario galerija

Liudviko Rėzos kultūros centro istorinė ekspozicija

Apsauginis kopagūbris Preilos paplūdimyje

Mirties slėnis

Eduardo Jonušo namai

Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

Pažintinis dendrologinis takas Juodkrantėje

Pervalkos švyturys

Vecekrugo kopa prie Preilos

Urbo kalnas

Paukščių stebėjimo bokšteliai prie Nidos, Pervalkoje

Avino kalnas

Preilos kopa

Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia

Nendrinių skulptūrų ekspozicija Gintaro įlankoje

Nidos meno kolonija

Pažintinis takas Naglių gamtos rezervate (pilkosios…

Garsų gaudyklė

Pasivaikščiojimo takas Pervalkoje palei Kuršių marias

Pasivaikščiojimo takas Preiloje palei Kuršių marias

Garnių ir kormoranų kolonija

V. ir K. Mizgirių gintaro galerija – muziejus

Nidos etnografinės kapinės ir Nidos evangelikų…

Kuršių nerijos istorijos muziejus

Nidos katalikų bažnyčia

Nidos etnografinė žvejo sodyba

Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus

Nidos akmens amžiaus gyvenvietė

"Raganų kalno" medinių skulptūrų ekspozicija

Akmens skulptūrų ekspozicija Juodkrantėje

Nidos švyturys

Skulptūra Vytautui Kernagiui atminti

Saulės laikrodis – kalendorius

Parnidžio kopa ir pažintinis takas

Buvo Ketina aplankyti



Neringos populiariausių lankomų vietų dešimtuką sudaro kultūrinio landšafto ir istoriniai-kultūriniai 

objektai. 8 objektai yra Nidoje (Parnidžio kopa, Saulės laikrodis, V.Kernagio skulptūra, Nidos švyturys, 

Th. Manno muziejus, Nidos etnografinė sodyba, Katalikų bažnyčia ir Kuršių nerijos istorijos muziejus), 

2 – Juodkrantėje (akmens skulptūrų ekspozicija ir Raganų kalnas). 

Mažiausiai žinomos vietos yra paminklas G.Paulioniui atminti, Bulvikio ragas, Tylos slėnis, Preilos 

etnografinės kapinės ir Karvaičių kalnas.  

Didžiausią rinkodarinį potencialą turi Nidos akmens amžiaus gyvenvietė, Nidos švyturys, Parnidžio 

kopa ir Nidos etnografinė žvejo sodyba. 

 

10.1. Populiariausios lankytinos vietos Nidoje 

Nidoje populiariausios lankytinos vietos yra Parnidžio kopa ir pažintinis takas (jose apsilankė ar 

ketina apsilankyti apie 57 proc. visų lankytojų), Saulės laikrodis (54 proc.), V.Kernagio skulptūra (49 

proc.) ir Nidos švyturys (48 proc.). Šie keturi objektai sutraukia daugiausiai turistų, atvykstančių į 

Neringą. 

 

10 pav. Nidos lankytinų objektų patrauklumas (procentinė dalis nuo visų dalyvavusių apklausoje) 

 

Rečiausiai poilsiautojų atrandamos vietos Nidoje yra E.Jonušo namai ir V.Miliūno biblioteka. Šiose 

vietose buvo apie 5 proc. besiilsinčių Nidoje, apie 7 proc. ketino apsilankyti. Abu objektai visiškai 

nepatenka į iš kitų gyvenviečių atvykstančių poilsiautojų maršrutą. 

Didelį rinkodarinį potencialą turi Nidos akmens amžiaus gyvenvietė. Nors joje apsilankė tik 8 proc. visų 

respondentų, ją į savo maršrutą norėtų įtraukti apie 21 proc.  

 

10.2. Populiariausios lankytinos vietos Juodkrantėje 

Juodkrantėje populiariausios lankytinos vietos yra akmens skulptūrų ekspozicija (jose apsilankė ar 

ketina apsilankyti apie 31 proc. visų poilsiaujančių Neringoje), Raganų kalnas ir jo medinės skulptūros 
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Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

Nidos meno kolonija

V. ir K. Mizgirių gintaro galerija – muziejus

Nidos etnografinės kapinės, evangelikų liuteronų…

Kuršių nerijos istorijos muziejus

Nidos katalikų bažnyčia

Nidos etnografinė žvejo sodyba

Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus

Nidos akmens amžiaus gyvenvietė

Nidos švyturys

Skulptūra Vytautui Kernagiui atminti

Saulės laikrodis – kalendorius

Parnidžio kopa ir pažintinis takas

Buvo Ketina apsilankyti apsistoję Nidoje Ketina atvykti iš kitų Neringos gyvenviečių



(30 proc.), Garnių ir kormoranų kolonija (20 proc.) ir nendrinių skulptūrų ekspozicija Gintaro įlankoje 

(17 proc.). 

Rečiausiai poilsiautojų atrandamos vietos Juodkrantėje yra Pamario galerija ir L.Rėzos kultūros centro 

istorinė ekspozicija. Šiose vietose buvo apie 3 proc. visų poilsiautojų, apie 5-7 proc. ketino apsilankyti. 

 

 

11 pav. Juodkrantės lankytinų objektų patrauklumas (procentinė dalis nuo visų dalyvavusių apklausoje) 

 

Didelį rinkodarinį potencialą turi Garsų gaudyklė. Joje apsilankė tik 9 proc. visų respondentų, ją į savo 

maršrutą norėtų įtraukti apie 10 proc.  

 

10.3. Populiariausios lankytinos vietos Preiloje ir Pervalkoje 

Preiloje ir Pervalkoje populiariausios lankytinos vietos yra pasivaikščiojimo takai palei Kuršių marias 

(jose apsilankė ar ketina apsilankyti apie 19-20 proc. visų poilsiaujančių Neringoje) ir Preilos kopa (16 

proc.). Rečiausiai poilsiautojų atrandama vieta yra paminklas G.Paulioniui atminti. Šiose vietose buvo 

apie 1 proc. visų poilsiautojų, apie 3 proc. ketino apsilankyti.  

 

12 pav. Preilos ir Pervalkos lankytinų objektų patrauklumas (procentinė dalis nuo visų dalyvavusių apklausoje) 
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Nendrinių skulptūrų ekspozicija Gintaro įlankoje

Garsų gaudyklė

Garnių ir kormoranų kolonija

"Raganų kalno" medinių skulptūrų ekspozicija

Akmens skulptūrų ekspozicija Juodkrantėje

Buvo Ketina apsilankyti apsistoję Juodkrantėje Ketina atvykti iš kitų Neringos gyvenviečių
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Paminklinis stulpas L. Rėzai ant Skirpsto kopos

Apsauginis kopagūbris Preilos paplūdimyje

Pervalkos švyturys

Preilos kopa

Takas Pervalkoje palei Kuršių marias

Takas Preiloje palei Kuršių marias

Buvo Ketina apsilankyti apsistoję Preiloje ir Pervalkoje Ketina atvykti iš kitų Neringos gyvenviečių



 

 

10.4. Populiariausi gamtos objektai 

Populiariausias gamtos objektai Neringoje yra pažintinis takas Naglių gamtos rezervate ir garnių bei 

kormoranų kolonija Juodkrantėje. Šiose vietose pabuvojo apie 9 proc. visų lankytojų bei panašus 

skaičius ketino apsilankyti.  

 

13 pav. Neringos gamtos objektų patrauklumas (procentinė dalis nuo visų dalyvavusių apklausoje) 

 

Rečiausiai poilsiautojų atrandamos vietos yra Bulvikio ragas ir Tylos slėnis. Šiose vietose buvo apie 1 

proc. visų poilsiautojų, apie 4-6 proc. ketino apsilankyti. 

Didžiausią rinkodarinį potencialą iš gamtos objektų turi Urbo kalnas ir Vecekrugo kopa. Šiuose 

objektuose norėtų apsilankyti apie 10-11 proc. poilsiautojų.  
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Bulvikio ragas

Tylos slėnis

Karvaičių kalnas

Mirties slėnis

Pažintinis dendrologinis takas Juodkrantėje

Vecekrugo kopa prie Preilos

Urbo kalnas

Garnių ir kormoranų kolonija

Paukščių stebėjimo bokšteliai prie Nidos, Pervalkoje

Pažintinis takas Naglių gamtos rezervate (pilkosios kopos)

Buvo Ketina apsilankyti



 

11. NERINGOS PAPLŪDIMIAI 

Buvimas pajūryje yra viena dažniausių laisvalaikio praleidimo formų Neringoje. Į juos būtinai patraukia 

apie 85 proc. visų lankytojų. Tik 15 proc. randa kitų pramogų ir į paplūdimį neina. Paplūdimiai 

dažniausiai rečiau sudomina vienadienius lankytojus, atvykusius trumpam į Nidą ar Juodkrantę. 

 

14 pav. Neringos paplūdimiai, į kuriuos dažniausiai eina lankytojai  (respondentų dalis nuo visos imties) 

 

Didžioji poilsiautojų dalis traukia į oficialius paplūdimius, prie kurių yra gerai sutvarkyti priėjimai ar 

privažiavimai. Šiuose paplūdimiuose lankosi apie 75,6 proc. visų lankytojų. Labiau nutolusius, laukinius 

paplūdimius mėgsta apie 7 proc. respondentų. Nudistų paplūdimiuose lankosi apie 0,8 proc. lankytojų. 

 

 

15 pav. Neringos paplūdimių vertinimas  
(vidurkis 5 balų skalėje; skalė sukonstruota iš trijų savarankiškų parametrų vertinimo – patrauklumo, saugumo ir kokybės) 
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Preilos paplūdimys

Laukinis paplūdimys tarp Preilos ir Pervalkos
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Nidos bendras paplūdimys prie centrinio įėjimo
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Nidos nudistų paplūdimys

Juodkrantės nudistų paplūdimys



Neringos paplūdimiai vertinami labai gerai. Penkių balų skalėje tiek jų patrauklumui, tiek saugumui, 

tiek kokybei skiriami 4,5 balo. Lankytojų nuomone, visais atžvilgiais pats geriausias paplūdimys yra 

nudistų paplūdimys Juodkrantė. Nepaisant to, kad jame yra mažiausiai lankytojų lyginant su kitais 

paplūdimais, paplūdimio patrauklumas, saugumas ir kokybė įvertinti aukščiausiais balais. Nuo jo 

nedaug atsilieka ir Nidos nudistų paplūdimys, kuriame lankytojai norėtų šiek tiek daugiau saugumo. 

Nors visi paplūdimiai vertinami labai gerai, šiek tiek kritikos sulaukia Juodkrantės moterų paplūdimys 

ir laukinis paplūdimys tarp Preilos ir Pervalkos. Čia kai kurie lankytojai jaudinasi dėl savo saugumo.  

 

7 lentelė. Neringos paplūdimių vertinimas  
(vidurkiai 5 balų vertinimo skalėje: 1=labai blogai; 5=puikiai) 

 Patrauklumas Saugumas Kokybė Bendras 
vertinimas 

Nidos nudistų paplūdimys 5.00 4.33 5.00 4.78 

Nidos moterų paplūdimys 4.45 4.55 4.64 4.55 

Nidos bendras paplūdimys prie pietinio įėjimo 4.61 4.55 4.58 4.58 

Nidos bendras paplūdimys prie centrinio įėjimo 4.51 4.54 4.50 4.52 

Nidos bendras paplūdimys prie šiaurinio įėjimo (šalia kupolo) 4.70 4.60 4.73 4.68 

Nidos šunų paplūdimys (į šiaurę nuo kupolo) 4.56 4.56 4.56 4.56 

Laukinis paplūdimys tarp Nidos ir Preilos 4.55 4.36 4.64 4.52 

Preilos paplūdimys 4.61 4.68 4.55 4.60 

Laukinis paplūdimys tarp Preilos ir Pervalkos 4.44 4.00 4.22 4.22 

Pervalkos paplūdimys 4.60 4.52 4.52 4.55 

Juodkrantės paplūdimys pietinėje pusėje 4.48 4.45 4.50 4.49 

Juodkrantės centrinis paplūdimys 4.65 4.76 4.62 4.68 

Juodkrantės paplūdimys šiaurinėje pusėje 4.46 4.54 4.42 4.47 

Laukinis paplūdimys tarp Juodkrantės ir Smiltynės 4.64 4.64 4.64 4.64 

Juodkrantės nudistų paplūdimys 5.00 5.00 5.00 5.00 

Juodkrantės moterų paplūdimys 4.00 4.00 4.00 4.00 

 

Neringos lankytojams užduotas atviras klausimas „Ką reikėtų padaryti, norint padidinti jūsų dažniausiai 

lankomo paplūdimio patrauklumą?“. Savo pasiūlymus išsakė beveik ketvirtadalis respondentų (24,4 

proc.).  

Daugiausiai pastabų išsakė besiilsintys Juodkrantėje (26,2 proc.), mažiausiai – Pervalkoje (19,2 proc.). 

Taip pat daugiausiai pageidavimų išsakė Neringos fanai, kurie atvyksta ilsėtis kasmet. Savo pastabas 

išsakė 38,2 proc. šios grupės atstovų.  

Mažiausiai priekabūs paplūdimiams buvo proginiai lankytojai, atvykstantys tik retkarčiais pailsėti (15,6 

proc. šios grupės respondentų išsakė savo pageidavimus).  

Išsakytas pastabas paplūdimiams galima suskirstyti į kelias stambias kategorijas: 

1. Paplūdimio infrastruktūros gerinimas. Dažniausiai žmonės pasigenda dušų, tualetų, 

persirengimo kabinų, suoliukų, informacinių ženklų, šiukšliadėžių, kranelių rankos ir kojoms 

nusiplauti. Taip pat labiau sutvarkytų takų ir laiptų, vedančių į paplūdimius. Geresnės 

infrastruktūros pageidavo apie 18 proc. visų lankytojų. 

2. Paplūdimio tvarkymas, priežiūra ir kontrolės. Į šią kategoriją patenka tvarkos ir švaros 

palaikymas paplūdimiuose, saugumo užtikrinimas, gelbėtojų darbas, pageidavimai plėsti 

paplūdimį ar kontroliuoti lankytojų srautus, neleisti lankytojų su šunimis. Tokių pastabų turėjo 

8,8 proc. poilsiautojų. 

