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Įžanga 

Turizmas – labai svarbi ūkio plėtros sritis. Vis daugiau pasaulio 

valstybių įskiria turizmą kaip vieną iš pagrindinių prioritetų šalių 
ekonomikai kelti. Lygiagrečiai vis aktyviau skiriamas dėmesys gamtos ir 
kultūros paveldo apsaugai bei dialogui tarp keliautojų ir vietos 
gyventojų. 38 proc. pasaulio valstybių turizmas yra pagrindinis 
pajamų šaltinis, o 83 proc. – vienas iš 5 pagrindinių šaltinių.  
 

Tuo pačiu turizmas yra viena iš tų ekonominių veiklos sričių, kurioms  
ypatingą įtaką daro pasaulinės tendencijos. Tarptautinių organizacijų, 
tiek pasauliniu, tiek regioniniu lygmeniu, teikiamos rekomendacijos 
bei formuojami prioritetai atspindi pagrindines problemas ir iššūkius, 
su kuriais susiduria turizmo sektorius visose valstybėse. 

 

Kadangi turizmo reglamentavimas yra kiekvienos šalies kompetencija, 
tarptautinių organizacijų, dirbančių su turizmo klausimais, pagrindinis 
įgaliojimas yra teikti rekomendacijas, formuoti turizmo plėtros 
prioritetus, padėti šalims geriau prisitaikyti prie geopolitinės situacijos 
bei nuolat kintančių turizmo tendencijų. Šalys, tapdamos šių 
organizacijų narėmis, įsipareigoja aktyviai dalyvauti vykdomose 
veiklose, leidžiant įstatymus ir formuojant turizmo politiką, atsižvelgti į 
šių organizacijų siūlymus, deklaracijas ar pan. 
 



 

Nors tarptautinių organizacijų turizmo plėtros rekomendacijos 

bei paskelbti prioritetai yra tik patariamojo pobūdžio ir 
nereikalauja turizmo teisinio reglamentavimo pakeitimų 
nacionaliniu lygmeniu, vis dėlto savalaikis rekomendacijų 
taikymas Lietuvai, kaip ir kitoms pasaulio valstybėms, leidžia: 

 

 geriau įvertinti pasaulinius turizmo plėtros iššūkius; 

 geriau planuoti bei vertinti turizmo plėtrą nacionaliniu 
lygmeniu; 

 aktyviai įsitraukti į tarptautinių organizacijų, reguliuojančių 
turizmo plėtros standartus, veiklą, bei aktyviai atstovauti 
Lietuvos interesus; 

 plėtoti tarptautinius ekonominius bei kultūrinius ryšius; 

 mokytis iš kitų valstybių gerosios praktikos pavyzdžių; 

 geriau išnaudoti tarptautinius instrumentus turizmo 
finansavimui. 

 



Tarptautinė organizacijos, 
darančios įtaką turizmo plėtrai 

Lietuva dalyvauja šių regioninių ir tarptautinių 

organizacijų, teikiančių turizmo rekomendacijas bei 
skatinančias turizmo, ypač darniojo turizmo, plėtrą, 
veikloje: 
 
 Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija 

(PTO); 
 Europos Komisijos Turizmo patariamasis 

komitetas; 
 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos (EBPO) Turizmo komitetas; 
 Europos kelionių komisija. 
 
Kitos tarptautinės organizacijos, kurių turizmo plėtra 
yra viena iš pagrindinių darbo sričių, yra: 
 
 Pasaulinė kelionių ir turizmo taryba (WTTC); 
 Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 

organizacija (UNESCO); 
 Jungtinių Tautų aplinkosaugos programa (UNEP); 
 Jungtinių Tautų vystymo programa (UNDP); 
 Pasaulio bankas (World Bank Group); 
 Pasaulinė prekybos organizacija (WTO). 
 



