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Europos komisijos duomenimis daugiau nei ketvirtadalį žemyno 
gyventojų sudaro negalią turintys žmonės bei senjorai - visuomenės 
grupės, kurioms reikalinga speciali infrastruktūra. Specialus 
ritaikymas būtinas ir šeimoms su mažais vaikais.  

 

Iš 50 milijonų negalią turinčiųjų Europos gyventojų, daugiau nei pusė 
keliauja ir prieinamo turizmo paklausa kasmet auga. Lietuvoje prieinamo 
turizmo sritis susiduria su reikšmingais iššūkiais, ypatingai infrastruktūros 
atžvilgiu.   

 

 Apgyvendinimo sektorius (viešbučiai, kaimo turizmo sodybos, 
kitos apgyvendinimo įstaigos) neturi žmonėms su specialiaisiais 
poreikiais pritaikytų kambarių 

 

Apgyvendinimo įstaigų teigimu, investicijos į spec. pritaikymus neturi 
ekonominės grąžos dėl ribotos paklausos. Tačiau žmonių su negalia 
atstovai priduria, jog paklausos nėra dėl ribotos pasiūlos.   

 

Žmonių su negalia asociacijos teigimu, šiuo metu sostinėje yra vos keli 
neįgaliesiems pritaikyti kambariai, o visoje Lietuvoje nėra nei vienos 
visapusiškai pritaikytos kaimo turizmo sodybos.  

 

 Turizmo informacijos centrai (TIC) neatliepia negalią turinčių 
keliautojų poreikių: internetiniai tinklalapiai nėra pritaikyti 
neįgaliesiems, darbuotojai negali pateikti informacijos apie 
visiems prieinamus objektus ir paslaugas, nėra kuriami visiems 
prieinami turistiniai maršrutai 

 

Įvertinus visų Lietuvoje esančių turizmo informacijos centrų tinklapių 
pritaikymą tik 3 iš jų buvo dalinai pritaikyti neįgaliesiems, nors Lietuvos 
teisės aktai reikalauja, kad valstybinių ir savivaldybės įstaigų tinklalapiai 
būtų pritaikyti specialių poreikių turintiems asmenims. 

Visiems prieinamo  turizmo 
iššūkiai  



 

 

 

 

 

     
  

 TIC taip pat daugeliu atvejų nėra sudarę maršrutų 
 judėjimo apribojimus turintiems žmonėms. Vis didesnę 
 turistų dalį sudaro vyresnio amžiaus keliautojai, taip pat 
 šeimos su mažais vaikais, todėl tokie maršrutai reikalingi 
 ne tik negalią turintiems asmenims.  

 

 Nėra atsižvelgiama į universalaus pritaikymo ir universalaus 
dizaino principus 

 

Skandinavijos šalyse, JAV  sparčiai plinta universalaus dizaino 
sprendimai - aplinkos ir gaminių kūrimas, kuriais gali naudotis visi 
žmonės kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo. Lietuvoje šiuo 
metu turizmo objektuose įrengiama infrastruktūra (pvz. keltuvai) dažnai 
išskirtinai naudojama tik neįgaliųjų atveju, neretai žmogus negali 
patekti į objektą be spec. darbuotojo asistavimo ir pan. Tai sukuria 
papildomas problemas bei žemina žmogaus orumą.  

 

 Trūksta informacinio ženklinimo apie infrastruktūrą ir paslaugas 
negalią turintiems keliautojams 

 

Tarp valstybinio turizmo departamento patvirtintų turizmo informacijos 
ženklų (piktogramų) nėra nei vieno žmonėms su negalia skirto ženklo. 
Apgyvendinimo įstaigos, muziejai nepateikia informacijos apie 
infrastruktūrą ir paslaugas negalią turintiems keliautojams, net jei spec. 
pritaikymai ir yra įrengti. Todėl planuojantiems kelionę itin sunku 
susidėlioti tinkamą maršrutą, gauti reikiamos informacijos.  

