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Šioje analizėje pateikiami darniojo turizmo politikos formavimo bei 

įgyvendinimo pavyzdžiai, kurie ES bei EBPO apžvalgose minimi tarp 
geriausių šalių praktikų. Analizei pasirinktos būtent tos gerosios 
užsienio šalių praktikos, kurios kitose valstybėse įgyvendintos 
sprendžiant problemines sritis, su kuriomis šiuo metu susiduriame 
Lietuvoje.  

Įžanga 



Sertifikavimas: Islandijos Vakinn 
kokybės sistema 

Vakinn – Islandijos turizmo kokybės ir gamtos apsaugos sistema. Ši 

sistema paremta Qualmark, kuri yra Naujosios Zelandijos oficialus 
kokybės ženklas. Turizmo suinteresuotos pusės bei įvairių sričių 
specialistai dirbo, kad pritaikytų Qualmark sistemą prie Islandijos 
sąlygų.  
 
Vakinn sistema yra administruojama Islandijos turizmo tarybos, kartu 
su Islandijos inovacijų centru, Islandijos turizmo asociacija ir Islandijos 
kelionių sektoriaus asociacija. 
 
Pagrindinis Vakinn sistemos tikslas – stiprinti Islandijos turizmo 
sektoriaus kokybę, saugumą ir gamtos apsaugą, siekiant didinti 
turizmo paslaugų tiekėjų socialinę atsakomybę. Vakinn yra efektyvi 
priemonė ne tik pagerint turizmo paslaugų kokybę ir saugumą, bet tuo 
pačiu Vakinn suteikia papildomas paslaugas, pvz. papildomą 
informaciją, gaires, duomenis ir kontrolinį sąrašą [angl. check-list], 
kurie padeda gerinti turizmo pasalugų procesus. 
 
Vakinn sistemą buvo nuspręsta įgyvendinti, kai derinant oficialią 
Islandijos turizmo strategiją 2011–2020 m. vis daugiau turizmo 
suinteresuotų grupių iškėlė klausimus apie turizmo sektoriaus 
vertybes: gamtos paveldą, kokybę, profesionalumą, turizmo 
suinteresuotų grupių bendradarbiavimą, vientisumą ir grynumą. Todėl 
buvo nuspręsta, kad būtent kokybė ir gamtos paveldas bus išskirtiniai 
Islandijos turizmo bruožai. 
 



 

 

Vakinn sistema susideda iš trijų skirtingų sertifikatų: 

 

 Kokybiškos turizmo paslaugos 

 Kokybiška apgyvendinimo įstaiga 

 Gamtos apsauga 

 

Kokybės kriterijai yra paremti bendraisiais ir specifiniais kokybės 
reikalavimais. Kad gautų sertifikatą, turizmo paslaugų teikėjai turi atitikti 
70 procentų bendrųjų, ir 100 procentų specifinių kokybės reikalavimų, 
savo paslaugų kategorijoje. 

 

Bendrieji kokybės reikalavimai susideda iš septynių dalių: prekių ir 
paslaugų pirkimas ir pardavimas; paslaugų ir klientų pasitenkinimas; 
aplinka ir įranga; vadovai ir darbuotojai; kultūra ir istorija; saugumas, 
gerbūvis ir atsakomybė; kompanijos valdymas ir veikimas. Pareiškėjams 
yra pateikiamos gairės ir kiekvienas kriterijus vertinamas trimis 
lygmenimis: geras, geresnis, labai geras. 

 

Kokybiškos turizmo paslaugos 

 

Specifiniai kokybės kriterijai vertinami pagal atskiras kategorijas, kurioms 
turizmo paslaugų teikėjai nori gauti sertifikavimą. Iš viso yra 24 skirtingos 
turizmo paslaugų kategorijos, nuo pasivaikčiojimo po apgyvendintas 
vietoves, arklių nuomos ar slidinėjimo maršrutų kalnų regionuose, iki 
plaukimo kanojomis, nardymo, ar medžioklės. 



Kokybiška apgyvendimo įstaiga 
 
Kokybiška apgyvendimo įstaigos kategorija apima privačius 
namus, svečių namus, stovyklavietes, vasaros namus/būtus, 
hostelius ir viešbučius. Kokybiškų viešbučių sertifikavimas 
paremtas Europos Hotelstars sistema, nors kitų apgyvendimo 
įstaigų sertifikavimas paremtas Qualmark sistema. Ši 
apgyvendinimo įstaigų sertifikavimo sistema nors ir kelia 
aukštesnius reikalavimus koybės užtikrinimui, bet tuo pačiu ir 
leidžia daugiau skirtingų apgyvendimo įstaigų gauti sertifikatą. 
 