PTO duomenimis, turizmas, kaip industrija ir kaip reiškinys, toliau išlieka 
pagrindinis ekonomikos atsigavimo bei augimo veiksnys, užtikrinantis 
naujų darbo vietų kūrimą, mažinantis skurdą, skatinantis aplinkos 
užterštumo mažinimą ir tarpkultūriškumą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turizmas yra trečias pagal dydį, einantis po degalų ir statybų, ekonominis 
sektorius pasaulyje: 
 

 sukurianti per 10 proc. BVP; 
 1 iš 11 planetos gyventojų dirba turizmo sektoriuje; 
 pajamos iš turizmo paslaugų eksporto 2015 m. sudarė 1,4 trilijono 

JAV dolerių;  
 sudarantis 7 proc. pasaulinio prekių ir paslaugų eksporto (Lietuvoje 

– 4,14 proc.) 
 sudarantis 30 proc. pasaulinio paslaugų eksporto (Lietuvoje – 19,6 

proc.) 

Turizmo įtaka pasaulio 
ekonomikai 



Pasaulinės turizmo augimo tendencijos rodo, kad pasaulyje 

tiek atvykstamasis turizmas, tiek sukuriama turizmo 
pridėtinė vertė per pastaruosius du dešimtmečius auga 
nuolat ir tolygiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nors atskiros vietovės dažnai susiduria su gamtos, pvz. 
potvyniai, žemės drebėjimai, uraganai ar pan., ar žmogaus, 
pvz. kariniai konfliktai, teroristų išpuoliai, politinis 
nestabilumas ir kt., padaryta žala, turizmas laikomas viena iš 
atspariausių ekonominių veiklų, kuri ypač greitai atsigauna. 
Vietovės įvaizdžio atnaujinimas, turizmo paslaugų ir 
produktų pasiūlos kaita, aktyvesnis vietos gyventojų 
įtraukimas neretai prisideda prie greito turizmo atsigavimo. 



PTO ir Pasaulio kelionių ir turizmo tarybos duomenimis, turizmo indėlis į 

pasaulio ekonomiką augo penktus metus iš eilės ir prognozuojama, kad 
sektoriaus augimas išliks ir ateinančiais metais. Verta pastebėti, kad 
kelionių ir turizmo augimas pasaulyje ne tik aplenkė bendrą ekonomikos 
augimą, bet ir augo sparčiau nei kitos svarbios pramonės šakos, pvz., 
automobilių gamyba, finansinės paslaugos ar sveikatos priežiūra. 
 
Turizmo pridėtinę vertę tikslingiausia yra vertinti ne tik pagal turizmo 
augimo tempus ir atvykusių turistų skaičių, bet ir pagal tai, kokią svarbą 
turizmas užima kuriant bendrąjį vidaus produktą (BVP) bei kokios 
gaunamos pajamos iš turizmo veiklų. Pastebėtina, kad vidutiniškai 
pasaulyje turizmo augimo tempas yra dvigubai didesnis, o Lietuvos 
turizmo augimas atspindi Europos augimo tempus. Tokios tendencijos 
yra natūralios, ypač įvertinant, kad besivystančių šalių padidėjusi 
perkamoji galia skatina tiek vietinį, tiek tarptautinį turizmą iš šių šalių. 

Turizmo pridėtinė vertė pasaulyje, 
Europoje ir Lietuvoje 

 Augimas: 4,6 % 

 Atvykusių turistų sk. 1,186 mln.  

 10 proc. BVP 

 Pajamos: 1,134 mlrd. Eur 

   Augimas: 4 % 

 Atvykusių turistų sk. 567,6 mln. 

 5 proc. BVP  

 Pajamos: 356 mlrd. Eur 

 Augimas: 5,8 % 

 Atvykusių turistų sk. 2,07 mln. 

 4,8 proc. BVP 

 Pajamos: 1,61  mlrd. Eur 

Europoje Lietuvoje 

Pasaulyje 



Darnusis turizmas, kaip ir darnioji plėtra, tarptautiniu lygmeniu 

pradėta nagrinėti aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, kai Pasaulinė 
aplinkosaugos ir vystymosi komisija (angl. the World Commission on 
Environment and Development) Jungtinių Tautų (JT) susitikime 1987 
metais  pristatė vadinamąją Bruntland ataskaitą, geriau žinomą kaip 
„Mūsų bendra ateitis“ (angl. Our Common Future). Ši ataskaita buvo 
pagrindas, kad darnioji plėtra 1992 m. Rio de Janeiro vykusiame JT 
Generalinės Tarybos (JT GT) posėdyje būtų pripažinta, kaip pagrindinė 
kitas veiklas apjungianti sąvoka politiniu lygmeniu. 