 

Visos išvardytos problemos veda į menką Lietuvos konkurencingumą 
keliautojų su spec. poreikiais tarpe. Priešingai nei kaimyninės šalys 
Latvija ir Estija, Lietuva nėra įtraukta į prieinamo turizmo kelionių 
vadovus.  



Darnusis turizmas pabrėžia bendruomenių įsitraukimo svarbą, 
darbo vietų bei teisingos ekonominės grąžos vietinei bendruomenei 
užtikrinimą. Turizmas turi padėti regionų plėtrai bei prisidėti prie 
kultūros paveldo, tradicijų palaikymo.  
 

Lietuvoje šiuo metu maža dalis (~ 11%) atvykstančiųjų turistų 
apsilanko regionuose esančiuose kultūros ir gamtos paveldo 
objektuose. Tik apie 10% kaimo turizmo sodybų klientų yra 
atvykstantys iš užsienio.  
 

 Nepakankamai išnaudojamos didelį potencialą gamtinių 
resursų dėka  turinčios žaliojo (ekologinio) turizmo sritys  

 

Vandens turizmas  

Labai neišplėtota infrastruktūra, maršrutai. Tai pažymima ir 
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos  ataskaitoje.  
 

Gamtinis (pažintinis ) turizmas 

Daugeliu atveju gamtinį  turizmą (žygius gamtoje) renkasi tik vietiniai 
turistai.  Nacionaliniai ir regioniniai parkai menkai lankomi užsienio 
turistų. Labai trūksta bendradarbiavimo tarp šių gamtos parkų 
darbuotojų ir turizmo plėtra užsiimančių viešojo sektoriaus 
institucijų bei kelionių organizatorių.  Pasigendama ir darnaus verslo 
požiūrio – dažnai grupėms lankantis parkuose nėra pasirenkamos 
vietinio kvalifikuoto gido paslaugos, ekskursijas veda ribotas žinias 
turintys su grupe atvykę gidai. 
 

Dviračių turizmas 

Trūksta dviračių takų, maršrutų, jungiančių skirtingas Lietuvos 
vietoves, sudarančių galimybes keliauti ilgesnį laiką aplankant 
skirtingus regionus.  Oficialioje turizmo svetainėje turistams skirtoje 
medžiagoje pateikiami tik keturi fragmentiški, neilgi maršrutai. Per 
Lietuvą einantis EuroVelo 11 nėra realizuotas – nėra saugaus 
nenutrūkstančio dviračių tako.  Kol kas net Vilnius ir Trakai nėra 
sujungti tinkamu dviračių taku.  

Regioninio turizmo iššūkiai 



 Gamtinio turizmo vietovės susiduria su tvaraus 
finansavimo problema  

 

Nacionaliniai ir regioniniai parkai, siekdami saugoti gamtos 
paveldą ir palaikyti infrastruktūrą susiduria ir su finansavimo 
problema – kol kas iš įvesto savanoriško lankytojo bilieto 
surenkamos labai nedidelės lėšos. Viena iš priežasčių – nepatogus 
bilieto įsigijimo būdas. Tai padaryti kol kas galima tik parko 
lankytojų centre ( į kurį keliautojai tikrai ne visada užsuka) arba 
internetu. Lankytojams reikėtų pasiūlyti patogesnį būda bilietą 
įsigyti ir paremti saugomą teritoriją tiesiog SMS žinute ar kitais 
paprastais efektyviais būdais. Taip pat nėra apmokestinama parkų  
infrastruktūra (pvz. automobilių stovėjimo aikštelės). Tai galėtų 
prisidėti prie finansavimo bei skatinti iki saugomos teritorijos 
atvykti ekologiškesniu būdu (pvz. dviračiu ar naudotis viešuoju 
transportu).  