3. Paslaugų plėtra. Tai pageidavimai nurodantys verslo plėtros galimybes – skėčių ar gultų 

nuoma, daiktų saugyklų paslaugos, kavinių paslaugos, išnešiojamas maistas ir gėrimai, 

pramogų vaikams organizavimas. Papildomų paslaugų pageidavo 7,8 proc. respondentų. 



4. Kitos pastabos. Tai daugiau atsitiktinio pobūdžio pastebėjimai, kaip „daugiau europietiškos 

kultūros“, „per daug reklamų“, nieko nesugadinti“ ir pan. Tokias pastabas išsakė 2 proc. visų 

apklaustųjų. 

 

 

16 pav. Kas padidintų dažniausiai lankomo paplūdimio patrauklumą (respondentų dalis nuo visos 

imties) 

 

 

Kas padidintų paplūdimių patrauklumą Nidoje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
apsauga nuo praeivių; baro trūksta; bereikalingas ir triukšmingas gelbėtojų važinėjimas tarp žmonių jų pačių pramogai; 
blogos persirengimo kabinos; daug šunų neleistinose vietose, nėra drausminančio mechanizmo; daugiau atrakcijų 
vaikams; daugiau barų, tokių kaip Kupolas; daugiau dušų; daugiau gultų; daugiau kabinų persirengimo; daugiau kavinių; 
daugiau persirengimo kabinų; daugiau ploto; daugiau pramogų; daugiau privatumo; daugiau reikia dušų; daugiau 
šiukšliadėžių; daugiau skėčių; daugiau uždengiamų šiukšliadėžių; daugiau vietos; dažniau valyti viešuosius tualetus; 
didesni paplūdimiai; didesnių plotų šunims; dušų reikia; galėtų būti didesnis; galėtų padaryti saugyklas daiktams; 
gelbėtojai rusakalbiai; geresnis smėlis; gerinti smėlio kokybę; gerų nesmirdančių tualetų reikia; gultų daugiau; gultų 
nuoma; ilgai laukti maisto kavinėse; įrengti dušą; įrengti neįgaliems žmonėms nuvažiavimą iki jūros; išvalyti pakrantes; 
kabinos per aukštos lipti; kad galima būtų nusileisti su vaikišku vežimėliu į paplūdimį, nes dabar ten laiptai; mažai 
persirengimo kabinų; mažai suoliukų; medinis lieptelis, kad nedegtų padai nuo karšto smėlio; moterų pliažo ženklą ne visi 
supranta, reikia užrašo keliomis kalbomis; nematė gelbėtojų, tik jų techniką; nemokamų gultų; nemokamų skėčių; 
nepažeidinėti taisyklių - nevesti šunų kur draudžiama; nėra dušų; nėra tualetų; nesaugios persirengimo kabinos; neveikia 
gelbėjimo stotis Pervalkoje; pagerinti infrastruktūrą; praplatinti paplūdimius; prie tualetų panaikinti balas dėl blogai 
sukloto grindinio; prieinamesnio susisiekimo; reguliuoti žmonių srautus; reikia dušų; reikia gerų tualetų; reikia gultų; reikia 
pliaže pardavinėti alų; reikia skėčių; reklamuoti pliažą; skėčių nuo saulės nuoma; skėčių nuoma; sumažinti žmonių kiekį; 
surinkti šiukšles, nuorūkas; sutvarkyti tualetus; švaros trūksta; trūksta dušų; trūksta gerų kavinių pliaže - kad būtų galima 
skaniai papietauti, per mažas asortimentas, mažai tvarkos; trūksta info ženklų; trūksta kavinių paplūdimyje; trūksta 
persirengimo kabinų; trūksta šiukšlių dėžių; trūksta suoliukų; trūksta tualetų; trūksta vaikams veiklos paplūdimyje; 
užtikrinti saugumą. 
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Plėsti paplūdimį
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Kavinės

Persirengimo kabinos
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Kas padidintų paplūdimių patrauklumą Juodkrantėje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
aiškesnės paplūdimio ribos; arčiau gelbėtojai; daiktų saugojimo spintelės; daug šiukšlių pliaže; daugiau dušų; daugiau 
kabinų persirengimo; daugiau kavinių; daugiau medinių takų prie jūros; daugiau persirengimo kabinų; daugiau saugių 
dviračių takų nuo Juodkrantės centro link jūros; daugiau šiukšlių dėžių; daugiau suoliukų; daugiau tinklinio aikščių; daugiau 
tualetų; didesnis paplūdimys; dušai; dušų  ; erdvesnė ir tvarkingesnė kavinė Juodkrantėje; gerinti smėlio kokybę; gultai; 
gultų paslauga; informacija, kur pateksi išėjęs prie jūros; įrengti atvirus dušus; įrengti dušus; įrengti tualetus; kokybiškesnis 
smėlis; kranelius kojoms plauti; mažiau žmonių; neturi ateiti vyrai į moterų pliažą ; netvarkingi tualetai; netvarkingi tualetai 
ir jų trūkumas; niekuo nesugadinti; normalūs ne toi toi tualetai; padidinti paplūdimio plotą; patogesnių ir daugiau 
suoliukų; pažymėti, kur jūroje duobės; per arti kavinės prie žmonių susibūrimo; per daug reklamų; praplatinti; praplatinti 
paplūdimį; reikia dušo; reikia dušų; reikia įrengti dušų; reikia vandens čiaupo; saugyklos daiktams; skėčių nuoma; skėčių 
paslauga; suolelių trūkumas; sutvarkyti laiptus Juodkrantės paplūdimy; sutvarkyti šiukšles; trūksta dušų; trūksta 
persirengimo kabinų; trūksta šiukšlių dėžių; trūksta suoliukų; trūksta tualetų; trūksta veiklos vaikams; vanduo rankoms 
plauti; žaidimų aikštelės vaikams 
 

 

Kas padidintų paplūdimių patrauklumą Preiloje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
daugiau europietiškos kultūros; daugiau gultų; daugiau lauko kavinių; daugiau persirengimo kabinų; daugiau saugos; 
daugiau smėlio; dušų reikia; dušų trūksta; galėtų būti didesnis; išvalyti; kai kurie paplūdimiai užmiršti; nebūtų šunų; 
reguliuoti lankytojus paplūdimiuose pagal paskirtį (pvz. nudistų paplūdimy tik nudistai); trūksta tualetų; tvarkos, švaros 
 

 

Kas padidintų paplūdimių patrauklumą Pervalkoje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
daugiau persirengimo kabinų; daugiau privatumo; dušai; dušų trūksta; gultų nuoma; kokybiškesnis smėlis; maitinimo 
įstaigos pliaže; nebūtų šunų; pašalinti metalinius daiktus jūroje; per daug šiukšlių; sutvarkyti tualetus; trūksta tualetų; 
žaidimų aikštelės vaikams 
 

 

  



 

 

12. KULTŪROS IR SPORTO RENGINIAI 

 

Vasaros sezono metu Neringoje vyksta įvairūs kultūros renginiai, kurie traukia ne tik vietos gyventojus, 

bet ir lankytojus. Apie 10 proc. respondentų nurodė, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jie 

atvyko į Neringą, yra įvairūs renginiai ir šventės. Tačiau vertinat kultūros vartojimą Neringoje, būtina 

atsižvelgti į du svarbius dalykus: 1) didžioji dalis lankytojų atvysta ramiam poilsiui ir mėgaujasi gamta, 

tad jiems kultūros renginiai nėra prioritetas; 2) daugelis lankytojų atvyksta iš didesnių miestų, kur 

kultūros renginių pasiūla yra žymiai didesnė ir labiau konkurencinga nei Neringoje.  

 

17 pav. Ar kultūros renginių pasiūla Neringoje patenkina poreikius 

 

Daugiau nei pusė apklaustųjų (55,6 proc.) nurodė, kad juos kultūros renginių pasiūla Neringoje 

tenkina. Nepatenkintų buvo tik 6,4 proc., o visiškai abejingi ir nieko nežinantys apie kultūros renginius 

buvo 38 proc. respondentų. Didžiausia dalis patenkintų kultūros pasiūla yra tarp Neringos fanų (75,8 

proc. nurodė, kad jų poreikius visiškai arba iš dalies tenkina) ir poilsiaujančių Nidoje (60,5 proc.). 

Labiausiai nuskriausti jaučiasi tie, kurie apsistoja Preiloje (12,2 proc. nurodė, kad jų poreikiai visiškai 

nepatenkinti) ir atsitiktiniai lankytojai (19,2 proc. pasirinko atsakymus „iš dalies netenkina“ ir „visiškai 

netenkina“). 

Kultūros vartojimas Neringoje sąlyginai yra žemas. 10,4 proc. apsilankė tik viename, o 2,2 proc. 

pabuvojo keliuose kultūros ar sporto renginiuose. Aktyviausi kultūros vartotojai yra poilsiaujantys 

Nidoje (15,2 proc. apsilankė bent viename kultūros renginyje) ir Juodkrantėje (14,1 proc.). Taip pat 

Neringos fanai (20,2 proc.). Pasyviausi – apsistoję Preiloje (2 proc.) ir Pervalkoje (5,8 proc.) bei 

atsitiktiniai lankytojai (3.8 proc.). 

87,4 proc. respondentų savo viešnagės metu nenuėjo nei į vieną kultūros ar sporto renginį.  

Apklausos metu respondentų klausta, kokiuose kultūros ir sporto renginiuose jie apsilankė. Buvo 

paminėti 28 renginiai, iš kurių daugiausiai dėmesio sulaukė 53-oji tarptautinė Kuršių nerijos regata ir  

folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“.  

 

44.6%

11.0%

1.4%
5.0%

38.0%

Visiškai tenkina Iš dalies tenkina Netenkina Visiškai netenkina Nežino, neatsakė



 

18 pav. Neringos kultūros ir sporto renginiai, kuriuose lankėsi respondentai (dalis nuo bendro apklaustųjų 

skaičiaus) 

 

Poilsiautojai įvardijo 15 renginių, kurie jiems labiausiai patiko. Tarp įdomiausių renginių paminėti 

Kuršių nerijos regata, folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“, parodos atidarymas Rėzos kultūros centre, 

„Musica Humana“ koncertai ir muzikos renginys „Nida on Air“. Tarp mažiausiai patikusių paminėti tik 

trys renginiai – Juodkrantės kurorto dienos, Jazzu koncertas ir folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“.  

 

 

19 pav. Kokių renginių ar veiklos daugiau norėtų  Neringos lankytojai (dalis nuo bendro apklaustųjų skaičiaus) 
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Jūrinės žūklės varžybos „Neringos taurė 2020“
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Knygos "Neringos vadovas" pristatymas
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Gero vėjo
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Klaipėdos krašto delmonų paroda Rėzos centre
J.Erlicko pasirodymas

Ekskursija apie Juodkrantę
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Tarptautinis džiazo festivalis „Nida Jazz maratonas 2020” …
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Kitokie renginiai
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Užsiėmimai vaikams

Susitikimai su įdomiais ar įžymiais žmonėmis

Muzikos koncertai



38,8 proc. apklaustųjų pageidautų didesnės kultūros, sporto, sveikatinimo ar edukacinių renginių 

pasiūlos. Tai yra labiau būdinga Nidoje ir Juodkrantėje besiilsinčių nuostatoms bei Neringos fanams. 

Mažiausiai pageidavimų renginių atžvilgiu išsakė atsitiktiniai poilsiautojai ir besiilsintys Pervalkoje. 

Labiausiai iš visokio pobūdžio renginių pageidaujama muzikos koncertų ir susitikimų su įžymiais 

žmonėmis.  

 

Lentelė 8. Kultūros ir sporto renginių lankymas 

 Iš viso 
nėjo į 
jokį 

renginį 

Lankėsi 
renginiuose 

Apsilankė 
tik viename 

renginyje 

Apsilankė 
keliuose 

renginiuose 

Aplankytų 
renginių 
skaičius 

(vidurkis) 

Norėtų 
didesnės 
renginių 
pasiūlos 

Lankytojų kategorijos 

Fanai 79.8% 20.2% 15.7% 4.5% 1.4 51.1% 

Mėgėjai/Iškylautojai 94.9% 5.1% 3.4% 1.7% 1.3 35.6% 

Proginiai lankytojai 90.3% 9.7% 8.9% 0.8% 1.1 32.1% 

Atsitiktiniai lankytojai 96.2% 3.8% 3.8% 0.0% 1.0 23.1% 

Gyvenvietė, kurioje poilsiaujama 

Nida 84.8% 15.2% 12.0% 3.2% 1.3 39.6% 

Juodkrantė 85.9% 14.1% 12.8% 1.3% 1.2 39.6% 

Preila 98.0% 2.0% 2.0% 0% 1.0 36.7% 

Pervalka 94.2% 5.8% 3.8% 2.0% 1.3 34.6% 

Pajamos (vieno asmens per mėn.) 

iki 600 eurų 89.5% 10.5% 8.8% 1.7% 1.2 47.4% 

600-1000 eurų 85.3% 14.7% 11.0% 3.7% 1.4 39.4% 

1000-1500 eurų 95.5% 4.5% 4.5% 0.00% 1.0 38.8% 

1500-2000 eurų 89.8% 10.2% 6.1% 4.10% 1.8 44.9% 

daugiau 2000 eurų 83.3% 16.7% 16.7% 0% 1.0 59.3% 

Išsilavinimas 

Vidurinis ir profesinis 96.6% 3.4% 3.4% 0% 1.0 27.1% 

Neuniversitetinis aukštasis 92.3% 7.7% 7.2% 0.5% 1.1 27.5% 

Universitetinis 80.8% 19.2% 15.0% 4.2% 1.4 51.7% 

Iš kur atvyko 

Vilnius 81.1% 18.9% 16.4% 2.5% 1.2 52.5% 

Kaunas 76.8% 23.2% 18.8% 4.4% 1.3 49.3% 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 95.2% 4.8% 4.8% 0% 1.0 20.6% 

Kiti didesni miestai 84.9% 15.1% 9.6% 5.5% 1.5 35.6% 

Mažesni miesteliai ir 
gyvenvietės 

94.8% 5.2% 5.2% 0% 1.0 31.0% 

Atvykę iš užsienio 84.6% 15.4% 7.7% 7.7% 2.0 61.5% 

 

 

2021 m. Neringa taps Lietuvos kultūros sostine. Akivaizdu, kad šis projektas labiau aktualus pačiai 

Neringos bendruomenei, nei poilsiautojams, išsiilgusiems ramaus poilsio. Projekto komunikacinė 

kampanija jau yra prasidėjusi, tad apklausos metu teirautasi lankytojų apie tai, ar jiems teko girdėti 

apie suteiktą Lietuvos kultūros sostinės titulą. 