Gamtos apsauga 
  
Gamtosauginis sertifikavimas yra nemokamas visoms turizmo 
paslaugų teikimo įmonėms, kurios dalyvauja Vakinn kokybės 
sistemoje. Nors gamtosauginis sertifikavimas nėra privalomas, 
bet yra labai skatinamas tarp atsakingų įmonių, suteikiantis 
šioms įmonėms rinkodarinį pranašumą. Vertinant kaip įmonės 
taiko gamtos apsaugos ir socialinius darnumo principus, 
kompanijos gauna bronzinį, sidabrinį arba auksinį 
gamtosaugos kokybės sertifikatą. 
 
Gamtosauginis sertifikatas ypač skatina darniojo turizmo 
plėtrą Islandijoje. Suteikiant gamtosauginį sertifikatą yra 
vertinamos 8 kategorijos, kurios yra: strategija ir darbo eiga; 
pirkimai ir ištekliai, energija; atliekos; gamtos apsauga; 
socialinė atsakomybė ir bendradarbiavimas su bendruomene; 
tiekėjai ir rinka; informacija klientams. 
 
Turizmo paslaugų sertifikavimas Lietuvoje galėtų prisidėti prie 
turizmo paslaugų kokybės užtikrinimo, augintų turizmo 
sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją bei tuo pačiu padėtų 
darniam turizmo verslui vykdant rinkodarą.  



Integruota visiems prieinamo turizmo programa: 
Vokietijos atvejis 

 

Vis augant  visiems prieinamo turizmo paklausai ne viena Europos valstybė 
imasi priemonių įgyvendinant reformas, kurios padėtų turizmo sektoriui 
prisitaikyti prie specifinių poreikių turinčių turistų. Vokietija viena iš 
lyderių, sukūrusi integruotą programą visiems prieinamų turizmo 
paslaugų kokybei užtikrinti.  
 
Projektas [eng. "Development and marketing of accessible facilities and 
services within the meaning of Tourism for All in Germany“] įgyvendintas 
bendradarbiaujant Vokietijos turizmo departamentui bei Nacionalinei 
visiems prieinamo turizmo asociacijai. 
 
Projekto tikslas – pateikti visą turizmo paslaugų sistemą apimančią 
patikimą ir detalią informaciją apie visiems prieinamo turizmo 
infrastruktūrą, paslaugas, sukurti patikimą pagrindą kelionės planavimui 
žmonėms su specifiniais poreikiais. 
 
Uždaviniai: 
 sukurti patikimą ir skaidrų, visą turizmo paslaugų grandinę apimantį  

visiems prieinamo turizmo  [Tourism for All in Germany ] ženklinimą  
 sukurti nacionalinį visiems prieinamo turizmo kokybės standartą  

(infrastruktūrai,  paslaugoms, elgsenai su klientais ) ir užtikrinti jo 
tolesnį įgyvendinimą per  pakartotines mokymų programas 

 rengti verslo bei kitoms organizacijoms nacionalinio lygio mokymus, 
skirtus  plėsti žinioms ir įgūdžiams dirbant su specialiųjų poreikių 
turinčiais klientais 

 Išplėsti visiems prieinamo turizmo produktų ir paslaugų teikėjų 
tikslinę auditoriją (žmonių su specifiniais poreikiais)  ir padidinti 
verslo apimtis 

 Geriau išnaudoti turizmo rinkos potencialą didinant tikslinės 
auditorijos kelionių intensyvumą, tuo pačiu užtikrinant didesnes 
pajamas iš turizmo bei  naujų darbo vietų steigimą 

 Stiprinti žmonių su specialiaisiais poreikiai integraciją naudojantis 
turizmo sektoriaus paslaugomis 

Vokietijoje sertifikuojami ir specialiais ženklais 
žymimi turistiniai objektai 



 

 

 

 

 

     
  

Programa Vokietijoje pasiekė sėkmingų rezultatų: 

 

 „Turizmas visiems“ [Tourism for All] sertifikavimo ir ženklinimo 
sistema Vokietijoje įdiegta nuo 2014 m. ir jau sertifikuoti šimtai 
objektų ir paslaugų. Sertifikavimą vykdo speciali ekspertų 
komanda. 

 

 Sukurta vieninga nacionalinė internetinė platforma, kurioje 
turistai gali patogiai rasti visą reikiamą visiems prieinamo turizmo 
informaciją. 

 

 Nemaža dalis Vokietijos miestų savo internetiniuose turizmo 
portaluose pateikia visą reikiamą informaciją žmonėms su 
specifiniais poreikiais. 

 

 Didesni Vokietijos miestai, tokie kaip Berlynas ar Erfurtas, visiems 
prieinamo turizmo stiprinimą iškėlė kaip vieną pagrindinių 
strateginių tikslų, tai aiškiai atsispindi ir miestų turizmo 
rinkodaroje. Siūlomi visiems prieinamo turizmo kelionių paketai, 
gidai apmokomi dirbti su specifinių poreikių turinčiais turistais, 
vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su specifinių poreikių 
gyventojus atstovaujančiu NVO sektoriumi. 

