Viešoji konsultacija dėl religinio turizmo skatinimo Lietuvoje ir naujo turizmo produkto kūrimo
2020 m. kovo mėn., Vilnius
KONTEKSTAS

Šiuo metu Lietuvos turizmo sektorius susiduria su kasmet augančia pasauline konkurencija.
Pasaulio Ekonomikos Forumo duomenimis 2019 metais kelionių ir turizmo konkurencingumo
indekse Lietuva tarp 140 valstybių užėmė tik 59 vietą, o Šiaurės Europos regione – paskutinę.
Lietuvai norint būti žinoma ir konkurencinga pasaulyje, turime pasiūlyti unikalių ir kokybiškų
turizmo produktų. Potencialus turizmo produktas, kuriuo Lietuva gali išsiskirti užsienyje yra religinis
turizmas. Lietuvos kaimynė Lenkija yra sėkmingai išvysčiusi religinio turizmo produktus. Pavyzdžiui,
viena svarbiausių religinio turizmo traukos vietų Lenkijoje yra Krokuvos Dievo Gailestingumo
šventovė, kuri kasmet sutraukia apie 2 mln. religinių lankytojų. Lietuvoje, taip pat, turime unikalų
religinį paveldą bei šventas vietas tikintiesiems (pvz.: Dievo Gailestingumo šventovę su originaliu
Dievo Gailestingumo paveikslu Vilniuje), tačiau turistų pritraukimui bei šalies įvaizdžio gerinimui, to
tikslingai neišnaudojame. Religinis turizmas galėtų prisidėti prie užsienio turistų skaičiaus augimo
Lietuvoje.

VYKDYTA

Nebuvo aišku, ką Lietuva gali pasiūlyti užsienio turistams ir kurios vietovės yra pasiruošusios priimti
užsienio turistus, su kokiomis problemomis tos vietovės susiduria ir kokie sprendimai reikalingi. Šią
konsultaciją sudaro dvi dalys – interviu ciklas su viešojo sektoriaus (turizmo ir kultūros paveldo),
bažnyčios atstovais ir apskritojo stalo diskusija su viešojo sektoriaus, verslo ir bažnyčios atstovais.
Šios konsultacijos tikslai:

KONSULTACIJA






VIEŠOSIOS
POLITIKOS
PRIORITETAS

nustatyti Lietuvos religinio turizmo traukos vietoves, kurias Lietuva gali pasiūlyti užsienio
turistams;
išryškinti esmines problemas, kurios trukdo vietovėms teikti kokybiškas paslaugas užsienio
turistams;
nustatyti, kaip identifikuotos problemos gali būti sprendžiamos;
sudaryti Lietuvos religinio turizmo produkto modelį.

Atvykstamojo turizmo skatinimas ir Lietuvos, kaip stiprios turizmo traukos vietovės, pozicionavimas
prisideda prie Lietuvos siekio būti žinomai užsienyje, kas yra Valstybės prioritetinis darbas „5.5.13.
Darbas. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“,
apibrėžtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane. Šis uždavinys bus
įgyvendinamas parengiant naujo turizmo produkto modelį, naujas produktas prisidės prie Lietuvos
žinomumo užsienio šalyse.
Dalis religinio turizmo objektų yra regionuose, o per juos eina kultūros keliai, vienas jų – Šv. Jokūbo
kelias, kuris apžvelgtas ir šioje konsultacijoje, kaip potencialus skirtingus religinius objektus
regionuose jungiantis kelias. Tai atliepia Valstybės prioritetinį darbą „2.4.3. Darbas. Kultūros
paslaugų išplėtimas regionuose, sukuriant europinius, nacionalinius, regioninius kultūros kelius“,
apibrėžtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane. Šis uždavinys
įgyvendinamas įvertinant šio kelio potencialą ir ieškant būdų, kaip jis praktiškai gali tapti religinius
objektus jungiančia ašimi.

KONSULTACIJOS
DALYVIAI

Konsultacijoje dalyvavo žemiau įvardyti dalyviai, kuriems aktualus religinio turizmo skatinimo
Lietuvoje klausimas.