 

Kiti kertiniai JT dokumentai, kurie pažymi turizmo, taip pat ir darniojo 
turizmo plėtrą, kaip instrumentą skatinti šalių ekonomiką, 
aplinkosaugą, kultūrinio paveldo apsaugą, socialinę integraciją bei 
skurdo mažinimą yra pabrėžiamas šiuose JT GT posėdžių rezultatų 
dokumentuose bei rezoliucijose: 

 

 Rio deklaracija (angl. Rio declaration; A/RES/55/2) ir Darbotvarkė 
21 (angl. Agenda 21), 1992 m. 

 Tūkstantmečio deklaracija (angl. Millenium Declaration; 
A/RES/55/2, 2000 m.) ir Tūkstantmečio vystymosi tikslai (angl. 
Millenium Development Goals), 2000 m. 

 „Ateitis, kurios norime“ (angl. The Future We Want; A/RES/66/288, 
2011 m.) 2012 m. 

 „Keičiant mūsų pasaulį: 2030 m. darnios plėtros darbotvarkė“ 
(angl. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, resolution A/RES/70/1, 2015 m.) ir darnios plėtros 
tikslai (angl. Sustainable Development Goals), 2015 m. 

 

Darniojo turizmo svarba Jungtinių 
Tautų ir Pasaulio turizmo 

organizacijose 



2015 m. rugsėjį mėn. pasaulio valstybės patvirtino 

ateinančių 15 metų darniosios plėtros darbotvarkę ir 17 
darnios plėtros tikslų, kuriais siekiama mažinti skurdą, 
tausoti gamtos išteklius ir užtikrinti gerovę pasaulyje. Tarp šių 
17 tikslų, turizmas tiesiogiai minimas trijuose iš jų: 

8.9 Orumo nežeminantis darbas ir ekonominis augimas; 

12.b Atsakingas vartojimas ir produkcija; 

14.7 Apsaugoti ir tausoti vandenynų ir jūrų išteklius, užtikrinant darnų 
vystymąsi. 

 

Tačiau turizmas ir darnusis turizmas, kaip svarbi ekonominė veikla, 
minimas JT deklaracijose jau nuo 1969 m., iš kurių pačios svarbiausios yra 
šios: 

 A/RES/2529(XXIV), 1969 m. dėl tarpvyriausybinės turizmo organizacijo
s įkūrimo; 

 A/RES/32/156, 1977 m. dėl bendradarbiavimo tarp JT ir PTO; 

 A/RES/33/122, 1978 m. dėl aktyvesnio šalių įsitraukimo į PTO veiklas, 
užtikrinant darniojo turizmo plėtrą; 

 A/RES/34/134, 1979 m. dėl turizmo plėtros ir šalių bendradarbiavimo; 

 A/RES/38/146, 1983 m. dėl suinteresuotų grupių bendradarbiavimo; 

 A/RES/40/172, 1985 m. dėl regionų plėtros ir kultūrinio  paveldo; 

 A/RES/53/200, 1998 m. dėl Tarptautinių eko turizmo metų 2002 m. 

 A/RES/65/173, 2010 m. ir A/RES/67/223, 2012 m. dėl ekoturizmo       
skatinimo; 

 A/RES/69/233, 2014 m. dėl darniojo, įskaitant ekoturizmą, skatinimo 
mažinant skurdą ir  skatinant gamtosaugą 

 

Pabrėžiant turizmo svarbą tiek ekonominiame, tiek socialiniame bei 
kultūriniame šalių gyvenime, JT įpareigojo PTO, kaip specializuotą JT 
agentūrą, spręsti su turizmu susijusius klausimus tarptautiniu lygmeniu.   

