NERINGOS SAVIVALDYBĖS TURIZMO RINKODAROS IR
KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS 2016–2022 METAMS
Tarpinė įgyvendinimo ataskaita už 2016 - 2017 metus
VIZIJA
Neringa – atpažįstamas ir gerai žinomas pajūrio kurortas, išsiskiriantis svetinga bendruomene,
patrauklia aplinka, darnaus turizmo puoselėjimu bei kokybiškomis ir išskirtinėmis paslaugomis,
puoselėjantis kultūrinį, istorinį paveldą bei istoriškai susiklosčiusį vietos identitetą.
I. ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS
Įvertinant strategijoje pateiktą SSGG analizę, nustatyta, kad daugelis aprašomų veiksnių vertinant
2016–2017 metų situaciją nepakito, arba pakito nežymiai. Vertinant Statistikos departamento pateiktus
duomenis šalies mastu pastebimas nuolatinis atvykstamojo turizmo augimas - 2014 m. 5217,4 tūkst. atvykusių
užsieniečių, 2016 m. 5321,9 tūkst., 2017 m. 5590,3 tūkst. Pastebimas turistų srautų didėjimas iš Lenkijos (+17
proc.), Latvijos (+ 5,1 proc.), Vokietijos (+ 20 proc.), taip pat iš Amerikos (+ 30 proc.), Azijos (+ 29 proc.),
Afrikos (+ 37,5 proc.). Vertinant į šalį atvykusių turistų keliones pagal aplankytas vietas, matomas mažėjantis
turistų kelionių į Kuršių neriją skaičius (- 49,3 proc.). Vertinant vietinį turizmą pastebimas augantis
susidomėjimas Klaipėdos regionu – vietinių turistų praleistų naktų skaičius Klaipėdos regione išaugo 14 proc.,
o turistų išlaidos išaugo 26 proc.
II. INFORMACIJA APIE RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS VEIKSMŲ
PLANO ĮGYVENDINIMĄ
1. Tikslas. Stiprinti Neringos patrauklumą ir konkurencingumą nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu

1.1.1.
Vietos
gyventojų verslumo
skatinimas turizmo
srityje

1.1.2.
Investicijų
pritraukimas viešosios
turizmo infrastruktūros
kūrimui ir kitoms

2016-2022
m.

- Neringos savivaldybės 2016-2022
administracija
m.
įgyvendina 5 ES lėšomis
dalinai finansuojamus

Privačios ir kitos lėšos

ES fondai, kita užsienio
valstybių parama

Valstybės biudžeto lėšos

Priemonės
įgyvendinimo būklė

Įgyvendinimui išleistos lėšos
(tūkst. Eur)

Savivaldybės lėšos

Priemonės
pavadinimas

Įgyvendinimo terminai

1.1. Uždavinys. Skatinti vietos gyventojų verslumą, investicijas ir konkurencingumą turizo srityje, siekiant
optimizuoti turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykį, asortimento plėtrą

Paaiškinimai,
pastabos ir
pasiūlymai

2017 m. priimtas
sprendimas daliai
verslo liudijimų
nuo 2018 m.
sausio 1 d. taikyti
lengvatinį 1 euro
fiksuoto dydžio
pajamų mokestį.
Nurodytų projektų
įgyvendinimas
pradėtas 2017

turizmo bei
netiesioginėms
paslaugoms

metais, tačiau
išlaidų nepatirta.

projektus,
gerinančius/kuriančius
turizmo infrastruktūrą:

Planuojama
atnaujinti vieną
labiausiai
lankomų turistinių
objektų –
Parnidžio kopą,
atnaujinant laiptus
iš Tylos slėnio,
įgyvendinant ES
SF projektą
„Kraštovaizdžio
vertybių apsauga
ir pritaikymas
pažinti (II)
(pareiškėjas
VSTT, partneriai
– KNNP direkcija,
Neringos
savivaldybė).

- Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų
ir turizmo maršrutų
informacinės
infrastruktūros plėtra;
- "Turizmo
informacinės
infrastruktūros sukūrimas
ir pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams
pietvakarinėje Klaipėdos
regiono dalyje“;
- Evangelikų liuteronų
bažnyčios Nidoje
tvarkyba, pritaikant
kultūrinėms ir
socialinėms reikmėms;
- „Neringos
savivaldybės teritorijos
kraštovaizdžio
gerinimas“;
- Elektromobilių
įkrovimo infrastruktūros
plėtra Neringoje.

1.2. Uždavinys. Kurti ir įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, kuriomis siekiama išryškinti Neringos kurorto
bei jo prekės ženklo ir priskiriamų tarpautinių ženklų (UNESCO, nacionalinis parkas, Mėlynoji vėliava ir kt.)
pozicijos stiprinimą vietinio, regioninio ir tarptautinio konkurencingumo atžvilgiais
1.2.1
Efektyvių
rinkodaros priemonių,
kuriomis siekiama
išryškinti Neringos
prekės ženklo ir
priskiriamų tarptautinių
ženklų (UNESCO,
nacionalinis parkas,
Mėlynoji vėliava ir kt.)
pozicijos stiprinimą
vietinio
konkurencingumo
atžvilgiais, kūrimas ir
įgyvendinimas

- Reklaminio filmuko
kūrimas LT kalba ir
viešinimas el-rinkodaros
kanalais.
- Informacijos turinio
atnaujinimas LT kalba
visitneringa.com, soc.
tinkluose ir partnerių
interneto svetainėse.
- Sukurto informacijos
turinio pritaikymas
mobiliosioms
aplikacijoms.
- Sukurtas informacijos
turinys pritaikomas
esamoms ir pasaulyje
populiarioms
mobiliosioms
aplikacijoms.

