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Pagrindinės sąvokos
Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių 

asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis.

Namų ūkio vartojimo išlaidos – namų ūkio piniginės ir natūrinės išlaidos vartojimo pre-
kėms ir paslaugoms įsigyti, t. y. išlaidos maistui, drabužiams, avalynei, būstui išlaikyti, trans-
portui, sveikatos priežiūrai, kultūros, poilsio ir kitoms reikmėms.

Aktyvus dalyvavimas sporte – tai organizuotas ar savarankiškas užsiėmimas tam tikra 
sporto šaka ar fizinio aktyvumo forma siekiant asmeninių tikslų ir patiriant tam tikras varto-
jimo išlaidas.

Pasyvus dalyvavimas sporte – tai domėjimasis tam tikra sporto šaka ar fizinio aktyvumo 
forma skiriant dalį savo asmeninių lėšų.
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Įvadas
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – 

KKSD) užsakymu yra nuolat atliekami tyrimai, siekiant išsiaiškinti šalies gyventojų dalyvavi-
mą sporto ir fizinio aktyvumo veiklose. Paminėtini šie atlikti tyrimai:

• „Lietuvos 7–80 metų amžiaus gyventojų požiūris į kūno kultūros pratybas ir dalyvavi-
mas jose“ (2002);

• „Lietuvos 7–80 metų amžiaus gyventojų požiūris į kūno kultūros pratybas, sportą ir 
sportavimo įpročių tyrimo ataskaita“ (2007; 2011);

• „Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo tyrimas“ (2013, sausio ir gruodžio mėn.).

Tačiau tik gyventojų požiūrio į kūno kultūros pratybas ir dalyvavimo jose tyrimuose buvo 
užduotas vienas klausimas, susijęs su vartojimo išlaidomis. 2011 m. tyrimų duomenys leidžia 
teigti, kad Lietuvos gyventojai sporto paslaugoms (tikėtina sporto prekės nebuvo vertintinos) 
išleidžia ne daugiau nei 50 litų (14,5 Eur) per mėnesį arba siekia sportuoti nemokamai (žr. 1 
lentelę). Iki 100 Lt (29 Eur) per mėnesį išleidžia tik 13 proc. sportuojančių Lietuvos gyven-
tojų. Daugiau sporto paslaugoms išleidžia tik 6 proc. sportuojančiųjų. 2007 m. tyrimo rezul-
tatai parodė, kad sportuojantys šalies gyventojai sportui lėšų neskiria. 61,6 proc. per mėnesį 
sportui visai neskiria pinigų. 18,7 proc. skiria iki 50 Lt (14,5 Eur). Kas dešimtas (9,7 proc.)  
skiria iki 100 Lt (29 Eur), o daugiau nei 100 Lt sportui išleidžia 4,6 proc. sportuojančių asme-
nų. Tačiau 2001 m. sporto dalyviai mokėjo dažniau ir daugiau. Sportui neskirdavo pinigų tik 
38,2 proc. sportuojančiųjų, 36,5 proc. skirdavo iki 50 Lt (14,5 Eur), o 18,3 proc. skirdavo iki 
100 Lt (29 Eur). Apibendrintai galima teigti, kad šalies sporto vartotojo mėnesinės išlaidos 
vidutiniškai siekia iki 50 Lt (arba 500–600 Lt / 145–175 Eur per metus).

1 lentelė. Lietuvos vartotojų dalyvavimo sporto veikloje mėnesinės išlaidos (proc.).

Metai Respondentų 
skaičius

Neskiria 
pinigų

Iki 50 litų 
(14,5 Eur)

Iki 100 litų 
(29 Eur)

< nei 100 litų 
(29 Eur)

2001 7512 38 37,4 18,27 7,13

2007 3974 61,6 18,7 9,7 4,6

2011 4007 - 81 13 6
Šaltinis: Dalyvavimo sporte tyrimų ataskaitos (2002; 2007; 2011 m.).

Būtina paminėti, kad vertinant 2012 m. Lietuvos namų ūkių biudžetų (NŪB) tyrimo de-
taliąsias vartojimo išlaidas kategorijai „Laisvalaikiui ir kultūrai“ tenkanti NŪB dalis sudaro 5,3 
proc. visų vartojimo išlaidų. Ši išlaidų kategorija apima gyventojų išlaidas sportui ir fizinio 
aktyvumo veikloms. Galima teigti, kad sporto rinkos dalyvio finansiniai pajėgumai yra riboti 
vertinant metines vartojimo išlaidas.

KKSD užsakymu 2015 m. buvo atliktas „Gyventojų tyrimas dėl sporto išlaidų“, kurį vykdė 
visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Sprinter tyrimai“. Tyrimo tikslas – išsiaiš-
kinti šalies gyventojų metines išlaidas, skiriamas aktyviai arba pasyviai sportinei veiklai 2014 
metais.

Įvykdyto tyrimo rezultatų analizė buvo atlikta vykdant mokslinį projektą „Ekonominė 
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sporto reikšmė Lietuvai“, finansuojant Kūno kultūros ir sporto paramos fondo lėšomis. Ana-
lizės tikslas – išsiaiškinus šalies gyventojų metines išlaidas, skiriamas aktyviai arba pasyviai 
sportinei veiklai, gautus duomenis panaudoti sudarant sporto palydovines sąskaitas ir at-
skleisti šalies sporto vartotojo portretą. Analizė atskleidžia daug sociodemografinių kintamų-
jų ir sporto vartojimo sąsajų. Surinkti duomenys ir atlikta analizė yra vertinga sporto mokslui, 
sporto rinkos dalyviams tiek kuriantiems paslaugas, tiek jas vartojantiems. Taip pat atliktas 
darbas yra prasmingas ekonominės sporto politikos vykdymo kontekste.

Atliekant tyrimo rezultatų analizę buvo siekiama išaiškinti:

• koks yra šalies sporto dalyvis arba vartotojas;

• kokios sporto šakos yra labiausiai priimtinos vartotojui;

• ar tradicinės sporto šakos labiau priimtinos nei įvairios fizinio aktyvumo formos;

• koks aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo santykis šalies sporto paslaugų rinkoje;

• kiek šalies sporto dalyvis sumoka už sporto prekes ir paslaugas;

• kokia sporto dalyvio nauda kitoms industrijoms;

• kaip sporto vartojimo išlaidos prisideda prie ekonominio sporto poveikio šalies ūkiui.