Viešojo sektoriaus atstovai iš turizmo ir kultūros paveldo sričių:
o VšĮ ,,Keliauk Lietuvoje”
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KONSULTACIJOS
METODAS

o VšĮ ,,GoVilnius”
o VšĮ ,,Atrask Raseinius”
o Turizmo politikos skyrius, EIMIN
o Tytuvėnų piligrimų centras
o Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija
o Kultūros paveldo departamentas
o Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija
o Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija
Romos katalikų bažnyčios atstovai:
o Vilniaus arkivyskupija (Vilniaus piligrimų centras)
o Kauno arkivyskupija (Jono Pauliaus II piligrimų centras)
o Lietuvos vyskupų konferencija
Turizmo verslo atstovai:
o Kelionių agentūra „Amber Tours“
o Kelionių agentūra „Lithuanian holidays“
o Kelionių agentūra „Lithuanian Tours“

Konsultacijai naudoti du metodai: pusiau struktūruoto interviu metodas ir apskritojo stalo
diskusija.
1.

Metodas: pusiau struktūruoti interviu

Tokia interviu forma pasirinkta, kadangi jo metu leidžiama įtraukti naujus klausimus, taip pat, šiuo
metodu surenkama kokybinė informacija. Projektų vadovai organizavo atskirus susitikimus su
interviu ciklo dalyviais, pagal iš anksto sudarytą klausimyną, papildydami jį interviu metu kilusiais
klausimais.
Interviu ciklo metu buvo remiamasi šiais struktūrizuotais interviu klausimais:

2.

1.

Kaip yra suprantamas religinis turizmas ir religiniai turistai?

2.

Kokius Lietuvos religinio paveldo objektus išskirtumėte kaip populiariausius užsienio
turistų tarpe? Kodėl?

3.

Kokius Lietuvos religinio paveldo objektus išskirtumėte kaip potencialiausius
pritraukti užsienio religinius turistus? Kodėl?

4.

Ar matote bendradarbiavimą šioje temoje? Koks Jūsų vaidmuo tame?

5.

Kaip vertinate lietuvišką Jokūbo kelią?

Metodas: apskritojo stalo diskusija

Taip pat, siekiant didinti bendradarbiavimo ir komunikacijos lygį tarp projekto suinteresuotųjų
šalių, antru viešosios konsultacijos metodu pasirinkta apskritojo stalo diskusija. Toks būdas
pasirinktas siekiant sudaryti vienodas galimybes visiems dalyvaujantiems, pagrindžiant savo požiūrį
į sprendžiamą klausimą ir teikiant pasiūlymus, kuriamam religinio turizmo produktui, diskutuojant
dėl jų tarpusavyje.
Internetinėje platformoje „e.pilietis“ buvo patalpinta žinia ir registracija į apskritojo stalo diskusiją.
Apskritojo stalo diskusija vyko dviejų dalių principu:
Pirmojoje diskusijos dalyje nacionalinės turizmo skatinimo agentūros vadovas Dalius Morkvėnas
susirinkusiems dalyviams pristatė agentūros tikslus ir nurodė, kokia yra atvykstamojo turizmo
svarba Lietuvai. Po šio pranešimo projekto vadovė Ieva Zamaraitė pristatė mūsų atlikto tyrimo
medžiaga paremtą prezentaciją apie religinio turizmo situaciją Lietuvoje. Po šių pranešimų, dalyviai
buvo suskirstyti į grupes, kuriose dirbo siūlydami sprendimo būdus, skirtus pagerinti identifikuotas
problemines Lietuvos religinio turizmo sritis: religinių turistų srauto fiksavimą, komunikaciją ir
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infrastruktūrą. Tuomet kiekviena iš grupių pristatė savo idėjas ir vyko diskusija, kurios metu buvo
aptarti pateikti pasiūlymai.
Antrosios dalies pradžioje projekto vadovai Inga Urbšytė ir Vytautas Vaitiekūnas dalyviams pristatė
religinio turizmo produkto kūrimo etapus ir geruosius užsienio šalių pavyzdžius, vystant religinį
turizmą. Tuomet dalyviai buvo suskirstyti į komandas, kuriose buvo atliekama kūrybinių dirbtuvių
užduotis, kurios tikslas – parengti įvairius maršrutus, skirtus skirtingiems religinių turistų
segmentams. Kiekviena iš komandų gavo po vieną iš anksto paruoštą užduotį/situaciją su tikslu
paruošti kelionės pasiūlymą skirtingoms užsienio turistų grupėms. Atlikus kūrybinę užduotį
komandos pristatė savo pasiūlymus.