2016 - 2019

18 000

-

-

- Sukurta TV laida
ir atskiromis
dalimis naudota
rinkodarai soc.
tinkluose,
parodose,
pristatymuose.
- Nuolatos
atnaujinamas
turinys
administruoja
mose
svetainėse ir
paskyrose.
- Turinys
viešinamas
platformose,
kurios yra
pritaikytos
mobiliesiems
įrenginiams
ir/arba turi
aplikacijas.

1.2.2.
Efektyvių
rinkodaros priemonių,
kuriomis siekiama
išryškinti Neringos
prekės ženklo ir
priskiriamų tarptautinių
ženklų (UNESCO,
nacionalinis parkas,
Mėlynoji vėliava ir kt.)
pozicijos stiprinimą
regioninio ir tarptautinio
konkurencingumo
atžvilgiais, kūrimas ir
įgyvendinimas

- Filmas išverstas
į anglų kalbą.

- Sukurto reklaminio
2016 - 2017
filmuko vertimas į latvių,
rusų, lenkų, anglų,
vokiečių, prancūzų,
ispanų, italų (iš viso 8)
kalbas, įgarsinimas ir
viešinimas el-rinkodaros
kanalais.

-

- Atnaujinto informacijos
turinio, vertimas ir
talpinimas
visitneringa.com, soc.
tinkluose ir partnerių
interneto svetainėse.

-

- Sukurto informacijos
turinio pritaikymas
mobiliosioms
aplikacijoms.

- Turinys
viešinamas
platformose,
kurios yra
pritaikytos
mobiliesiems
įrenginiams
ir/arba turi
aplikacijas.

- Sukurtas informacijos
turinys pritaikomas
esamoms ir pasaulyje
populiarioms
mobiliosioms
aplikacijoms. Sudarytos
sutarys su mobiliųjų
aplikacijų kūrėjais.
1.2.3.
Neringos
prekės ženklo (ir šūkio),
UNESCO, nacionalinio
parko bei Mėlynosios
vėliavos ženklų
reprezentavimas
Neringos savivaldybės
viešosiose erdvėse

- Prekės ženklas ir šūkis
naudojamas turizmo
parodose, leidiniuose ir
įvairiais komunikacijos
kanalais.

1.2.4.
Informacijos - Suvenyrų,
apie turizmo galimybes reprezentuojančių
Neringos kurorte sklaida Neringos prekė ženklą
bei reklamuojančių
Neringos turizmo
informacijos svetainę,
gamyba.

2016-2022
m.

2016 – 2022
m.

- Narystė Lietuvos
turizmo informacijos
centrų asociacijoje.
1.2.5.
Neringos
savivaldybės turizmo
objektų (elementų)
duomenų bazės
sukūrimas ir nuolatinis
atnaujinimas

Įgyvendinimas
nepradėtas.

- Atskiromis
dalimis naudotas
rinkodarai soc.
tinkluose,
parodose,
pristatymuose.
- Nuolatos
atnaujinamas
turinys
administruoja
mose
svetainėse ir
paskyrose.

Atskirai
finansavimas
veiklai nėra
skirtas.

6 000

180

2017 m.

- Dėl darbuotojų
kaitos ir trūkumo
skyriuje veikla
nepradėta
įgyvendinti.
- Svartoma
galimybę kurti
regiono
savivaldybių

turizmo objektų
duomenų bazę.

1.2.6.
Efektyvių
rinkodaros priemonių,
pristatančių darnaus ir
pažintinio turizmo
produktus, kūrimas ir
plėtra

- Atnaujinti sukurtus
2016 – 2020
pažintinio turizmo
m.
produktus (bei atskirus
objektus) ir juos įkelti į
„Google maps“ ir maps.lt
žemėlapius.

3000

- Įgyvendinant erinkodaros
projektus sukurti
atskiri teminiai
žemėlapiai,
kuriuose
nurodomos
lankytinos vietos.

3 480

- Sukurta nauja
svetainė priaikyta
mobiliesiems
įrenginiams,
optimizuota SEO.

- Atnaujinti ir įkelti
informaciją apie
Neringos kurortą į
laisvąją enciklopediją
„Wikipedia“ lietuvių,
latvių, rusų, lenkų, anglų,
vokiečių, prancūzų,
ispanų, italų (iš viso 9)
kalbomis.
1.2.7.
Nidos KTIC
„Agila“ interneto
svetainės bei
informacijos apie
Neringos turizmo
produktus
pasiekiamumo interneto
paieškos sistemų
pagalba gerinimas

- Atnaujinti interneto
svetainės dizainą.

2016 – 2017
m.

- Kurti interneto
svetainės reklaminius
skydelius (banerius). Pritaikyti svetainę
mobiliesiems
įrenginiams.
- Didinti KTIC interneto
svetainės matomumą
naudojant Google
AdWords ir SEO
sistemas.

1.2.8.
Mokomųjų
renginių organizavimas
su turistais dirbantiems
darbuotojams

- Organizuoti
mokomuosius renginius
Neringos turizmo
sistemos dalyviams.

2016 – 2022
m.

- Mokomieji
renginiai
neorganizuojami.
Organizuojami
susitikimai –
diskusijos su
kurorto verslo
atstovais.

- Organizuoti ir gidų bei
kitų asmenų vedančių
edukacines programas ar
ekskursijas kvalifikacijos
kėlimo kursus.

1.2.9.
Informacijos - Leisti nauji ir atnaujinti
(informacinių leidinių)
/ retiražuoti ju esami
apie turistiniu požiūriu
leidiniai.
įdomius kurorto

Bendradarbiaujant
dalyvaujama
KNNP direkcijos
gidu kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose
Neringoje.
2016 -2018
m.