http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2529(XXIV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2529(XXIV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2529(XXIV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/32/156
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/32/156
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/32/156
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/32/156
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/122
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/122
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/122
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/122
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/134
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/134
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/134
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/134
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/38/146
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/38/146
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/38/146
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/38/146
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/172
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/172
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/172
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/172
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/200
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/200
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/200
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/200
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/173
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/173
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/173
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/173
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/223
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/223
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/223
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/223
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/233
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/233
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/233
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/233


PTO misija – propaguoti ir plėtoti turizmą, kaip svarbią 

priemonę, skatinančią taiką ir supratimą, ekonominę plėtrą 
ir tarptautinę prekybą. Per turizmą PTO siekia prisidėti prie 
ekonomikos augimo, tarptautinio supratingumo, taikos, 
gerovės ir pagarbos bei žmonių teisių paisymo, 
nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, kalbos ar religijos. 
Organizacija palaiko ryšius su atitinkamomis JT 
institucijomis ir specializuotomis agentūromis, veiksmingai 
bendradarbiauja vykdant JT plėtros programas, dalyvauja JT 
organizacijos veikloje. 

Lietuva pirmoji iš Baltijos šalių tapo PTO nare 2003 m. 2003 m. rugsėjo 23 
d. įstatymu Nr. IX-1742 buvo ratifikuoti 1970 m. rugsėjo 27 d. Meksike 
priimti PTO įstatai. 
 
Svarbiausios PTO politikos formavimo kryptys ir veikla, į kurią Lietuva 
yra aktyviai įsitraukusi: 
 darnios turizmo plėtros skatinimas; 
 turizmo tyrimai; 
 statistinių duomenų rinkimas; 
 ekonominės plėtros; 
 prekybos liberalizavimo; 
 viešosios ir privačios partnerystės skatinimas; 
 turizmo paslaugų kokybės gerinimas; 
 turizmo veiklos regionuose aktyvinimas, mokymų, seminarų, 

konferencijų organizavimas ir kt. 
 
PTO vienija tikruosius, asocijuotuosius ir prisijungusiuosius narius. 
Tikraisiais organizacijos nariais gali būti tik suverenios valstybės, 
asocijuotaisiais – visos teritorijos arba jų grupės, kurios neatsako už savo 
išorės santykius, prisijungusiaisiais – tarptautinės tarpvyriausybinės ir 
nevyriausybinės organizacijos, komercinės organizacijos bei asociacijos. 
 
Nuo 2007-2011 m. Lietuva buvo Europos regiono atstove PTO Rinkos ir 
konkurencingumo komitete. 2011 m. PTO prisijungusiąja nare tapo UAB 
„Achemos grupė“, 2012 m. – Tarptautinė teisės ir verslo mokykla. 



2015 m. pirmą kartą šalies istorijoje Lietuva išrinkta vadovauti 

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos Europos 
regiono komisijai ir atstovauti Europai minėtos organizacijos 
Darniojo turizmo komitete. 

2015 m. pirmą kartą šalies istorijoje Lietuva išrinkta vadovauti 

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos Europos regiono 
komisijai ir atstovauti Europai minėtos organizacijos Darniojo turizmo 
komitete. Darniojo turizmo komitetas buvo įkurtas 2013 m. ir atlieka 
patariamąją fukciją. 

Vieni pagrindinių komiteto pasiekimų, kuriuose Lietuvos interesai taip 
pat buvo atstovaujami, yra: 

 pasiūlymų teikimas dėl JT GT rezoliucijos A/RES/69/233 dėl eko 
turizmo  skatinimo (angl. Promotion of sustainable tourism, 
including ecotourism, for poverty eradication and environment 
protection); 

 pasiūlymų teikimas dėl Tarptautinio darniojo turizmo 
observatorijų tinklo (angl. the International Network of 
Sustainable Tourism Observatories (INSTO)) veiklų įgyvendinimo; 

 konsultacijos dėl darniojo turizmo programos (angl.  Sustainable 
Tourism Programme (STP)) tarp kitų 10-Year Framework of 
Programmes on Sustainable Consumption and Production 
(10YFP). 