I. Tyrimo metodologija ir dizainas
Tyrimo metu buvo naudoti du metodai: kombinuotas CAPI (angl. Computer Assisted Per-

sonal Interview) ir CAWI (angl. Computer Assisted Web Interview) interviu.

Atliekant tyrimą buvo naudota adaptuota anketa, kuri buvo taikyta tyrime Vokietijoje, 
siekiant atskleisti sporto rinkos indėlį į valstybės biudžetą.

Lietuvoje atlikto tyrimo imtis buvo 3 506 respondentai – šalies gyventojai, turintys su 
sportine veikla (aktyvia arba pasyvia) susijusių išlaidų pagal šešis sociodemografinius kriteri-
jus: amžių (15–75 m.), lytį, išsilavinimą, socialinį statusą, gyvenamąją vietą, vidutines paja-
mas, tenkančias vienam šeimos nariui be mokesčių. Buvo surinkti duomenys apie vartotojų 
išlaidas 71 sporto šakoje (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Sporto šakos, kuriose buvo vertinamos vartotojų išlaidos.

1. Individualūs 
užsiėmimai 
treniruoklių salėje

19. Fitness 37. Motosportas 55.   Sportinė žūklė

2. Alpinizmas 20. Futbolas 38. Nardymas 56.   Sportiniai šokiai

3. Automobilių sportas 21. Gimnastika 39. Paplūdimio 
tinklinis

57.   Stalo tenisas

4. Badmintonas 22. Golfas 40. Pilates, taidzičiuan, 
joga

58. Sveikatingumo 
sportas

5. Baidarių ir kanojų 
irklavimas

23. Imtynės 41. Plaukimas 59. Svarsčių kilnojimas

6. Banglenčių sportas 24. Irklavimas 42. Rankinis 60. Šachmatai

7. Bėgimas 25. Jojimas 43. Regbis 61. Šaudymas
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8. Beisbolas 26. Orientavimosi 
sportas

44. Riedlenčių sportas 62. Šiaurietiškas 
ėjimas

9. Biatlonas 27. Keliavimas 45. Riedučių sportas 63. Šuoliai parašiutu

10. Biliardas 28 . Akmenslydis 46. Rogučių sportas, 
greitasis čiuožimas

64. Šuoliai į vandenį

11. Boksas 29. Kopimas, 
laipiojimas 

47. Sklandymas ir           
motorinis sklandymas

65. Tenisas

12.  Medtakio kėgliai 
(boulingas)

30. Kovos menai (džiu 
džiutsu, karate, ir pan.)

48. Sklandymas 
parašiutu

66. Tinklinis

13. Buriavimas 31. Krepšinis 49. Skvošas 67. Triatlonas

14. Burlenčių sportas 32. Kultūrizmas 50. Slidinėjimas ir jo 
rūšys

68. Lėkščiasvydis

15. Dailusis čiuožimas, 
greitasis čiuožimas

33. Ledo ritulys 51. Slidinėjimas 69. Vandens slidžių, 
vandenlenčių sportas 

16. Dviračių sportas, 
BMX, kalnų dviračiai

34. Lengvoji atletika 52. Snieglenčių sportas 70. Vandensvydis

17. Dziudo 35. Lankininkų sportas 53. Sportinė 
akrobatika

71. Žolės riedulys

18. Fechtavimas 36. Šiuolaikinė 
penkiakovė

54. Sportinė 
gimnastika

72. Kita

Gautų tyrimo rezultatų analizė buvo atlikta 33 aktyvaus sportavimo šakose (75 proc. im-
ties) ir 38 pasyvaus sportavimo šakose (86 proc. imties), atmetant statistiškai nereikšmingas 
sporto šakas. Vertinimas atliktas atsižvelgiant į:

• sporto šakos populiarumą tarp aktyviai ir pasyviai sportuojančiųjų, vertinant vartojimo 
išlaidas;

• aktyviai ir pasyviai sportuojančiųjų išlaidų vidurkius; 

• vartojimo išlaidų vidurkius pagal išlaidų kategorijas populiariausiose sporto šakose.

II. Tyrimo rezultatai

1. Aktyvūs ir pasyvūs sporto rinkos dalyviai

Tyrimo metu buvo siekiama vertinti tiek aktyvaus, tiek pasyvaus dalyvavimo sporte var-
totojus. Aktyvus dalyvavimas – tai organizuotas ar savarankiškas užsiėmimas tam tikra spor-
to šaka ar fizinio aktyvumo forma siekiant asmeninių tikslų ir patiriant tam tikras vartojimo 
išlaidas. Pasyvus dalyvavimas sporte – tai domėjimasis tam tikra sporto šaka ar fizinio akty-
vumo forma skiriant dalį savo asmeninių lėšų.

Tyrimo dalyviai pasiskirstė taip: aktyvūs dalyviai (86 proc.) ir pasyvūs dalyviai (14 proc.). 
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Statistiškai nereikšminga imtis iš aktyvaus dalyvavimo 71 sporto šakoje yra 27 šakose, tačiau 
pastebimas skirtingas domėjimosi lygmuo, t. y. pasyvus vartotojų dalyvavimas įvairiose šako-
se. Pagal aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo santykį statistiškai nereikšmingose sporto šakose 
jas galime suskirstyti į keturias grupes (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Aktyvaus ir pasyvaus respondentų dalyvavimo 
statistiškai nereikšmingose sporto šakose santykio raiškos grupės.

Grupė Santykis Šakos 

I 1:3–1:5 Dziudo, fechtavimas, golfas, rankinis, regbis, rogučių sportas, 
greitasis čiuožimas, sklandymas, motorinis sklandymas, skvošas, 
sportinė gimnastika, sportinė žūklė, lėkščiasvydis, vandens slidžių 
arba vandenlenčių sportas

II 1:6–1:8 Bangentės, lankininkų sportas, sportinė akrobatika, šuoliai 
parašiutu, triatlonas, vandensvydis, žolės riedulys

III 1:9–1:10 Biatlonas, ledo ritulys, sklandymas parašiutu, šuoliai į vandenį

IV Daugiau nei 1:10 Alpinizmas, akmenslydis, šiuolaikinė penkiakovė, motosportas

Svarbu paminėti, kad 182 respondentai (aktyvaus dalyvavimo 152 ir 30 pasyvaus dalyva-
vimo) dalyvavo ir kitose sporto šakose, be tyrime įvardintos 71 šakos.