28 304

Įgyvendinama
kasmet.

objektus rengimas ir
platinimas
1.2.10.
Neringos
turistų apklausų
vykdymas

- Turistų pasitenkinimo 2016 – 2022
turizmo produktais
m.
apklausų vykdymas
kiekvienais metais.

Apklausos
nevykdytos –
veikla nenumatyta
2016 ir 2017 metų
veiklos planuose,
finansavimas
neskirtas.

2. Tikslas. Turizmo plėtros veiklą derinti su gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos veikla bei skatinti
švietimą aplinkosaugos tema
2.1. Uždavinys. Skatinti ir propaguoti darnaus turizmo ir ekoturizmo produktų plėtrą pritraukiant investicijas ir
bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiu sektoriais
2.1.1. Darnaus ir
pažintinio turizmo
produktų kūrimas
bendradarbiaujant su
Lietuvos kurortais

- Bendradarbiavimas su
Lietuvos kurortais.

2016 – 2022
m.

20,5

3,07

17,4

- Įgyvendinami erinkodaros
projektai su
Palangos,
Birštono ir
Druskininkų
savivaldybėmis:
„Kurortų paveldas
išmaniai“ ir
„Gintaro kelionė“.
Bendradarbiavima
s su Lietuvos
kurortų asociacija

2.1.2. Darnaus ir
pažintinio turizmo
produktų kūrimas
bendradarbiaujant su
Klaipėdos regiono
savivaldybėmis

Bendradarbiavimas su
Klaipėdos regiono
savivaldybėmis.

2016 – 2020
m.

40,6

6,1

34,5

- Įgyvendinami erinkodaros
projektai su
Klaipėdos
regionos
savivaldybėmis:
„Pažink vakarų
krantą“, „Laisva,
skanu, unikalu –
žuvies keliu“,
„Pamario švyturių
keliu“.
- Dalyvavimas
tarptautiniuose
turizmo
rinkodaros
projektuose su
Klaipėdos regiono
savivaldybėmis:
„Marriage II“ ir
„Baltic Sea
Tourism Center“.
- Bendaras
priemonių
planavimas,

dalyvavimas
parodose, verslo
misijose, bendra
leidyba.
2.1.3 Darnaus ir
pažintinio turizmo
produktų kūrimas
bendradarbiaujant su
Nemuno deltos ir
pajūrio regioninių parkų
direkcijomis

KNNP direkcija kartu su 2016-2020
Nemuno deltos ir Pajūrio m.
regioninių parkų
direkcijomis dalyvauja
projekte „Pietų Baltijos
gamtos gidų tinklas“.

2.1.4 Vandens turizmo
produktų plėtra

- Bendradarbiavimas su
Neringos turizmo
sistemos dalyviais,
vykdančiais veiklą,
susijusią su vandens
turizmu.

2018 – 2020
m.

Bendradarbiavima
s su verslu renkant
ir atnaujinant
informaciją apie
teikiamas
paslaugas ir
naujus vandens
turizmo
maršrutus.

- Parengti vandens
turizmo pramogų aprašą
(ir išversti į latvių, rusų,
lenkų, anglų, vokiečių,
prancūzų, ispanų, italų (iš
viso 8) kalbas).

- Aprašai nerengti.

- Sudaryti vandens
pramogų žemėlapį. Parengti atskirą aprašą
apie pramoginę laivybą
(siūlomas ekskursijas).
- Kurti vandens turizmo
maršrutus.
2.2. Uždavinys. Skatinti švietimą infrastruktūrinėmis ir neformalios edukacijos priemonėmis aplinkosaugos tema
2.2.1. Švietimo
skatinimas
infrastruktūrinėmis
priemonės
aplinkosaugos tema

2.2.2. Edukacinių
programų kūrimas ir
viešinimas

- Įgyvendinamas
2016-2022
projektas „Neringos
m.
savivaldybės teritorijos
kraštovaizdžio
gerinimas“, kurio tikslas
sutvarkyti Urbo kalną ir
infrrastruktūrą, įrengiant
ir informacinius –
edukacinius stendus.

- Kurti edukacines
programas, orientuotas į
tikslines grupes.

2017 – 2022
m.

- 2015 metais
įrengti paukščių
stebėjimo
bokšteliai,
kuriuose
pateikiama
informacija apie
Kuršių nerijoje
perinčius ir pro ją
migruojančius
paukščius.
- KNNP direkcija
kasmet atnaujina
turimus
pažintinius takus.

5

- Pritrauktos
naujos ir tęsiamas
tradicinių
edukacijų vaikams

ir visai šeimai
organizavimas.
2017 m. pradėtas
kurti turistinis
maršrutas
„Nuostabiosios
žemės beieškant.
Kultūrinio
turizmo maršrutas
nuo Nidos
daininkų kolonijos
iki Prano
Domšaičio“.
2.2.3. Keičiamų,
Neringos istoriją
pristatančių, ekspozicijų
kūrimas Neringos
istorijos muziejuje

- Sieti ekspozicijas su
esamais ir naujais
maršrutais, objektais,
ekskursijomis ir žygiais
(ekspozicijos būtų jau
egzistuojančių turizmo
produktų tąsą arba
pradžios taškas, pvz.,
aplankius ekspoziciją
lankytojas kviečiamas
aplankyti ir tam tikrus
objektus kaip
ekspozicijos tąsą).

2016 – 2022
m.

37,7

- Naujuose
maršrutuose
įtarukti
apsilankymai bent
viename iš
Neringos muziejų.
- 2016-2017 m.
atnaujinta
ekspozicija Nidos
žvejo
etnografinėje
sodyboje.