 

 Per nacionaliniu mastu veikiančią asociaciją „Vokietijos vietovės 
be slenksčių“ [Barrier-free destinatios in Germany] mokymuose 
sudaryta erdvė pasikeisti gerosiomis praktikomis visiems 
prieinamo turizmo srityje ir taip kelti kompetencijas.  

  

 

 

 

 

 

 

Vokietijoje veikia centralizuota organizacija, kuri užtikrina 
visiems prieinamo turizmo plėtrą. Berlynas, vienas iš 
miestų, kuris sukūrė ir atskirą skiriamąjį ženklą prieinamo 
turizmo paslaugoms akcentuoti ir reklamuoti.  



Integruota visiems prieinamo turizmo programa : Belgijos 
atvejis 

 

Belgijos Flandrijos regionas taip pat išryškino visiems prieinamą 
turizmą kaip vieną iš pagrindinių strateginių prioritetų ir sukūrė 
puikią informacinę bazę specialiųjų poreikių keliautojams. 

 

Sukurta speciali sertifikavimo–ženklinimo sistema, kurią sudaro du 
pagrindiniai ženklai, nurodantys pastato prieinamumo lygį: žmogus 
gali patogiai patekti vidun vienas be niekieno pagalbos, ar įdiegta tik 
pagrindinė infrastruktūra ir gali prireikti asistentų pagalbos.  

Sertifikuojamos trys kategorijos: 
 

 Apgyvendinimo įstaigos (viešbučiai, svečių namai..) 

 Kempingai 

 Turizmo informacijos centrai 

 

Šią sertifikavimo sistemą prižiūri specialios techninio prieinamumo 
konsultacinės agentūros. 

Tokia sertifikavimo sistema ne tik reikalinga lankytojų informavimui, 
tačiau taip pat padeda palaikyti nuolatinį progresą viešų erdvių 
prieinamumo bei visuomenės supratimo apie prieinamumą 
klausimais: ekspertai teikia rekomendacijas apie būtinus 
patobulinimus, padeda suprasti klientų poreikius, atsako į klausimus.  

Be to, ženklinimas tampa rinkodaros priemone: sertifikuotos 
paslaugos įtraukiamos į visiems prieinamo turizmo paslaugų 
internetinį portalą.  

 

Be visos reikiamos informacijos internetiniame Visit Flanders portale 
taip pat integruota atsiliepimų sistema – spec. poreikių turintys 
turistai kviečiami palikti atsiliepimus apie aplankytas vietas, jų 
istorijos publikuojamos ir taip suteikiama papildomo užtikrintumo 
kitiems planuojantiems keliauti ir spec. poreikių turintiems 
žmonėms.  

 

 

Belgijoje veikia sertifikavimo–ženklinimo sistema, 
kurią sudaro du pagrindiniai ženklai, nurodantys 
pastato prieinamumo lygį. A+ – pastatas patogiai 
prieinamas be jokios papildomos pagalbos, A – 
pastatas turi pagrindinę reikiamą infrastruktūrą, 
tačiau gali prisireikti asistentų pagalbos.  



 

Belgija skatinant visiems prieinamą turizmą ne tik sukūrė puikią 
infrastruktūrą ir paslaugas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, 
tačiau rūpinasi ir mažesnes pajamas gaunančių piliečių teise keliauti. 

 

Įsteigtas specialus centras [eng. Holiday Participation Center], kuris 
rūpinasi socialinio turizmo plėtra ir kompensuoja atostogas ar dienos 
išvykas žemiau skurdo ribos gyvenantiems pavieniams asmenims ir 
šeimoms. Bendradarbiaujama su įvairiomis socialinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis su skurdą patiriančiais suaugusiais ir 
vaikais.  

 

Centras ieško socialiai atsakingų partnerių turizmo versle bei užtikrina 
nuolatinį ir kokybišką bendradarbiavimą, ieško geriausių sprendimų, 
kurie būtų abipusiai naudingi tiek turizmo verslo atstovams, tiek 
socialiai pažeidžiamoms grupėms, rengia bendras rinkodaros 
kampanijas ir kt. Bendradarbiavimo tinkle – net 2200 partnerių.  

 

Lietuvoje susiduriant su aiškiomis prieinamo turizmo problemomis, 
būtina imtis aktyvesnių veiksmų ir pritaikyti užsienio šalių geruosius 
pavyzdžius: 

 Visiems prieinamas turizmas turėtų būti išskirtas kaip vienas iš 
prioritetų nacionaliniuos strateginiuose turizmo planuose. Tai 
paskatintų aktyvesnius pokyčius, progresą šiuo metu prastai 
išvystytoje srityje.  