Analizuojant aktyvių respondentų dalyvavimą sporte buvo siekiama įvertinti keturis kin-
tamuosius:

• sportavimo pobūdį, t. y. savarankiškai ar organizuotai;
• užsiėmimo sportu laiko trukmės penkiuose laiko intervaluose, t. y. iki 30 min.; nuo 30 
min. iki 1 val.; nuo 1 val. iki 1,5 val.; nuo 1,5 val. iki 2 val.; nuo 2 val. ir daugiau;
• užsiėmimo sportu dažnumo penkiose kategorijose, t. y. 5 kartus per savaitę ir dažniau; 
3–4 kartus per savaitę; 1–2 kartus per savaitę; 1–3 kartus per mėnesį; rečiau;
• sportavimo laikotarpį keturiuose laiko intervaluose: mažiau nei 1 metus; 1–5 metus; 
6–10 metų; daugiau nei 10 metų. 
Visi šie kintamieji turi įtakos vertinant metines vartojimo išlaidas. Analizuojant pasyvų 

dalyvavimą buvo vertinamos tik metinės vartojimo išlaidos pagal pateiktas kategorijas.

2. Aktyvūs ir pasyvūs sporto rinkos dalyviai pagal sociodemografinius kriterijus

Tyrime dalyvavo 53 proc. moterų ir 47 proc. vyrų. Nors aktyviai sportuojančių vyrų yra 
nežymiai daugiau (51 proc.) nei moterų, tačiau moterys (69 proc.) gerokai lenkia vyrus pagal 
domėjimąsi įvairiomis sporto šakomis ir aktyvaus laisvalaikio formomis, t. y. atsiskleidžia kaip 
pasyvios rinkos dalyvės.

Tyrimo dalyviai (15–75 m.) buvo suskirstyti į dešimt amžiaus grupių. Dalyvavimo faktas 
yra proporcingas amžiaus grupei, t. y. stebimas dalyvavimo mažėjimas nuo jauniausio iki 
vyriausio tyrimo dalyvio. Tačiau reikia pažymėti, kad pasyvus dalyvavimas ryškiausiai ste-
bimas 18–20 m. amžiaus grupėje (17,19 proc.), kas leidžia konstatuoti pozityvią jaunimo 
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domėjimosi sportu tendenciją. 31–35 m. amžiaus grupėje pasyvus domėjimasis sporto veikla 
būdingas 14,06 proc. tyrimo dalyvių. Iš aktyviai sportuojančiųjų išsiskiria 26–30 m. ir 31–35 m.  
amžiaus grupės (atitinkamai 15,35 proc. ir 14,04 proc.).

Skirstant tyrimo dalyvius į šešias amžiaus grupes, išryškėja didžiausias tiek aktyvus, tiek 
pasyvus dalyvavimas 15–25 m. amžiaus grupėje (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo sporte 
pasiskirstymas pagal respondentų amžiaus grupes (proc.).

Amžiaus grupės (metai) Bendras dalyvavimas Aktyvus dalyvavimas Pasyvus dalyvavimas 

15–25 32 34,06 39,59

26–35 25 29,39 25,52

36–45 18 16,66 15,63

46–55 14 11,77 9,9

56 ir daugiau 11 7,9 9,3

Analizuojant tyrimo rezultatus pagal dalyvių išsimokslinimą, nustatyta, kad didesnė dalis 
aktyvių dalyvių yra įgiję aukštąjį išsilavinimą (41 proc.), tarp pasyvių dalyvių įgijusių aukštąjį 
išsilavinimą dalis mažesnė (30 proc.). Vidurinį ar specialųjį vidurinį išsimokslinimą turintys 
tyrimo dalyviai dažniau (37 proc.) yra pasyvūs dalyviai (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo sporte 
pasiskirstymas pagal respondentų išsimokslinimą (proc.).

Išsimokslinimo lygmuo Bendras dalyvavimas Aktyvus dalyvavimas Pasyvus dalyvavimas 

Aukštasis  
universitetinis

39 41 30

Aukštasis  
neuniversitetinis

26 15 16

Vidurinis, specialusis 
vidurinis

30 30 37

Nebaigtas vidurinis 13 12 14

Nenurodė 2 2 3

Reikšmingo skirtumo tarp aktyvių ir pasyvių tyrimo dalyvių nepastebėta vertinant pagal 
du sociodemografinius kriterijus: gyvenamąją vietą ir išsimokslinimą. Penkių didžiųjų Lietu-
vos miestų respondentai sudarė 54 proc., kitų miestų – 28 proc., miestelių bei kaimo tipo 
gyvenviečių – 18 proc. Didžiausios tyrimo dalyvių grupės pagrindinio užsiėmimo aspektu 
identifikuotos specialistų, moksleivių ir studentų bei tarnautojų grupėse (žr. 1 pav.).

Analizuojant tyrimo rezultatus pagal dalyvių vidutines pajamas, tenkančias vienam šei-
mos nariui be mokesčių, beveik trečdalį respondentų (28 proc.) sudarė asmenys, gaunantys 
301–500 Eur (žr. 2 pav.). Šis faktas būdingas tiek tarp aktyvaus, tiek pasyvaus dalyvavimo 
sporte respondentų.
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1 pav. Aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo sporte pasiskirstymas 
pagal respondentų išsimokslinimą (proc.).

Pajamos vienam asmeniui

Aukščiausio, vidutinio lygio vdovas

Specialistas, tarnautojas

Darbininkas, techninis darbuotojas

Smulkus verslininkas

Ūkininkas

Bedarbis

Pensininkas

Moksleivis / studentas

Namų šeimininkė

Nenurodysiu

Iki 200 Eur (iki 690 Lt)

201-300 Eur (691-1036 Lt)

301-500 Eur (1037-1726 Lt)

501-750 Eur (1727-2590 Lt)

751-1000 Eur (2591-3453 Lt)

1001-1500 Eur (3454-5179 Lt)

daugiau už 1501 Eur (5180 Lt)

Nenurodysiu

2 pav. Aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo sporte respondentų 
pasiskirstymas pagal vidutines pajamas (proc.).

Svarbu pažymėti, kad mokesni yra aktyvaus sportavimo dalyviai. Jų vidutinės pajamos 
yra gerokai didesnės, vertinant 301–500 Eur ir aukštesnes pajamas, o 17 proc. daugiau pa-
syvių vartotojų, turinčių vidutines pajamas iki 300 Eur, nei aktyvių vartotojų (žr. 6 lentelę).

9 proc.

37 proc.

15 proc.

12 proc. 11 proc.