Šią naujieną jau girdėjo šiek tiek daugiau nei pusė visų apklaustųjų (53 proc.). Daugiausiai žinančių apie 

suteiktą titulą žino apsistoję Preiloje (61,2 proc.), atvykę iš mažesnių Lietuvos miestų, atvykstantys ne 

pirmą kartą (56,8 proc.) ir Neringos fanai bei iškylautojai (apie 60-65 proc.). 

Apie šį titulą mažiau žino atvykę vienai dienai (32,6 proc.), besilankantys pirmą kartą (18,4 proc.), 

poilsiautojai iš didmiesčių (apie 40-45 proc.), apsistoję Pervalkoje ir Nidoje bei atsitiktiniai lankytojai 

(15 proc.). 

 

 



 

 

Lentelė 9. Kokia dalis lankytojų žino apie Neringai suteiktą 2021 m. Lietuvos kultūros sostinės titulą 

 

 Girdėjo Negirdėjo 

Lankytojų kategorijos 

Fanai 60.7% 39.3% 

Mėgėjai/Iškylautojai 66.1% 33.9% 

Proginiai lankytojai 48.1% 51.9% 

Atsitiktiniai lankytojai 15.4% 84.6% 

Gyvenvietė, kurioje poilsiaujama 

Nida 51.6% 48.4% 

Juodkrantė 53.7% 46.3% 

Preila 61.2% 38.8% 

Pervalka 50.0% 50.0% 

Pajamos (vieno asmens per mėn.) 

iki 600 eurų 35.1% 64.9% 

600-1000 eurų 49.5% 50.5% 

1000-1500 eurų 68.7% 31.3% 

1500-2000 eurų 53.1% 46.9% 

daugiau 2000 eurų 70.4% 29.6% 

Išsilavinimas 

Vidurinis ir profesinis 39.0% 61.0% 

Neuniversitetinis aukštasis 61.4% 38.6% 

Universitetinis 49.1% 50.9% 

Iš kur atvyko 

Vilnius 39.3% 60.7% 

Kaunas 47.8% 52.2% 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 52.4% 47.6% 

Kiti didesni miestai 71.2% 28.8% 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 61.3% 38.7% 

Atvykę iš užsienio 15.4% 84.6% 

 

  



 

 

13. BIUDŽETAS 

 

Neringos lankytojai generuoja nemažas pajamas turizmo sektoriui. Vidutiniškai vienas lankytojas per 

dieną išleidžia apie 100 eurų (vidurkis – 101 euras), o visas poilsiui skiriamas biudžetas yra apie 480 

eurų (vidurkis – 481 euras). 

Brangiausiai viena diena Neringoje atsieina atplaukiantiems nuomojamais laivais ar nuosavomis 

jachtomis. Kadangi į dienos išlaidas įeina ir laivų priežiūra ar nuoma, vienos dienos biudžetas šiems 

lankytojams gali siekti nuo 150 iki 220 eurų. Kita lankytojų grupė, kuri yra nelabai skaitlinga, bet 

sąlyginiai išlaidi, yra atvykstantys motociklais. Jų vienos dienos išlaidos sudaro apie 130 eurų. 

Mažiausias išleidžia tie, kurie atvyksta užsakytais ekskursiniais autobusais (jų vienos dienos išlaidos yra 

apie 50 eurų) ir atplaukiantys tiesioginiais keltais (išlaidos apie 70 eurų). 

Brangiausiai viena diena atsieina taip pat ir tiems lankytojams, kurie atvyksta į Neringą 1-2 naktims. Jų 

vidutinės dienos išlaidos yra apie 140 eurų. Kuo ilgiau Neringoje apsistoja lankytojai, tuo jų vienos 

dienos išlaidos mažėja. Apsistojantys 5-7 dienoms turėtų savo biudžetą skaičiuoti dauginant dienų 

skaičių iš 77 eurų, o tie, kurie nutaria pasilikti ilgiau, pavyzdžiui, dviem savaitėms, - vidutiniškai iš 40 

eurų. 

Išlaidesni yra poilsiaujantys Nidoje, kadangi čia yra daugiau iškylautojų, apsistojančių 1-2 naktims. 

Taupiausia vieta galima laikyti Preila, kur gana didelė poilsiaujančiųjų dalį sudaro Neringos fanai, 

apsistojantys daugiau nei savaitei. Kadangi šie žmonės reguliariai atostogauja Neringoje, tai jie yra 

perpratę šio kurorto ekonomikos principus – kuo ilgiau ilsėsies, tuo mažiau mokėsi. 

  



 

 

Lentelė 10. Vieno asmens vidutinės išlaidos (eurais) 

 Vienos dienos 
išlaidos 

Kiek vidutiniškai 
ketina išleisti būnant 

Neringoje vienam 
asmeniui 

Lankytojų kategorija 

Fanai 78 541 

Mėgėjai/Iškylautojai 137 353 

Proginiai lankytojai 114 489 

Atsitiktiniai lankytojai 62 288 

Kur apsistojo Neringoje 

Nida 109 488 

Juodkrantė 103 493 

Preila 77 447 

Pervalka 79 446 

Amžiaus grupės 

iki 25 m. 77 329 

25-34 m. 98 355 

35-44 m. 111 562 

45-54 m. 90 456 

55-64 m. 80 435 

65 m. ir daugiau 117 559 

Išsilavinimas 

Vidurinis ir profesinis 83 339 

Neuniversitetinis aukštasis ir aukštesnysis 120 520 

Universitetinis 89 482 

Pajamos (vieno asmens per mėn.) 

iki 600 eurų 53 236 

600-1000 eurų 83 387 

1000-1500 eurų 112 528 

1500-2000 eurų 100 452 

daugiau 2000 eurų 130 776 

Iš kur atvyko 

Vilnius 75 443 

Kaunas 89 507 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 116 412 

Kiti didesni miestai 115 499 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 116 531 

Atvykę iš užsienio 67 381 

Atvyko vienas ar su grupele 

Vienas 114 240 

Kartu su vaikais 89 572 

Kartu su kitais suaugusiais, bet be vaikų 105 485 

Kelioms naktims apsistojo 

Vienai dienai 112 112 

1-2 naktims 139 399 

3-4 naktims 111 518 

5-7 naktims 77 598 

8 ir daugiau naktų 38 552 

 

  



 

14. LABIAUSIAI PATIKĘ DALYKAI 

 

Poilsiaujantiems užduotas klausimas „Įvardinkite tris dalykus, liečiančius Neringos infrastruktūrą ir 

teikiamas paslaugas, kurie labiausiai patiko šio apsilankymo metu?“. Klausimas buvo atviras, todėl 

respondentai galėjo išsakyti įvairius įspūdžius, nebūtinai susijusius tik su paslaugomis ar infrastruktūra. 

Pozityviais įspūdžiais pasidalino 90,4 proc. (452 respondentai). 

 

20 pav. Kas labiausiai patiko poilsiautojams apsilankymo metu? (procentinė dalis nuo bendro respondentų 

skaičiaus) 

 

Visus pozityvius atsiliepimus galima suskirstyti į 5 stambias kategorijas: 

1. Bendras džiaugsmas poilsiu ir ramybe. Tai, kad juos labiausiai džiugino poilsis ir ramybė, 

paminėjo 35,6 proc. visų respondentų. Dažniausiai šį aspektą pabrėžia proginiai lankytojai, 

kurie atostogauja Neringoje kas 3 ar daugiau metų. Mažiausiai – Neringos fanai, kurie čia ilsisi 

kasmet. Tikėtina, kad jiems poilsis yra savaime suprantama vertybė, todėl labiau link pastebėti 

infostruktūros permainas, jos kokybę.  

2. Išskirtinis gamtos įvertinimas. Gamtos unikalumą ir jos teikiamą malonumą paminėjo 42,5 

proc. lankytojų. Didžiausią įspūdį gamta paliko atostogaujantiems Juodkrantėje (apie 52 proc.) 

ir Nidoje (apie 48 proc.). Taip pat proginiams poilsiautojams ir trumpam laikui atvykstantiems 

iškylautojams.  

Retai gamtos unikalumą mini atsitiktiniai lankytojai ir Neringos fanai. Pastariesiems, kaip ir 

poilsio atveju, gamta yra savaime suprantamas poilsio kokybę užtikrinantis dalykas, kurio net 

neverta minėti. Tą liudija ir tai, kad būtent Preiloje ir Pervalkoje besiilsintys respondentai, 

pasakodami apie savo gerus įspūdžius, labai retai nurodo gamtą. Būtent šiose gyvenvietėse 

didžiąją dalį sudaro kasmet besiilsintys fanai, kurie paknakamai gerai pažįsta Neringos gamtą. 

3. Palankus infrastruktūros vertinimas. 57,1 proc. respondentų nurodė, kad jiems didelį įspūdį 

apsilankymo metu paliko infrastruktūra ir jos priežiūra. Ypatingai daug gerų atsiliepimų yra 

apie dviračių ir pėsčiųjų takus. Labiausiai viešąją infrastruktūrą vertina atsitiktiniai lankytojai, 

kurie apsilankę Neringoje pirmą kartą visada išsako gerus žodžius. Palankius infrastruktūros 

pokyčius pastebi Neringos fanai, kurie kasmet atvyksta poilsiauti. Todėl net 82,1 proc. jų 
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užsimena apie infrastruktūrą, kai gerus įspūdžius apie gamtą įvardiją keturis kartus mažiau 

(21,4 proc.).  

Pozityviausiai apie poilsio infrastruktūrą atsiliepia besiilsintys Juodkrantėje ir Preiloje (apie 63 

proc.) Šiek tiek mažiau pagiriamųjų žodžių ji sulaukia iš poilsiautojų, apsistojusių Pervalkoje 

(50 proc.). 

4. Palankus atsiliepimas apie paslaugas. Nors paslaugų sektorius susilaukia daugiausiai pastabų 

dėl j stokos, ribotų galimybių, kokybės ar kainos, apie 41,4 proc. respondentų išsakė palankius 

atsiliepimus apie Neringoje teikiamas poilsiavimo ir rekreacijos paslaugas. Nors dažnai šie 

palankūs atsiliepimai yra labai abstraktūs, kaip pasakymai „paslaugų kokybė“ ar „geros 

kainos“, dažniausiai minimas geras susisiekimas, maitinimo įstaigų įvairovė, dviračių nuoma, 

apgyvenimas, vandens pramogos.  

Pozityviausiai apie paslaugas kalba Neringos fanai. Jiems daro įspūdį besiplečiantis paslaugų 

sektorius ir didėjanti įvairovė, todėl beveik 57 proc. šios grupės respondentų paminėjo būtent 

paslaugas. Sąlyginai mažiausiai gerų žodžių išsako iškylautojai, kurie atvyksta į Neringą kasmet, 

bet tik trumpam laikui, ir atsitiktiniai lankytojai. Tokių šiose grupėje buvo apie 40-41 proc. 

5. Kiti pozityvūs įspūdžiai. Į šią kategoriją patenka labai įvairūs dalykai ir patirtis, dažniausiai 

susiję su asmeninėmis patirtimis arba bendresniais pastebėjimais apie Neringą. Tokių patirčių 

pavyzdžiai yra „susirinkę emocionaliai teigiamai nusiteikę žmonės“, „kultūringi turistai“, 

„ribojamas eismas“, „etnografinės kultūros išlaikymas“, „gyvenimas kemperyje“, „kad Nida 

nepanaši į Palangą“, „baikerių priėmimas“, „artimųjų ar šeimos šventės“ ir pan. 

 

 

Lentelė 11. Dalis respondentų, kurie išsakė savo pozityvius įspūdžius, kas jiems labiausiai patiko 

apsilankymo metu Neringoje (proc. dalis nuo kiekvienos grupės) 

 Poilsis Gamta Infrastruktūra Paslaugos Kiti 
džiuginantys 

dalykai 

VISO 
(išsakiusiųjų 

įspūdžius) 

Lankytojų kategorijos 

Fanai 20.4% 21.6% 82.1% 56.8% 9.3% 91.0% 

Mėgėjai/Iškylautojai 43.6% 45.5% 32.7% 40.0% 16.4% 93.2% 

Proginiai lankytojai 45.1% 60.6% 39.4% 30.0% 7.5% 89.9% 

Atsitiktiniai lankytojai 36.4% 13.6% 100% 40.9% 13.6% 84.6% 

Gyvenvietė, kurioje poilsiaujama 

Nida 34.2% 48.2% 54.1% 41.4% 6.3% 88.8% 

Juodkrantė 39.4% 51.8% 62.8% 42.3% 10.2% 91.9% 

Preila 34.9% 7.0% 62.8% 39.5% 23.3% 87.8% 

Pervalka 32.0% 22.0% 50.0% 40.0% 10.0% 96.2% 

 



 

21 pav. Dažniausiai vartojami žodžiai, kuriais nusakoma, kas labiausiai patiko poilsiautojams  

 

Lankytojai apie Neringą dažniausiai mąsto pasitelkdami gamtos ir poilsio kategorijas. Tačiau jiems 

didelį įspūdį palieką konkreti infrastruktūra. Labiausiai džiaugiamasi dviračių ir pėsčiųjų takais. Apie tai 

geriausius įspūdžius išsako 20 proc. visų lankytojų. 15,6 proc. džiaugiasi tvarka ir švara, 3 proc. – keliais. 

Iš paslaugų sektoriaus pripažinimo sulaukia kavinės ir susisiekimo sistema. Jas paminėjo apie 6 proc. 

visų respondentų. 3,6 proc. mini vandens pramogas, 3,2 proc. – geras apgyvendinimo paslaugas, 2 

proc. – dviračių nuomos paslaugas. 