 Turėtų būti sukurta nacionalinė vieninga visiems prieinamo 
turizmo ženklinimo sistema. Būtina įtraukti NVO sektorių, 
integruoti jų jau sukurtus ir pavienėse iniciatyvose naudojamus 
objektų, paslaugų žymėjimus, kuriamas visiems prieinamų 
vietovių internetines platformas (pvz. www.beslenksciu.lt) 

 Būtina nacionaliniu mastu skatinti mokymų programas, suteikti 
turizmo sektoriaus verslui, darbuotojams žinių įvairiais 
prieinamo turizmo klausimais.  

 

 



Kvalfikuotos darbos jėgos trūkumas – viena iš didžiausių 
Austrijos turizmo sektoriaus iššūkių. Pastaraisiais metais ši 
problema nuolat aštrėjo, todėl 2014 metais buvo įkurta speciali 
darbo grupė, kurios pagrindinis tikslas buvo spręsti kvalifikuotos 
darbo jėgos trūkumo klausimus. Darbo grupę, kuri rengia 
nuolatinius susitikimus, sudaro atstovai iš Austrijos federalinės 
švietimo, mokslo ir kultūros, Austrijos federalinės darbo, 
socialinių reikalų ir vartotojų apsaugos ministerijų, Federalinių 
prekybos rūmų, Valstybinės užimtumo tarnybos, Darbo rūmų ir 
profesinių sąjungų.  

 

2015 metų kovo mėnesį darbo grupė priėmė sprendimą dėl 
pameistrystės skatinimo ir pameistrystės kokybės valdymo 
sistemos diegimo. Turizmo verslo atstovai populiarina 
pameistrystę per savo valdomas įmones, turizmo verslo 
asociacijas ir per mokymo įstaigas. Siekiant pritraukti jaunimą 
rinktis pameistrystę turizmo srityje, jaunimui yra siūlomos 
stipendijos ir nuolaidų kortelės, o informaciniai lankstinukai 
suteikia visą reikalingą informaciją apie paraiškų teikimo procesą. 
Įmonės skatinamos steigiant apdovanojimus už iniciatyvas 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityje. 

 

Pameistrystės mokymasis dar yra vadinamas dviguba sistema, 
nes dalis mokymosi proceso vyksta profesinio ugdymo įstaigose, 
o didžioji dalis – turizmo įmonėse. Pameistrystės reguliavimu ir 
kokybės užtikrinimu atitinkamai rūpinasi Austrijos federalinė 
švietimo, mokslo ir kultūros, ir Austrijos federalinė ekonomikos ir 
darbo ministerijos. 

 

Turizmo darbuotojų kvalifikacijos 
gerinimas: pameistrystės sistema 

Austrijoje  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pameistrystės mokymasis trunka nuo dviejų iki ketverių metų, 
priklausomai nuo pasirinktos profesijos. Įmonės, priimančios 
pameistrystę besimokančiuosius, turi užtikrinti, kad per numatytą laiką jie 
įgys visas reikalingus žinias ir įgudžius. Svarbu paminėti, kad 
besimokydami pameistrystės, jaunuoliai yra oficialiai įdarbinami įmonėse, 
gauna pagal kolektyvines darbo sutartis numatytą atlyginimą bei visas 
socialines garantijas, įskaitant sveikatos, nelaimingų atsitikimų, pensijos ir 
nedarbingumo draudimą. 
 
Vienas iš pagrindinių 2015 metų pameistrystės reformų pakeitimų - 
derinant pameistrystę ir sėkmingai išsilaikius egzaminą, jaunuoliams yra 
sudaroma galimybė stoti į universitetą. Ši reforma ypač padidino 
pameistrystės populiarumą tarp jaunuolių. Taip pat buvo įstatymu 
įtvirtinta pameistrystės kokybės valdymo sistema. Kiti reformos 
pakeitimai, skatinantys pameistrystę, buvo: 
 
 kuriamos naujos, į ateitį orientuotos pameistrystės rūšys; 
 numatyti platesni ugdymo tikslai ir specializaciją jaunuoliai renkasi 

vėliau, o tai leidžia sumažinti nelankančiųjų skaičių ir tų, kurie pakeičia 
amatų kryptį nebaigę pameistrystės;  

 panaikintos biurokratinė kliūtys; 
 suteikiama finansinė pagalba įmonėms, kurios priima pameistrius; 
 mokymosi programos pritaikomos prie besikeičiančių darbos rinkos 

reikalavimų leidžia užtikrinti aukštą mokslo kokybę; 
 lankstesnė mokymosis sistema tiek turizmo įmonėse, tiek profesinio 

mokymosi įstaigosi. 