17 proc.

28 proc.

18 proc.

8 proc.

4 proc.

2 proc.

6 proc.

0 proc.

3 proc.

5 proc.

20 proc.

2 proc.
3 proc.
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6 lentelė. Aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo sporte 
respondentų pasiskirstymas pagal vidutines pajamas (proc.).

Pajamos (Eur) Bendras dalyvavimas Aktyvus dalyvavimas Pasyvus dalyvavimas 

Iki 200 11 7 20

201–300 17 15 19

301–500 28 31 26

501–750 18 19 13

751–1 000 8 10 5

1 001–1 500 4 5 2

1 501 ir daugiau 2 2 0

Nenurodė 12 11 15

3. Aktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo sporte vartojimo išlaidų kategorijos

Tyrime buvo suformuluoti klausimai, vertinant 24 aktyvaus ir 12 pasyvaus dalyvavimo 
sporte išlaidų kategorijas. Aktyvaus dalyvavimo išlaidos pagal jų paskirtį taikant sisteminį 
požiūrį buvo suskirstytos į keturias grupes: asmeninės reikmės, norint užsiimti tam tikra 
sporto šaka ar pasirinkti fizinio aktyvumo formą; sportavimo reikmės, kaip būtinos priemo-
nės; kelionės, taikant įvairias transporto priemones tiek šalyje, tiek užsienyje, nakvynė ir iš-
vykos (žr. 7 lentelę). Aktyvaus dalyvavimo sporte respondentų išlaidos buvo vertinamos pagal 
tris kriterijus: 1) turėjau asmeninių išlaidų; 2) išlaidas padengė kiti (rėmėjai, klubas ir pan.); 
3) neturėjau jokių išlaidų.

7 lentelė. Aktyvaus dalyvavimo sporte vartojimo išlaidų grupės ir kategorijos.

Išlaidų paskirtis Išlaidų kategorijos

Asmeninės reikmės (10) Narystė, treniruotės, pajėgumo diagnostika, draudimas, medicininės 
prekės ir paslaugos, literatūra, kompiuterinės programos, maisto 
prekės, kūno priežiūra

Sportavimo reikmės (6) Avalynė, apranga, įranga, įrangos nuoma, remontas, statinių nuoma

Kelionės (6) Lengvąja mašina, visuomeniniu transportu, į treniruotes ir varžybas, 
šalyje ir užsienyje

Nakvynė (1) Nakvynė išvykų metu

Išvykos (1) Atostogos ar sporto stovyklos

Pasyvaus dalyvavimo sporte vartojimo išlaidų kategorijoms priskiriamos: fanų prekės ar 
kolekcionavimo prekės; žiūrovo bilietai į varžybas; išvykos į varžybas lengvuoju automobi-
liu arba viešuoju transportu (vertinamos dvi skirtingos kategorijos); maitinimasis ir nakvy-
nė išvykų metu dalyvaujant kaip sirgaliui; barams ir kavinėms stebint varžybas; mokamai 
sporto TV transliacijai (privačiam naudojimui namuose); žurnalų ir knygų įsigijimui; sporto 
lažyboms; paaukota pinigų suma sporto organizacijoms, klubams (2 proc.); pasyvi narystė 
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draugijoje, klube (be aktyvios sportinės veiklos); kompiuteriui ar kompiuterinei programinei 
įrangai, pvz., videokonsolės (Xbox, Sony PS, Wii), kompiuterinė įranga, skirta tik žaidimams.

Pasyvaus dalyvavimo išlaidos buvo vertinamos pagal du kriterijus: 1) turėjau išlaidų; 2) 
neturėjau jokių išlaidų.

4. Vartojimo išlaidos sporto šakose pagal populiarumą 

tarp aktyviai sportuojančiųjų

Vertinant vartojimo išlaidas, sporto šakas pagal populiarumą tarp aktyviai sportuojančių-
jų galima suskirstyti į tris grupes (žr. 3 pav.).

3 pav. Sporto šakų grupės pagal populiarumą tarp aktyviai 
sportuojančiųjų, vertinant vartojimo išlaidas.

Išskirtinis dėmesys yra skiriamas keturioms sporto šakoms pirmiausia pagal dalyvavimo 
struktūrą. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad bėgimas yra sporto šaka, kurioje respondentai 
gausiausiai dalyvauja savarankiškai. Organizuotai daugiausia sportuoja asmenys, užsiiman-
tys treniruoklių salėje 3–4 kartus per savaitę. Bėgimas, krepšinis ir sveikatingumo sportas 
sulaukia dalyvių 1–2 kartus per savaitę. Daugiau nei pusė (55 proc.) bėgimo dalyvių pasi-
renka nuo pusės iki 1 val. sportavimo trukmę. Įdomu pažymėti, kad 51 proc. sveikatingumo 
sporto dalyvių sportuoja iki valandos. Gausiausiai dalyvių (36 proc.) pritraukia individualūs 

n=11

n=11

n=11
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užsiėmimai treniruoklių salėje nuo 1 val. iki 1,5 val. Bėgimo mėgėjai nuo 1 iki 5 metų sudaro di-
džiausią grupę (56 proc.) sportuojančiųjų. Svarbu paminėti, kad krepšinį lanko gausi (43 proc.)  
dalyvių grupė, užsiimanti šia sporto šaka daugiau nei 10 metų.

8 lentelė. Aktyvaus dalyvavimo sporte struktūra populiariausiose sporto šakose.

Rodikliai / šakos Bėgimas (n=803) Indv. užs.  
treniruok. (n=684)

Sveikatingumo 
sportas (n=435)

Krepšinis (n=409)

Forma

Savarankiškai 90 69 83 72

Organizuotai 27 55 23 40

Dažnis 

3–4 kartai 29 42 21 12

1–2 kartai 41 35 40 40

Trukmė 

0,5–1 val. 55 40 36 (51 iki 0,5 val.) 31

1–1,5 val. 18 36 10 32

Laikotarpis 

Iki 1 m. 19 24 33 8

1–5 m. 56 50 42 32 (43 < 10 m.)

Tyrimo rezultatų analizė atskleidė įdomią ir mažai pažintą keliavimo sporto arba fizinio 
aktyvumo rūšį. 93 proc. respondentų savarankiškai renkasi šią sportinės veiklos rūšį. Dau-
giau nei pusė dalyvių retai, bet daugiau nei 2 val. praleidžia keliaudami. Įdomu pažymėti 
keliavimo laikotarpį dviejuose intervaluose: tikėtina, dalis respondentų (30 proc.) pamėgę 
šią veiklą visai neseniai (vertinimas 1–5 m.), tačiau kita dalis (40 proc.) keliavimą praktikuoja 
daugiau nei 10 metų.