3. Tikslas. Ilginti turistų apsistojimo trukmę
3.1. Uždavinys. Vystyti viešąją turizmo infrastruktūrą, orientuotą į įvairaus amžiaus ir skirtingus porekius turinčias
tikslines grupes
3.1.1. Viešosios turizmo
infrastruktūros,
orientuotos į įvairaus
amžiaus ir skirtingus
poreikius turinčias
tikslines grupes,
vystymas

- 2017 metais įrengtos 3
vaikų žaidimų aikštelės.

2016-2022
m.

- 2016 metais atnaujintos
esamos žaidimų
aikštelės.
- Įrengtos lauko
treniruoklių aikštelės.

3.1.2 Informacinių
- Nepradėta įgyvendinti.
terminalų (liečiamais
ekranais) ir programinės
įrangos įsigijimas

2018-2020
m.

3.2. Uždavinys. Kurti turizmo produktus bei priemones, skirtas turistų apsistojimo trukmės ilginimui
3.2.1. Koncepcijos
„Gyvenk kaip vietinis“
(angl. Live like local)
kūrimas

Bendradarbiaujant su
Neringos kurorto
bendruomene,
įgyvendinti koncepciją
„Gyvenk kaip vietinis“
(tikslas – supažindinti su
netradicinėmis vietinių
rekomenduotomis
vietovėmis, kurios,

2017 – 2022
m.

- Priemonė
nevykdyta.
Nenumatyta
veiklos plane,
finansavimas
neskirtas.
- Vykdytas
ekskursijų ciklas

galbūt, nėra pristatomos
oficialiuose šaltiniuose).
3.2.2. Neringos kurorto
pažintinių ekskursijų
atnaujinimas ir įvairovės
didinimas

- Bendradarbiaujant su
KNNP direkcija, gidų
paslaugas teikiančiais
asmenimis ir kt.
Neringos turizmo
dalyviais, atnaujinti ir
kurti naujas (temines,
interaktyvias)
ekskursijas.

„Po Neringą su
vietiniu“.
2016 – 2022
m.

- Įgyvendinant erinkodaros projektus
sukurti individualūs
turizmo maršrutai,
kuriems sukurti
žemėlapiai, mobilios
aplikacijos, virtualūs
gidai.

Bendradarbiauja
nt su KNNP
direkcija
dalyvauta
rengiant
Teatralizuota
ekskursija
"Nidos aukso
amžius: iš žvejų
gyvenvietės į
prašmatnų
kurortą".

3.2.3. Meninių, proginių
festivalių, sporto
renginių, trunkančių
ilgiau nei 3 dienas,
organizavimas ir
iniciavimas

- Bendradarbiaujant su
nevyriausybiniu
sektoriumi, meno
institucijomis ir sporto
organizacijomis,
inicijuoti festivalių ir
renginių, trunkančių
ilgiau nei 3 dienas,
kūrimą.

2017 – 2022
m.

- Organizuoti
tradiciniai
renginiai ir
festivaliai
trūkstantys iki 3
dienų.

3.2.4 Informacijos
sklaidos tarp Neringos
savivaldybės viešojo,
privataus ir
nevyriausybinio
sektoriaus didinimas

- Organizuoti susitikimus 2017 – 2022
su Neringos turizmo
m.
sistemos dalyviais.

- 2016 m.
organizuoti
susitikimai prieš
pagrindines
miesto šventes.

4. Tikslas. Didinti turistų srautų pritraukimą ne sezono metu
4.1. Uždavinys. Vystyti viešąją turizmo infrastruktūrą, skirtą sezoniškumo problemai mažinti
4.1.1. Viešosios turizmo
infrastrukrūros,
orientuotos į įvairaus
amžiaus ir skirtingus
poreikius turinčias
tikslines grupes,
skatinant jų atvykimą į
Neringą ne sezono
metu, vystymas

- Neringos savivaldybės 2016-2022
administracija
m.
įgyvendina 5 ES lėšomis
dalinai finansuojamus
projektus,
gerinančius/kuriančius
turizmo infrastruktūrą:
- Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų
ir turizmo maršrutų
informacinės
infrastruktūros plėtra;
- "Turizmo
informacinės
infrastruktūros sukūrimas

- Projektų
įgyvendinimas
pradėtas 2017
metais, tačiau
veiklų vykdymas
numatytas 20182019 metais.
- Kasmet
atnaujinamos ir
prižiūrimos
įrengtos
apžvalgos
aikštelės.

ir pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams
pietvakarinėje Klaipėdos
regiono dalyje“;
- Evangelikų liuteronų
bažnyčios Nidoje
tvarkyba, pritaikant
kultūrinėms ir
socialinėms reikmėms;
- „Neringos
savivaldybės teritorijos
kraštovaizdžio
gerinimas“;
Elektromobilių įkrovimo
infrastruktūros plėtra
Neringoje.
4.1.2 Sveikatingumo,
SPA paslaugų ir kitos
infrastuktūros plėtros
Neringoje skatinimas
viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės
pagrindais

Neįgyvendinta.

2016-2022
m.

- Terapijos / SPA
centrų įrengimas
skatinamas,
nuolat ieškoma
investuotojų,
tačiau pats
procesas ilgas ir
sudėtingas dėl
įstatyminės bazės.

4.2. Uždavinys. Kurti ir viešinti turizmo produktus (sveikatinimo, rekreacinius, aktyvaus poilsio, kultūrinius) ne
sezono metu
4.2.1. Renginių,
vykstančių ne sezono
metu, plėtra ir
viešinimas

- Ne sezono metu
vykstantys renginiai.

2017 – 2020 63 400
m.