 

Verta paminėti, kad 2016 m. lapkričio mėn. 3 – 4 d. oficialaus vizito 
Madride metu, ūkio ministras E. Gustas pasirašė memorandumą tarp 
Lietuvos ir PTO dėl tolesnio bendradarbiavimo turizmo srityje, kuriuo  
sutarta bendradarbiauti – stiprinti žmogiškuosius ir institucinius 
turizmo srities gebėjimus, dalyvauti ir organizuoti tarptautinius turizmo 
renginius, atlikti turizmo studijas ir tyrimus, plėsti privačiojo sektoriaus 
ir akademinės bendruomenės partnerystę, atstovavimą Lietuvai 
organizacijos komitetuose ir darbo grupėse. 
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Turizmas visais laikais atliko svarbų vaidmenį Europos Sąjungos 

(ES) šalyse. Europos Komisijos Turizmo patariamasis komitetas 
(TPK) įsteigtas 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 
86/664/EEB. TPK sudaro Europos Sąjungos šalių narių atstovai, 
kurie renkasi į posėdžius pagal poreikį kelis kartus per metus. 

 

Pagrindiniai TPK tikslai yra: 

 keistis Europos Sąjungos šalių narių bei kandidačių 
informacija turizmo srityje; 

 konsultuotis su kitomis šalimis narėmis; 

 suteikti galimybę pristatyti šalies poziciją sudarant naujausios 
Europos turizmo politikos gaires, pristatant Europą, kaip 
turistinį regioną, svarstant aktualiausius turizmo klausimus 
bei priimant Europos Komisijos komunikatus. 

 

Verta paminėti, kad tik įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 2009 m., 
Europos Komisija (EK) įgijo teisines kompetencijas turizmo srityje. 
Remiantis Lisabonos sutarties 2 E ir 176 B straipsniais, ES turi 
remti, koordinuoti bei papildyti šalių narių veiklas, sudaryti  
palankias sąlygas turizmo plėtrai ir šalių bendradarbiavimui turizmo 
srityje, bei skatinti turizmo konkurencingumą ES. Taip pat verta 
paminėti, kad Lisabonos sutartis neturi būti harmonizuota su 
valstybių įstatymais ir kitais teisiniais aktais, todėl turizmas išlieka 
valstybių, regionų ir vietos savivaldos institucijų kompetencijoje. 

 

TPK pritarus, Europoje buvo įgyvendinti tokie projektai kaip 
„Patraukliausia Europos turizmo vietovė“, „50 000 turistų“, kt., 
kasmet organizuojami Europos turizmo forumai, rengiami Turizmo 
dienos minėjimai. 

 

Turizmo svarba ES veikloje 



EBPO turizmo sričiai skiria pakankamai daug dėmesio – 

organizacijoje dar 1948 m. įkurtas Turizmo komitetas, kuriame 
šalys narės bendradarbiauja ieškodamos geriausių būdų 
iškylantiems iššūkiams spręsti bei turizmo ekonominiam 
potencialui atskleisti. Šis komitetas aktyviai skatina darnų 
ekonominį augimą turizmo sektoriuje.  

 

EBPO ypatingą dėmesį skiria Žaliajai ekonomikai (eng. Green 
economy). Lietuvai siekiant tapti organizacijos nare, tarp 
pateiktų rekomendacijų – ir mokesčių veiklai, kuri kenkia 
aplinkai, didinimas.  

 

 Organizacija įvardija iššūkius, kuriuos turizmo sektorius turi 
įveikti siekiant darnios plėtros: 

 energijos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų skleidimas; 

 vandens suvartojimas; 

 atliekų valdymas; 

 biologinės įvairovės apsauga; 

 efektyvus kultūros paveldo valdymas. 

 

Su šiais darnumo aspektais susiję tikslai, uždaviniai ar 
vertinimo rodikliai kol kas nėra integruoti Lietuvos turizmo 
strateginiuose dokumentuose. Taip pat ir turizmo sektoriaus 
paslaugų teikėjams nėra taikomos su aplinkos tarša susietos 
mokestinės sąlygos.  

Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija (EBPO): santykis 

su darniuoju turizmu 



Darni plėtra nėra vienašalis rūpestis. EBPO pažymi, jog 

keičiasi ir vartotojų poreikiai, vis daugiau turistų atkreipia 
dėmesį į darnumo aspektus: 

 auga vietinio maisto produktų paklausa ir „lėto maisto“ 
judėjimas, siekiantis išsaugoti vietinės gastronomijos 
tradicijas; 

 lankytojai ieško tinkamai saugomo unikalaus gamtinio ir 
kultūrinio paveldo bei linkę mokėti daugiau už tvarumą 
užtikrinančias paslaugas. 

 

EBPO, įvardydama turizmą kaip vieną iš pagrindinių 
ekonomikos variklių, atkreipia dėmesį į turizmo sąsajas su 
kitomis sritimis.  Turizmas gali kurti aukštą pridėtinę vertę 
įvairiuose sektoriuose. Tačiau tam, kad būtų išnaudojamas 
turizmo potencialas, būtina planuoti plėtrą tarpsektoriniame 
lygmenyje, įtraukiant visas suinteresuotas puses.  

 

EBPO turizmą sieja net su 11 skirtingų politikos sričių. 
Lentelėje (žr. sekantį psl.) pateikiami keli sąsajų pavyzdžiai, 
kurie aktualūs  Lietuvai:  

 

 regioninis turizmas Lietuvoje užima labai nedidelę dalį 
atvykstančių turistų maršrutuose;  

 transporto sektorius  taip pat vangiai įtraukiamas į turizmo 
grandinę, ypatingai trūksta susisiekimo vandens keliais 
galimybių, transporto įmonės skiria nepakankamai dėmesio 
turistus galinčioms pritraukti rinkodaros priemonėms.  

 



Politikos sritis Įtaka turizmui Turizmo įtaka 

Vietos 
bendruomenių 
ir regionų plėtra 

 Ekonominė politika (parama smulkiam 
verslui) gali padėti kurti naujas 
kokybiškas paslaugas turizmo 
sektoriuje. 

 Bendruomenių stiprinimo politika gali 
skatinti vietinius gyventojus puoselėti 
krašto kultūrą ir pristatyti ją 
atvykstantiems turistams.  

 Turizmo politika gali skatinti 
vietinių produktų ir paslaugų 
paklausą, suteikti galimybę 
regionų gyventojams gauti 
pajamų iš alternatyvių šaltinių 
(pvz. ūkininkas, plėtojantis 
agroturizmą) 

Transportas Transporto politika gali: 
 formuoti keliautojų kryptis, didinti 

vietovių pasiekiamumą, suteikti 
galimybes negalią turintiems turistams; 

 plėsti eco – transporto tinklą ir prisidėti 
prie darnaus turizmo plėtros šalyje.  
 

 Turizmo politika gali skatinti 
turistus naudotis transporto 
paslaugomis, didinti užimtumą ir 
padėti išlaikyti vietos 
bendruomenei būtinas kryptis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuo metu į Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 m. programos 
įgyvendinimą yra įsitraukusios 6 iš 14 ministerijų.  



EBPO atliktoje Lietuvos situacijos analizėje pabrėžiama, jog dideli 

skirtumai atlyginimuose, vangus žemos kvalifikacijos žmonių 
įdarbinimas bei aukštas nepasitenkinimas darbo vieta mažina Lietuvos 
gyventojų gerovę bei skatina emigraciją.  
 
Tarp pateiktų rekomendacijų Lietuvai: 
 

 padidinti įsitraukimą mažai apmokamiems darbuotojams ir 
padidinant galimybes mokytis; 

 toliau didinti darbuotojų tobulinimosi galimybes ir 
bendradarbiavimą su darbdaviais švietimo sistemoje, ypač kalbant 
apie profesinį mokymą ir tobulinimosi programas. 

 
Turizmo sektorius gali padėti siekti šių tikslų –  apžvelgdama turizmo 
politikos tendencijas pažymi pati EBPO: 
 

 turizmo sektorius siūlo labai įvairias įdarbinimo galimybes, 
suteikia galimybes įsitraukti nuo žemiausių kvalifikacinių laiptelių, 
dirbti bei siekti karjeros įvairioms socialinėms grupėms;  

 dirbančių turizmo sektoriuje pajamų pasiskirstymas paprastai yra 
tolydesnis, nei kitų sektorių darbuotojų. 