KONSULTACIJOS
REZULTATAI

Interviu ciklo metu išaiškėję rezultatai:







KONSULTACIJOS
REZULTATAI

Religinių turistų motyvacijos spektras – platus (nuo religinių iki kultūros pažinimo).
Išryškinti objektai, kurie potencialiai galėtų pritraukti užsienio religinius turistus: Dievo
Gailestingumo istorija Vilniuje, Kryžių Kalnas, Šiluva, Trakai, Žemaičių Kalvarija. Lietuva
užsienio religiniams turistams turi siūlyti unikalumą, žiūrėti į vietas, kurių istorijos žinomos
katalikiškame pasaulyje.
Matoma bendradarbiavimo stoka tarp suinteresuotų šalių, kuriant bendrą Lietuvos
religinio turizmo viziją. Bendradarbiavimo stoka matoma tiek ir tarp skirtingų vietovių, tiek
ir tarp skirtingų organizacijų, pavyzdžiui, lietuviško Jokūbo kelio atveju.
Infrastruktūros ir turizmo paslaugų pasiūlos trūkumas ypač juntamas regionuose ir tai yra
identifikuojama kaip problema.

Apskritojo stalo diskusijos rezultatai.
Pirmojoje viešosios konsultacijos dalyje, diskusijos dalyviai teikė pasiūlymus kaip būtų galima
pagerinti įvardintas problemas. Žemiau pateikiami dažniausiai pasikartoję pasiūlymai diskusijos
metu.
• Religinių turistų srauto fiksavimas – lankytojų skaičių būtų galima skaičiuoti pasitelkiant
naujausias technologiją, pavyzdžiui, įdiegiant stebėjimo kameras, sensorius. Buvo sulaukta
originalaus pasiūlymo Šiluvos miesteliui. Pasiūlyta įvesti nemokamą internetą su prisijungimu,
kurio metu lankytojai turėtų atsakyti į klausimą apie atvykimo tikslą. Religinių turistų srauto
fiksavimui siūlytos turistų apklausos, kurias vykdo Lietuvos Statistikos departamentas ir religinių
motyvų apsilankymo įtraukimas į jas. Pateiktas pasiūlymas, kad turizmo agentūros, taip pat, turėtų
teikti visus, su turistų srautais susijusius, duomenis.
• Komunikacija – pažymėta, jog svarbu išskirti skirtingas motyvacijas turinčius religinius turistus ir
kurti atskiras komunikacines žinutes kiekvienam segmentui. Taip pat, atkreiptas dėmesys, kad
kiekviena Lietuvos religinio turizmo traukos vietovė privalo susitvarkyti savo Google ir TripAdvisor
paskyras. Lietuva galėtų aktyviau įtraukti religinio turizmo temas į tarptautinius renginius, kuriuos
organizuoja Europos Komisija ar Pasaulio Turizmo Organizacija. Taip pat, rotacijos principu
vykstančius religinius kongresus mėginti pritraukti ir į Lietuvą, aktyviau dirbti su katalikiška
žiniasklaida ir Lietuvai išsigryninus savo religinio turizmo produktą, išnaudoti šiuos komunikacijos
kanalus, aktyviau bendradarbiauti su Lenkija.
• Infrastruktūra – dalyviai pabrėžė, kad religiniai turistai Vilniuje susiduria su bendromis, visiems
turistams būdingomis problemomis, tokiomis kaip: automobilių stovėjimo aikštelių, viešųjų tualetų
trūkumas ir pan.. Visi šie klausimai turi būti sprendžiami miesto lygmeniu. Vilniuje išskirta Šv.
Faustinos namelio pasiekiamumo problema: jį sunku rasti, nėra autobusų stovėjimo aikštelės. Šiai
religinės traukos vietai buvo pateiktas pasiūlymas suorganizuoti tiesioginį maršrutinį autobusą iki
Šv. Faustinos namelio. Šiluvos miestelyje reikėtų daugiau nuorodų turistams, o plėtra turėtų būti
susijusi su nakvynių vietų skaičiumi Šiluvoje ir aplink Kryžių Kalną. Siūlyta orientuotis į maršrutą
tarp Šiluvos ir Kryžių Kalno, tačiau šioje vietoje dar trūksta infrastruktūros. Nepaprastai svarbu
suteikti kokybišką informacijos prieinamumą užsienio turistams teikiant gidų ar audiogidų
paslaugas. Dalyviai akcentavo, kad šias ir kitas problemas spręsti turėtų savivaldybės ir ministerijos,
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kadangi savivaldybės šiuo atveju atlieka labai svarbų vaidmenį.
Antrojoje konsultacijos dalyje, kūrybinėse dirbtuvėse, dalyvių grupės pristatė savo sukurtus
kelionių pasiūlymus. Pristatymų metu pasiūlytas idėjas galima skirti į „unikalias patirtis“ ir
„išskirtines vietoves“:
1. Patirtys:
a. dalyvavimas atlaiduose ir tradicinėse šventėse. Informaciją apie jas galima rasti
svetainėje www.katalikai.lt. Svetainė, deja, egzistuoja tik lietuvių kalba ir ji nėra patogi
vartotojui.
b. mišių laikymas Šv. Faustinos namelyje, kuriame kalbama Dievo Gailestingumo vainikėlio
malda. Taip pat, mišios Trakuose, Pažaislyje, Šiluvoje ir Kryžių Kalne.
c. su religija susijusių muziejų lankymas: KGB muziejus Vilniuje, bažnytinio paveldo
muziejus, kryždirbystės muziejai.
d. degustacijos, pvz.: vienuolių daryta gira Tytuvėnuose, edukacijos (rožinio gaminimas
Tytuvėnuose).
2. Išskirtinės vietovės. Be mūsų jau minėtų, religinio turizmo traukos objektų, tokių kaip: Tytuvėnai,
Kryžių Kalnas, Dievo Gailestingumo paveikslas, Šv. Faustinos namelis, Šiluva, Pažaislis ar Šv. Jokūbo
kelias, konsultacijos dalyviai išskyrė kitas vietoves ir objektus, kuriuos jie siūlytų užsienio turistams,
atvykstantiems į Lietuvą pažinti religinės traukos paveldo:
a. Vilniuje: Aušros vartai ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
b. Žemaičių Kalvarija
c. Zarasai
d. Žagarėje: Barboros Žagarietės istorija bei Senosios Žagarės bažnyčia
e. Trakuose: Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
f. Kaune: Kauno katedra, Šv. Gertrūdos bažnyčia bei Kristaus Prisikėlimo bazilika
g. Kretingos vienuolynai
TOLIMESNI
ŽINGSNIAI