 

 Neišnaudojamos tradicinių amatų centrų galimybės 
įsitraukti į turizmo paslaugų kūrimą 

 

Lietuvoje turime išplėtotą tradicinių amatų centrų tinklą, siūloma 
gausybė įvairių edukacinių užsiėmimų, atskleidžiančių mūsų savitą 
kultūros paveldą. Tačiau labai mažai atvykstančių turistų apsilanko 
tokiuose centruose, nepaisant to, jog turistų tarpe susidomėjimas 
tradiciniai amatais auga. Lietuvos nacionalinis kultūros centras 
pabrėžia, jog amatų centrai neįsijungia į rinkodaros procesus, nėra 
glaudaus bendradarbiavimo su Valstybiniu turizmo 
departamentu. Silpna rinkodara ir menkas verslumas apskritai 
kelia grėsmę amatų išnykimui.  Šiuo metu oficialiame Lietuvos 
turizmo internetiniame tinklalapyje labai mažai informacijos apie 
amatus, nėra atskiros skilties  amatų kultūrai (eng. crafts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vietos bendruomenių prekybą vietiniais produktais ir 
gaminiais riboja sudėtingi reikalavimai  

 

Legaliai įsigyti vietinių produktų Lietuvoje yra iššūkis: daugelis 
vietos gyventojų neturi leidimų dėl sudėtingų higienos 
reikalavimų, neturi žinių, kaip legaliai galėtų parduoti savo 
produkciją.  Taip pat sudėtingi reikalavimai virtuvės įrengimui 
stabdo privačių svečių namų, mažų šeimos apgyvendinimo ir 
maitinimo įstaigų radimąsi.  

 

 Menkas bendruomenių įsitraukimas į turizmo paslaugų 
plėtojimą 

 

Darnusis turizmas remiasi „iš apačios į viršų“ principu – turizmo 
iniciatyvos turi kilti iš pačios bendruomenės, būti išgirstos ir 
palaikomos vietos bei nacionalinės valdžios. Šiuo metu 
bendruomenės Lietuvoje labiau orientuotos į vidines savo veiklas, 
nemato suinteresuotumo turizmo sektoriumi, neįžvelgia 
galimybių. Apgyvendinimo ar maitinimo įstaigų stoka, su kuria 
neretai susiduriama regionuose, galėtų būti išsprendžiama vietos 
gyventojų teikiamomis paslaugomis (homestay eng.). Turėtų būti 
skatinamas bendruomenių verslumas turizmo atžvilgiu, kuriamos 
specifinės mokymų, turizmo projektų finansavimo programos.  

 

 Silpnas bendradarbiavimas tarp turizmo organizatorių ir 
regionuose turizmo produktus siūlančių bendruomenių, 
amatų centrų 

 

Viena iš priežasčių, kodėl turizmo verslo atstovai vangiai kuria 
darnaus turizmo maršrutus yra informacijos apie kokybiškas 
paslaugas regionuose stoka. Verslininkams sunku sekti ir rinkti 
informaciją apie tai, ką autentiško ir įdomaus būtų galima 
pasiūlyti turistams įvairiuose Lietuvos regionuose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nėra sistemos, kaip juos pasiektų aktualiausia informacija apie 
naujausius turizmo produktus. Būtina stiprinti bendradarbiavimą 
tarp visų trijų šalių – verslo, bendruomenių ir viešojo sektoriaus.  

 

 TIC nebendradarbiauja, nevyksta informacijos mainai 

 

Savivaldybėse įsikūrę TIC labai vangiai bendradarbiauja vieni su 
kitais. Daugeliu atveju į TIC užėjęs turistas nėra informuojamas 
apie esamas turizmo galimybes kitoje savivaldybėje, TIC neturi 
dalomosios, informacinės medžiagos apie kitus Lietuvos regionus. 
Įsivyravęs labiau konkurencinis, nei bendradarbiavimo požiūris. 
Tokiu būdu nėra plečiama turistų geografija, ilginama 
apsilankymo trukmė.  

