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Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (toliau – įstatymas) nustato 
turizmo verslo organizavimo principus, reikalavimus turizmo paslaugų 
teikimui ir turistų teisių apsaugai, valstybės ir savivaldybių institucijų 
kompetenciją turizmo srityje.  

 

- Sąvoka „darnusis turizmas“ nėra minima šiame įstatyme. 

- Turizmo paslaugų teikėjams nėra taikomi darniojo turizmo 
principus atitinkantys reikalavimai.   

 

- Įstatymas numato privalomą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimą: 
Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo reikalavimus 2013 m. patvirtino 
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD). 
Tarp bendrų nuostatų, taikomų visiems klasifikuojamiems viešbučiams ir 
moteliams, galime išskirti tik vieną darniojo turizmo principus atliepiantį 
reikalavimą: “privažiavimas neįgaliesiems: takeliai invalidams pagal 
galimybes įrengiami visuose viešbučiuose ir moteliuose”. Viešbučių ir 
motelių klasifikavimo anketoje tarp 281 reikalavimo nėra aplinkosauginių 
aspektų (išskyrus šiukšlių rūšiavimą). Tiesa, už eko ženklą viešbutis gali 
gauti 10 papildomų taškų. 

 

- Apibendrinant galima teigti, jog dabartinė klasifikavimo 
sistema suteikia galimybę viešbučiui turėti aukštą įvertinimą, 
nepaisant aplinkosaugos rodiklių: energijos, vandens 
suvartojimo, tiekiamų maisto produktų ir kitų rodiklių.   

 

 Turizmo įstatymas, kiti teisės aktai ir jų  
santykis su darniuoju turizmu 



Lietuvos viešbučių ir motelių klasifikavimo sistema menkai atsižvelgia 
į tarptautinę “Žaliojo rakto” programą, kuri diegia darniosios plėtros 
principus apgyvendinimo sektoriuje: 
 
1. Žaliojo rakto programos nauda dalyvaujančioms turizmo sektoriaus 

įmonėms apima išlaidų mažinimą vandens, energijos, atliekų 
srityse, švaresnę aplinką personalui bei svečiams, geresnį įstaigos 
įvaizdį 
 

2. Lietuvoje yra tik 5 viešbučiai turintys “Žaliojo rakto” sertifikatą 
(Latvijoje – 17) 
 

3. 2015 m. sausio mėn. Seimas pritarė visiems apgyvendinimo 
paslaugų teikėjams taikyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.  
 

4. Siekiant paskatinti darniosios plėtros principų diegimą 
apgyvendinimo sektoriuje, ateityje būtų galima svarstyti ne tik apie 
klasifikavimo reikalavimų keitimą, tačiau ir apie mokestines 
lengvatas aplinką tausojančioms įstaigoms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Įstatyme nurodyta, jog Sveikatos apsaugos  ministerija 
nustato gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų 
sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms, 
sertifikavimo tvarką: 

• Pagal 2012 m. patvirtintą įsakymą, sertifikavimą vykdo Kauno 
visuomenės sveikatos centras. Deja, Lietuvoje ši sertifikavimo 
sistema realiai nėra įgyvendinama. 

• Nėra sertifikuotų molį, vandenį, dumblą ar kitus gamtinius išteklius 
naudojančių paslaugų. Sertifikavimas reikalauja didelių lėšų ir tai 
tampa kliūtimi verslui. 

• Išspręsti problemą galėtų padėti viešasis sektorius, teikdamas 
paraišką iki prekybiniams pirkimams, kurie skirti mokslinių tyrimų 
paslaugoms. Deja, iki šiol sveikatos apsaugos ministerija 
nepasinaudojo šia galimybe.  

 

Verta paminėti, jog Sveikatos apsaugos ministerija sistemingai 
vykdo maudyklų ir vandens kokybės vertinimą bei teikia 
ataskaitas Europos Komisijai:  

• Visoje Lietuvoje maudyklose matuojama vandens kokybė daugeliu 
atveju vertinama kaip puiki. Tačiau tik trys Lietuvos paplūdimiai 
atitinka tarptautinės Mėlynosios vėliavos programos reikalavimus. 

• Ši tarptautinė pripažinimą pelniusi programa yra skirta 
savivaldybėms plėtojančioms turizmo paslaugas. Reikalavimai 
paplūdimiams ir prieplaukoms skirstomi į keturias grupes: vandens 
kokybės, aplinkosauginio švietimo ir informavimo, aplinkosauginio 
valdymo, paslaugų ir saugumo. 