Viešosios konsultacijos rezultatai panaudoti kuriant Lietuvos religinio turizmo produkto modelį –
formuojant Lietuvos religinio turizmo pasiūlymą užsienio turistams, taip pat, išryškinant religinės
traukos vietovių problemas ir teikiant siūlymus ateičiai.

KONSULTACIJOS

Konsultacijos pradžioje buvo nustatytas konsultacijos planas ir gairės ir viso to buvo laikytasi viso
projekto metu. Išsikeltam projekto planui įgyvendinti užteko turimų, laiko ir žmogiškųjų, išteklių.
Biudžetas nebuvo viršytas.

VERTINIMAS

Suplanuoti veiklos rodikliai buvo pasiekti:


apskritojo stalo diskusijai planuota pritraukti 20 dalyvių - joje dalyvavo 25 dalyviai;



Planuota vykdyti 8 interviu su 8 respondentais - įvykdyta 10 interviu su 12
respondentų;



planuota surengti 3 pristatymus suinteresuotoms šalims - surengta 3 pristatymai
suinteresuotoms šalims;



planuota komunikuoti 3 žinutes žiniasklaidoje - padarytos 3 žinutės žiniasklaidoje;



planuotos 3 žinutės apie konsultaciją suinteresuotųjų pusių viešinimo kanaluose paviešintos 3 žinutės apie konsultaciją suinteresuotųjų pusių viešinimo kanaluose;



apskritojo stalo diskusijoje, be viešojo sektoriaus atstovų, planuota turėti po 2
atstovus iš privataus sektoriaus ir bažnyčios - dalyvavo 3 atstovai iš privataus
sektoriaus, 3 - bažnyčios;



planuota, kad Lithuania.travel svetainėje konsultacijos pabaigoje atsiras nauja
religinio turizmo kryptis - ši kryptis Lithuania.travel svetainėje atsirado;
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planuota atlikti 7 religinio turizmo traukos objektų vertinimą - atlikta 9 religinio
turizmo traukos objektų vertinimas, taip pat, atliktas dviejų piligrimų informacijos
centrų vertinimai bei vieno turizmo informacijos centro vertinimas.