 

 TIC darbo laikas ir informacijos pateikimas neatitinka 
turistų poreikių  

 

Daugelyje savivaldybių TIC darbo laikas nesiskiria nuo kitų viešųjų 
institucijų (dirbama 8-17 val., d.d.). Savaitgaliais keliaujantys 
turistai randa užrakintas TIC duris. Šią problemą galėtų padėti 
išspręsti informacijos perkėlimas į elektroninę erdvę. Deja, 
didžioji dalis TIC neturi savo internetiniuose portaluose patalpinę 
žemėlapių, maršrutų aprašymų, medžiaga nėra pateikiama 
tinkamu formatu. Taip keliautojai paliekami be prieigos prie 
informacijos, negali kokybiškai susiplanuoti apsilankymo 
vietovėje. 

 



 Neišnaudojamos kultūros kelių teikiamos galimybės  
 
Kultūros keliai tampa vis patrauklesniu turizmo produktu, 
pritraukiančiu specifinį keliautojų segmentą, skatinančiu regioninį 
turizmą, kai kuriais atvejais ir sezoniškumo mažinimą. Remiantis 
Europos kultūros kelių instituto internetinėje platformoje esančia 
informacija, Lietuva įtraukta į penkis tarptautinius Instituto 
maršrutus. Tačiau realiai veikiantis yra tik vienas – Europos žydų 
paveldo kelias, turintis nacionalinį kultūros kelio operatorių. 
Lietuva turi potencialo plėtoti turistų dėmesį galinčius pritraukti 
kelius, tokius kaip Gintaro kelias ar Baltų kelias. Tačiau būtina tam 
skirti tikslines lėšas, motyvuoti nevyriausybinį arba verslo sektorių 
tapti kultūros kelio operatoriumi, rūpintis jo sklaida, sertifikavimu.  
 

 
 Turizmo prioritetinių regionų išskyrimas ir su tuo sietinos 

finansavimo galimybės didina atskirtį tarp regionų 
 
Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programoje yra 
išskiriami prioritetiniai turizmo plėtros regionai. Jiems sudaromos 
palankesnės sąlygos gauti finansavimą turizmo sektoriaus plėtrai.  
Tokia sistema kelia nepasitenkinimą – nepatekę į prioritetinius 
regionus netenka motyvacijos plėtoti turizmo produktus, 
bendruomenės taip pat sulaukia mažesnio vietinės valdžios 
palaikymo. Pačių TIC darbuotojų teigimu, finansavimo skirstymas 
pagal konkrečias iniciatyvas bei konkretų poreikį, pvz. projektų 
pagrindu, užtikrintų tikslingesnį finansinių lėšų panaudojimą, 
didintų lėšų panaudojimo skaidrumą, suteiktų lygias galimybes 
plėtoti turizmą regionuose bei skatintų pozityvų 
konkurencingumą ir bendradarbiavimą tarp regionų. 

 



Sezoniškumas: įtaka ir galimybės 
darniojo turizmo plėtrai 

Sezoniškumas yra vienas iš pagrindinių iššūkių turizmo plėtrai 

Lietuvoje, kuris pabrėžiamas visų suinteresuotų pusių. Ši problema 
yra aktuali nacionaliniu lygmeniu ir ypač neigiamai veikia turizmo 
plėtrą tiek regionuose, tiek kurortuose, tokiuose kaip Nida ar 
Palanga.  
 
Vietinio turizmo skatinimas, konferencijų, sveikatos ir sporto 
renginių turizmas, kultūros maršrutų kūrimas, tradicinių švenčių ir 
amatininkystės populiarinimas, bei nišinių turizmo produktų 
kūrimas padėtų ženkliai sumažinti sezoniškumo įtaką turizmo 
plėtrai Lietuvoje. Šios turizmo kryptys šiuo metu auga itin sparčiai ir 
yra sąlyginai mažiau priklausomos nuo metų  laiko nei kitos turizmo 
rūšys, pvz. poilsinis paplūdimio, gamtinis turizmas.  
 