5. Vartojimo išlaidos sporto šakose pagal 
populiarumą tarp pasyviai sportuojančiųjų

Vertinant vartojimo išlaidas sporto šakoms pagal populiarumą tarp pasyviai sportuojan-
čių, galima išskirti dvi grupes: 1) 23 sporto šakos iki 5 proc. dalyvavimo; 2) likusios (15) 
sporto šakos (žr. 4 pav.).

Tyrimo rezultatų analizės metu pasyvaus dalyvavimo išlaidų struktūra buvo vertinta tri-
jose populiariausiose sporto šakose: krepšinis; futbolas ir automobilių sportas (žr. 9 lentelę). 
Pasyvaus dalyvavimo krepšinio, kaip sporto šakos, vartotojai daugiausiai išleido fanų pre-
kėms, bilietams į varžybas, baruose ar kavinėse stebint varžybas. Tačiau automobilių sporto 
gerbėjai skiria asmeninio vartojimo išlaidų dalį išvykoms į varžybas lengvuoju automobiliu, 
maitinimuisi ir nakvynei renginių metu, žurnalams ir knygoms. Mokamai sporto TV translia-
cijai išlaidos yra apylygės visose trijose populiariausiose sporto šakose.
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4 pav. Sporto šakų grupės pagal populiarumą tarp pasyviai 
sportuojančiųjų, vertinant vartojimo išlaidas.

9 lentelė. Pasyvaus dalyvavimo išlaidų struktūra sporto šakose (proc.).

Išlaidų kategorijos Krepšinis (n=1326) Futbolas (n=756) Automobilių 
sportas (n=658)

Fanų prekėms 20 13 13

Bilietams į varžybas 45 28 34

Išvykoms į varžybas 
lengvuoju automobiliu 

28 17 34

Barai, kavinės stebint 
varžybas

43 38 29

Mokamai sporto TV 
transliacijai 

20 21 22

Maitinimuisi ir 
nakvynei

9 7 21

Žurnalams ir knygoms 7 5 19

n=23

n=15
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6. Aktyvaus ir pasyvaus sportavimo išlaidų vidurkiai skirtingose sporto šakose

Aktyvaus ir pasyvaus sportavimo išlaidų vidurkių 33 sporto šakose duomenų analizė 
rodo, kad aktyvaus dalyvavimo išlaidos sudaro didžiąją išlaidų dalį daugumoje sporto šakų 
(žr. 10 lentelę). Galima išskirti tradicinių sporto šakų fenomeną, kai stebima išbalansuota ak-
tyvaus ir pasyvaus dalyvavimo išlaidų situacija, tai: plaukimas, futbolas, krepšinis, šachmatai, 
badmintonas.

10 lentelė. Aktyvaus ir pasyvaus sportavimo respondentų 
išlaidų vidurkiai skirtingose sporto šakose (Lt).

Sporto šaka Aktyvūs dalyviai Pasyvūs dalyviai SUMA

1. Kopimas, laipiojimas 743,60 117,56 861,16

2. Kultūrizmas 582,30 82,11 664,41

3. Kalnų slidinėjimas 523,16 136,04 659,20

4. Keliavimas 383,71 252,85 636,56

5. Kovos menai, džiu džitsu 407,03 145,68 552,72

6. Nardymas 402,62 144,66 547,28

7. Pilatesas, joga 427,04 119,40 546,44

8. Sportiniai šokiai 400,71 99,58 500,29

9. Plaukimas 252,13 221,69 473,82

10. Tenisas 341,51 116,40 457,91

11. Slidinėjimas 316,27 138,13 454,41

12. Medtakio kėgliai (boulingas) 282,91 146,94 429,85

13. Biliardas 274,33 141,69 416,02

14. Futbolas 221,90 177,56 399,46

15. Individ. užsiėmimai salėje 278,48 115,43 393,92

16. Svarsčių kilnojimas 295,38 96,10 391,49

17. Orientavimosi sportas 303,29 78,28 381,57

18. Krepšinis 191,19 183,31 374,49

19. Fitnes 268,89 86,44 355,33

20. Dviračių sportas 255,71 94,10 349,80

21. Bėgimas 227,59 112,14 339,73

22. Boksas 241,68 94,27 335,94

23. Baidarių / kanojų irklavimas 205,31 114,68 319,99

24. Dailusis / greitasis čiuožimas 0 313,46 313,46

25. Sveikatingumo sportas 232,54 69,35 301,89

26. Šachmatai 170,18 127,59 297,77
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27. Badmintonas 172,16 124,81 296,96

28. Lengvoji atletika 209,48 85,88 295,36

29. Paplūdimio tinklinis 179,51 92,75 272,26

30. Tinklinis 159,53 90,82 250,35

31. Šiaurietiškas ėjimas 159,95 46,99 206,94

32. Stalo tenisas 153,35 31,36 184,71

33. Gimnastika 153,89 1,06 154,95

Vidurkis 285,00 121,00 406,00

                                          

Kopimo, laipiojimo sporto šakos aktyvių dalyvių išlaidų vidurkis gerokai aukštesnis dėl  
7 proc. respondentų (n=44), kurie nurodė dideles patirtas išlaidas kelionėms į varžybas 
užsienyje lengvąja mašina (8 000 Lt). Šias dideles išlaidas (1 228 Lt) pažymėjo ir 6 proc. 
(n=145) kalnų slidinėjimo respondentų. Kultūrizmo dalyviai (41 proc.) nurodė daugiau nei 
1 000 Lt vidutines patirtas išlaidas narystės mokesčiams. Vertinant 33 sporto šakas, viduti-
niškai sportuojantys per metus išleido 406,00 Lt. Aktyvaus dalyvio vidutinės išlaidos buvo 
gerokai didesnės nei pasyvaus ir sudarė 285,00 Lt, o pasyvaus – 121,00 Lt.

Vertinant vartojimo išlaidų vidurkį pagal septynias (iš 36) aktyvaus ir pasyvaus sporta-
vimo išlaidų kategorijas mažėjimo tvarka, galima teigti, kad didžiausias išlaidas vartotojai 
patyrė:

1) atostogoms ar išvykoms į sporto stovyklas  911,84 Lt; 

2) kelionėms į varžybas (užsienyje) lengvąja  

 mašina pačiam vairuojant    764,03 Lt; 

3) narystės mokesčiams    433,19 Lt; 

4) asmeninėms treniruotėms    370,26 Lt; 

5) nakvynei      367,03 Lt; 

6) sporto priemonėms, įrangai    346,70 Lt; 

7) draudimo mokesčiams    314,53 Lt.