 

 

22 pav. Kas labiausiai patiko poilsiautojams Neringos infrastruktūroje ir paslaugų sektoriuje (procentinė dalis 

nuo bendro respondentų skaičiaus) 
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Kas labiausiai patiko poilsiaujantiems Nidoje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
apgyvendinimo įstaigos; aplinkos sutvarkymas; aptarnavimas kavinėse; aptarnavimo kultūra; artimųjų šventė; atgaunu jėgas; atnaujintas 
ir atidarytas ,,Švyturys"; atnaujinti keliai ir takai Purvynės g.; atokvėpis; atsirado daug naujų vietų; atsiranda nauji dalykai - atsidarė 
prieplauka; atsižvelgimas į poilsiautojų poreikius; atskirtos pėsčiųjų ir dviračių zonos; baikerių priėmimas, supratimas; buvimas šeimos 
rate; daug dviračių nuorodų; daug dviračių takų ir aiškus atskyrimas; daug gražiau nei praeitais metais; daug gražių objektų; daug įvairių 
kavinių; daug lankytinų vienetų; daug lankytinų vietų; daug maitinimo įstaigų; daug nuorodų; daug nuorodų dviračiams; daug pažintinių 
takų; daug ramių užkampių; daug remonto darbų, tvarkomasi; daug šiukšliadėžių, jos prižiūrimos; daug suoliukų; daug vietų 
pasivaikščioti; daugiau tarpmiestinių autobusų; didelis maitinimo įstaigų pasirinkimas; dviračių nuoma ir pasiūla; dviračių takai; 
etnografinės kultūros išlaikymas ir atkūrimas; galimybė ramiai praleisti laiką ir skirti jį skaitymui; gamta; gamta graži; gamtos grožis; 
gamtos vaizdai; gatvių tvarkymas; gera aptarnavimo kokybė; gera dviračių paslauga; gera infrastruktūra; gera kompanija; gerai pailsėjom; 
gerai sutvarkyta pakrantė prie jūros; gerai sutvarkytos gatvės; gerai, kad tvarkomos gatvės, tik ne laiku; geras aptarnavimas; geras 
dviračių takas; geras dviračių takas prie marių; geras kelių apšvietimas; geras maitinimo organizavimas; geras oras; geras poilsis; geras 
privažiavimas prie paplūdimių; geras servisas; geras susisiekimas su Klaipėda; geras takas iki jūros; geri dviračių ir paspirtukų takai; geri 
dviračių takai; geri paplūdimiai; geri pasivaikščiojimo takai; geri pasivaikščiojimo takai palei marias; geri paspirtukų takai; geri pėsčiųjų 
takai; geri takai į moterų pliažą; geri, gražūs takai; geros amatų mugės; geros apgyvendinimo įstaigos; geros apgyvendinimo sąlygos; 
geros sąlygos poilsiui; geros vaikų žaidimų aikštelės Nidoje; graži gamta; graži krantinė prie marių; graži marių pakrantė; gražiai 
sutvarkytas miestas Nida; gražios kopos; gražūs takai link jūros; gražus takas palei marias; greitai aptarnauja kavinėse; grynas oras; 
gyvenimas kemperyje; įdomios galerijos; irklavimas; išklotas trinkelėmis įėjimas į pietinį paplūdimį; istoriniai namai; jaukumas; jėgų 
atgavimas; Juodkrantėje švaru; jūra; jūra ir marios greta; jūra ir marios kartu; kavinės; kavinėse malonus aptarnavimas; kavinėse skanu, 
geras aptarnavimas, nebrangu; kavinių kiekis; kavinių kokybė; kavinių pasiūla; kelių gerinimas; kompaktiškas miestas Nida; kopos; 
krantinė; kultūringas aptarnavimas; kultūringi turistai; labai lengva pasiekti jūrą; lankytinų vietų reklamavimas mieste; maistas; 
maitinimas; maitinimo įstaigos; maitinimo įstaigų kiekis; malonus aptarnavimas Nidoje; marios; marios ir jūra; maudymasis jūroje; 
maudynės; maxima dirba iki 24 val.; mažai automobilių Nidoje; mažiems vaikams įrengta pramogų; mediniai takai; nakvynių pasirinkimas; 
nauji dviračių takai; neblogi pėsčiųjų ir dviračių takai; nebrangus bilietas į Nidą; Nida tvarkoma; nuolatinis tvarkymasis; nuorodų kiekiai; 
nuosavo transporto nebūtinumas; nuostabi aplinka; nuostabi bažnyčia; nuostabi gamta; nuostabi vieta; nuostabios kopos; nuostabus 
gamtos kampelis; nuostabus kampelis; nuostabus kopų grožis; nuostabus pamario takas; nuostabus poilsis; nuostabūs reginiai, peizažai; 
nuostabus takas palei marias; nuostabūs vaizdai; pagražėjusi Juodkrantė; palengva Nida atsinaujina; paplūdimiai; paplūdimių tvarka; 
paplūdimys; parduotuvių prekių kokybė; Parnidžio kopa; pasiplaukiojimai; pasiplaukiojimai jachta; pasivaikščiojimai; pasivaikščiojimai 
gamtoje; pasivaikščiojimai prie jūros; pasivaikščiojimai takais; pasivaikščiojimas miške; pasivaikščiojimo takai; paslaugų pasiūla; patinka 
pėsčiųjų infrastruktūra; patogi viešojo transporto stotelė; patogu nuvykti prie jūros traukinuku ar tuktuku; patogus laivu atplaukimas į 
Nidą; patogūs pėsčiųjų takeliai; patogus susisiekimas dviračiais; pertvarkyta ,,Maxima"; pėsčiųjų kelių tvarkymas; pėsčiųjų takai; pėsčiųjų 
takas prie marių; plaukimas jachta; plaukimas mariose; plaukimas pramoginiu laivu; plaukiojimas; poilsinių turų pasiūla; poilsis; poilsis 
geras; pramogos; pramogos aktyviam poilsiui; pramogos vaikams; pramogų kiekis; prižiūrėtos gatvės; puiki gamta; puiki infrastruktūra; 
puiki tvarka; puikios apgyvendinimo sąlygos; puikus aptarnavimas; puikus laikas prie marių; puikus oras; puikus smėlis; ramių vietų su 
suoliukais pasiūla; ramybė; renginiai; renovuotas gražiai prieplaukos pastatas; rūkyta žuvis; saugūs nauji vakarėliai; saulė; saulėlydžiai; 
šeimos šventė; skani rūkyta žuvis ,,Pas Joną"; smagu kopose; smėlis; spa paslaugos; susirinkę emocionaliai teigiamai nusiteikę žmonės; 
susisiekimas viešuoju transportu; sutvarkyta krantinės aplinka; sutvarkyta marių pakrantė; sutvarkyta paplūdimys; sutvarkyta, jauki 
Parnidžio kopa; sutvarkytas paplūdimys; sutvarkyti dviračių ir pėsčiųjų takai; sutvarkyti gamtos pažinimo objektai; sutvarkyti pėsčiųjų r 
dviračių takai; sutvarkyti pėsčiųjų takai; sutvarkytos centrinio paplūdimio prieigos; švara; švara paplūdimiuose; švara tualetuose; švaru, 
nėra šiukšlių; šventė nuostabi; švyturio atidarymas; švyturys; takai; taksi pasiūla; taksi prieinamumas; taxi; teikiamų paslaugų įvairovė; 
teniso varžybos; tenkina kultūros renginiai; transportas; traukinukas, tuktukai; tuktukai; tuktukai labai patogu; tvarkinga; tvarkinga 
aplinka; tvarkingas pajūris; tvarkingi pėsčiųjų takai; tvarkingi tualetai; tvarkingi viešieji tualetai; tylus miestas; unikali gamta; unikalumas; 
važiavimas tuktuku; važinėjimas dviračiu; viešbučiai; viešieji tualetai; viskas labai gerai; viskas patiko; viskas patinka; yra daug suoliukų; 
yra daug vaikų žaidimų aikštelių ; yra galimybė pasportuoti; yra maxima; zonos sportui prie marių; žvejyba.  
 

 

Kas labiausiai patiko poilsiaujantiems Juodkrantėje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
apgyvendinimas; apgyvendinimo paslaugos; aplinka sutvarkyta; aplinkos tvarkymas; atgavome jėgas; atokvėpis nuo darbų; atostogos; 
aukštas aptarnavimo lygis; biotualetai; buriavimas; buvimas ramybėje su šeima; dalinai suremontuoti dviračių takai; daug kavinių; daug 
lankytinų vietų; daug paplūdimių; daug šiukšliadėžių; daug suoliukų; daug žuvies parduotuvių; daugėja kultūrinių renginių, susijusių su 
vietos ypatumais; daugiau vaikų žaidimų aikštelių; dažni autobusai; didėjanti būstų pasiūla Juodkrantėje; dviračių nuoma; dviračių 
nuomos paslaugos; dviračių takai; dviračių takai nuo Nidos iki Preilos; dviračių takas nuo Preilos iki Nidos; dviračių takas palei marias 
Nida - Pervalka; dviračių takų kokybė; eismo pakeitimai važiuojant prie jūros, reikia apvažiuoti ratu; galima visur nuvažiuoti dviračiais; 
gamta; gamtos grožis; gamtos tyrinėjimas; gamtos vaizdai; gera dviračių nuomos paslauga, bet per maža pasiūla; gera lankytinų vietų 
įvairovė; gera paplūdimių kokybė; gera pasiūla dviračių ir paspirtukų nuomos; gerai dirba ,,Barbora"; gerai išdėstyti pasivaikščiojimo 
takai; geras apgyvendinimas; geras apšvietimas; geras atsipalaidavimas; geras buvimas; geras dviračių takas Juodkrantėje; geras 
dviračių takas tarp Pervalkos, Preilos ir Nidos; geras jėgų atgavimas; geras kelias link jūros; geras maitinimas; geras oras; geras 
paplūdimys; geras poilsis; geras susisiekimas; geras susisiekimas su keltu; geras susisiekimas vietiniu transportu; geras, kokybiškas 
paplūdimys; geri dviračių ir paspirtukų takai; geri dviračių ir pėsčiųjų takai; geri dviračių takai; geri pėsčiųjų takai; geri vaikščiojimo 
takai; geros kainos; geros kainos bendrai; geros kavinės Juodkrantėje; geros vaikų žaidimų aikštelės; geros vietos gyventi; graži aplinka; 
graži gamta; graži gyventojų aplinka; graži ir sutvarkyta krantinė Juodkrantėje; graži promenada Juodkrantės; gražiai sutvarkyta 
krantinė; gražiai sutvarkyta pakrantė prie marių; gražiai sutvarkyta Parnidžio kopa; gražiai sutvarkyti pamario Juodkrantės takai; gražūs 
gamtos peizažai; gražūs miesteliai; gražūs nauji info stendai; gražūs, patogūs takai; grynas oras; irklavimas; išasfaltuoti takai; išsilavinę 
žmonės; jėgas atgavome; jūra; kasmet gerėja keliai; kavinėse skanus maistas; kokybiškos maitinimo paslaugos; kopos; kopų takai; 
kultūrinių renginių gausa; labai tvarkinga gyventojų aplinka; laikas gamtoje; laivų nuoma; laukiniai paplūdimiai; lengva išsinuomoti 
dviračius ir paspirtukus; maitinimas; maloniai bendrauja vietiniai gyventojai; malonus aptarnavimas kavinėse, parduotuvėse; marios; 
marių takai; maudynės; menų vizualizacija; naujai išasfaltuotas dviračių takas; naujai išasfaltuotas pėsčiųjų takas link jūros; naujai 
sutvarkyti takai link jūros; naujo aerodromo atidarymas; naujos gyvenimo įstaigos; neintensyvus eismas; nenuniokota gamta; nereali 
gamta; nesustojo du autobusai pagal tvarkaraštį į Nidą; Nidos treniruoklių aikštelė; nuorodos; nuorodos ir dviračių takai puikiai 
išdėstyti; nuostabi gamta; nuostabiai; nuostabios kopos; nuostabus poilsis; orai; oras; pailsėjau; pakankamas asortimentas 
parduotuvėse Juodkrantėje; palyginti mažas žmonių skaičius; paplūdimys; parkingo vietos Juodkrantėje; pasigrožėjau gamta; 



pasiplaukiojimas jachta; pasiplaukiojimas laivu; pasisėmiau jėgų; pasivaikščiojimai; pasivaikščiojimai palei marias; pasivaikščiojimai prie 
jūros; pasivaikščiojimo kelių priežiūra; pastatyta daug šiukšlių dėžių; patiko kavinė Juodkrantės gelbėjimo stotyje; patogus privažiavimas 
tarpmiestiniu autobusu; patogus susisiekimas iki paplūdimio; pėsčiųjų takai; pėsčiųjų takas; pėsčiųjų takas Juodkrantėje; plaukimas 
lavu; plaukiojimas; plečiasi pažintiniai takai; poilsis; prie paplūdimio yra stovėjimo aikštelė; puikiai išdėstyti takai; puikūs dviračių takai; 
ramybė; ramybė (nėra masinių renginių ar triukšmingų poilsiautojų); Rėzos kultūros centras ir renginiai ten; rūkyta žuvis; šeimos 
šventė; šiukšlių išvežimas; siūlomos paslaugos; skulptūros prie saulės laikrodžio; smagiai praleistos atostogos; stebėtina aptarnavimo 
kokybė; susisiekimas tarp gyvenviečių; sutvarkyta krantinė; sutvarkyta pakrantė prie marių; sutvarkytas miestelis Juodkrantė; 
sutvarkytos lankytinos vietos; švara; švaru ir tylu; švarūs tualetai prie paplūdimio; švarūs viešieji tualetai; švyturys; takas palei marias 
Juodkrantėje; takas prie marių; teikiamų paslaugų įvairovė; tenisas; treniruokliai centre parke; trūksta parduotuvių; turiningas poilsis; 
tvarkinga aplinka; tvarkinga vietovė; tvarkinga, švari aplinka; tvarkingas miestelis Juodkrantė; tvarkingi dviračių takai gyvenvietėse; 
tvarkingi miesteliai; tyras oras; veikianti kavinė gelbėjimo stotyje; viskas vietoje; visur maloniai aptarnauja; yra kur parkuotis 
Juodkrantėje; žvejyba.  