 
Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerija nėra įtraukta į 
nacionalinės turizmo strategijos įgyvendinimą. Tuo tarpu socialinės 
raidos klausimai yra vienas iš kertinių darniojo turizmo aspektų.  
 
Lietuvoje šiuo metu turizmo sektorius sukuria  4,4 % darbo vietų, dirba 
apie 46 tūkst. žmonių.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viena iš Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos 

(angl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
– UNESCO) vykdomų pasaulio paveldo programų yra „Pasaulio 
paveldas ir darnusis turizmas“. Programa suteikia galimybę šalims 
dalintis gerąja patirtimi, rezultatais, pasiektais plėtojant darnųjį 
turizmą Pasaulio paveldo vietovėse.  

UNESCO: santykis su darniuoju 
turizmu 

Šios programos pagrindiniai tikslai: 
 

 integruoti darniojo turizmo principus į Pasaulio paveldo konvenciją; 
 prisidėti kuriant darniojo turizmo strategijas bei priemones; 
 įtraukti suinteresuotas grupes – viešąjį sektorių, NVO, verslo atstovus, 

ypatingą dėmesį skiriant vietos bendruomenėms. 
 
Lietuva dalyvavo vienoje iš šios programos iniciatyvų - Norvegijos 
Pasaulio paveldo fondo inicijuotame projekte „Towards a Nordic-Baltic 
pilot region for World Heritage and Sustainable Tourism (2012-2014)“. 
Projekto tikslas – parengti dokumentą/ apibrėžti veiklas, skirtas darniojo 
turizmo plėtrai UNESCO Pasaulio paveldo objektuose ir vietovėse. Buvo 
pristatyta 15 vietovių, tame tarpe Vilniaus istorinio centro atvejis.  
 
UNESCO yra parengusi specialų priemonių rinkinį – gidą (angl. How To), 
kaip vykdyti tvaraus turizmo nuostatų įgyvendinimą UNESCO Pasaulio 
paveldo vietovėse ir objektuose. Remiantis šiuo gidu, analizuojant 
Vilniaus istorinio centro atvejį, buvo įvertinti keturi aspektai:  
 

 esamos turizmo padėties įvertinimas (vykdomi tyrimai, potyrių 
apibendrinimas, lankytojų pažinimas); 

 efektyvios darniojo turizmo vystymo strategijos parengimas; 
 efektyvios vietovės valdymo (governance) organizacijos arba struktūros 

turizmo atžvilgiu sukūrimas (verslo ir bendruomenės dalyvavimas); 
 lankytojų/turistų valdymo sistemos parengimas (papildomų produktų 

ir paslaugų pasiūla). 



Rekomendacijose aiškiai atsiskleidžia būtinybė turistus 

informuoti apie vietovės vertę, unikalumą. UNESCO 
ženkliukas komunikuoja kokybę ir tai itin svarbu Lietuvai, dar 
sąlyginai naujai turizmo krypčiai.  
 
Be detalios kiekvieno aspekto analizės, ekspertų grupė 
suformavo bendras rekomendacijos/praktinius pasiūlymus 
darnesniam turizmui: 

 Į apklausas ar kitokias turizmo tyrimų formas įtraukti klausimus, 
susijusius su sostinės svečių mobilumu pačiame mieste – kaip jie 
juda mieste, Vilniaus senamiestyje, kaip vertina įvairias vietinio 
transporto paslaugas; kur tiksliai turistai, aplankę Vilnių, vyksta; ką 
turistai žino apie Vilnių. 

 Miesto žemėlapiuose pažymėti Vilniaus istorinio centro – UNESCO 
Pasaulio paveldo vietovės – ribas, taip pat šias ribas novatoriškai ir 
kūrybiškai paženklinti in situ. 

 Vilniaus turizmo informacijos centruose įrengti specialius stendus 
„Vilniaus istorinis centras – UNESCO Pasaulio paveldo vietovė“. 