7. Aktyvaus vartojimo išlaidų vidurkiai pagal 
išlaidų kategorijas populiariausiose sporto šakose

Analizuojant tyrimo rezultatus buvo vertinami vartojimo išlaidų vidurkiai respondentų 
nurodytų vienuolikoje populiariausių sporto šakų pagal septynias aktyvaus dalyvavimo iš-
laidų kategorijas: avalynei, aprangai, priemonėms, priemonių nuomai, priemonių remontui, 
statinių nuomai ir asmeninėms treniruotėms. Rezultatai parodė, kad avalynei ir aprangai 
vidutiniškai daugiausiai išleidžia teniso dalyviai (36 proc.). Nors biliardo atstovų vidutinės 
išlaidos yra didesnės minėtose išlaidų kategorijose, tačiau jas deklaravo tik 7 proc. respon-
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dentų (n=210). Išskirtinai didelėmis vidutinėmis išlaidomis įrangai pasižymi dviračių sportu 
užsiimantys dalyviai (53 proc.).

Nors priemonių, įrangos nuomos išlaidos yra ryškios keliose sporto šakose, tačiau respon-
dentų, deklaravusių vidutines išlaidas šioje kategorijoje, yra vos keli procentai, o reikšmingai, 
t. y. daugiau nei pusė (62 proc., n=313 ) medtakio kėglių (boulingas) sportu ir pusė biliardu 
užsiimančių dalyvių pažymėjo išlaidas šioje kategorijoje. Dviračių sportu užsiimantys dalyviai 
53 proc., (n=319) gerokai dažniau patiria išlaidų priemonių remontui. Statinių nuomai dau-
giausiai išleidžia tenisu (27 proc., n=226) ir krepšiniu (29 proc., n=287) užsiimantys dalyviai. 
Vidutinės išlaidos asmeninėms treniruotėms yra didelės individualių užsiėmimų treniruoklių 
salėje (46 proc., n=620), pilateso (28 proc., n=296) ir teniso (23 proc., n=226) dalyviams.

Teniso dalyviai išsiskiria vidutinėmis didžiausiomis išlaidomis septyniose aktyvaus daly-
vavimo kategorijose (žr. 11 lentelę). Kitos sporto šakos išsidėsto taip: keliavimas, biliardas, 
bėgimas, dviračių sportas, individualūs užsiėmimai treniruoklių salėje, sveikatingumo, pila-
tesas arba joga, medtakio kėgliai (boulingas), krepšinis, plaukimas.

Vertinant vidutines išlaidas septyniose vartojimo kategorijose, didžiausios išlaidos yra 
asmeninėms treniruotėms, priemonėms bei įrangai ir statinių nuomai.

11 lentelė. Aktyvaus sporto vartojimo išlaidų vidurkiai pagal 
išlaidų kategorijas populiariausiose sporto šakose (Lt).

Šakos / išlaidų 
kategorijos

Avalynė Apranga Priemonės, įranga Priemonių, 
įrangos nuoma

Bėgimas 215,59 197,93 358,67 233,33

Indiv. užsiėmimai 206,08 203,87 392,95 169,82

Keliavimas 234,13 281,28 341,78 218,95

Sveikatingumo 141,35 158,89 212,02 373,60

Krepšinis 240,00 164,31 133,33 166,21

Dviračių sp. 206,00 252,52 1076,91 114,54

Plaukimas 54,76 124,25 79,39 242,08

Medtaki kėgliai 
(boulingas)

94,69 326,88 274,67 149,57

Pilatesas, joga 156,02 167,16 77,32 150,00

Tenisas 335,56 298,24 379,79 345,33

Biliardas 375,92 431,33 587,33 145,17

Vidurkis 205 237 356 210
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Šakos / išlaidų 
kategorijos

Priemonių 
remontas

Statinių nuoma Asmeninės

treniruotės

Vid. 

Bėgimas 130,29 193,00 328,96 237

Indiv. užsiėmimai 76,27 157,38 401,38 230

Keliavimas 347,78 581,33 250,83 322

Sveikatingumo 55,00 100,00 484,40 218

Krepšinis 100,00 257,54 291,58 193

Dviračių sp. 198,57 187,50 367,47 243

Plaukimas 170,00 264,64 399,62 190

Medtaki kėgliai 
(boulingas)

143,57 193,13 239,76 203

Pilatesas, joga 5,00 514,00 452,39 217

Tenisas 159,38 925,66 1055,85 500

Biliardas 165,00 118,46 225,49 293

Vidurkis 141 317 409

8. Bendrų aktyvaus vartojimo išlaidų sporto šakose vertinimas

Bendrų aktyvaus vartojimo išlaidų 33 (iš 44 šakų, 75 proc.) sporto šakose vertinimas 
pagal 24 išlaidų kategorijas parodė, kad didžiausios išlaidos yra patiriamos asmeninėms ir 
sportavimo reikmėms. Vertinant atskiras išlaidų kategorijas, kaip jau buvo minėta, didžiau-
sios vartojimo išlaidos yra skiriamos atostogoms sporto tikslais ir sporto stovykloms. Bendra 
aktyvaus dalyvavimo sporte vartojimo išlaidų suma yra 5,1 mln. litų.

12 lentelė. Aktyvaus dalyvavimo sporte vartojimo išlaidos (Lt).

Išlaidų paskirtis Išlaidų kategorijos Suma Lt

Asmeninės reikmės (10)* Narystė, treniruotės, pajėgumo diagnostika, 
draudimas, medicininės prekės ir paslaugos, 
literatūra, kompiuterinės programos, maisto 
prekės, kūno priežiūra

1 809 832,00

Sportavimo reikmės (6) Avalynė, apranga, įranga, įrangos nuoma, 
remontas, statinių nuoma

1 730 683,00

Kelionės (6) Lengvąja mašina, visuomeniniu transportu, 
treniruotėms ir varžyboms, šalyje ir užsienyje

715 877,40

Nakvynė (1) Nakvynė išvykų metu 205 650,00

Išvykos (1) Atostogos ar sporto stovyklos 674 309,00

Iš viso 5 136 352,00
 

*išlaidų kategorijų skaičius
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9. Bendrų pasyvaus vartojimo išlaidų sporto šakose vertinimas

Bendrų pasyvaus vartojimo išlaidų 23 sporto šakose vertinimas pagal 12 išlaidų kate-
gorijų parodė, kad didžiausios išlaidos yra patiriamos 6 kategorijose (iš 12), kurių reikšmin-
giausios yra išlaidos žiūrovo bilietams į sporto varžybas ir išlaidos baruose, kavinėse stebint 
sporto varžybas. Iš viso pasyvaus sporto dalyviai išleido per 1,1 mln. litų.