 

Kas labiausiai patiko poilsiaujantiems Preiloje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
apgyvendinimo kokybė; aptarnavimo kokybė; atnaujinti dviračių takus Preiloje; atsidarė daugiau kavinių; autobusų grafikas suderintas 
su keltų grafiku; buvimas su šeima; daug lankytinų objektų; daug nuorodų; daug pavežėjų; daugiau vietos kemperiams; gera biblioteka; 
gera maisto kokybė; geras aptarnavimas; geras susisiekimas pėsčiomis; geri dviračių takai; geros apgyvendinimo sąlygos; geros 
gyvenimo sąlygos vilose; geros nuorodos; graži gamta; informacijos pateikimas; išlaikytas autentiškumas; įvažiavimo mokestis; kelių 
kokybė; kopos; labai geri pasivaikščiojimo takai; mandagus aptarnavimas parduotuvėse; maudynės; mažai naujų pramogų ir paslaugų; 
nepanašėja į Palangą; nuostabus poilsis; pakankamas parkingo kiekis; pasivaikščiojimai; paslaugų kokybė; patogiai išdėstytos nuorodos; 
patogu važiuoti vežimėliu takais; poilsiauja išprusę žmonės; poilsis; prie Raganų kalno geras tualetas; puiki paslaugų kokybė; puikiai 
išdėstytos nuorodos; ramu; ramybė; ribojamas eismas; ribojamas žmonių kiekis; saugoma autentika, paveldas; šaunios atostogos; 
sporto įrenginiai Preiloje, Nidoje, Pervalkoje; sporto zona Preiloje; susitvarkiusi gyvenamoji zona; sutvarkyti dviračių takai; sutvarkyti 
takeliai; švara; švaru; takai puikiai išdėstyti pasivaikščiojimui; teikiamų paslaugų įvairovė; tvarka; tvarkingi pėsčiųjų takeliai; tvarkingos 
apgyvendinimo įstaigos; tvarkomi keliai; tvarkosi, bet nesikeičia; tyla; visada randa galimybę ir vietą apsistoti su mažu vaiku; viskas labai 
gražu; viskas patiko.  

 

Kas labiausiai patiko poilsiaujantiems Pervalkoje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
„Barboros“ paslaugos; atidaromi nauji takai; buvimas gamtoje su vaikais; daug nuorodų; dviračių nuoma ir pasiūla; dviračių takai; 
dviračių takas nuo Pervalkos iki Nidos; galimybė internete stebėti, kada išvyksta keltas; galimybė pėsčiomis pasiekti visus miestelius; 
gamta; gamtos grožis; gausus, gražus vietovių apželdinimas; gera apgyvendinimo vieta; geras automobilių kelias iki Nidos; geras 
susisiekimas; geras susisiekimas iš Drevernos į Pervalką; geras susisiekimas keltais; geri dviračių takai; geri paplūdimiai; geri takeliai 
pasivaikščiojimui prie jūros; geros apgyvendinimo įstaigos; graži gamta; graži vietovė; gražus apgyvendinimas; įdomūs  lankytini 
objektai; išskirtinio grožio namai; kopos; labai graži gamta; labai pailsėjom; labai puikus aptarnavimas; maitinimo paslaugos; malonus 
aptarnavimas kavinėje; mandagus aptarnavimas teikiant paslaugas; marios; maudynės; niekas nesikeičia, bet neblogėja; nuostabus 
poilsis; nuostabus poilsis su šeima; pailsėjom; paplūdimys; patogūs keliai su vežimėliais; patogus susisiekimas dviračiais ir paspirtukais; 
pažintiniai takai; Pervalka - geriausias miestelis Neringoje; poilsis; puikios apgyvendinimo įstaigos; puikus takas palei marias; ramybė; 
stebėtina aptarnavimo kokybė; sumažėjęs žmonių kiekis apgyvendinimo įstaigose; sumažėjusi įvažiavimo kaina; susisiekimas pritaikytas 
vyresniems; susitvarkę/besitvarkantys miestai; sutvarkyta aplinka; sutvarkyta Pervalkos plinka; sutvarkyti dviračių ir pėsčiųjų takai; 
sutvarkytos gatvelės miesteliuose; sveikatingumo paslaugų pasiūla; takai pritaikyti važinėti vežimėliais; transporto nuoma; vaikų 
žaidimų aikštelės; vakarais užtikrinama poilsiautojų ramybė; važinėjimas paspirtuku miške; viskas patiko; viskas puiku; žaidimų 
aikštelės; žūklė; žvejyba.  

 

  



 

15. LABIAUSIAI ERZINANTYS DALYKAI 

Poilsiaujantiems užduotas klausimas „Įvardinkite tris dalykus, liečiančius Neringos infrastruktūrą ir 

teikiamas paslaugas, kurie labiausiai nepatiko ar suerzino apsilankymo metu?“. Klausimas buvo 

atviras, todėl respondentai galėjo išsakyti įvairius pastebėjimus, nebūtinai susijusius tik su paslaugomis 

ar infrastruktūra. Pastabas dėl erzinančių ar keliančių nepasitenkinimą dalykų išsakė 79 proc. (395 

respondentai). 45,4 proc.  paminėjo du erzinančius dalykus, o tris – 19 proc. respondentų.  

Visus nusiskundimus galima suskirstyti į 3 stambias kategorijas: 

1) Nepasitenkinimas viešąją infrastruktūra ir jos kokybe. Pastabas infrastruktūrai išsakė apie 63 proc. 

visų respondentų. Daugiausiai nepatenkintų vienu ar kitu infrastruktūros aspektų buvo tarp 

poilsiaujančių Nidoje (67,6 proc.) ir Juodkrantėje (65,2 proc.). Mažiausiai nepatenkintų – Preiloje (47,4 

proc.) ir Pervalkoje (51,2 proc.). 

Daugiausiai priekaištų infrastruktūrai turėjo Neringos fanai, kurie kasmet atvyksta ilgesnėms 

atostogoms. Nepatenkintų infrastruktūriniais dalykais, kurie iš esmės susiję su vasara vykusiais 

remontais, dviračių takais ir parkavimo vietomis, tarp fanų buvo apie 74,7 proc. Sąlyginai mažiausiai 

pastabų infrastruktūrai išsakė atsitiktiniai lankytojai (47,6 proc.) ir iškylautojai (49 proc.), kurie 

dažniausiai atvyksta į Neringą tik trumpam.  

2) Nepasitenkinimas įvairiomis paslaugomis, kurias Neringoje siūlo verslo sektorius. Jam priekaištų 

turėjo 77 proc. lankytojų. Daugiausiai pasigendančių paslaugų yra tarp besiilsinčių Juodkrantėje (84,8 

proc.). Jų nemažai Preiloje (78.9 proc.) ir Nidoje (74 proc.). Pervalkoje tokių buvo 68,3 proc. 

Paslaugų sektoriaus trūkumai dažniausiai neramino proginius poilsiautojus, kurie į Neringą ilsėtis 

atvyksta rečiau nei kas 3 metai. 80 proc. tokių proginių lankytojų pasigenda kažkokių tai paslaugų arba 

yra nepatenkinti jų kokybe. Mažiausiai į ribotą paslaugų pasiūlą ir kokybę reaguoja atsitiktiniai 

lankytojai, tokių buvo 52,4 proc. 

3) Kiti bendresnio pobūdžio nusiskundimai, kaip „viskas brangu“, „didelis įvažiavimo mokestis“, „daug 

žmonių“, „toli jūra“, „smirda marios“, „didelės eilės prie keltų“, „triukšmas“ ir pan. Tokias pastabas 

išsakė 41,5 proc. Daugiausiai dėl to skundėsi besiilsintys Pervalkoje (43,9 proc.) ir Nidoje (43,1 proc.), 

mažiausiai – Preiloje (31,6 proc.). 

Įdomu, kad daugiausiai nusiskundimų turėjo atsitiktiniai lankytojai (52,4 proc.) ir iškylautojai (51 

proc.), o mažiausiai – Neringos fanai (33,6 proc.) 

 

Lentelė 12. Dalis respondentų, kurie išsakė pastabas dėl infrastruktūros, paslaugų ir kitų problemų 

(proc. dalis nuo kiekvienos grupės) 

 Infrastruktūros 
kokybės problemos 

ir stoka 

Paslaugų kokybės ir 
pasiūlos problemos 

Kitos problemos VISO (išsakiusiųjų 
pastabas) 

Lankytojų kategorijos 

Fanai 74.7% 77.4% 33.6% 82.0% 

Mėgėjai/Iškylautojai 49.0% 72.5% 51.0% 86.4% 

Proginiai lankytojai 59.9% 80.8% 44.1% 74.7% 

Atsitiktiniai lankytojai 47.6% 52.4% 52.4% 80.8% 

Gyvenvietė, kurioje poilsiaujama 

Nida 67.6% 74.0% 43.1% 81.6% 

Juodkrantė 65.2% 84.8% 41.1% 75.2% 

Preila 47.4% 78.9% 31.6% 77.6% 

Pervalka 51.2% 68.3% 43.9% 78.8% 

 



 

23 pav. Dažniausiai vartojami žodžiai, kuriais nusakoma, kas labiausiai suerzino ar nepatiko poilsiautojams  

 

Bendrai tarp respondentų išsakomų pastabų dominuoja nusiskundimas tuo, kad poilsis Neringoje ir 

čia teikiamos paslaugos yra brangus dalykas. Į tai atkreipė dėmesį beveik trečdalis lankytojų (31,6 

proc.). Žodis „brangu“ paminėtas 127 kartus, o „aukštos/didelės kainos“ – 31 kartą. Dažniausiai šiais 

žodžiais buvo įvardijamas bendras pojūtis. Tačiau nemaža dalis respondentų detalizavo, kas jų 

nuomone yra brangu: įvažiavimo mokestis, taksi kainos, maitinimosi kainos, apgyvendinimas. 

Apie 18,6 proc. respondentų kažko pasigedo – infrastruktūros, paslaugų ar kokybės. 8,8 proc. sakė, 

kad jiems „trūksta“, 5,8 proc. – kad kažko „nėra“, 4 proc. – kad reikia „daugiau“.  

 

 

24 pav. Kas labiausiai suerzino ar nepatiko poilsiautojams apsilankymo metu? (procentinė dalis nuo bendro 

respondentų skaičiaus) 

 

2.0%

2.2%

2.6%

2.8%

6.2%

7.8%

9.2%

10.4%

10.4%

12.0%

12.6%

18.8%

25.4%

Viešbučių trūkumas

Triukšmas vakaro ir nakties metu

Tualetų problemos

Paslaugų stoka vaikams

Didelės kainos

Apgyvendinimo problemos

Įvažiavimo mokestis

Parkingo problemos

Dviračių ir pėsčiųjų takai

Remonto ir statybų darbai

Maitinimo įstaigų trūkumas ar problemos

Parduotuvių trūkumas

Bragus poilsis



18,8 proc. pasigedo parduotuvių ir skundėsi menku jose siūlomų prekių asortimentu. Nors nemaža 

dalis konkrečiai neįvardino, kokias parduotuves jie turėjo galvoje, 8,6 proc. labai konkrečiai nurodė 

pasigendą būtent maisto prekių parduotuvės.  

12 proc. skundėsi infrastruktūros remonto darbais ir jų sukeltomis problemomis – kad gatvių ir takų 

tvarkymas neturėtų vykti vasaros sezono metu, kad dėl to sunkiau pasiekiami paplūdimiai, sunku 

judėti su vaikų vėžimėliais ar važiuoti su dviračiais.  

10,4 proc. respondentai įvardijo parkingo problemas – jų trūkumą, ypač Nidoje. Taip pat kai kurie 

skundėsi dėl mažo parkingo vietų skaičiaus prie paplūdimių, o keli nurodė aukštas parkingo kainas ir 

sumažėjusias galimybes parkuoti automobilį dėl vasaros metu vykusių remontų. 

10,4 proc. paminėjo dviračių infrastuktūros problemas – dangos kokybę, pėsčiųjų ir dviratininkų zonų 

atskyrimo būtinybę. 

9,2 proc. buvo nepatenkinti įvažiavimo mokesčiu. Didžia dalimi jis laikytas per dideliu, o kai kurie 

respondentai skundėsi situacija, kad jie negali savo vizito metu apsilankyti Smiltynėje ar Delfinariume 

dėl pakartotinio mokesčio. 

7,8 proc. nurodė apgyvendinimo problemas. 2 proc. pasigedo gerų viešbučių.  

6,4 proc. pasigedo gerų restoranų ar maitinimo įstaigų, kurie pasiūlytų kokybišką maistą. Vienas 

respondentas pasigedo kokybiškų mėsos patiekalų. Didesnio pigesnių maitinimo įstaigų ir kavinių 

pasigedo apie 6,2 proc. respondentų.  

2,8 pasigenda prekių ir veiklos vaikams.  

2,6 nurodė problemas tualetų – jie nesutvarkyti, trūksta pliaže.  

2,2 proc. respondentai paminėjo vakaro ar nakties metu triukšmą, ypač jaunimo ir tuktukų. 

Labai nedidelė dalis pasigedo ir kitų infrastruktūros lementų ar paslaugų: suoliukų (6 respondentai), 

šiukšliadėžių (2); sporto aikštynų (5); SPA paslaugų (6); koncertų (5); informacijos apie renginius ar 

paslaugas (6); priėjimo prie jūros neįgaliems žmonėms (2); vaistinių (4). 7 respondentai pasiskundė 

brangiomis taksi paslaugomis; 5 – kad jūra per toli ir sunku nueiti; 6 – kad miško takai netvarkingi. Du 

poilsiautojai padarė pastabą, kad „Nida panašėja į Palangą ir praranda šarmą“. 