Šių rodiklių pasiekimą lėmė konsultacijos pradžioje sudarytas detalus visos konsultacijos planas bei
šio plano laikymasis. Taip pat, prie rodiklių pasiekimo prisidėjo ir efektyvi komunikacija su
suinteresuotomis šalimis visos konsultacijos eigoje ir didelis konsultacijos dalyvių
suinteresuotumas religinio turizmo tema.
IŠMOKTOS
VIEŠOSIOS
KONSULTACIJOS
VYKDYMO
PAMOKOS

Laikome visų suinteresuotųjų šalių susitikimą ir diskusiją, apskritojo stalo formatu, kaip gerąją
praktiką. Tai leido dalyviams suprasti vienas kito poreikius, pasidalinti gerosiomis praktikomis. Taip
pat, buvo išreikštas noras tokius susitikimus daryti ir toliau. Išmokta, jog suinteresuotas šalis svarbu
suvesti ir leisti kartu vesti diskusiją. Ką būtume atlikę kitaip, tai darę tokią diskusiją anksčiau ir
suorganizavę keletą susitikimų.

Ieva Zamaraitė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | ieva.zamaraite@kurklt.lt;
ASMUO
KONTAKTAMS

Inga Urbšytė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | inga.urbšytė@kurklt.lt;
Vytautas Vaitiekūnas | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovas | vytautas.vaitiekunas@kurklt.lt;

2a. Tikslo ir uždavinių forma
?

Nagrinėjama
viešosios
politikos
problema

?

Konsultacijos
tikslas

?

Konsultacijos
uždaviniai

?

Kaip
rezultatai bus
panaudojami?

SPAUSDINTI

V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S

PILDOM A FOR M A

3a. Tikslinių grupių sąrašo forma

Atstovaujama
visuomenės dalis

Nr.

Tikslinė grupė / organizacija

?

?

?

?

?

?

Romos katalikų bažnyčia

Įrašykite eilės numerį

?

?

?

Viešasis sektorius (turizmas)

?

?

?

SPAUSDINTI

V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S

PILDOM A FOR M A

6a. Konsultacijos komandos forma

Komandos narys

Konsultacijos
lyderis

Temos
kuratoriai

Komunikacijos
specialistas

Organizatorius

Moderatorius

Asmuo

?

Atsakomybės

?

Vytautas Vaitiekūnas

?

?

Ieva Zamaraitė

(I) Uždavinių suformavimas viešosios konsultacijos
dalyviams ir tikslinių klausimų parengimas
(II) Pranešimo diskusijos dalyviams parengimas
(III) Rezultatų analizė ir ataskaitos

?

?

Vytautas Vaitiekūnas

?

?

Inga Urbšytė

?

?

(I) Diskusijos vedimas pagal iš anksto parengtą
klausimyną ir programą;
(II) Bendras diskucijos moderavimas

SPAUSDINTI

V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S

PILDOM A FOR M A

7a. Veiklų vykdymo grafiko forma

Rugsėjis

Spalis
Lapkritis
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2

Pirma savaitės diena
1. Religinio turizmo situacijos apžvalgos rengimas
Religinio turizmo sampratos apžvalga
Religinio turizmo tendencijos
Gairės susisteminimas ir uždarymas
Susitikimai su suinteresuotomis pusėmis
2. Turizmo produkto teorinio modelio rengimas
Turizmo produkto teorinių aspektų išskyrimas
Turizmo produkto vystymo tyrimas su ekspertais
Produkto vystymo eigos aprašymas
Susitemintas ir pateiktas galutinis modelis
Gairės susisteminimas ir uždarymas
3. Gerosios užsienio šalių praktikos analizės rengimas
Trijų šalių atranka, argumentavimas
Pasiruošimo kongresui Lenkijoje darbai
Sukurtas gerųjų šalių praktikos vertinimo įrankis
Lenkijos geroji praktika
Ispanijos geroji praktika
Portugalijos geroji praktika
Gerosios praktikos rezultatų apibendrinimas
Gairės susisteminimas ir uždarymas
4. Išskirtų religinio turizmo objektų vertinimas
Trumpa Lietuvos turizmo situacijos apžvalga
Paruošti vertinimo kriterijai
Objektų vertinimas