• Deja, kol kas programos reikalavimai nėra integruoti į mūsų 
nacionalines kokybės vertinimo sistemas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptariant turizmo išteklių naudojimo klausimą, Įstatyme nurodyta, jog 
rekreacinių teritorijų naudojimo ir apsaugos priežiūrą atlieka 
savivaldybių institucijos, vadovaudamosi Rekreacinių teritorijų 
naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatais.  Šiuose nuostatuose, be 
kitų reikalavimų, nurodoma, jog savivaldybės, kartu su valstybinių parkų 
ir biosferų rezervatų direkcijomis rūpinasi gamtos ir kultūros paveldo 
apsauga.  

 

2014 m. Valstybės audito ataskaitoje apie Nacionalinių parkų veiklą 
pabrėžiama finansavimo problema: 

• Nuo 2020 m. baigsis (arba ženkliai sumažės) šiuo metu iš ES fondų 
gaunamas ženklus finansavimas, todėl Lietuva turės saugomose 
teritorijose išmokti gyventi pagal galimybes. 

• Reikės ne tik surasti pinigų visai už ES lėšas įrengtai infrastruktūrai 
palaikyti, bet ir spręsti išvystytų administracinių padalinių bei juose 
dirbančiųjų specialistų išlaikymo/reorganizavimo problemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Finansavimo sumos 2016 m.  I ketvirtis 

Iš valstybės biudžeto 3 472 766,00 Eur 

Iš savivaldybės biudžeto 16 698,00 Eur 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 18 803 515,00 Eur 

Iš kitų šaltinių  2 839,00 Eur 



Reaguojant į turizmo finansavimo probleminę situaciją, 
savivaldybėms leista įvesti rinkliavas: 

 

•  2015 m. gegužės mėn. Seimas priėmė Rinkliavų įstatymo pataisas, 
kuriomis nutarta leisti savivaldybėms nustatyti vietinę rinkliavą už 
naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja turizmo ir poilsio 
infrastruktūra. Nuo šios rinkliavos atleisti vaikai iki 18 metų.  

 

• Šis įstatymo pakeitimas taip pat sudaro palankias sąlygas turizmo 
finansavimui, savivaldybėms belieka atsakingai juo pasinaudoti.  

 

• 2015 m. gegužės mėn. aplinkos apsaugos ministras pasirašė 
įsakymą, kuriuo įvedamas savanoriškas valstybinių parkų lankytojo 
bilietas. Deja, kol kas surenkamos lėšos labai nedidelės – 2016 m I 
ketv. mažiau nei 3 tūkst. Eur surinkta iš kitų šaltinių, į kuriuos įeina ir 
lankytojo bilietas. 

 

 



Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programa ir jos santykis su 
darniuoju turizmu 
 
Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 m. programoje (toliau – Programa) 
yra apibrėžiama sąvoka “darnusis turizmas”.  
 

Darnusis turizmas – turizmo plėtros ir planavimo rūšis, kai 
skatinama plėtoti turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir 
kultūrinę aplinką. Tradiciškai darniojo vystymosi sąvoka apima 
ekonominio, aplinkosauginio, socialinio ir kultūrinio tvarumo 
aspektus, siekiant sukurti ne tik didesnę ekonominę naudą, bet 
ir geresnes gyvenimo sąlygas visuomenei, vietos 
bendruomenei.  
 
Sąvoka dar tobulintina. Pastebime, jog į “darniojo turizmo” apibrėžimą 
įterpiama “darniojo vystymosi” sąvoka, lieka neaišku, kuriuos veiksnius 
išties apima “darnusis turizmas”. Tai, kad trūksta vieno aiškaus apibrėžimo 
atskleidžia ir tai, jog skirtinguose šaltiniuose naudojami skirtingi 
apibrėžimai ir skirtingi žodžiai tam pačiai sąvokai  (“tvarusis”, 
“atsakingas”).  
 
Programoje sąvoka “darnusis turizmas” nėra tiesiogiai naudojama, 
darniojo turizmo plėtra nėra išskiriama kaip vienas iš prioritetų. Tačiau 
Programoje esama nuostatų ir uždavinių, susijusių su darniojo turizmo 
plėtra. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programoje pabrėžiama, jog “norint išlaikyti konkurencingumą 
tarptautinėje turizmo rinkoje būtina siekti darnios turizmo plėtros. 
Labai svarbus ne tik ekonominis, bet ir sociokultūrinis turizmo 
poveikis“. 
 
 

• Atkreipiamas dėmesys į prieinamo turizmo svarbą, iškeliama      
siekiamybė, kad turizmo paslaugos būtų prieinamos visiems, 
atsižvelgiant į įvairias negalias bei amžių. “Todėl skatinant 
įgyvendinti turizmo projektus, tikslinga nustatyti, kad šiuose 
objektuose būtina įrengti specialią infrastruktūrą, numatyti 
atitinkamą aptarnavimą (specialiai mokytas personalas, gestų 
kalbos vertėjai, aprašymai Brailio raštu), organizuoti veiklą ir 
ekspozicijas, pritaikytas specialiųjų poreikių turintiems asmenims”. 