 

Kas labiausiai nepatiko ar erzino poilsiaujančius Nidoje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
aukštos apgyvendinimo kainos; aukštos maitinimo kainos; baigti tvarkyti gatves; blogai atskirti pėsčiųjų ir dviratininkų takai palei krantinę; 
blogas aptarnavimas restoranuose; blogi keliai iki Nidos; blogi keliai nuo kelto; blogi miško takeliai; blogi miškų takeliai, trūksta nuorodų; 
brangios kavinės; brangios taksi paslaugos; brangu; brangu ilsėtis Nidoje; brangu maitinimo įstaigose; brangu pavalgyti; brangu viskas; 
brangus apgyvendinimas; brangus gyvenimas; brangus įvažiavimas; brangus įvažiavimo mokestis; brangus maistas; brangus maitinimas; 
brangus maitinimasis; brangus poilsis; brangus taksi; daug gatvių remontuojama; daug kelių remonto; daug nepatenkintų žmonių dėl 
Kupolo; daugiau dviračių takų; daugiau maisto parduotuvių; daugiau maitinimo įstaigų; daugiau pėsčiųjų takų; daugiau spa centrų; 
daugiau sporto aikštynų; daugiau veiklos vaikams, žaidimų aikštelių; degalinių nėra; dėl takų remonto sunku nueiti į paplūdimį; didelės 
maisto, alaus kainos; didelės nuomos kainos; didelės paslaugų kainos; didelės prekių kainos; didelis įvažiavimo mokestis; dviračiai 
važiuoja pėsčiųjų zona; dviračių ir pėsčiųjų takų atskyrimas; dviračių takas Nida - Klaipėda; dviračių takas prie marių per siauras; dviračių 
takų trūkumas; eilės prie geresnių kavinių; elektriniai paspirtukai nesaugu vaikams; galėtų būti dar mažiau automobilių; gatvės 
nesutvarkytos; gatvės tvarkomos sezono metu; gatvės vis dar tvarkomos; gatvės vis tvarkomos; gatvių remontai atsibodo; gatvių 
remontas sezono metu; gero maisto restoranų trūkumas; gerų maisto restoranų; gerų restoranų stoka; gerų restoranų trūksta; greičio 
kontrolės nebuvimas mieste; informacijos apie lankytinas vietas stoka; informacijos stoka; įvažiavimo mokesti brangus; jūra galėtų būti 
švaresnė; jūra toli; kainos; kainos didelės; kainų išaugimas; katamaranai mašinėlių formos darko vaizdą; kavinėse platesnio meniu reikia; 
kavos, alaus kainos didelės; keliai; kelių būklė; kelių ir takų remontai vyksta ne etapais; kokybiškų mėsiškų patiekalų; labai brangu; labai 
brangu viskas; labai brangus apgyvendinimas Nidoje; maistas kavinėse brangus; maistas kavinėse Juodkrantėje galėtų būti įdomesnis; 
maisto parduotuvių stoka; maisto parduotuvių trūksta; maitinimo įstaigų trūksta prie krantinės; maitinimo paslaugos brangios ir 
neatitinka kokybės; marios galėtų būti švaresnės; marių vanduo galėtų būti švaresnis; mažai dėmesio laivybos infrastruktūrai 
Juodkrantėje; mažai kavinių, jose mažas asortimentas; mažai koncertų; mažai maisto parduotuvių; mažai maisto prekių parduotuvių; 
mažai maitinimo įstaigų; mažai maitinimo taškų; mažai nemokamų parkavimo vietų; mažai parduotuvių; mažai parkavimo vietų Nidoje; 
mažai suoliukų link jūros; mažai vaikų žaidimų aikštelių; mažai viešbučių; mažai viešbučių, jie prastos kokybės; mažai viešųjų tualetų; 
mažas meniu pasirinkimas kavinėse; mažas uostas; miestas praranda šarmą - panašėja į Palangą; miško takai užpilti skalda - nepatogu 
eiti; mokami tualetai; mokamos parkavimo vietos užimtos; ne laiku tvarkomos gatvės; ne laiku vykdomi remonto darbai; nebaigtos 
tvarkyti gatvės; neįgaliesiems nėra tako link jūros; nekoks kelias nuo kelto iki Nidos; nemalonus nuotekų kvapas; nepakankamai atskirti 



pėsčiųjų ir dviratininkų takai Nidoje; nepatogumai dėl remonto darbų; nepažymėta dviračių zona važiuojamojoje dalyje; nėra dušų 
paplūdimiuose; nėra gero maisto; nėra gerų restoranų; nėra kur skaniai pavalgyti; nėra paprastų valgyklų; nėra parduotuvių; nėra 
priėjimo neįgaliems žmonėms iki paplūdimio; nesaugios gatvės, eismas; nesaugu dėl dviračių ir paspirtukų keliuose; nesibaigiantis gatvių 
remontas; nesibaigiantys remontai; nesutvarkytos gatvės; nešvarus vanduo mariose; netvarkingi nepagrindiniai dviračių takai, daug 
duobių, laiptų; neveikia benzino kolonėlė; Nida neturi teigiamų pokyčių infrastruktūroje; Nidoje išdegusi, nes nelaistoma žolė; nudustų 
pliažo bendruomenė nedraugiška (pyksta, jei ateini su maudymuku); nusileidus nuo saulės laikrodžio blogi laiptai; pabaigti remontuoti 
gatves; pabrangęs įvažiavimas; padidėjęs žmonių kiekis; pagyvenę žmonės susierzinę dėl Kupolo veiklos; pakartotinis mokestis kiekvieną 
kartą įvažiuojant; panašėja Nida į Palangą, praranda šarmą; paplūdimy nėra tualetų; parduotuvėse skurdus asortimentas vaikams; 
parduotuvių trūkumas; parkavimas; parkavimo vietų stygius; parkingas; parkingas Nidoje; parkingo trūkumas; parkingo vietų trūkumas; 
paslaugų kokybės suprastėjimas; pažintinių renginių vaikams; per brangūs viešbučiai; per daug pavežėjų; per didelės paslaugų kainos; 
per didelis įvažiavimo mokestis; per didelis užimtumas; per didelis žmonių srautas; per greitai važinėja tuktukai, nesaugu; per mažai 
apšvietimo einant link jūros; per patį sezoną atliekami remonto darbai; per tankus poilsiautojų apgyvendinimas; pramogų trūkumas; 
praplatinti dviračių takus; prasta dviračių takų danga nuo Pervalkos iki Juodkrantės; prasta dviračių takų kokybė; prastas kelias nuo 
mokėjimo punkto; prastas viešbutis; prasti šaligatviai; prasti takai nuo kelto; prastos būklės dviračių takai; prie namų nėra apsaugų, vaikai 
gali įkristi, reikia labai saugoti; reikia alternatyvos vietos nuimtiems gintaro nameliams; reikia atnaujinti dviračių takus Preiloje; reikia 
aukštos klasės restoranų; remontai; remontai ne laiku; remontai sezono metu; remontai trukdo priparkuoti automobilį; remontas; 
remonto darbai; remonto darbai sezono metu; remontuoja visus takus iškarto, nėra kaip praeiti su vežimėliais, važiuoti dviračiais; retai 
važiuoja autobusai; savaitgalį jaunimas triukšmauja; savaitgalį jaunimas triukšmavo; sezono metu vyksta dviračių takų remontas; siauras 
pėsčiųjų ir dviračių takas; statybos ir kelių remontai sezono metu; statybos ir remontai sezono metu; statybų darbai sezono metu trukdo 
poilsiauti; sumažinti įvažiavimo mokestį; susisiekimas mieste; susisiekimas su Klaipėda, Pervalka - reti autobusai; sutvarkyti gatves; 
sutvarkyti greičiau gatves; sutvarkyti infrastruktūrą; sutvarkyti šaligatvius; sveikatos ribojimai gadina verslą; taikos pr. Išraustos duobės; 
tik viena maisto parduotuvė; tik vienai maisto parduotuvė; toli eiti ir lipti į kalnus; toli jūra; triukšmas naktį Nidoje; triukšmas savaitgaliais; 
trūksta apgyvendinimo; trūksta apgyvendinimo vietų; trūksta aukštos klasės restoranų; trūksta bankomatų; trūksta gero maisto 
restoranų; trūksta gerų restoranų; trūksta gerų viešbučių; trūksta gerų, brangių restoranų; trūksta info apie naujoves ir lankytinas vietas; 
trūksta info sienų; trūksta klubų; trūksta kokybiško maisto kavinėse; trūksta koncertų; trūksta maisto parduotuvių; trūksta maisto 
parduotuvių Juodkrantėje; trūksta maisto parduotuvių Nidoje; trūksta maisto prekių parduotuvės; trūksta maisto prekių parduotuvių; 
trūksta parduotuvių; trūksta parkingo; trūksta parkingo  ; trūksta parkingo vietų; trūksta parkingui vietų; trūksta restoranų; trūksta spa 
paslaugų; trūksta spa, sveikatingumo paslaugų; trūksta sporto aikštynų; trūksta suoliukų, poilsio zonų palei krantinę Nidoje; trūksta 
švaros; trūksta švaros pliaže ir miške Nidoje; trūksta teniso kortų; trūksta viešbučių; trūksta viešųjų tualetų, esami blogi; trūksta vietų, 
kur nusipirkti laikraščių; tualetai pliaže; tuktukai laksto naktimis, trukdo miegoti; tuktukų garsas ir tarša; tvarkomos gatvės; tvarkomos 
gatvės ne laiku; užimtumas kelia kainas; užtvertas praėjimas nuo prieplaukos pamariu pro ,,Kaštoną"; vakarais jaunimas triukšmauja; 
vasarą neturi būti remontų; viena Maxima; vis dar remontuojamos gatvės; vis dar taisomos gatvės; vis dar tvarkomos gatvės; viskas 
brangu; viskas labai brangu; visur remontai; žemėlapių trūkumas; žmogui laive skiriama mažai vietos, reikia modernizuoti laivus; žuvis ne 
šviežia, o šaldyta. 

 
 

Kas labiausiai nepatiko ar erzino poilsiaujančius Juodkrantėje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
aiškesnis priėjimas prie paplūdimio; akmenuotas kelias iki jūros Nidoje; aukštos apgyvendinimo kainos; aukštos paslaugų kainos; 
automobilių aikštelių trūkumas; bankomatų trūksta; bankomatų trūkumas; bloga dviračių takų kokybė; bloga dviračių takų kokybė nuo 
Pervalkos iki Juodkrantės; blogas biotualetų kvapas prieplaukoje; blogas kelias nuo kelto; blogi dviračių takai; brangi būsto nuoma; 
brangu; brangus ; brangus apgyvendinimas; brangus įvažiavimas; brangus įvažiavimo mokestis; brangus maistas viešojo maitinimo 
įstaigose; brangus maitinimas; brangus parkingas; brangus poilsis; brangus taksi; daugiau maisto parduotuvių; daugiau maitinimo įstaigų; 
daugiau parduotuvių; daugiau parduotuvių Juodkrantėje; daugiau užimtumo vaikams; daugiau žaidimų aikštelių vaikams Juodkrantėje; 
dažniau vietiniai autobusai kad važinėtų; didelės kainos; didelės kainos kavinėse; didelis įvažiavimo mokestis; didesnis asortimentas 
maisto prekių; dviračiai pėsčiųjų take; dviračių nuoma; dviračių takai; dviračių takų kokybė; dviračių takų stoka, prasta jų kokybė; 
dviratininkai nesilaiko ribų take, nesaugu; eilės persikelti keltu; galėtų dažniau važiuoti autobusai iš Klaipėdos; gero maisto restoranų; 
gero maisto restoranų trūkumas; gero maisto trūkumas; gerų restoranų trūksta; gerų restoranų trūkumas; ilgai laukti kelto; informacijos 
apie renginius ir lankytinas vietas stoka; informacijos stoka apie galimybę važiuoti viešuoju transportu; įrengti daugiau parkavimo vietų 
prie paplūdimių; kainos; kavinėse brangu; kelių kokybė; koncerto metu ant molo laivas neišjungė variklio ir trukdė; koncertų stoka; labai 
brangu; labai brangu viskas; labai brangus apgyvendinimas; maisto parduotuvių trūksta; mažai maisto parduotuvių; mažai parduotuvių; 
mažai parduotuvių, neaišku, kur ieškoti; mažai parkavimo vietų; mažai parkingo; mažai parkingo vietų; mažai perėjų Juodkrantėje; mažai 
vaistinių; mažas maisto produktų asortimentas Juodkrantėje; mažas parduotuvių tinklas; medicinos paslaugos ir vaistinė visą parą; miškų 
urbanizavimas, kad keičia kelius; miškuose prie takų trūksta suoliukų; neaiški pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra; nelaiku remontai 
prie Nidos; nėra bankomatų; nėra normalios parduotuvės; nėra paslaugos laikyti lagamino; nėra spaudos kiosko; nėra tualetų; nėra 
tvarkos Nidoje su dviratininkai; nėra vaistinių, o Nidoje veikia trumpai; nereglamentuotas eismas paspirtukais; nesaugu naudotis taku, 
nes dviračių srautas nevaldomas; nešvarūs tualetai; netvarkinga aplinka prie Nidos uosto; neužbaigti remontuoti, susidėvėję dviračių 
takai; neveža autobusai dviračių; nusidėvėję ženklai; padaryti gėrimų automatų; pakartotinas įvažiavimo mokestis neleidžia apsilankyti 
delfinariume; pamario krantinėje suoliukai be atlošų; parduotuvių stokoja Juodkrantė; parduotuvių stygius; parduotuvių trūksta; 
parkingas; Parkingas Nidoje; parkingo trūkumas; pasenę dviračių takai; per daug gamtinių teritorijų aptvėrimo Nidoje; per daug triukšmo 
ir judėjimo Nidoje; per daug žmonių vasarą; per didelis ekologinis mokestis; per didelis mašinų srautas; per garsiai išvežamos šiukšlės - 
gal blogas asfaltas; per mažai parduotuvių; per tankus poilsiautojų apgyvendinimas; pėsčiųjų takas iki jūros Nidoje; plentas - gėda; prasta 
centrinio Juodkrantės pliažo tualetų ir dušų kokybė; prasta dviračių takų kokybė; prasta kai kurių dviračių takų kokybė; prastas dviračių 
takas nuo kelto iki Juodkrantės; prastas maisto prekių parduotuvių tinklas; prasti keliukai už miestelio ribų; Purvynės gatvėje reikia 
parduotuvės; reikia viešbučių su spa; remontai; siauri dviračių ir pėsčiųjų takai; skėčių nuoma paplūdimyje; smirdantys tualetai; sulūžę 
laiptai prie centrinio Juodkrantės paplūdimio įėjimo; sunku gauti reikiamų priemonių senam žmogui; suprastėjo Raganų kalno kokybė; 
sutvarkyti akmeninius laiptus į švyturį; sutvarkyti šaligatvius Juodkrantėje; takai iki jūros; taku per pušyną labai nuokalnės Juodkrantėje; 
tas pats takas dviračiams, pėstiesiems ir paspirtukams; teniso kortų; toli jūra; triukšmas savaitgalį; triukšmas savaitgaliais; trūksta aikštelių 
vaikams; trūksta apgyvendinimo; trūksta aukštos klasės restoranų; trūksta gero maisto restoranų; trūksta gero, kokybiško maisto; trūksta 
gerų restoranų; trūksta maisto parduotuvių; trūksta maisto parduotuvių Juodkrantėje; trūksta maisto prekių parduotuvių; trūksta 
nuolaidų daugiavaikėms šeimoms; trūksta parduotuvių; trūksta parkingo; trūksta parkingo vietų; trūksta šiukšliadėžių; trūksta šiukšlių 
dėžių prie kiekvieno įėjimo į pliažą; trūksta sporto aikštynų; trūksta suoliukų; trūksta vaistinės; trūksta veiklos vaikams; trūksta veiklos 
vakarais, pvz. koncertų; trūksta viešbučių; trūksta viešbučių su spa; tvarkoma infrastruktūra; tvarkoma infrastruktūra ne laiku; valčių 
nuoma; vargina didelės keltų eilės; viskas brangu; viskas labai brangu; žmonių kiekis. 