4.2.2. Turizmo
produktų, skirtų rudens
ir žiemos sezonams, bei
turistinių paketų
kūrimas

- Bendradarbiaujant su
2017 – 2022
KNNP direkcija, privačiu m.
ir nevyriausybiniu
sektoriumi, kurti žiemos
sezono produktus bei
paketus.

- Paketai nebuvo
kūriami.

4.2.3.
Bendradarbiavimas su
tikslinių rinkų kelionių
organizatoriais

- Užmegzti ryšius su
2017 – 2022
tikslinių rinkų kelionių
m.
organizatoriais ir,
atsižvelgiant į kiekvienos
tikslinės rinkos kelionių
organizatorių programų
sudarymo grafikus, teikti
informaciją apie rudensžiemos sezono metu
siūlomus turizmo
produktus Neringoje

- Vykdoma
nuolatos.

6 600

5. Tikslas. Išlaikyti ir didinti vietinio bei atvykstamojo turizmo srautus
5.1. Uždavinys. Įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, skirtas vietinio turizmo skatinimui

5.1.1. Konferencijų
turizmo paslaugų plėtra

- Atnaujinti informaciją
svetainėje
visitneringa.com apie
konferencijų
organizavimo paslaugas
teikiančias įstaigas
(parengti aprašą).

2016 – 2022
m.

- Informacija
atnaujinama
nuolatoos,
kaupiama
duomenų bazė.
- Aprašas
nerengiamas.

- Parengti papildomą
aprašą apie
pokonferencinę veiklą
Neringoje.
- Rinkti ir analizuoti
konferencijų turizmo
statistiką
5.1.2. Didžiųjų
(reprezentatyviausių)
Neringos savivaldybės
renginių plėtra ir
viešinimas

2016-2022
m.

- Vykdoma
nuolatos.
- Panaudotos
lėšos atskirai
neišskirtos.

5.1.3. Turizmo produktų - Organizuoti viešus
pristatymų (šalies
turizmo produktų
mastu) organizavimas
pristatymus miesto ir
šalies gyventojams
paskelbiant viešus naujų
produktų pristatymų
renginius.

2017 – 2022 900
m.

- Pristatymai
miestų šventėse.

- Parengti ir išleisti
straipsnius apie naujus
turizmo produktus.
5.1.4. Dalyvavimas
Lietuvoje
organizuojamose
turizmo parodose,
kontaktų mugėse

Dalyvauti parodose

2016 – 2022 1 453
m.

- Convene,
Adventur

5.1.5 Bendradarbiavimo
ryšių su Lietuvos
turizmo sistemos
dalyviais stiprinimas

- Stiprinti
bendradarbiavimą su
Klaipėdos regiono
savivaldybėmis, jų
turizmo informacijos
centrais.

2016 – 2022
m.

- Vykdoma nuolat
įgyvendinant
bendras
priemones.

5.2. Uždavinys. Įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, skirtas atvykstamojo turizmo skatinimui, bei didinti
Neringos atpažįstamumą užsienio tikslinėse rinkose stiprinant Neringos, kaip saugios, svetingos vietovės, įvaizdį
5.2.1. Didžiųjų
(reprezentatyviausių)
Neringos savivaldybės
renginių plėtra ir
viešinimas

- Informaciją skelbti soc.
tinkluose. Visa
informacija išversta į
lietuvių, latvių, rusų,
lenkų, anglų, vokiečių,
prancūzų, ispanų, italų
kalbas

2016 – 2022
m.

- Informacija
viešinama soc,
tinkluose lietuvių
ir anglų kalbomis.

5.2.2.
Bendradarbiavimas su
užsienio turizmo
sistemos dalyviais

Užmegzti ir plėtoti
2016 – 2022 6 000
bendradarbiavimo ryšius m.
su užsienio kelionių
organizatoriais ir
agentūromis, kviesti
užsienio kelionių
organizatorių ar agentūrų
atstovus į Neringą
(orientuotis į tikslinių
rinkų kelionių
organizatorius).

- Informacinių
turų
organizavimas.

5.2.3. Dalyvavimas
tarptautinėse turizmo
parodose, verslo
misijose

Dalyvauti tikslinių rinkų 2016 – 2022 27 600
organizuojamose turizmo m.
parodose.

5.2.4. Užsienio
žurnalistų ir užsienio
turizmo operatorių
kvietimas į Neringos
kurortą

Kviesti tikslinių rinkų
žurnalistus į Neringos
savivaldybę ir pristatyti
naujausius ir
paklausiausius turizmo
produktus, taip pat
akcentuoti rudens ir
žiemos sezono turizmo
produktus.

2016 – 2022 9 000
m.

Pasiūlymai dėl strategijos prioriteto papildymo naujomis priemonėmis

III. RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
PAŽANGOS RODIKLIAI
2016
m.

VISI TIKSLAI
Planuotų įgyvendinti priemonių
priemonių plano terminus)

skaičius

(pagal

2017
m.

1

Įgyvendintų planuotų priemonių skaičius

1

Iš dalies įgyvendintų planuotų priemonių skaičius

1

Neįgyvendintų planuotų priemonių skaičius
Įgyvendintų planuotų priemonių dalis (proc.)

33

2018
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

2022
m.

Iš viso iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos

IV. STRATEGIJOS POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI)
Rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu,
atitikimas siektinas reikšmes(pažymėti)
Eil.
nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė ataskaitiniu laikotarpiu
Neatitinka

Atitinka rodiklių
siektinų reikšmių
ribas

1. Tikslas. Stiprinti Neringos patrauklumą ir konkurencingumą nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu

1.

2.