 Nemažai turizmo verslų deda pastangas plėtodami konferencijų 

turizmą už konkurencingą kainą ir bandydami kelti savo paslaugų 
paklausą ne sezono metu. Pabrėžtina, kad glaudesnis 
bendradarbiavimas tarp viešojo sektoriaus institucijų 
(savivaldybių, viešųjų įstaigų ir kt.) ir turizmo verslo 
organizuojant susitikimus, metines konferencijas ir kitus įvairius 
renginius padėtų turizmo sektoriui ne sezono metu. 

 
 Glaudesnis bendradarbiavimas taip pat sudarytų sąlygas, kad 

inovatyvios verslo idėjos būtų išgirstos ir, įvertinus rizikas bei 
naudą, galėtų būti palaikomos iš viešojo sektoriaus pusės. 
 

 Plėtoti turizmą ne sezono metu dažnai trukdo ir tinkamos 
infrastruktūros stoka, ypač pritaikant infrastruktūrą žmonėms, 
turintiems specialiųjų poreikių ar neįgaliesiems. 



 Siekiant mažinti sezoniškumą, reikėtų labiau reklamuoti ir 
pritraukti didesnius atvykstamojo turizmo srautus į 
tarptautinius sporto renginius. Atvykstantys turistai leistų 
daugiau uždirbti apgyvendinimo, maitinimo ir kitų turistinių 
paslaugų teikėjams. Šių sportinių renginių rengėjų papildomai 
uždirbami pinigai galėtų būti sėkmingai panaudojami Lietuvos 
sporto bazės ir sportininkų sąlygų gerinimui. Taip pat didinti 
visuomenės susidomėjimą ir mažiau populiariomis sporto 
šakomis bei didinti sporto, kaip pomėgio ir sveikos 
gyvensenos, populiarumą. 

 

 Tradicinių švenčių ir festivalių pvz. Užgavėnių, populiarinimas 
svarbus pritraukiant tiek vietinius, tiek užsienio turistus. Tai ne 
tik sėkmingai prisidėtų prie tradicijų ir etninės kultūros 
populiarinimo ir išsaugojimo, bet ir mažintų sezoniškumo įtaką 
turizmo verslams.   

 

 Nišinio turizmo plėtra bei netradicinių turizmo produktų 
kūrimas, kreipiant ypatingą dėmesį į išskirtinių pomėgių 
turinčius turistus taip pat padėtų mažinti sezoniškumo įtaką 
turizmo plėtrai Lietuvoje. Tarp tokių produktų galėtų būti tiek 
amatai, tradicinės šventės, žvejyba*, paukščių stebėjimas ar 
medžioklė*. Nišinių turizmo paslaugų ir produktų pasiūlos 
didinimas ypač svarbus plėtojant darnųjį turizmą. Nors tokios 
turizmo paslaugos dažnai pritraukia mažesnius turistų srautus, 
jie yra pasiruošę sumokėti daugiau už unikalias patirtis, 
prisidėdami prie ekonominės plėtros, jų daroma įtaka gamtai 
taip pat gerokai mažesnė, palyginus su masiniu turizmu. 

* Vystant žvejybą, medžioklės ir kitas panašias turizmo sritis turi būti kreipiamas dėmesys ir 
laikomasi galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis 
gamtai dėl nelegalių ir neteisėtų veiklų. 



 Amatininkystės centrai galėtų tapti puikia traukos vieta 
keliautojams, ieškantiems unikalių patirčių ne sezono 
metu. Tuo pačiu tai leistų išsaugoti, skatinti ir plėtoti 
tradicinius amatus bei sudarytų sąlygas sėkmingai 
užsidirbti iš amatininkystės. 