 

Kas labiausiai nepatiko ar erzino poilsiaujančius Preiloje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
apgyvendinimo įstaigų užimtumas; atnaujinti pamario taką Preiloje; aukštos apgyvendinimo kainos; autobusas neužsuka į miestelius; 
blogas kelias nuo kelto; blogas parkingas; brangios paslaugos; brangios pavežėjimo paslaugos; brangu atostogauti; brangus 
apgyvendinimas; brangus taksi; didelės paslaugų kainos; kainų šuoliai; labai brangu viskas; mažai parduotuvių; mažai parkingo vietų; ne 
laiku vykdomi remonto darbai; nekokybiški dviračių takai; nenušienautos pakelės; nėra nemokamų vandens stotelių; nėra normalios 
parduotuvės; nesusitvarkę mažieji miesteliai; netvarkingi vaikščiojimo takai; padidėję kainos; parduotuvė tik viena Preiloje ir mažas 
asortimentas; parduotuvių trūkumas; parkingas Nidoje; parkingo trūkumas; paskutinę minutę atšaukiamas apgyvendinimas; per dideli 
atstumai pėsčiomis; per didelis atstumas; per mažai barų ir klubų; per mažai maisto parduotuvių; per mažai tvarkos; per retai plaukia 
keltas; prasta šaligatvių ir gatvių kokybė; prastas pagrindinis kelias, daug gyvūnų; prasti keliai; Preiloje nėra kur apsipirkti; remontuojamos 
gatvės; siauri dviračių takai Preiloje; tankus poilsiautojų apgyvendinimas; tarpas tarp grafikų; trūksta parduotuvių; trūksta parkingo vietų; 
tualetai pliaže; tualetų trūkumas Preiloje; tvarkos trūkumas; vaikų prekių stygius; ženkliai padaugėjo jaunimo; žuvies kainos.  

 

Kas labiausiai nepatiko ar erzino poilsiaujančius Pervalkoje 
(žodinės išraiškos, kurias pateikė patys respondentai; iš tekstyno pašalinti besidubliuojantys išsireiškimai) 
aukštos apgyvendinimo kainos; aukštos kainos; bloga dviračių tako nuo Pervalkos iki jūros kokybė; blogas kelias nuo kelto; brangu; 
brangus gyvenimas; brangus įvažiavimas; brangus įvažiavimo mokestis; brangus įvažiavimo mokestis vasaros metu; brangus lankymas 
Mirusių kopų; didelis įvažiavimo mokestis; dviračių takai kai kur per siauri; dviračių takų būklė; kainų šuoliai; labai brangu; labai viskas 
brangu; labiau tikrinti ir kontroliuoti parduodamos žuvies kokybę; mažai parkavimo vietų; ne visur sutvarkyti duobėti keliai; negalima 
nuvažiuoti į Smiltynę, reikia mokėti; nėra bankomatų; nėra elektrinių paspirtukų nuomos; nėra takų tik pėstiesiems, visur laksto dviračiai; 
nesaugu laikyti motociklus; Nidoje trūksta parkingo; nutrūkstantys pėsčiųjų takai; padidėjęs įvažiavimo mokestis; padidėjęs žmonių 
kiekis; panaikinta galimybė nuvažiuoti iki Smiltynės ir grįžti nemokant mokesčio; parduotuvių mažai; parduotuvių trūkumas; per daug 
mašinų, riboti reikėtų; per didelis įvažiavimo mokestis; per mažai apgyvendinimo; per mažai kavinių Pervalkoje; per tankus poilsiautojų 
apgyvendinimas; Pervalkoje trūksta bankomatų; prasta dviračių takų kokybė Pervalkoje; problematiškas parkingas; remonto darbai; 
remontuojamos gatvės; sąstingis rekreacijoje; smirdantis vanduo iš krano Pervalkoje; sudėtinga įlipti į persirengimo kabiną; trūksta 
apgyvendinimo vietų; trūksta maisto parduotuvių, ypač asortimento vaikams; trūksta maisto prekių parduotuvių; trūksta maitinimo 
įstaigų Pervalkoje; trūksta parduotuvių; trūksta parkingo; trūksta parkingo vietų; trūksta prekybos centrų; trūksta restoranų; trūksta 
užimtumo vaikams; trūksta veiklos vaikams; trūkumas parduotuvių; tvarkoma infrastruktūra.  

 

  



 

16. KETINIMAI ATOSTOGAUTI NERINGOJE 2021 METAIS 

 

 

Pusė poilsiautojų (52 proc.) teigia, kad jie kitais metai ketina atostogauti Neringoje. Tik 2,4 proc. tvirtai 

atsakė, kad jie to neketina daryti, kai 45,6 proc. dar nebuvo apsisprendę. 

 

25 pav. Respondentų dalis, ketinanti atostogauti Neringoje 2021 m. 

 

 

Atostogauti pakartotinai dažniausiai planuoja tie, kurie 2020 m. poilsiavo Preiloje (apie 65,3 proc.). 

Poilsiavusių kitose Neringos gyvenvietėse nuostata yra labai panaši ir atspindi bendrąją tendenciją 

(vidutiniškai apie pusė ketina atvykti pakartotinai).  

Apie 52,5 proc. lankytojų, kurie Nidoje lankėsi 2017-2019 m. laikotarpiu, 2021 m. ketina sugrįžti į Nidą. 

Tai reiškia, kad reguliariai kiekvieną vasarą poilsiaujančių skaičius Neringoje gali siekti apie 25 proc. 

visų apsilankančių. 

2021 m. atostogas Nidoje dažniau planuoja tie, kurie atvyksta ilgesniems vizitams. Pavyzdžiui, tarp 

apsistojusių vienai nakčiai tą ketina padaryti 34,3 proc., kai tarp apsistojusių 5-7 naktims ši dalis yra 

dvigubai didesnė ir siekia apie 60 proc. Tarp apsistojusių ilgiau nei 7 naktims taip nusiteikusių yra 

daugiau nei 80 proc. 

  

Taip, 52.0%

Ne, 2.4%

Dar 
nenusprendė, 

45.6%



 

 

Lentelė 13. Respondentų planai dėl atostogų Neringoje 2021 m. (proc. dalis kiekvienoje grupėje)  

 Ketina 
atostogauti 

Neatostogaus Dar 
neapsisprendė 

Lankytojų kategorija 

Fanai 100.0% --- --- 
Mėgėjai/Iškylautojai 100.0% --- --- 
Proginiai lankytojai 9.7% 3.4% 86.9% 

Atsitiktiniai lankytojai --- 15.4% 84.6% 

Kur apsistojo Neringoje 

Nida 49.6% 2.0% 48.4% 

Juodkrantė 51.7% 2.0% 46.3% 

Preila 65.3% 6.1% 28.6% 

Pervalka 51.9% 1.9% 46.2% 

Amžiaus grupės 

iki 25 m. 66.7% --- 33.3% 

25-34 m. 53.9% 3.4% 42.7% 

35-44 m. 46.5% 1.4% 52.1% 

45-54 m. 61.4% 3.6% 34.9% 

55-64 m. 60.7% 5.4% 33.9% 

65 m. ir daugiau 42.5% 0.9% 56.6% 

Išsilavinimas 

Vidurinis ir profesinis 44.1% 8.5% 47.5% 

Neuniversitetinis aukštasis ir aukštesnysis 40.1% 1.4% 58.5% 

Universitetinis 64.5% 1.7% 33.8% 

Pajamos (vieno asmens per mėn.) 

iki 600 eurų 63.2% 1.8% 35.1% 

600-1000 eurų 59.6% 2.8% 37.6% 

1000-1500 eurų 49.3% --- 50.7% 

1500-2000 eurų 63.3% --- 36.7% 

daugiau 2000 eurų 57.4% 3.7% 38.9% 

Iš kur atvyko 

Vilnius 71.3% 1.6% 27.0% 

Kaunas 66.7% 1.4% 31.9% 

Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 33.3% 4.8% 61.9% 

Kiti didesni miestai 49.3% 1.4% 49.3% 

Mažesni miesteliai ir gyvenvietės 40.0% 1.3% 58.7% 

Atvykę iš užsienio 53.8% 23.1% 23.1% 

Atvyko vienas ar su grupele 

Vienas 32.3% 7.7% 60.0% 

Kartu su vaikais 57.3% 1.8% 40.9% 

Kartu su kitais suaugusiais, bet be vaikų 53.5% 1.5% 45.0% 

Kelioms naktims apsistojo 

Vienai dienai 37.0% --- 63.0% 

1-2 naktims 39.5% 2.5% 58.0% 

3-4 naktims 48.8% 2.4% 48.8% 

5-7 naktims 58.7% 3.5% 37.8% 

8 ir daugiau naktų 91.4% --- 8.6% 

 

  



17. Nida: lankytojų portretas ir elgsena (1) 

Lankytojų struktūra Pagrindiniai faktai 

 

 
- Vienadienių lankytojų dalis visame turistų sraute 

Nidoje yra apie 13,2 proc. 
- Vidutinė vieno vizito trukmė Nidoje – 3-4 dienos 

(mediana; vidurkis – 4,7 dienos) 
- Apie 10,8 proc. apsistoja Nidoje daugiau nei 7 dienos 

 
- 17,6 proc. poilsiauja vieni 
- 26,4 proc. atostogauja su vaikais, jaunesniais nei 15 

m. amžiaus 
- 56 proc. atostogauja nedilelėse grupėse be vaikų 

   
- Per dieną vienas poilsiautojas Nidoje išleidžia apie 

110 eurų 

 
 

Vizito trukmė dienomis Vidutinės išlaidos vienam asmeniui viso vizito metu 

  

Lankytojų pajamos (mėn.) Iš kur atvyko 

  
 

  

Neringos fanai
27%

Mėgėjai/Iškylautojai
17%

Proginiai 
poilsiautoj

ai
50%

Atsitiktiniai 
lankytojai

6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 21 31 4.4%
6.8%

8.0%
5.2%

8.4%
4.0%

5.6%
6.0%

2.4%
8.0%

9.2%
6.4%

5.6%
5.6%

4.4%
9.2%

Iki 50 eurų

50 - 100 eurų

101 - 150 eurų

151 - 200 eurų

201 - 250 eurų

251 - 300 eurų

301 - 350 eurų

351 - 400 eurų

401 - 450 eurų

451 - 500 eurų

501 - 600 eurų

601 - 700 eurų

701 - 800 eurų

801 - 900 eurų

901 - 1000 eurų

Daugiau nei 1000 eurų

11.2%

23.2%

11.2%
9.6%

10.8%

iki 600 eurų 600-1000
eurų

1000-1500
eurų

1500-2000
eurų

daugiau
2000 eurų

22.8%

12.4% 12.8%

16.0%

32.4%

2.4%
1.2%

Vilnius Kaunas Klaipėda,
Šiauliai,

Panevėžys

Kiti didesni
miestai

Mažesni
miesteliai ir
gyvenvietės

Atvykę iš
užsienio

Nenurodyta



Nida: lankytojų portretas ir elgsena (2) 

Laisvalaikio praleidimo būdai Svarbiausi traukos objektai ir vietos 

  

Dažniausiai lankomi paplūdimiai Pasitenkinimas kultūros renginių pasiūla 

  

Transportas 

Kokia transporto priemone 
atvyko 

Kokia transporto priemone 
dažniausiai naudojasi vietoje 

Dviračių ir paspirtukų 
naudojimas ir nuoma 

   
  

4.4%

2.4%

3.6%

6.4%

8.4%

8.8%

8.8%

10.0%

10.8%

12.0%

12.8%

15.2%

18.4%

38.0%

41.6%

43.2%

76.8%

82.8%

Kita

Edukaciniai užsiėmimai

Vaikščiojimas prie marių

Plaukiojimas vandens dviračiais

Bėgiojimas, šiaurietiškas ėjimas

Sveikatingumo procedūros

Lankymasis kultūros renginiuose

Lankymasis muziejuose, galerijose

Irklavimas, buriavimas

Plaukiojimas jachta, pramoginiu laivu

Teniso žaidimas

Žvejyba

Paukščių ar laukinių gyvūnų stebėjimas

Knygų skaitymas

Lankytinų vietų apžiūrinėjimas

Važinėjimasis dviračiu, paspirtuku

Pasivaikščiojimai gamtoje, miške

Buvimas, pasivaikščiojimai paplūdimiais

3.9%

3.9%

4.3%

4.8%

4.8%

5.7%

5.7%

6.1%

6.1%

7.4%

9.6%

10.0%

16.5%

17.8%

24.3%

25.2%

28.7%

33.9%

34.3%

37.8%

63.9%

83.5%

84.8%

85.7%

Vecekrugo kopa

Mirties slėnis

Akmens skulptūros  Juodkrantėje

Takas palei marias Pervalkoje

Paukščių stebėjimo bokšteliai

Garnių ir kormoranų kolonija

Urbo kalnas

"Raganų kalnas"

Takas palei  marias Preiloje

Naglių gamtos rezervatas

E. Jonušo namai

V. Miliūno viešoji biblioteka

Nidos akmens amžiaus gyvenvietė

Nidos meno kolonija

Nidos etnografinės kapinės,…

V. ir K. Mizgirių gintaro galerija –…

Kuršių nerijos istorijos muziejus

Nidos etnografinė žvejo sodyba

Nidos katalikų bažnyčia

Rašytojo Thomo Manno muziejus

Nidos švyturys

Saulės laikrodis – kalendorius

Parnidžio kopa ir pažintinis takas

Skulptūra V. Kernagiui atminti

18.8%

1.2%

4.4%

13.2%

42.0%

12.0%

2.8%

2.0%

0.4%

0.4%

1.2%

0.4%

0.8%

0.4%

Į paplūdimį neinu

Nidos nudistų paplūdimys

Nidos moterų paplūdimys

Nidos bendras paplūdimys (pietūs)