Išaugęs
veikiančių
ūkio
subjektų
skaičius
apgyvendinimo, maitinimo,
tradicinių amatų, edukacinių
paslaugų,
aktyvaus
laisvalaikio sektoriuose

Apgyvendinimas: 2016 m. – 231 (+ 36 proc.);
2017 m. – 234 (38 proc.).
Maitinimas:
2016 m. – 70 (+ 46 proc.);
2017 m. – 66 (+ 37.5 proc.)
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo
veikla:
2016 m. – 17*
2017 m. – 79*
*neaiški rodiklio sandara.

Išaugęs viešosios ir privačios Kasmet suteikiamos mokestinės lengvatos
partnerystės sandorių skaičius parėmusiems socialinę, švietimo, kultūrinę ir/ar
Neringos mieste
sportinę veiklą vykdančių Savivaldybės ne
pelno organizacijų, biudžetinių įstaigų veiklą ne
mažesne negu 20 procentų mokesčio dydžio
suma.
2. Tikslas. Turizmo plėtros veiklą derinti su gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos veikla bei skatinti
aplinkosauginį švietimą
Išaugęs turistų sąmoningumas
aplinkosaugos klausimais ir
tausojamasis
naudojimasis
kultūriniais ir gamtiniais
Neringos ištekliais

3.

2016 m. užfiksuoti 63 nusikaltimai ( + 133
proc.), 2017 m. – 52 nusikaltimai ( + 93 proc.)
(lyginama su 2017 metų statistiniu rodikliu 27 vnt.)
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
saugomų teritorijų pareigūnai fiksuojantys
saugomų teritorijų pažeidimus pateikė už juos
surašytų protokolų skaičius:
2014 m. išrašyti 27 administracinio teisės
pažeidimo protokolai.
2016 m. išrašyti 22 administracinio teisės
pažeidimo protokolai (- 19 proc).
2017 m. išrašyti 8 administracinio teisės
pažeidimo protokolai (- 70 proc.) , bet būtina
atsižvelgti, kad nuo 2017-01-01 įsigaliojus
naujam
Administracinių
nusižengimų
kodeksui ir pasikeitus protokolų blankams,
naujus blankus direkcija gavo tik spalio
mėnesį, todėl 2017 metų rodiklis nėra tikslus.
Taip pat Direkcija informavo, kad išrašytų
protokolų skaičius neatspindi padarytų
pažeidimų skaičiaus, nes pareigūnų darbas yra
daugiau prevenciškas – siekiama aiškinti apie
svarbą laikytis nustatytų nacionalinio parko
lankymo taisyklių, o ne bausti kiekvienu
atveju. Direkcijoje dirbandys saugomų
teritorijų pareigūnai išsakė poziciją, kad per
pastaruosius metus pažeidimų mažėja, o
lankytojai sąmoningėja.
3. Tikslas. Ilginti turistų apsistojimo trukmę

4.

Vidutinis nakvynių skaičius,
tenkantis vienam turistui

2016 m. - 2.7;
2017 m. – 2.6.

4. Tikslas. Didinti turistų srautų pritraukimą ne sezono metu

5.

Numerių užimtumas
(viešbučiuose) ne sezono
metu, proc.:

Duomenys nerinkti dėl nepastovaus veikiančių
viešbučių skaičiaus ir rodiklio surinkimo
sudėtingumo.

Sausis-kovas
Spalis-gruodis
5. Tikslas. Išlaikyti ir didinti vietinio bei atvykstamojo turizmo srautus
6.

Lietuvos turistų skaičius
(apgyvendinimo įstaigose)

2016 m. - 34 105 (+ 4.5 proc.);
2017 m. - 37 293 (+ 14 proc.).
2016 m. - 25 067 (+ 13,6 proc.);
2017 m. - 24 431 (+ 10.7 proc.).

7.

Užsienio turistų skaičius
(apgyvendinimo įstaigose)

V. STRATEGIJOS POVEIKIS (REZULTATO KRITERIJAI)
Eil.
nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė
ataskaitiniu
laikotarpiu

Rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu, atitikimas
siektinas reikšmes(pažymėti)
Neatitinka

Atitinka rodiklių siektinų
reikšmių ribas

1. Tikslas. Stiprinti Neringos patrauklumą ir konkurencingumą nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu
1.1. Uždavinys. Skatinti vietos gyventojų verslumą, investicijas ir konkurencingumą turizmo srityje siekiant optimizuoti
turizmo paslaugų kainos ir kokybės santykį, asortimento plėtrą

1.

Išaugęs viešosios ir privačios partnerystės Kasmet suteikiamos
sandorių skaičius Neringos mieste
mokestinės lengvatos
parėmusiems
socialinę, švietimo,
kultūrinę ir/ar sportinę
veiklą vykdančių
Savivaldybės ne pelno
organizacijų,
biudžetinių įstaigų
veiklą ne mažesne
negu 20 procentų
mokesčio dydžio
suma.

1.2. Uždavinys. Kurti ir įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, kuriomis siekiama išryškinti Neringos kurorto bei jo
prekės ženklo ir priskiriamų tarptautinių ženklų (UNESCO, nacionalinis parkas, Mėlynoji vėliava ir kt.) pozicijos
stiprinimą vietinio, regioninio ir tarptautinio konkurencingumo atžvilgiais

2.

3.

4.