13 lentelė. Pasyvaus dalyvavimo sporte vartojimo išlaidos (Lt).

Nr. Išlaidų kategorijos Suma Lt

1. Fanų prekės ar kolekcionavimo prekės sporto šakai 51 466,00

2. Žiūrovo bilietai į sporto varžybas 195 554,00

3. Išvykos į sporto varžybas lengvuoju automobiliu pačiam vairuojant 169 228,00

4. Išvykos į sporto varžybas viešuoju transportu Lietuvoje (autobusu, 
traukiniu ir pan.)

37 934,00

5. Maitinimasis ir nakvynė 146 597,00

6. Išlaidos baruose, kavinėse stebint sporto varžybas 191 887,00

7. Mokama sporto TV transliacija (privačiam naudojimui namuose) 110 857,00

8. Su sporto šaka susiję žurnalai ir knygos 30 438,00

9. Sporto lažybos 119 143,00

10. Paaukota pinigų suma sporto organizacijoms, klubams (2 proc. nuo 
pajamų mokesčio)

33 131,00

11. Pasyvi narystė draugijoje, klube (be aktyvios sportinės veiklos) 17 894,00

12. Kompiuteris ar kompiuterinė programinė įranga, tiesiogiai susijusi 
su šia sporto šaka, pvz., videokonsolės (Xbox, Sony PS, Wii), 
kompiuterinė įranga, skirta tik žaidimams

67 229,00

Iš viso 1 171 358,00

Daugiausiai išlaidų (68 proc. bendrų išlaidų) patyrė 3 sporto šakų – krepšinio, futbolo ir 
automobilių sporto – atstovai.

Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad krepšinio sporto šakos pasyvių dalyvių išlaidos yra 
dvigubai didesnės už antroje vietoje esančio futbolo vartotojus (žr. 14 lentelę). Krepšinio 
dalyviai daugiausiai išleidžia bilietams ir baruose bei kavinėse stebėdami krepšinio varžy-
bas, kas sudaro 45 proc. visų patiriamų išlaidų šioje sporto šakoje. Futbolo pasyvių dalyvių 
išlaidos yra sukoncentruotos lažyboms, o automobilių – išvykoms lengvuoju automobiliu 
stebėti varžybas.
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14 lentelė. Pasyvių krepšinio, futbolo ir automobilių sporto dalyvių vartojimo išlaidos (Lt).

Išlaidų kategorijos Krepšinis Futbolas Automobilių sportas

Fanų prekės 22 795 10 965 4 948

Bilietai 96 936 29 328 25 030

Išvykos leng. automobiliu 44 859 16 610 32 601

Išvykos vieš. transportu 9 226 5 010 4 445

Maitinimas, nakvynė 34 926 10 000 29 894

Barai, kavinės 88 349 43 420 24 555

Mokama TV 32 736 16 146 14 257

Literatūra 4 696 2 190 6 731

Lažybos 42 327 51 180 7 253

Aukos 10 286 2 506 9 068

Pasyvi narystė 5 355 3 245 2 312

Kompiuterinė įranga 10 608 10 693 28 232

Iš viso 403 099 201 293 189 326

III. Apibendrinimas

• Lietuvoje pirmą kartą atliktas tyrimas, atskleidžiantis Lietuvos gyventojų išlaidas akty-
viam ir pasyviam užsiėmimui sportu.

• Tyrimo rezultatų analizės išvadoje pateikiama informacija apie konkrečios sporto ša-
kos dalyvį ir jo patirtas metines sporto prekių ir paslaugų vartojimo išlaidas.

• Šalies sporto vartotojo portretas yra tapatus tiek aktyvaus, tiek pasyvaus sporto da-
lyvavimo rinkoje, skiriasi tik amžiaus požiūriu. Nustatyta, kad sporto vartotojas yra: 
26–30 m. amžiaus (aktyvaus dalyvavimo) arba 18–20 m. amžiaus (pasyvaus dalyvavi-
mo) moteris, gyvena didmiestyje, išsilavinimas – aukštasis universitetinis, pagrindinis 
užsiėmimas – specialistė, tarnautoja ir tenkančios pajamos vienam asmeniui sudaro  
1 037–1726 Lt (300–500 Eur).

• Tyrimo rezultatai parodė, kad per 2014 m. respondentai patyrė išlaidų prekėms ir 
paslaugoms:

- aktyviai sportuojantys daugiau nei už 5 mln. Lt (1,45 mil. Eur)

- pasyvūs mėgėjai daugiau nei už 1 mln. Lt (0,29 mil. Eur).

• Tyrimo rezultatų analizė atskleidė tradicinių sporto šakų ir fizinio aktyvumo formų 
sąsajas. Krepšinis, plaukimas ir tenisas išlieka populiariausios ir, vertinant vartojimo 
išlaidas, gausiausios tradicinės sporto šakos. Aktyvaus dalyvavimo rinkoje dominuo-
ja individualios sporto šakos ir įvairios fizinio aktyvumo formos, tokios kaip bėgimas, 
individualūs užsiėmimai treniruoklių salėje, medtakio kėgliai (boulingas), pilatesas, 
sveikatingumo sportas. Atskleistas keliavimo fenomenas. Tačiau pasyvaus sportavimo 
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rinkoje yra gausesnė tradicinių sporto šakų sutelktis. Galima daryti prielaidą, kad, vie-
na vertus, tradicinės sporto šakos tampa įdomios šalies gyventojui tik kaip stebėjimo 
objektas, kita vertus, tai yra potencialios vartotojų grupės, kurios, taikant tinkamus 
būdus bei priemones, gali tapti aktyvaus sportavimo dalyviais, ypač vertinant amžiaus 
aspektu, šeimos ir bendruomenių iniciatyvas.