 

 Garsūs viešbučių tinklai, kuriuose veiktų ne tik 
konferencijų salės, bet ir modernūs SPA centrai 
prisidėtų prie sveikatingumo turizmo plėtros bei 
sezoniškumo mažinimo. Nidoje šios paslaugos jau yra 
teikiamos: prie Kuršių marių įsikurs Radisson SAS 
viešbutis, o šalia jūros pakrantės planuojamas 
modernus talasoterapijos centras. Palanga taip pat turi 
ambicingų planų, tačiau visi šie procesai vyksta 
pernelyg lėtai.  

 

Siekiant mažinti sezoniškumą, svarbu ne tik konkurencingų 
turizmo paslaugų ir produktų kūrimas, bet ir kryptinga ir 
nuosekli rinkodara orientuota į tikslines rinkas, 
infrastruktūros gerinimas, naujų oro kompanijų, keltų, kruizų 
kompanijų pritraukimas. 

 

Palangai po daugelio metų pavyko pritraukti daugiau 
aviakompanijų, tačiau daugelis skrydžių vyksta tik vasaros 
sezono metu. Naujas Klaipėdos centrinis terminalas kol kas 
taip pat neišnaudoja galimybių pritraukti naujų, keleivius 
pervežančias, kompanijų, kurios padėtų didinti atvykstamojo 
turizmo srautus. 



Sertifikavimas turizmo sektoriuje yra plačiai taikoma praktika, 
Europoje ir pasaulyje veikia žinomos ir vartotojų pasitikėjimą 
užtikrinančios tarptautinės sertifikavimo programos. Deja, Lietuvoje 
tarptautiniai sertifikatai, pvz. Žaliasis raktas, Mėlynoji vėliava nėra 
paplitę ir nėra šiuos sertifikatus aktyviai platinančios įmonės ar 
institucijos. Lietuvoje, deja, taip pat nėra naudojamas ir Pasaulinės 
darniojo turizmo tarybos (angl. Global Sustainable Tourism Council) 
sertifikavimas viešbučiams, kelionių organizatoriams ir turizmo 
vietovėms. 

 

Sertifikavimas prisidėtų prie: 

 turizmo verslo pardavimų didinimo ir įmonių įvaizdžio 
stiprinimo; 

 turizmo verslo išlaidų mažinimo dėl taupomų, rūšiuojamų ir 
perdirbamų išteklių; 

 gaunamų paslaugų kokybės užtikrinimo klientams, nes, siekiant 
atitikti keliamus reikalavimus, yra gerinama paslaugų kokybė; 

 atsakingo gamtos resursų naudojimo ir poveikio aplinkai 
mažinimo, bei atkreipiant keliautojų ir visuomenės dėmesį į 
atsakingą vartojimą, ekologiją; 

 sėkmingesnio Lietuvos, kaip šiuolaikiškos ir tarptautinius 
turizmo standartus atitinkančios šalies, įvaizdžio formavimo bei 
didesnio atvykstamojo turizmo srautų pritraukimo iš Vakarų 
Europos,  Skandinavijos valstybių bei tolimųjų rinkų. 

 

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Lietuvoje turizmo verslas 
nesertifikuoja savo paslaugų ir produktų yra aukšti ekonominiai 
sertifikavimo kaštai, neretai siekiantys 10,000 Eurų ar dar daugiau. 

 

 

 

Sertifikavimas: iššūkiai ir 
galimybės 



Verslui neretai kainuoja tiek reikalingų pokyčių 
įgyvendinimas, kad įmonė pirmiausia atitiktų keliamus 
standartus, o vėliau ir pats sertifikavimas, kuris išduodamas 
tik ribotam laikui. Norint atnaujinti sertifikavimą, verslo 
subjektai vėl turi mokėti. Todėl ypač mažos ir vidutinės 
turizmo įmonės, kurių Lietuvoje ir pasaulyje yra dauguma, 
nediegia sertifikavimo nuogąstaudami, kad išleisti pinigai 
neatsipirks. 