Socialinių tinklų (Facebook, Twitter, Facebook – 4312
Instagram ir Youtube kanalo) bendras sekėjų Twitter - 80
Instagram - 1300
skaičius
Youtube – 22
Viso 5714 Agilos
kanalų.
Sukurtas kokybiškas, iki 5 min. trukmės, Sukurti 4 reklaminiai
reklaminis filmukas arba keli filmukai (nuo 1 filmukai.
iki 3 vnt.) lietuvių, latvių, rusų, lenkų, anglų,
vokiečių, prancūzų, ispanų, italų (iš viso 9)
kalbomis, kurie yra viešinami el. rinkodaros
kanalais
Atnaujintas informacijos turinys lietuvių, Neaiškus rodiklis.
latvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, Pasiekimas
ispanų, italų (iš viso 9) kalbomis, nefiksuotas.

orientuojantis į suaugusiųjų auditoriją ir
šeimas, turinčias vaikų
2. Tikslas. Turizmo plėtros veiklą derinti su gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos veikla bei skatinti švietimą
aplinkosaugos tema
2.1. Uždavinys. Skatinti ir propaguoti darnaus turizmo ir ekoturizmo produktų plėtrą pritraukiant investicijas ir
bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiu sektoriais

5.

6.

Bendras
lankytojų
skaičius
Neringos
muziejuose (Neringos istorijos muziejuje ir
Rašytojo Thomo
Manno memorialiniame muziejuje)

2016 m. - 71 329 (+ 26
proc.)
2017 m. - 71 500 (+
26,5 proc.)

KNNP direkcijos suorganizuotų ir pravestų 2017 m.- 8622 (+ 4
ekspozicijos pristatymų, ekskursijų, žygių, proc.)
edukacinių programų lankytojų skaičius
2016 m. – 4070 (-51
proc.)

2.2. Uždavinys. Skatinti švietimą infrastruktūrinėmis ir neformalios edukacijos priemonėmis aplinkosaugos tema
7.

Įkurti stacionarūs edukaciniai paviljonaižaidimų aikštelės

8.

Įrengti informaciniai-edukaciniai stendai, 2017 – 4
pristatantys saugomas gyvūnų ir augalų rūšis
bei jų buveines, aiškinantys apie žmogaus 2016 - 10
keliamą pavojų gamtai, nurodantys lankymosi
saugomose teritorijose taisykles bei būdus,
kaip kiekvienas žmogus gali prisidėti prie
gamtos apsaugos
KNNP direkcijos direkcijos pravestų
edukacinių programų dalyvių skaičius

9.

2017 m. 3 vnt.

2017 m. – 771 (+ 264
proc.)
2016 m. – 378 (+ 78
proc.)

3. Tikslas. Ilginti turistų apsistojimo trukmę
3.1. Uždavinys. Vystyti viešąją turizmo infrastruktūrą, orientuotą į įvairaus amžiaus ir skirtingus poreikius turinčias
tikslines grupes

10.

Įrengtos teminės vaikų žaidimų aikštelės
Neringos miesto gyvenvietėse (4-6 vnt.),
pastatyta sūpynių ir laipynių įranga, skirta
įvairaus amžiaus vaikams ir paaugliams,
Nidos, Juodkrantės, Preilos ir Pervalkos
paplūdimiuose (iš viso 40-50 vnt.).

2016 m. atnaujinta
įranga;
2017 m. įrengtos 3
aikštelės.

3.2. Uždavinys. Kurti turizmo produktus bei priemones, skirtas turistų apsistojimo trukmės ilginimu

11.

Bendrai įgyvendinti turizmo srities projektai 2016 metais pradėta
bendradarbiaujant su Lietuvos kurortais ir įgyvendinti 3
kurortinėmis teritorijomis
projektus, kuriuose
dalyvaujama kartu su
Lietuvos kurortais.
4. Tikslas. Didinti turistų srautų pritraukimą ne sezono metu

4.1. Uždavinys. Kurti ir propaguoti turistinius produktus (sveikatinimo, rekreacinius, aktyvaus poilsio, kultūrinius) ne
sezono metu
12.

Įrengti apžvalgos bokštai, aikštelės, skirtos
paukščių migracijos ir gamtos stebėjimui

13.

Įrengti 1-2 terapijos ar SPA centrai, ledo Neįgyvendinta.
aikštelė ar pan. viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystės pagrindais
5. Tikslas. Didinti vietinio turizmo srautus

5.1. Uždavinys. Įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, skirtas vietiniam turizmui skatinti

14.

15.

Nidos KTIC „Agila“ lankytojų (Lietuvos
gyventojų) skaičius

2016 m. – 10858 (39 proc.)
2017 m. – 11475 (36 proc.)
Nidos KTIC „Agila“ interneto svetainės 2016 m. – 25 tūkst.
(- 82,5 proc.)
aplankymų iš Lietuvos skaičius
2017 m. – 166 tūkst.
(16 proc.)

5.2. Uždavinys. Įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, skirtas atvykstamojo turizmo skatinimui, bei didinti Neringos
atpažįstamumą užsienio tikslinėse rinkose stiprinant Neringos kaip saugios, svetingos vietos įvaizdį
6.1. Uždavinys. Įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones atvykstamajam turizmui skatinti
2016 m. – 22273
(- 56 proc.)
2017 m. – 21668
(- 57 proc.)
Nidos KTIC „Agila“ interneto svetainės 2016 m. – 7 tūkst. (85 proc.)
aplankymų iš užsienio skaičius
2017 m. – 30 tūkst. (38 proc.)
Nidos
16.

17.