Šiuo metu, apie 40 procentų Austrijos jaunimo renkasi 
pameistrystę, apie 10 procentų – renkasi pameistrystę turizmo ir 
lasivalaikio sektoriuose. Tai sudaro virš 11.000 pameistrių beveik 
4000 įmonių per metus. 
 
Verta pažymėti ir tai, kad Austrijoje sumažėjus turizmo sektoriaus 
finansavimui iš valstybinio biudžeto, daugiau dėmesio pradėta 
kreipti į tikslingą lėšų panaudojimą ir veiklos vertinimą pagal iš 
anksto nustatytus rodiklius. Sudarant palankias sąlygas ir 
tolimesnei turizmo plėtrai, Austrijos federalinė ekonomikos ir 
darbo ministerija ir Austrijos turizmo plėtros bankas sudarė viešojo 
ir privataus sektoriaus partnerystę. Pagrindiniai šios partnerystės 
tikslai – smulkaus ir vidutinio verslo įmonių finansavimas, siekant 
skatinti investicijas ir inovacijas, gerinti kokybę ir turizmo 
sektoriaus įmonių kūrimasi ir augimą, suteikiant paskolas  su 
sumažinta palūkanų norma bei pritraukti jaunimą, pabaigusius 
pameistrystę, į turizmo verslą, pvz., perimant šeimos verslą ir 
kuriant naujas turizmo paslaugas ir produktus. 
 
Profesinio mokslo kokybės užtikrinimas, tinkamų sąlygų mokytis 
pasirinkto amato sudarymas ir vėliau sėkmingas įsidarbinimas 
skatina pameistrystės pasirinkimą tarp jaunimo bei gerina turizmo 
paslaugų kokybę. Palankios finansavimo sąlygos taip pat skatina 
turizmo verslo plėtą regionuose. Tačiau, kaip rodo Austrijos 
pavyzdys, siekiant sukurti sėkmingai veikiančią pameistrystės 
mokslo sistemą reikalingas nuolatinis tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas. 

 



Regioninio turizmo stiprinimas 
ugdant kompetencijas ir verslumą: 

Švedijos atvejis  
 

Turizmas, kaip regionų plėtros priemonė, akcentuojamas ne vienoje 

Europos valstybėje. Taikomos įvairios priemonės smulkiam turizmo 
verslui skatinti ir šioje srityje Švedijos sukurta „Kurbits“ profesinio 
tobulinimo programa turizmo sektoriui Europos Komisijos vienu 
geriausių pavyzdžių. 
 

Programos ypatumai: 

 dalyvauti gali smulkaus turizmo verslo atstovai  

 pagal skirtingas veiklos sritis sudarytos 7 mokymų programos, 
kurias gali pasirinkti dalyviai: 

 

1. verslo plėtra (kaip pradėti turizmo verslą?) 

2. kapitalas (kaip pritraukti investicijas?) 

3. renginiai (kaip sėkmingai organizuoti turizmo renginius?) 

4. maistas (kaip būti sėkmingu kulinarinio turizmo srityje?) 

5. dizainas (kaip sukurti verslo įvaizdį, komunikaciją?) 

6. kultūra (kaip pasirinkti geriausią turizmo verslo plėtros strategiją?) 

7. eksportas (kaip pasiekti naujas rinkas?) 

 

 Mokymus rengia specialiai apmokyti praktinės patirties turintys 
turizmo specialistai, kviečiami ir papildomi išoriniai ekspertai 

 Mokymai išsidėsto 4-6 mėnesių periode, įgyvendinamas bent 
vienas susitikimas per mėnesį 

 Tarp susitikimų kiekvienas iš dalyvių individualiai 
konsultuojamas, konsultantams atvykstant į dalyvio darbo, verslo 
plėtros vietą 

 Kiekvienam dalyviui pasiūlomi konkretūs įrankiai, kuriuos turėtų 
taikyti savo verslo plėtrai ir padedama šiuos įrangius įdiegti 

 

 



 

 

 

 

 

 

     
  

Po programos dalyvių verslų progresas yra toliau stebimas ir vertinamas 
dviejų metų periode. Taip pat patys dalyviai po metų įvertina 
programos efektą jų veiklai.  

 

Programos pasiekimai: 

 

 Jau daugiau nei 570 verslų dalyvavo Kurbits programoje. 
 

 Pastebėti aiškus teigiamas programos poveikis. Verslų situacija 
pagerėjo ne tik  pelno atžvilgiu, tačiau teigiamas pokytis 
pastebėtas ir minkštosiose kompetencijose - sustiprėjusi 
motyvacija,  pasitikėjimas savimi, profesionalus bendravimas su 
klientais.  