 
Sertifikavimą galėtų paskatinti: 
 
 didesnis valstybinių institucijų palaikymas, ypač diegiant tarptautines 

sertifikavimo sistemas; 
 
 glaudesnis bendradarbiavimas su užsienio šalimis leistų pritraukti 

gerąsias sertifikavimo patirtis į Lietuvą; 
 
 reikalinga finansinė pagalba ir parama verslui. Ypač mažoms turizmo 

įmonėms valstybė galėtų numatyti dotacijas ar kitokią paramą, kuri 
leistų sumažinti sertifikavimo kaštus. Taip pat, verslams turintiems 
ekologinius ar kitus sertifikatus galėtų būti numatytos mokesčių 
lengvatos, dėl mažesnio neigiamo poveikio gamtai, taip skatinant vis 
daugiau verslo subjektų prisidėti prie gamtos ir išteklių tausojimo; 
 

 verslai turėtų aktyviau ir kryptingiau viešinti jau turimus sertifikatus, bei 
šviesti keliautojus ir tuo pačiu visuomenę apie jų svarbą. Tai galėtų 
sėkmingai prisidėti prie atsakingų keliautojų skaičių bei turizmo verslų 
apyvartos didinimo. 
 

Galima alternatyva sertifikavimui yra skatinti atsiliepimų (angl. review) 
sistemą. Keliautojai, ypač užsieniečiai ir keliaujantys savarankiškai, 
pasikliauja ir remiasi kitų keliautojų paliktais atsiliepimais specializuotose 
svetainėse, pvz. Booking.com, TripAdvisor, AirBnB ir kituose socialiniuose 
tinklapiuose. Todėl verslo subjektai turėtų skatinti užsienio ir Lietuvos 
keliautojus palikti atsiliepimus ir taip kelti Lietuvos turizmo verslo subjektų 
matomumą ir patikimumą pasaulyje. 



Turizmo specialistų kvalifikacijos 
užtikrinimas 

Tinkamą kvalifikaciją, reikiamas žinias ir gebėjimus turintys turizmo 

specialistai yra būtina sąlyga sėkmingai turizmo plėtrai. Pastebėtina, 
kad skirtingi turizmo sektoriai susiduria su skirtingais iššūkiais, 
siekdami ugdyti ir pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. 
 
Viešbučiai ir restoranai dažniausiai sėkmingai pritraukia darbuotojus 
užimti vadovaujančias pareigas, tačiau susiduria su profesinį 
išsilavinimą turinčių darbuotoju trūkumu. Lietuva beveik nuo pat  
Nepriklausomybės atkūrimo labai mažai dėmesio skyrė praktinio 
mokymo centrų bazių palaikymui. Tai sudarė didžiulį atotrūkį tarp 
profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų ir darbo rinkos poreikių. 
 
Pastaraisiais metais suaktyvėjusios valstybės investicijos į sektorinių 
praktinio mokymo centrų kūrimą bei atnaujinimą pamažu leidžia 
spręsti šią problemą. Darbdaviai taip pat įsitraukią į mokymo 
programų atnaujinimą ir kūrimą. Pamažu daugėja maisto produktų 
gamybos ir viešbučių, restoranų bei viešojo maitinimo sektoriaus 
specialistų.  
 
Nepaisant to, šios specialybės nėra labai populiarios tarp jaunuolių  
dėl visuomenėje įsigalėjusios nuomonės, kad minėtos sritys nėra 
perspektyvios. Todėl darbdaviai kartais ieško kvalifikuotų darbuotojų 
kaimyninėse valstybėse, pvz. Baltarusijoje ar Ukrainoje.  
Ypač svarbu kelti tokių profesijų kaip virtuvės šefai, barmenai prestižą 
ir toliau skatinti turizmo mokymų įstaigų bei darbdavių 
bendradarbiavimą, kuris leistų sėkmingai įsidarbinti specialistams. 
Tinkamų darbo sąlygų sudarymas taip pat lieka vienu iš pagrindinių 
rodyklių siekiant keisti visuomenės požiūrį į šias profesijas. 