• Pirmą kartą šalyje atskleistas pasyvaus vartotojo sporte fenomenas įvairių vartojimo 
išlaidų aspektu (fanų prekėms ir pan.), tačiau reikia papildomos, moksliniais tyrimais 
grįstos, analizės.

• Tyrimo rezultatai leidžia įvardinti vartojimo išlaidas sporto sektoriuje ir įvertinti sporto 
veiklos (tiek aktyvios, tiek pasyvios) indėlį į kitas ūkio šakas (transporto, apgyvendini-
mo, draudimo, medicinos ir kt.).

Tyrimo silpnosios pusės 

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Sprinter tyrimai“, atlikdama tyrimą, 
didesnį dėmesį sutelkė į sporto šakų ir fizinio aktyvumo formų įvairovę bei aprėptį, o ne į 
vartotojų išlaidų specifinius ypatumus. Sporto šakų bei fizinio aktyvumo formų sąrašas ir an-
keta buvo taikyta remiantis Vokietijos patirtimi. Tačiau remiantis KKSD ir Statistikos depar-
tamento atsakingų padalinių konsultacijų išvadomis, nepavyko išvengti tam tikrų specifinių 
trūkumų adaptuojant anketą bei pateikiant ją šalies vartotojui. Tyrimų bendrovės parengta 
duomenų bazė rezultatų analizei ir vertinimui buvo sudėtinga apdorojant vartojimo išlaidų 
kategorijas. Vartojimo išlaidos buvo analizuojamos ir vertinamos litais, o ne eurais.

  

Šalies vartotojų išlaidų sporte tyrimo rezultatų analizė buvo pristatyta 2015 m. lapkričio 
mėn. 26 d. Mykolo Romerio universitete vykusios mokslinės-praktinės konferencijos „Sporto 
prekių ir paslaugų vartojimas: Lietuvos sporto šakų atvejis“ metu. Konferencija buvo tiesiogiai 
transliuojama per DelfiTV.  Įrašą galima rasti adresu: http://www.delfi.lt/video/transliacijos/
anonsai/sporto-prekiu-ir-paslaugu-vartojimas-lietuvos-sporto-saku-atvejis.d?id=69667090

 

Tyrimo analizės grupė: dr. Vilma Čingienė (MRU), dr. Skaistė Laskienė (LSMU), dr. Remi-
gijus Gulbinas, Natalija Ravinskienė (Statistikos departamentas), Ieva Senkienė (MRU, „Sporto 
industrijų vadybos“ programos magistrantė).
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REPORT ON THE RESULTS  
OF THE SURVEY 
INTO THE SPENDING ON SPORTS 
AMONG LITHUANIAN CONSUMERS

In 2015 a public opinion and market research company Sprinter Research made a survey 
The Spending of Lithuanian Residents on Sports contracted by the Department of Physical 
Education and Sports under the Government of the Republic of Lithuania. The goal of the 
survey was to analyse the annual expenditure of Lithuanian citizens on active or passive 
sports activities in 2014.

The analysis of the survey results was done in the research project Evaluation of the 
Economic Impact of Sport for Lithuania funded by Physical Education and Sport Foundation.  
The aim of the analysis was to study the private expenditure of Lithuanian citizens on active 
and passive sport activities, use the data for Sport Satellite Account and reveal the national 
sport consumer’s profile. The analysis presents a range of relationships between socio-de-
mographic factors and sports consumption. The collected data and the analysis have a great 
value for the sport science and both for the providers and consumers of sport services. The 
study is also important for sport policy making as well. 

The survey employed two methods: CAPI (Computer Assisted Personal Interview) and 
CAWI (Computer Assisted Web Interview). The survey was done using a modified instrument 
developed in Germany in order to reveal the contribution of the sports market to the nation-
al budget.  The survey sample in Lithuania consisted of 3506 respondents, who spent part 
of their budget on sports activities (active or passive), according to six socio-demographic 
criteria: age (15-75 years), sex, education, social status, place of residence, average income 
per family member excluding taxes. Data about consumer spending on 71 sport was collect-
ed. 

The following results were achieved by the survey: active and passive participants of 
the sport market were identified; cost categories of active and passive sport participation 
were determined; the popularity of sports among active and passive sport consumers was 
measured; the average expenditure on active and passive sport participation was calculat-
ed; the average expenditure on active sport participation was analysed by cost categories 
in the most popular sports; the total expenditure on active and passive sport participation 
was evaluated.  

Conclusions:

• It is the first survey done in Lithuania to analyse the private expenditure on active and 
passive sport participation;

• The survey contains information about the participants in specific sports and their 
annual expense on sports goods and services;
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• The analysis of the survey results revealed the problem of the harmony between tra-
ditional sports and the forms of physical activity. Basketball, swimming and tennis 
remain the most popular sports and receive the biggest part of consumer expenditure. 
Individual sports and different forms of physical activity, such as running, exercising 
in fitness centres, bowling, pilates, and wellness sport prevail in the active sport par-
ticipation market. The travelling phenomenon was revealed. Higher concentration of 
traditional sports is observed in the passive sport participation market. Presumably, 
traditional sports have gained interest among the Lithuanian population only as an 
object for watching. Nevertheless, passive observers of sports are potential consumer 
groups that may become active participants in sports if appropriate motivation meas-
ures and methods, family and community initiatives are applied. This is especially true 
taking into consideration the age factor;

• The national sports consumer profile is identical both for active and passive sports 
participation in all aspects except for the age aspect. The survey revealed that a Lith-
uanian sports consumer is: a woman, aged 26 – 30 (active participation) or aged 18 – 
20 (passive participation), an urban dweller, having a university education, employed 
as a specialist or a public officer, with family incomes per person LTL 1037 – 1726 
(EUR 300 – 500);

• The survey results revealed the following spending on sports goods and services in 
2014:

- over LTL 5 million (EUR 1.45 million) by active sport participants;

- over LTL 1 million (EUR 0.29 million) by passive sport participants.

• The phenomenon of a passive sport consumer in terms of expenditure (merchandise, 
tickets,  etc.) was for the first time revealed in the country; however a deeper analysis 
into this phenomenon requires additional research.

• The survey results made it possible to identify the consumer expenditure in the sports 
sector and to measure the input of sports activities (both active and passive) into 
other industries (transportation, accommodation, insurance, medicine etc.).

The report is done in the framework of research project Evaluation of the Economic 
Impact of Sport for Lithuania. The project was funded by Physical Education and Sport Foun-
dation. Project leader Professor Dr. Vilma Čingienė; v.cingiene@mruni.eu
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