 

Panaši verslumo skatinimo turizmo sektoriuje programa Lietuvoje 
galėtų ženkliai prisidėti prie regioninio turizmo plėtros. Regionuose 
gyvenantiems žmonės neretai trūksta žinių, kaip pradėti turizmo verslą, 
kaip jį plėtoti, kaip prisitraukti turistus, kokias paslaugas ir produktus 
jiems geriausia siūlyti, kaip užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir kt. 
Mokymų ir individualaus konsultavimo programa būtų ženkli paspirtis ir 
jauniems žmonėms sugrįžti į regionus ir ten bandyti plėtoti savą 
turizmo verslą.   

 

Kurbits programos efektas 

Finansinis programos efektas 



Sezoniškumo mažinimas: 
konkurencinga Estijos turizmo plėtra 

Didžiulis sezoniškumas ypač neigiamai veikia Estijos turizmo 
plėtrą. Nors vasaros metu apgyvendinimo įstaigose trūksta laisvų 
vietų, žiemą apgyvendimimo įstaigos pustuštės. Vidutiniškas  
metų apgyvendimo lygmuo net nesiekia 30 procentų.  

 

Siekiant mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą ir skatinti 
turizmo, kaip vienos iš konkurencingų Estijos ekonominių veiklų, 
plėtrą, 2013 metų birželio mėnesį Estijos patvirtino 2014 – 2020 
metų Nacionalinę turizmo plėtros planą. Vienas pagrindinių 
strategijos tikslų yra didinti turizmo  konkurencingumą ir darnią 
turizmo plėtrą. 

 

Strateginės veiklos planas numatė tokias pagrindines veiklas, 
siekant didinti Estijos turizmo konkurencingumą bei mažinti 
sezoniškumą:  
 

 Estijos, kaip turistinės krypties, populiarinimas 

 vientisos rinkodaros kūrimas 

 turistinės informacijos valdymas 

 užsienio turistams patrauklių ir nuo oro sąlygų 
nepriklausančių turistinių produktų kūrimas 

 tarptautinių sproto ir kultūrinių renginių bei regioninio 
turizmo skatinimas 

 

Turizmo plėtrai bei konkurencingumo didinimui 2007 – 2013 
metais buvo skirta 200 mln. Eurų, o 2014 – 2020 metais 
planuojama investuoti dar 123 mln. eurų ES Struktūrinių fondo ir 
Estijos nacionalinio biudžeto lėšų, siekiant padidinti turizmo 
apimtis trečdaliu. 



Sėkmingas Nacionalinio turizmo plano įgyvendinimas remiasi 
principu sukurti svetingus ir saugius turistinius maršrutus visų amžių 
žmonėms, taip pat ir žmonėms turintiems negalią, suteikiant 
aukštos kokybės turistines patirtis keliautojams. 

 

Keli išskirtiniai veiksniai, kurie prisideda prie sėkmingo Nacionalinio 
turizmo plėtros plano įgyvendinimo yra šie: 
 

 Estijos turizmo taryba, bendradarbiaudama su turizmo verslo 
atstovais ir regioninėmis turizmo organizacijomis, sukūrė bendrą 
ir vientisą rinkodaros strategiją. 

 

 nusimatė bendras veiklas, kurios atitinka prioritetines turizmo 
rinkas. Rinkos priskiriamos prioritetinėmis tik tuomet, kai yra 
pakankamai organizacijų bei turizmo agentūrų, norinčių plėsti 
veiklas tose rinkose. 

 

 nusimatė bendrą dviejų metų biudžetą numatytoms veikloms 
įgyvendinti. Svarbu pamininėti, kad visos suinteresuotos šalys, 
įgyvendinančios vieną ar kitą veiklą, prisideda prie veiklos 
įgyvendinimo pagal išankstinį susitarimą. 

 

Kiti veiksniai, kuriais siekiama mažinti Estijos turizmo sezoniškumą 
yra naujų turizmo verslo modelių bei produktų dizaino kūrimas,  
tarptautinio ir vietinio transporto jungčių plėtra bei regioninių 
turizmo produktų ir paslaugų kūrimas. 

 



Vientisos šalies rinkodaros kūrimas, bendrų turizmo plėtros tikslų 
nusistatymas ir įgyvendinimas Lietuvoje sėkmingai prisidėtų ne tik 
prie turizmo sezoniškumo mažinimo, bet ir prie regioninio  visų 
suinteresuotų šalių bendradarbiavimo.  
 
Kaip EBPO ir kitų šalių patirti rodo, bendros nacionalinės ir 
regioninės turizmo strategijos bei vientisos rinkodaros sudarymas ir 
įgyvendinimas padeda kurti bendrą bet kurios šalies, kaip turistinės 
krypties, įvaizdį bei didinti esamų turistinių maršrutų žinomumą ir 
naujų sėkmingų maršrutų kūrimą.  Tokia strategija naudojasi ne tik 
Estija, bet ir tokios šalys kaip Austrija, Bulgarija, Kolumbija, Čekija, 
Danija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Pietų Afrikos Respublika, 
Vokietija. 
 