 

• Rašoma apie turizmo sektoriaus stebėseną, patikimų duomenų 
apie turizmo produktų kokybę, paklausą ir vartotojus būtinybę. 
Tačiau  nėra atkreipiamas dėmesys į turizmo poveikio aplinkai, 
kultūros paveldui ir bendruomenėms vertinimą. Šie tyrimai taip 
pat labai svarbūs, jie padeda iš anksto numatyti problemines sritis, 
kurios gali iškilti turizmo traukos vietovėse.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Programoje pabrėžiama, jog būtina užtikrinti aukštus paslaugų 
kokybės ir infrastruktūros standartus: “šiuo metu Lietuvoje 
nepakanka aukščiausius kokybės reikalavimus liudijančių sertifikatų ir 
kokybės įvertinimų...” 
 
 

• Lietuvoje nėra sukurta darniojo turizmo ar ekologinio turizmo 
sertifikatų. Nėra apibrėžta, kas išties yra ekologiška, todėl kaimo 
turizmo sodybos, kiti paslaugų tiekėjai laisvai disponuoja “eko” 
terminu. 

 

• Tačiau kai kurios institucijos ėmėsi iniciatyvos ir esama keleto 
gerųjų sertifikavimo pavyzdžių.  

 

• Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 
yra sukūrusi saugomų teritorijų produkto ženklą – etnografinį 
paukštelį. Saugomos teritorijos produkto ženklas sukurtas, siekiant 
atkreipti keliautojų dėmesį į vietos gyventojų gaminamus 
produktus ar teikiamas paslaugas skatinančias kultūrinio ir 
gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių 
tąsą. Produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar 
produktas pagamintas vietos gyventojo yra autentiškas, būdingas 
etnografiniam regionui, nepažeidžia saugomų vertybių, tausojantis 
gyvąją gamtą, naudingas žmonių sveikatai, vietos 
bendruomenėms. Šis ženklas - viena iš darnaus turizmo 
skatinimo priemonių.  

 
 
 
 
 
 



Žemės ūkio ministerija taip pat turi sukūrusi tautinio paveldo 
sertifikavimo sistemą: 
 
• Sertifikuoti amatininkai ir produktų gamintojai ne tik naudojasi 

specialiu kokybę užtikrinančiu ženklu, tačiau ir sulaukia palaikymo - 
teikiama valstybės pagalba leidinių leidybai, tradicinių matų 
mokymo programų organizavimui, dalyvauti ir pristatyti savo 
gaminius parodose ir kituose renginiuose tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. 
 

• Taip pat įsteigtos sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų 
premijos. Toks sertifikavimas užtikrina kokybę, kuria gali pasikliauti 
tiek vietiniai, tiek užsienio turistai, bei tuo pačiu padeda išsaugoti 
unikalų tautinį paveldą.  
 

• Tai jau egzistuojantys sertifikavimo pavyzdžiai, kurie gali prisidėti 
kuriant bendrą darniojo turizmo sertifikavimo sistemą, kurios 
Lietuvoje šiuo metu nėra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Programoje taip pat atkreipiamas dėmesys, jog Lietuva per mažai 
naudojasi galimybėmis, kurias galėtų suteikti dalyvavimas 
sertifikuotose Europos kultūros kelių instituto (toliau–Institutas) 
programose.  

 

• Turizmo taryba yra patvirtinusi 3 kultūrinio turizmo kelius: 

– Žydų kultūros paveldo kelias 

– Istorinių mineralinių miestų ir kurortinio paveldo kelias 

– Gintaro kelias 

 

• Šiuo metu, remiantis Instituto internetinėje platformoje esančia 
informacija, Lietuva įtraukta į penkis Instituto maršrutus. Tačiau 
realiai išplėtotas yra tik vienas – Europos žydų paveldo kelias. 
Sukurtas gidas, žemėlapyje sužymėti lankytini objektai skirtingose 
Lietuvos vietovėse. Kiti maršrutai įtraukia vieną ar kitą Lietuvos 
objektą dėl tam tikrų istorinių aplinkybių, tačiau tai nėra aktyviai 
išnaudojama turizmo sektoriaus. Įdomu tai, jog Lietuva taip pat 
pažymėta kaip žymiojo Santiago De Compostelos piligrimų kelio 
dalis, savivaldybėse esama plačiai atpažįstamu kriauklės ženkliuku 
pažymėtų religinių vietų. Deja, šia galimybe niekaip 
nesinaudojama. 