  Sukurti lankstinuką su UNESCO maršrutu Vilniuje savarankiškam 
vaikščiojimui, kuriame būtų pateikta informacija, kur sustoti ir kaip 
pamatyti vertybes (panoramas, pastatus ir pan.), kurių visuma sudaro 
Vilniaus istorinio centro išskirtinę visuotinę vertę.  

 Rengti edukacines-aiškinamąsias paskaitas tema „Vilniaus istorinis 
centras – UNESCO Pasaulio paveldo vietovė“ turizmo sferos 
darbuotojams, verslininkams. 

 Analizuojant turizmo poveikį kultūrinio turizmo vietovėms, 
bendradarbiauti su panašaus tipo miestais ir dalintis patirtimi; 
bendradarbiauti su švietimo institucijomis ir tyrimų centrais. 

 Bendradarbiauti su verslininkais populiarinant Kernavės 
archeologinę vietovę, kaip dienos išvykos traukos vietovę. 

 
Šiuo metu Lietuvoje dar neturime turizmui skirto UNESCO maršruto, 
Vilniaus  senamiestyje nėra pažymėtos pasaulio paveldo ribos, vangiai 
vykdomos kitos turizmo rinkodaros priemonės UNESCO Pasaulio 
paveldui akcentuoti. Vyksta suinteresuotų pusių diskusijos, tačiau kol 
kas negalime pasidžiaugti apčiuopiamais pokyčiais.  



ES Baltijos jūros regiono strategija (BJRS) yra pirmoji makro-

regioninė strategija, apimanti visas suinteresuotas regiono 
valstybes – Daniją, Estiją, Suomiją, Vokietiją, Latviją, Lietuvą, 
Lenkiją ir Švediją. ES BJRS įgyvendinimu siekiama: 
 

 išsaugoti jūrą; 
 sujungti regioną; 
 didinti gerovę regione. 

 
Turizmas šioje strategijoje įtrauktas kaip vienas iš penkių gerovę 
regione užtikrinančių sektorių.  Pabrėžiama darni turizmo plėtra ir 
iškeliama siekiamybė apjungti visą regioną ir stiprinti Baltijos 
jūros, kaip turizmo traukos vietovės, poziciją. 
 
Lietuvoje Užsienio reikalų ministerija paskirta nacionaliniu ES BJRS 
koordinatoriumi, tačiau mūsų šalis nėra atsakinga už turizmo 
srities projektus.  
 
Strategija neturi atskiro finansavimo mechanizmo, tačiau galimi 
alternatyvūs finansavimo šaltiniai. Lietuvos turizmo sektoriaus 
viešosios įstaigos bei NVO dalyvauja Pietų Baltijos finansavimo 
per sieną programoje, kurioje akcentuojamas mėlynasis ir žaliasis 
augimas Baltijos regione ir skiriamos lėšos išplėsti Pietų Baltijos 
regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į darniojo turizmo 
lankytinas vietas. 

ES Baltijos jūros regiono strategija: 
santykis su darniuoju turizmu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarptautiniai darniojo turizmo 
kriterijai 

Siekiant skatinti darnią turizmo plėtrą, tarptautinės 

organizacijos yra parengusios kriterijų bei rodiklių rinkinius, 
kuriais vadovaujantis turizmo sektorius gali integruoti darnumo 
pricipus bei vykdyti stebėseną. 
 
 Pasaulinė darniojo turizmo taryba (angl. Global Sustainable 

Tourism Council): 
 kriterijai viešbučiams ir kelionių organizatoriams 
 kriterijai turizmo vietovėms 
 

 Europos Komisija: 
 Europos turizmo rodiklių rinkinys darniam turizmo 

vietovių valdymui (angl. European Tourism Indicators 
System) 

 
Šie darnumą skatinančių priemonių rinkiniai pagrįsti PTO išleistu 
gidu (angl. Indicators of Sustainable Development for Tourism 
Destinations A Guidebook), kuriame aptariama daugiau nei 
keturiasdešimt darnumo iššūkių, siūlomi konkretūs rodikliai ir 
stebėjimo priemonės darnios plėtros principų integracijai 
turizmo sektoriuje.  
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