Kaip kitų šalių patirtis rodo, bendros strategijos įgyvendinimas taip 
pat skatina visų turizmo sektoriaus suinteresuotų šalių glaudesnį 
bendradariavimą bei konkurencingesnių turizmo paslaugų ir 
produktų kūrimą. Siekiant bendrų tikslų skatinant turizmo plėtrą taip 
pat didėtų turizmo prekių ir paslaugų kokybė, tai reikalautų iš 
turizmo sektoriaus darbuotojų nuolatinės kvalifikacijos gerinimo. 
 
 



Efektyvi nacionalinė turizmo finansavimo sistema neabejotinai 

užtikrina ir spartesnį turizmo sektoriaus augimą bei didesnį 
konkurencingumą.  Skirtingos Europos šalys taiko skirtingus 
metodus. EBPO išskiria Prancūzijos atvejį, kaip vieną sėkmingų 
gerosios praktikos pavyzdžių. Sukurta unikali bendradarbiavimą 
tarp skirtingų turizme veikiančių suinteresuotų pusių skatinanti 
sistema – „turizmo vietovių kontraktai“ [eng. Destination 
Contracts]. 

 

Ši finansavimo sistema sukurta siekiant sustiprinti regionų įvaizdį ir  
turistinį patrauklumą suvienijant viešą ir privatų sektorių aplink 
vieningą vietovės  turizmo plėtros viziją. 
 

 

Projektų atranką inicijuoja Prancūzijos užsienio reikalų ministerija 
(atsakinga už turizmą) bei Prancūzijos turizmo plėtros agentūra. 

Projektų rengimo ypatumai: 

 Įvertinamas vietovės turistinis potencialas (kultūrinis ir 
gamtinis paveldas,  infrastruktūra,  kultūriniai renginiai ir kt.) 

 Išgryninamas vieningas vietovės identitetas, parengiama 
strategija ir priemonių planas keliems metams  

 Strategija ir priemonės apima  tvarią ekonominę plėtrą, 
turizmo produktų kūrimą, infrastruktūros gerinimą,  
aptarnavimo kokybę, viešinimo kampaniją 

 

 
 

Inovatyvi turizmo finansavimo 
sistema: Prancūzijos atvejis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrinkus projektus, sutartį su Užsienio reikalų ministerija pasirašo: 

 už vietovės ekonominę plėtrą atsakingos institucijos 

 už vietovių turizmą atsakingos institucijos, 

 turizmo informacijos centrai 

 regione veikiančios transporto kompanijos 

 apgyvendinimo įstaigos  

 kitos regione veikiančios turizmu suinteresuotos institucijos 

 

Sutarties pasirašymas reiškia finansavimo paskyrimą vietovės turistinei 
strategijai įgyvendinti.  

 

Keletas  kontraktų pavyzdžių: 

 Normandija/Paryžiaus  regionas:  impresionizmo vietovė [angl.  
Normandy/Paris region: Destination Impressionism] 

 Provanso gyvenimo būdas [angl. Provençal lifestyles] 

 Šampanė,  kelionė per Alpes [ angl. Champagne, a journey 
through the Alps] 

 

 

Panaši bendradarbiavimą ir susitelkimą ties vienu įvaizdžiu, viena 
strategija  skatinanti sistema Lietuvoje galėtų padėti išspręsti 
bendradarbiavimo tarp skirtingų turizmo suinteresuotų pusių trūkumą. 
Svarbiausia – visos savivaldybės galėtų bendradarbiauti ieškodamos 
savo regiono akcento ir kurdamos turizmo produktus, situacija taptų 
lankstesnė, nei esat apibrėžtiems turizmo plėtros regionams. Tokia 
finansavimo sistema taip pat sustiprintų ir rinkodaros strategijas -  kol 
kas Lietuvos regionams labai trūksta aiškaus turistinio įvaizdžio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turizmo informacijos centrai (TIC) yra ypatingai svarbūs turizmo paslaugų 
grandinėje.  Dažnai sudėtinga užtikrinti po visą šalį pasklidusių centrų 
aukštą paslaugų kokybę. Lenkijoje  turizmo informacijos centrai yra 
vertinami ir sertifikuojami keturių žvaigždučių sistemoje.  
 

 TIC 1* - suteikia informaciją viena užsienio kalba (baziniai kalbos 
įgūdžiai) ir turi dalomosios medžiagos apie artimiausius vietovės 
turistinius objektus 

 

 TIC 2* - suteikia informaciją viena užsienio kalba (vidutiniai kalbos 
įgūdžiai) ir turi dalomosios medžiagos apie vietovės ir viso regiono 
lankytinas vietas. Lankytojams prieinamas internetas. 