 

• Lietuvoje už bendradarbiavimą su Institutu atsakingas Kultūros 
paveldo departamentas. Tačiau kiekvienas kultūros kelias turi 
turėti savo operatorių ar operatorių grupę skirtingose šalyse, kuri 
rūpinasi kultūros kelio įgyvendinimu. Deja, Lietuvoje šiuo metu 
tokių operatorių nėra. Tad reikėtų skatinti verslumą šioje srityje. 

 

 



 

 

 

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija ir jos santykis su darniuoju 
turizmu 

Lietuvos nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (toliau – Strategija), 
patvirtintoje 2011 m., turizmas aptariamas kaip ekonominio vystymosi 
dalis. 
 
Ilgalaikis tikslas: įgyvendinti darnaus vystymosi principus, planuojant ir 
vykdant teritorinę turizmo plėtrą, įgyvendinant turizmo infrastruktūros 
projektus nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis. Uždaviniai numato 
tobulinti šalies turizmo ir rekreacijos valdymo, planavimo ir rėmimo 
sistemą, teikti pirmenybę kultūrinio, ekologinio, aktyvaus poilsio ir 
sveikatingumo turizmo plėtrai, skatinti šią veiklą, pirmiausia remti 
projektus, užtikrinančius aplinkos kokybės išsaugojimą, racionalų 
rekreacinių išteklių naudojimą; sukurti moksliškai pagrįstas turizmo 
išteklių tyrimo, rinkos stebėsenos, žmogiškųjų išteklių ugdymo sistemas, 
leisiančias veiksmingai plėtoti turizmo sektorių ir aktyviai formuoti 
Lietuvos – kaip patrauklios turizmui valstybės – įvaizdį. 
 
Visų šių uždavinių pasiekimo įvertinimui suformuluoti trys rodikliai: 
1. bendrosios pridėtinės vertės dalis, kurią sudaro turizmo sektoriuje 

sukurta pridėtinė vertė, procentais; 
2. suteiktų nakvynių viešbučiuose, sveikatingumo ir poilsio, kaimo 

turizmo ir kitose apgyvendinimo įmonėse skaičius, tūkst. Vienetų; 
3. pagal nustatytuosius reikalavimus įrengtų dviračių turizmo trasų ilgis, 

kilometrais. 
 
 Akivaizdu, jog pasirinkti rodikliai atspindi tik labai mažą suformuluoto 

tikslo dalį. Nėra suformuluota rodiklių, kurie geriau atspindėtų 
darnumo principų įgyvendinimą plėtojant turizmą.   

 
 
 



Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos  2011-2012 m. ataskaitoje, 
publikuotoje 2014 m., aptariant rodiklius atkreipiamas dėmesys į šiuos 
minusus: 

 

- užsieniečiai vangiai renkasi kaimo turizmo sodybas; 

- šalyje beveik nebuvo vykdomas vandens turizmui skirtos infrastruktūros 
kūrimas; 

 

Daugeliui uždavinių įvertinti nėra pakankamai informacijos, rodiklių, kurie 
galėtų atskleisti progresą. Tad ataskaitoje vertinant uždavinių įgyvendinimą, 
tik išvardijami pagrindiniai pasiekimai ir daroma išvada – “galima teigti, kad 
uždavinys buvo sėkmingai įgyvendintas.” 

 

Ataskaitos rodiklių skiltis taip pat nuvilia: rodiklių siektinos reikšmės nėra 
suformuluotos nei 2012 m., nei 2020 m. Tad nelabai galime žinoti, ko 
išties siekiame.  

 

 

 

  

 

 

 



1.Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas; 

2.Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimai; 

3.Viešbučio, motelio klasifikavimo anketa; 

http://www.tourism.lt/lt/administracines-paslaugos 

4. Lietuvos žaliųjų judėjimo informacija; 

 www.zalieji.lt/lt/aplinkosauginissvietimas 

5. Gantinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo 
paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aparašas; 

6. Sveikatos ir ligų prevencijos centro informacija; 

  www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=147 

7.  Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai; 

8. “Nacionalinių parkų veikla”, valstybės audito ataskaita; 

9. Valstybinio parko lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų 
anudojimo tvarkos aprašas; 

10. Valstybės saugomų teritorijų tarnybos informacija; 

 http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/202 

11.  Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programa; 

12. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas; 

13. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo 
ir mokymo skyriaus informacija; 

  http://www.tautinispaveldas.lt/ 

14. Europos kultūros kelių instituto informacija; 

 www.culture-routes.net/content/lithuania-0#overlay-context=cultural-
routes/countries 

15. Kultūros paveldo departamento informacija; 

  http://www.kpd.lt/europos-kulturos-keliai/ 

16.  Nacionalinė darnaus vystymosi strategija;  

17.  Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2011-2012 
m. ataskaita. 
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