Nidos bendras paplūdimys (centras)

Nidos bendras paplūdimys (šiaurė)

Nidos šunų paplūdimys (į šiaurę)

Laukinis paplūdimys Nida-Preila

Preilos paplūdimys

Laukinis paplūdimys Preila-Pervalka

Pervalkos paplūdimys

Juodkrantės paplūdimys (pietūs)

Juodkrantės centrinis paplūdimys

Juodkrantės paplūdimys (šiaurė)
47.2%

13.2%

0.8%
4.8%

34.0%

Visiškai
tenkina

Iš dalies
tenkina

Netenkina Visiškai
netenkina

Nežino,
neatsakė

4.0%

1.6%

2.0%

3.2%

4.0%

5.2%

14.0%

65.6%

Kitais būdais

Nuosavu autobusiuku,
kemperiu

Nuomojamu laivu, jachta

Nuosavu laivu, jachta

Motociklu, motoroleriu

Tiesioginiu keltu iš
Drevernos, Klaipėdos,…

Vietiniu, tarpmiestiniu
autobusu

Nuosavu lengvuoju
automobiliu

1.6%

2.6%

4.2%

6.3%

11.6%

12.7%

21.2%

25.4%

37.6%

50.8%

Vietiniu autobusu

Kitomis

Motociklu, motoroleriu

Riedučiais

Laivu / jachta

Taksi

Nuosavu automobiliu

Paspirtuku

Taksi „Tuk-Tuk“

Dviračiu

Savo 
atsivež

tu, 
35.2%

Išnuomotu, 
8.8%

Nesinaudoja, 
56.0%



 

18. Juodkrantė: lankytojų portretas ir elgsena (1) 

Lankytojų struktūra Pagrindiniai faktai 

 

 
- Vienadienių lankytojų dalis visame turistų sraute 

Juodkrantėje yra apie 8,7 proc. 
- Vidutinė vieno vizito trukmė Juodkrantėje – 3 dienos 

(mediana; vidurkis 5,2) 
- Apie 16,8 proc. apsistoja Juodkrantėje daugiau nei 7 

dienos 
 

- 11,4 proc. poilsiauja vieni 
- 34,9 proc. atostogauja su vaikais, jaunesniais nei 15 

m. amžiaus 
- 53,7 proc. atostogauja nedilelėse grupėse be vaikų 

   
- Per dieną vienas poilsiautojas Juodkrantėje išleidžia 

apie 97 eurus 

 
 

Vizito trukmė dienomis Vidutinės išlaidos vienam asmeniui viso vizito metu 

  

Lankytojų pajamos (mėn.) Iš kur atvyko 

  
 

  

Neringos fanai
38%

Mėgėjai/Iškylautojai
9%

Proginiai 
poilsiautoja

i
50%

Atsitiktiniai 
lankytojai

3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 17 2.7%
7.4%

3.4%
5.4%

8.1%
10.1%

2.7%
7.4%

2.0%
9.4%

8.7%
7.4%
7.4%

5.4%
6.0%

4.7%

Iki 50 eurų

50 - 100 eurų

101 - 150 eurų

151 - 200 eurų

201 - 250 eurų

251 - 300 eurų

301 - 350 eurų

351 - 400 eurų

401 - 450 eurų

451 - 500 eurų

501 - 600 eurų

601 - 700 eurų

701 - 800 eurų

801 - 900 eurų

901 - 1000 eurų

Daugiau nei 1000 eurų

12.1%

19.5%

15.4%

8.7%
10.1%

iki 600 eurų 600-1000
eurų

1000-1500
eurų

1500-2000
eurų

daugiau
2000 eurų

25.5%

18.1%

12.8%

10.1%

29.5%

2.7%
1.3%

Vilnius Kaunas Klaipėda,
Šiauliai,

Panevėžys

Kiti didesni
miestai

Mažesni
miesteliai ir
gyvenvietės

Atvykę iš
užsienio

Nenurodyta



Juodkrantė: lankytojų portretas ir elgsena (2) 

Laisvalaikio praleidimo būdai Svarbiausi traukos objektai ir vietos 

  

Dažniausiai lankomi paplūdimiai Pasitenkinimas kultūros renginių pasiūla 

  

Transportas 

Kokia transporto priemone atvyko Kokia transporto priemone 
dažniausiai naudojasi vietoje 

Dviračių ir paspirtukų 
naudojimas ir nuoma 

   
  

1.4%

2.7%

4.7%

4.7%

6.7%

10.7%

11.4%

15.4%

16.1%

16.8%

18.1%

18.8%

20.8%

48.3%

48.3%

54.4%

85.9%

87.9%

Kita

Sveikatingumo procedūros

Edukaciniai užsiėmimai

Plaukiojimas vandens dviračiais

Vaikščiojimas prie marių

Bėgiojimas, šiaurietiškas ėjimas

Irklavimas, buriavimas

Lankymasis muziejuose, galerijose

Lankymasis kultūros renginiuose

Teniso žaidimas

Plaukiojimas jachta, pramoginiu laivu

Žvejyba

Paukščių ar laukinių gyvūnų stebėjimas

Lankytinų vietų apžiūrinėjimas

Važinėjimasis dviračiu, paspirtuku

Knygų skaitymas

Buvimas, pasivaikščiojimai paplūdimiais

Pasivaikščiojimai gamtoje, miške

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

5.2%

5.2%

6.0%

6.7%

6.7%

9.0%

9.7%

10.4%

11.2%

11.2%

11.9%

11.9%

24.6%

30.6%

31.3%

34.3%

34.3%

68.7%

82.1%

Nidos etnografinės kapinės,…

Nidos meno kolonija

Etnografinės Preilos kapinės

Vecekrugo kopa

Nidos švyturys

Takas palei marias Preiloje

Urbo kalnas

Takas palei  marias Pervalkoje

Mirties slėnis

Pamario galerija

L. Rėzos kultūros centro ekspozicija

Skulptūra V. Kernagiui atminti

Saulės laikrodis – kalendorius

Parnidžio kopa, pažintinis takas

Naglių gamtos rezervatas

Dendrologinis takas Juodkrantėje

Juodkrantės bažnyčia

Avino kalnas

Garsų gaudyklė

Garnių ir kormoranų kolonija

Nendrinių skulptūros Gintaro įlankoje

Raganų kalnas

Akmens skulptūros Juodkrantėje

15.4%

1.3%

1.3%

1.3%

0.7%

13.4%

40.9%

16.1%

7.4%

0.7%

0.7%

Į paplūdimį neinu

Nidos bendras paplūdimys (centras)

Nidos šunų paplūdimys (į šiaurę)

Laukinis paplūdimys Nida-Preila

Pervalkos paplūdimys

Juodkrantės paplūdimys (pietūs)

Juodkrantės centrinis paplūdimys

Juodkrantės paplūdimys (šiaurė)

Laukinis paplūdimys (Juodkrantė-Smiltynė)

Juodkrantės nudistų paplūdimys

Juodkrantės moterų paplūdimys

34.9%

12.1%

2.7% 4.0%

46.3%

Visiškai
tenkina

Iš dalies
tenkina

Netenkina Visiškai
netenkina

Nežino,
neatsakė

2.7%

1.3%

2.0%

2.7%

4.0%

19.5%

66.4%

Kitais būdais

Nuosavu laivu, jachta

Nuomojamu laivu / jachta

Keltu iš Drevernos,
Klaipėdos, Šilutės, Ventės,…

Motociklu, motoroleriu

Vietiniu, tarpmiestiniu
autobusu

Nuosavu lengvuoju
automobiliu

5.3%

5.3%

7.9%

11.4%

11.4%

20.2%

31.6%

44.7%

54.4%

Motociklu, motoroleriu

Taksi „Tuk-Tuk“

Vietiniu / tarpmiestiniu…

Laivu / jachta

Riedučiais

Taksi

Paspirtuku

Nuosavu automobiliu

Dviračiu

Savo 
atsivežt

u, 
36.9%

Išnuomotu, 
12.8%

Nesinaudoja, 
50.3%



 

19. Preila ir Pervalka: lankytojų portretas ir elgsena (1) 

Lankytojų struktūra Pagrindiniai faktai 

 

 
- Vienadienių lankytojų Preiloje ar Pervalkoje yra labai 

mažai (į imtį nepateko nei vienas respondentas) 
- Vidutinė vieno vizito trukmė Preiloje ar Pervalkoje – 

6 dienos (mediana; vidurkis – 6,1 dienos) 
- Apie 19,8 proc. apsistoja šios gyvenvietėse daugiau 

nei 7 dienos 
 

- 4 proc. poilsiauja vieni 
- 45,5 proc. atostogauja su vaikais, jaunesniais nei 15 

m. amžiaus 
- 50,5 proc. atostogauja nedilelėse grupėse be vaikų 

   
- Per dieną vienas poilsiaujantis Preiloje ar Pervalkoje  

išleidžia apie 78 eurus 

 
 

Vizito trukmė dienomis Vidutinės išlaidos vienam asmeniui viso vizito metu 

  

Lankytojų pajamos (mėn.) Iš kur atvyko 

  
 

  

Neringos fanai
53%

Mėgėjai/Iškylautojai
3%

Proginiai 
poilsiautoj

ai
38%

Atsitiktiniai 
lankytojai

6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 20 31 4.0%
3.0%

5.9%
5.0%

6.9%
6.9%

9.9%
8.9%

5.9%
13.9%

10.9%
3.0%

9.9%
1.0%

2.0%
2.0%

Iki 50 eurų

50 - 100 eurų

101 - 150 eurų

151 - 200 eurų

201 - 250 eurų

251 - 300 eurų

301 - 350 eurų

351 - 400 eurų

401 - 450 eurų

451 - 500 eurų

501 - 600 eurų

601 - 700 eurų

701 - 800 eurų

801 - 900 eurų

901 - 1000 eurų

Daugiau nei 1000 eurų

10.9%

21.8%

15.8%

11.9% 11.9%

iki 600 eurų 600-1000 eurų 1000-1500
eurų

1500-2000
eurų

daugiau 2000
eurų

26.7%

10.9% 11.9%

17.8%

29.7%

3.0%

Vilnius Kaunas Klaipėda,
Šiauliai,

Panevėžys

Kiti didesni
miestai

Mažesni
miesteliai ir
gyvenvietės

Atvykę iš
užsienio



Preila ir Pervalka: lankytojų portretas ir elgsena (2) 

Laisvalaikio praleidimo būdai Svarbiausi traukos objektai ir vietos 

  

Dažniausiai lankomi paplūdimiai Pasitenkinimas kultūros renginių pasiūla 

  

Transportas 

Kokia transporto priemone atvyko Kokia transporto priemone 
dažniausiai naudojasi vietoje 

Dviračių ir paspirtukų 
naudojimas ir nuoma 

 
 

 

 

5.0%

1.0%

1.0%

4.0%

4.0%

5.0%

5.9%

6.9%

8.9%

11.9%

17.8%

18.8%

25.7%

49.5%

50.5%

52.5%

91.1%

92.1%

Kita

Edukaciniai užsiėmimai

Vaikščiojimas prie marių

Lankymasis muziejuose, galerijose

Lankymasis kultūros renginiuose

Irklavimas, buriavimas

Plaukiojimas vandens dviračiais

Sveikatingumo procedūros

Plaukiojimas jachta, pramoginiu laivu

Teniso žaidimas

Bėgiojimas, šiaurietiškas ėjimas

Paukščių ar laukinių gyvūnų stebėjimas

Žvejyba

Lankytinų vietų apžiūrinėjimas

Knygų skaitymas

Važinėjimasis dviračiu, paspirtuku

Pasivaikščiojimai gamtoje, miške

Buvimas, pasivaikščiojimai paplūdimiais

2.8%

2.8%

4.2%

4.2%

5.6%

5.6%

5.6%

7.0%

7.0%

8.5%

11.3%

12.7%

14.1%

14.1%

15.5%

16.9%

18.3%

18.3%

19.7%

32.4%

39.4%

53.5%

 Thomo Manno muziejus

L.Rėzos kultūros centro ekspozicija

Paminklas G. Paulioniui atminti

Urbo kalnas

Nidos etnografinės kapinės,…

Raganų kalnas

Karvaičių kalnas

Akmens skulptūros Juodkrantėje

Etnografinės Preilos kapinės

Nidos švyturys

Saulės laikrodis – kalendorius

Skulptūra V.Kernagiui atminti

Parnidžio kopa, pažintinis takas

Garnių ir kormoranų kolonija

Naglių gamtos rezervatas

Kopagūbris Preilos paplūdimyje

Paminklas L.Rėzai

Vecekrugo kopa

Paukščių stebėjimo bokšteliai

Preilos kopa

Pervalkos švyturys

Takas palei marias Preiloje

5.0%

1.0%

1.0%

4.0%

36.6%

7.9%

43.6%

Į paplūdimį neinu

Nidos bendras paplūdimys (centras)

Nidos bendras paplūdimys (šiaurė)

Laukinis paplūdimys Nida-Preila

Preilos paplūdimys

Laukinis paplūdimys Preila-Pervalka

Pervalkos paplūdimys
52.5%

4.0%
1.0%

6.9%

35.6%

Visiškai
tenkina

Iš dalies
tenkina

Netenkina Visiškai
netenkina

Nežino,
neatsakė

1.0%

1.0%

2.0%

2.0%

5.9%

88.1%

Išsinuomotu dviračiu

Keltu iš Drevernos,
Klaipėdos, Šilutės, Ventės,…

Nuosavu autobusiuku,
kemperiu

Motociklu, motoroleriu

Vietiniu, tarpmiestiniu
autobusu

Nuosavu lengvuoju
automobiliu

2.2%

2.2%

2.2%

6.7%

13.3%

26.7%

35.6%

54.4%

62.2%

Motociklu, motoroleriu

Vietiniu, tarpmiestiniu…

Laivu, jachta

Taksi „Tuk-Tuk“

Riedučiais

Taksi

Paspirtuku

Dviračiu

Nuosavu automobiliu

Savo 
atsivežt

u, 
51.5%

Išnuomotu, 
5.0%

Nesinaudoja, 
43.6%
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