 

 TIC 3* - įsikūręs miesto centre arba šalia pagrindinio turistinio 
maršruto.  Suteikia informaciją dviem užsienio kalbomis (geri kalbos 
įgūdžiai) ir turi dalomosios medžiagos apie vietovės ir viso regiono 
lankytinas vietas.  Lankytojams prieinamas internetas. 

 

 TIC 4* - įsikūręs miesto centre arba šalia pagrindinio turistinio 
maršruto.  Suteikia informaciją trimis užsienio kalbomis, turi 
dalomosios medžiagos apie vietovės ir viso regiono lankytinas 
vietas, dalomoji medžiaga parengta ir užsienio kalbomis. 
Lankytojams prieinamas internetas.  Įrengtas skaitmeninis stendas, 
kuriuo lankytojai gali naudotis ir TIC nedarbo valandomis.  

 

Tokia vieninga TIC sertifikavimo sistema nustato standartą ir padeda 
patiems TIC steigėjams ir darbuotojams siekti aukštesnės paslaugų 
kokybės.  Lietuvai panaši TIC veiklos standartizavimo, motyvavimo kelti 
paslaugų kokybę sistema galėtų stiprinti regioninių TIC veiklos kokybę. 
Kriterijai  turėtų įtraukti ir darnaus turizmo aspektus: prieinamumą spec. 
poreikių turintiems turistams, vietinių amatininkų produkcijos pristatymą 
ir kt.  

Turizmo informacijos centrų 
sertifikavimas: Lenkijos atvejis 



Skirtingos šalys renkasi skirtingus rodiklius, kurie geriausiai atitinka 

jų poreikius vertinant turizmo sektoriaus daromą įtaką šalies 
ekonominei ir socialinei plėtrai. Siekiant skatinti darniojo turizmo 
plėtrą, tarptautinės organizacijos yra parengusios kriterijų bei 
rodiklių rinkinius, kuriais vadovaujantis turizmo sektorius gali 
integruoti darnumo pricipus bei vykdyti stebėseną. 

 

Vieni iš dažniausiai naudojamų kriterijų yra pasiūlyti Pasaulinės 
darniojo turizmo tarybos (angl. Global Sustainable Tourism 
Council) (toliau – Taryba). Šiuo metu Taryba yra įdiegusi: 
 

 kriterijus viešbučiams, 

 kriterijus kelionių organizatoriams bei 

 kriterijus  turizmo vietovėms. 

 

Europos Komisija taip pat yra įdiegusi Europos turizmo rodiklių 
sistemą (angl. European Tourism Indicators System) darniam 
turizmo vietovių valdymui.  

 

Kitos Europos Sąjungos ir EBPO šalys dažniausiai apsiriboja keturių 
pagrindinių sričių rodiklių naudojimu, siekiant įvertinti turizmo 
daromą įtaką šalių ekonomikai. Šios sritys bei atitinkami rodikliai 
yra susiję su turistinės vietovės valdymu, turizmo ekonominės 
vertės kūrimu, turizmo daroma įtaka socialinėje ir kultūrinėje 
visuomenės srityse, bei turizmo daroma įtaka aplinkos apsaugai. 

 

 

Darniojo turizmo rodikliai: EBPO šalių 
tendencijos  
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https://www.gstcouncil.org/en/gstc-impacts/gstc-tours-operators/gstc-tour-operator-criteria/criteria-for-tour-operators.html
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http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_lt
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Apgalvotai taikomi darniojo turizmo rodikliai Lietuvoje 
prisidėtų prie turizmo sektoriaus konkurencingumo didinimo, 
leistų turizmo vietovės sėkmingiau įvertinti turizmo daromą 
įtaką bei prisidėtų prie sėkmingesnio turizmo planavimo ne tik 
Lietuvos pagrindinėse turistų traukos vietose, bet ir 
regionuose. 
 
Daugelis EBPO šalių naudoja įvairias rodiklių sistemas 
siekdamos optimizuoti gaunamą naudą iš turizmo sektoriaus, 
bet tuo pačiu sumažinti ir turizmo daromą neigiamą įtaką. 
Šalys, diegdamos turizmo rodiklius, taip pat siekia skatinti 
darniojo turizmo plėtrą taip prisidedant ir prie darniosios 
plėtros kitose ekonomikos veiklose. 
 
Tarp EBPO šalių, kurios jau yra įsidiegusios darniojo turizmo 
rodiklių sistemas, yra Norvegija, Čekija, Vokietija, Naujoji 
Zelandija, Slovėnija, Austrija, Ispanija, Estija ir Latvija. 
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