KTIC
„Agila“
lankytojų
(užsieniečių) skaičius

VI. REKOMENDACIJOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMUI IR TOBULINIMUI
1. Atsižvelgiant į strategijos įgyvendinimo lygį ir likusius 4 metus jos įgyvendinimui, siūlytina didesnį
dėmesį skirti rinkodaros priemonėms orientuotoms į šeimas su vaikais, kadangi Neringos kurorto įvaizdis –
ramus, saugus ir patogus poilsiui kurortas, itin patrauklus mažus vaikus auginantiems tėvams. Svarbu
akcentuoti ne tik šiuos kurorto privalumus, bet ir skatinti verslo subjektus kurti paslaugas pritaikytas šeimoms
su mažais vaikais (vystymo stalai, kėdutės mažiems vaikams, žaidimų erdvės), nes šios papildomos paslaugos
užtikrina nemažą klientų segmentą, kurio didėjimas pastebimas ne vienerius metus. Susijusios plano
priemonės: 1.2.1., 1.2.2., 1.2.7., 1.2.10., 3.2.4., 4.2.2., 4.2.3.
2. Atsižvelgiant į kaštus, kurie reikalingi ne tik išversti tekstus leidiniams, reklaminiams filmukams,
internetiniams puslapiams, bet ir tų tekstų atnaujinimo ir pildymo išlaidas, rekomenduotina įvertinti tekstų
vertimo reiklaingumą į tokį kalbų (8 kalbos) skaičių. Susijusios plano priemonės: 1.2.2.
3. Rekomenduotina efektyviau naudotis skaitmeninės rinkodaros priemonėmis, palaipsniui mažinant
išlaidas spaudiniams (lankstinukams ir kitiems leidiniams, plakatams). Susijusi plano priemonė: 1.2.9.
4. Rekomenduotina atsižvelgiant į besikeičiančius vartotojų poreikius ir pomėgius, bei vadovaujantis
tvaraus vartojimo principais, reguliariai peržiūrėti ir įvertinti gaminamų siuvenyrų patrauklumą pirkėjui.
Susijusi plano priemonė: 1.2.4.
5. Siūlytina įvertinti priemonės 1.2.5. reikalingumą – duomenų bazės ir web service sistemos sukūrimo
inicijavimo pagrindus, bei nustatyti kas bus jos naudotojai.
6. Rekomenduotina daugiau dėmesio ir pajėgumų skirti informacijos talpinimui ir atnaujinimui
populiariausiuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) ir portaluose, kuriuose lankosi turistai /
keliautojai, bei gali palikti atsiliepimus (Tripadvisor, Google reviews). Susijusi plano priemonė: 1.1.6.
7. Siūlytina įvertinti informacinio terminalo įrengimo tikslingumą, ypač atsižvelgiant į informacijos
prieinamumą internete, bei alternatyvius sprendimus - FREE-WIFI zonos ir / ar informacijos teikimo punktų
(stendų su svarbiausia informacija ir nedideliu kiekiu dalomųjų leidinių) įrengimą autobusų stotyje, ištisus
metus veikiančiame viešbutyje (-iuose). Susijusi plano priemonė: 3.1.2.
8. Rekomenduotina įgyvendinti priemonę 3.2.1. „Koncepcijos „Gyvenk kaip vietinis“ (angl. Live like
local) kūrimas“ ir pristatant Neringos kurortą ne kaip savaitgalio destinaciją, o kaip ilgesnio apsistojimo vietą.
Įgyvendinant galima rengti pasakojimus apie ilgai gyvenančius vietinius ir jų pomėgius / mėgstamas vietas /
potyrius gyvenant Neringoje, tą patį principą taikyti naujakuriams ar neseniai čia apsigyvenusiems,

gyvenantiems neilgą laiko tarpą (2-3 metai), bei apklausti tuos, kurie Neringą buvo pasirinkę kaip laikiną
gyvenamąją vietą ir čia atvyko atsipūsti nuo gyvenimo tempo didmiesčiuose, atrasti ramybę, kurti ir pan. Taip
pat kaip temos įgyvendinimo variantas įmanomas didesnį žinomumą turinčio internetinio kelionių tinklaraščio
turėtojo (angl. blogger) pakvietimas tam tikram laikotarpiui į Neringą (pvz. savaitei) ne vasaros sezono metu,
kad asmuo tinklaraštyje dalintųsi savo įžvalgomis ir atradimais apie Neringą, taip pasiekdamas ne tik savo
skaitytojų ratą, bet ir visų, kurie domisi Neringa, bet galbūt nėra čia buvę, tuo pačiu sukurdamas nemažai
turinio ir tolimesnei kurorto rinkodarai (tekstai, nuotraukos, video įrašai).
9. Rekomenduotina skatinti naujų ekskursijų paslaugos pasiūlos didinimą bei reguliarių ekskursijų
užtikrinimą, kad ekskursijos būtų prieinamos ir turistams, jau viešintiems Neringoje (pvz. ekskursijos po
Nidos ir Juodkrantės gyvenvietes, išvykstamosios ekskursijos su viešuoju transportu į Preilą / Pervalką,
ekskursijos dviračiais iki Preilos / Pervalkos / Juodkrantės). Susijusi plano priemonė: 3.2.2.
10. Siūlytina įvertinti galimybes užtikrinti SPA ar kitokių paslaugų atsiradimo viešo ir privataus
sektoriaus partnerystės ar kitais pagrindais Neringoje. Susijusi priemonė: 4.1.2.
11. Rekomenduotina įvertinti galimybę įgyvendinti priemonę 1.2.8. „Mokomųjų renginių

organizavimas su turistais dirbantiems darbuotojams“, siekiant formuoti vieningą kurorto turizmo
paslaugų kokybę, bei užtikrinti nuoseklų kurorto įvaizdžio formavimą. Susijusi plano priemonė:
3.2.4.
12. Rekomenduotina reguliariai atlikti turistų apklausas, siekiant įvertinti pasitenkinimo teikiamomis
turizmo paslaugomis lygį, nustatyti vyraujančius turistų segmentus, įvertinti reikalingus pokyčius siekiant
didinti kurorto konkurencingumą. Susijusi plano priemonė: 1.2.10.

