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Apklausos rezultatai

 2022-12-07 – 2022-12-16 buvo paleista virtuali apklausa apie ekologinį 

turizmą.

 Sulaukėme 52 atsakymų iš skirtingų paslaugų teikėjų.

 Iš jų 67,3 proc. (35 respondentai) savo verslą yra įkūrę kaimo vietovėje.



Paklausus respondentų ar jie mano, kad supranta ekologinio turizmo sąvoką: 

 57,7 proc. (30 apklaustųjų) atsakė „Taip“

 34,6 proc. (18 apklaustųjų) teigia, kad yra susipažinę iš dalies

 7,7 proc. (4 apklaustieji) atsakė, kad nėra susipažinę.



Į klausimą „Ar manote, kad gamtos išteklių apsauga ir turizmas gali būti 

suderinami“ sulaukėme tokių atsakymų:

 55,8 proc. (29 respondentai) atsakė, kad sutinka

 28,8 proc. (15 respondentų), kad visiškai sutinka

 11,5 proc. (6 respondentai) neturėjo nuomonės

 3,8 proc. (2 respondentai) nesutiko su teiginiu



Paklausus ar respondentai galvoja, kad vietos paveldo puoselėjimas ir turizmas 

gali būti suderinami sulaukėme tokių rezultatų:

 50 proc. (26 respondentai) sutinka

 34,6 proc. (18 respondentų) visiškai sutinka

 15,4 proc. (8 respondentai) neturi nuomonės



Septintasis klausimas leido pasirinkti visus tinkamus variantus bei įrašyti 

papildomą, jei tinkamo varianto respondentai nerado. Klausimas buvo – kokias 

tvarias veiklas vykdo Jūsų verslas?

 43 respondentai (iš 52) rūšiuoja atliekas

 37 respondentai informuoja keliautojus apie galimybę prisidėti prie aplinkos 

apsaugos viešnagės metu

 26 respondentai įtraukia vietinius produktus į savo veiklą

 21 respondentas skatina tvarias keliavimo rūšis



Įvairūs atviri atsakymai, kurie leido išsamiau papasakoti kaip kiekvienas verslas 

prisideda prie tvaraus turizmo:



 Girdėjote pateiktus respondentų atsakymus. Padiskutuokime, kaip manote, ar 

tai jau galima vadinti ekologiniu produktu?



Kitas klausimas buvo atviras: Ar jaučiate naudą pritaikydami ekologinio turizmo 

principus savo veikloje? Jei taip, kokią?

 Didžioji dalis teigia, kad naudą jaučia (žalioji energija dažniausias paminėtas 

privalumas) 

 Dalis teigė, kad nėra tikri, šiuo metu atsakyti negali ar nežino

 Keletas galvoja, kad naudos jie iš to negauna visai.

Padiskutuokime.



Respondentai, kurdami savo verslo interjerą:

 44,2 proc. (23 apklaustieji) teigė, kad stengėsi, kad jų interjeras atitiktų 

autentišką krašto interjerą

 34,6 proc. (18 respondentų) didelio dėmesio tam neskyrė, todėl vyrauja 

mišrus stilius

 21,2 proc. (11 respondentų) atsakė, kad pas juos vyrauja modernus stilius

Kaip manote, kiek svarbu yra ekologinio turizmo sąvokoje išlaikyti autentišką 

interjerą, kultūrą, tradicijas?



Paklausus, ar pandemija pakeitė požiūrį į turizmą:

 57,7 proc. (30 respondentų) atsakė, kad taip

 42,3 proc. (22 respondentai) teigė, kad ne



Paklausus, kaip vietos bendruomenės reaguoja į vystomą verslą, atsakymai 

pasidalino apylygiai:

 Dalis nereaguoja, yra neutralūs ar tiesiog nieko nesako

 Dalis labai palaiko ir džiaugiasi vystomu verslu

 Vienas respondentas pranešė, kad greta jo esanti bendruomenė žiūri 

priešiškai į atvykstančius turistų srautus.



Į klausimą, kiek jūsų svečiams svarbus ekologinis turizmas, nuomonės išsiskyrė:

 48,1 proc. (25 respondentai) mano, kad svarbus

 32,7 proc. (17 respondentų) nežino

 15,4 proc. (8 respondentai) galvoja, kad labai svarbus

 3,8 proc. (2 apklaustieji) teigia, kad nesvarbus

Kaip manote, kaip galime paskatinti turistus į tai kreipti daugiau dėmesio, dažniau 

rinktis ekologiškus paslaugų teikėjus?



Paklausus: ar norėtumėte daugiau sužinoti apie tvaraus ir atsakingo turizmo 

pritaikymą savo versle?

 75 proc. (39 apklaustieji) atsakė „Taip“

 25 proc. (13 respondentų) atsakė „Galbūt“

Bei didžioji dauguma norėtų ar bent svarstytų sudalyvauti seminaruose ekologinio 

turizmo tema.



Paskutinis klausimas buvo atviras, skirtas respondentams pasidalinti įžvalgomis ir savo 

klausimais. Štai ko sulaukėme:

 Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie tvaraus ir atsakingo turizmo pritaikymą savo 

versle?

 Manau reikalingas didesnis savivaldybės požiūris į šiuos reikalus. Taip pat ir rajono 

turizmo informacijos skyriaus

 Tikriausiai pagrindinis klausimas būtų - kaip geriau ir efektyviau patraukti dėmesį 

šia tema ir pritraukti naujų klientų :) Arba kaip tą padaryti žiemą

 Kokios ES iniciatyvos galėtų būti taikomos vietiniams verslams propaguojantiems 

ekoturizmą, norintiems plėstis toje srityje. Trūksta gerųjų praktikų. 

 įdomu būtų sužinoti kitų apgyvendinimo įstaigų gerąją patirtį pradedant dirbti 

visiškai ekologiškai. Ar yra tokių?

Padiskutuokime.





Laikas atvirai diskusijai! Būkite drąsūs ir 

aktyvūs!



Ačiū už dėmesį!

Jei turite klausimų, susisiekite 
info@atostogoskaime.lt

Šis projektas įgyvendinamas gavus Europos Sąjungos projekto BESTbelt finansinę paramą. Už šio 
projekto turinį atsako tik Lietuvos kaimo turizmo asociacija ir jokiu būdu negalima laikyti, kad jis atspindi 
Europos Sąjungos poziciją. 
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