Pažintinis turas užsienio kelionių operatoriams
Susisteminta vertinimų informacija
Parengta SSGG analizė
Parengtas suinteresuotųjų šalių žemėlapis
Gairės susisteminimas ir uždarymas
5. Apskritojo stalo diskusijos organizavimas
Pasiruošimo darbai
Atlikta viešoji konsultacija

Ekspertų rekomendacijų susisteminimas
Susisteminami rezultatai ir pateikiama ataskaita
6. Lietuvos religinio turizmo modelio rengimas
Informacijos iš turizmo informacijos centrų rinkimas ir susisteminimas
Turinio rengimas lithuania.travel internetinei svetainei

x

x

x
x

x
x

x

x

Gruodis
Sausis
Vasaris
Kovas
9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
2

Atsakingas

Inga Urbšytė
Ieva Zamaraitė
Inga Urbšytė
Vytautas Vaitiekūnas

x
x
x
x

x
x

x
x
x

Inga Urbšytė
Ieva Zamaraitė
Inga Urbšytė
Inga Urbšytė
Inga Urbšytė

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

Ieva Zamaraitė
Ieva Zamaraitė
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Rekomendacijų potencialiems objektams ateičiai rengimas
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Rekomendacijos pasirinktoms vietovėms
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Papildomų objektų vertinimas

10a. Vertinimo rodiklių forma

Rodiklis

Aprašymas

Siekiama reikšmė

Procesui vertinti
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?
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Poveikiui vertinti
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18a. Vertinimo klausimynas
Proceso
vertinimas

?

?

Kokiu mastu pasiekėte suplanuotus rodiklius (angl. KPIs)?

Suplanuoti
veiklos rodikliai buvo pasiekti:
»» Ar ir kokiu mastu pasiekėte konsultacijos plane
- Apskritojo
stalo konsultacijos
diskusijai planuoti
dalyvių - joje dalyvavo 25 dalyviai;
numatytus
vertinimo20
rodiklius
- Planuoti
8 interviu
su skaičius,
8 respondentais
- įvykdyti 10 interviu su 12 respondentų;
(dalyvių,
renginių
kt.)?
- Planuoti 3 surengti pristatymai suinteresuotoms šalims - surengti 3 pristatymai suinteresuotoms
»» Kokios priežastys lėmė šių rodiklių (ne)pasiekimą?
šalims;
- Planuotos
3 žinutės žiniasklaidoje - padarytos 3 žinutės žiniasklaidoje;
»» Kokių priemonių buvo galima imtis, siekiant visus
- Planuotos
3 žinutės
apie konsultaciją suinteresuotųjų pusių viešinimo kanaluose - paviešintos 3
rodiklius
įgyvendinti?
žinutės apie konsultaciją suinteresuotųjų pusių viešinimo kanaluose.
- Be viešojo sektoriaus atstovų, planuota turėti po 2 atstovus iš privataus sektoriaus ir bažnyčios
apskritojo stalo diskusijoje - dalyvavo 3 atstovai iš privataus sektoriaus, 3 - iš bažnyčios.
- Planuota, kad Lithuania.travel svetainėje konsultacijos pabaigoje atsiranda nauja religinio turizmo
kryptis - ši kryptis atsirado Lithuania.travel svetainėje.
- Planuota atlikti 7 religinio turizmo traukos objektų vertinimą - atliktas 9 religinio turizmo traukos
objektų vertinimas, taip pat atlikti dviejų piligrimų informacijos centrų vertinimai bei vieno turizmo
informacijos centro vertinimas.
Šių rodiklių pasiekimą lėmė konsultacijos pradžioje sudarytas detalus visos konsultacijos planas bei
šio plano laikymasis. Taip pat prie rodiklių pasiekimo prisidėjo ir efektyvi komunikacija su
suinteresuotomis šalimis visos konsultacijos eigoje ir didelis konsultacijos dalyvių suinteresuotumas
religinio turizmo tema.
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18a. Vertinimo klausimynas
Poveikio
vertinimas

?

?

?

?

SPAUSDINTI

V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S

PILDOM A FOR M A