Taip pat ir kelionių organizatoriai susiduria su specialistų 
trūkumu, tik šiuo atveju jaučiama kvalifikuotų, gerai mokančių 
užsienio kalbas ir turinčių kultūrinį išsilavinimą specialistų stoka 
(gidų, kelionių vadovų). Išsilavinimas susijęs ne tik su puikiomis 
istorijos, kultūros, architektūros žiniomis, bet ir labai aukštu 
kalbų mokėjimo lygiu. Pastaruoju metu ypatingai pradeda trūkti 
gidų vokiečių kalba.  

 

Šios problemos kyla dėl kelių veiksnių: 

 

 jaunų žmonių tarpe gido, kelionių organizatoriaus 
specialybė nėra matoma kaip perspektyvi ir patraukli 
profesija ir darbo sritis. Jaunimas dažnai nežino, jog darbas 
turizmo sektoriuje gali būti gerai apmokamas, pasiūlyti 
gana lankstų darbo grafiką ir suteikti galimybes mokytis, 
pažinti;  

 

 trūksta bendradarbiavimo tarp turizmo verslo ir 
universitetų, kurie rengia labai įvairių sričių profesionalus. 
Daugiau universitetų turėtų įtraukti privačius turizmo 
verslus į studijų programų socialinių partnerių gretas.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verslumo bei iniciatyvų skatinimas ypač svarbus tarp jaunimo 
regionuose. Jaunimas dažnai nemato, kaip galėtų susikurti 
savo darbo vietą dirbdami turizmo srityje. Regionuose taip 
pat trūksta inovatyvių iniciatyvų, kaip pristatyti regionus, kaip 
sukurti turistinius produktus ir paslaugas, kurie pritrauktų tiek 
vietinius, tiek užsienio keliautojus. 

 
 
 Taip pat sparčiai ryškėja etninės kultūros specialistų stoka. 

Šias specialybes renkasi vis mažiau jaunimo, todėl mažėja ir 
gerai parengtų specialistų, kurie puikiai išmanytų tikrąsias 
tradicijas ir amatus. Esant tokiai situacijai kyla grėsmė ir 
įvairių amatų išnykimui, todėl jaunosios kartos tarpe būtina 
skatinti pameistrystę, tradicijų perėmimą. Lietuvių etninės 
kultūros specialistai galėtų sėkmingai prisidėti prie nišinio 
turizmo plėtros ir prie turizmo sezoniškumo mažinimo. 
 

 



 

 

 

Vykdant analizę remtasi medžiaga iš interviu, susitikimų bei 
konferencijų: 

 
 Interviu su Lietuvos gidų sąjungos prezidentu 
 Interviu su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos bei Lietuvos turizmo 

rūmų prezidentu 
 Interviu su Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovais 
 Interviu su Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovu 
 Interviu su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos atstove 
 Interviu su turizmo organizatoriaus „Deltatours“ atstovu 
 Interviu su Neries regioninio parko atstovais 
 Interviu su Kintų miestelio bendruomenės atstove, VšĮ „Kintai Arts“ 

direktore 
 Interviu su Klaipėdos universiteto atstovu 
 Susitikimas su Akmenės rajono turizmo bendruomene 
 Interviu su  Ventos regioninio parko atstovu 
 Mokymai turizmo specialistams „Praktinis darniojo turizmo principų 

panaudojimas: planavimas, vertinimas, finansavimas“. 
 Forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“  
 Etninės kultūros specialistų seminaras „Nematerialaus kultūros 

paveldo gyvybingumas šiuolaikinėje visuomenėje. Sąvado kūrimas“ 
 Konferencija „Tautinis paveldas Lietuvoje – iššūkiai ir perspektyvos“ 
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