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Santrumpos

EIMIN – Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir Inovacijų ministerija

PIC – Piligrimų informacijos centras (naudojama šiame dokumente)

TIC – Turizmo informacijos centras
VVTAT - Valstybinės Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnyba



Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, turizmo sektoriaus dydis 

bei jo potencialas yra skaičiuojamas pagal 

nakvojančių turistų skaičių. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ 

tikslas yra padidinti nakvojančių turistų skaičių. 

Svarbu pažymėti skirtumą tarp lankytojų ir turistų - lankytojai

lanko turizmo traukos vietovę joje neapsistodami, o turistai

praleidžia bent vieną nakvynę.

Lietuvoje statistinius turizmo duomenis pagrinde teikia Statistikos

departamentas. Šio departamento duomenimis, 2018 m. į

Lietuvą atvyko 1,7 mln. užsienio turistų. Žemiau pateiktos

valstybės, iš kurių atvyko daugiausiai turistų.

Lietuvos turizmo skaičiai



Religinio turizmo skaičiai

✓ VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ 2019 m. atliko atvykusių į

Lietuvą turistų apklausą. Iš viso buvo apklausti

3681 turistai.

✓ 2% apklaustųjų nurodė, jog jų kelionės į Lietuvą

tikslas buvo religinė kelionė / piligrimystė / religinių

susitikimų, renginių lankymas.

Tarp Statistikos departamento renkamų

duomenų nėra detalizuoti atvykstančiųjų

turistų motyvai, pvz.: religiniai, pateikiama tik

informacija apie tokius kelionės tikslus kaip

atostogos, giminių ir draugų lankymas,

sveikatinimosi ir kt.



learn

Metodologija

Norėdami išsigryninti religinio turizmo traukos 

objektus, bendravome su suinteresuotomis pusėmis ir 

ekspertais iš šių organizacijų: 

❖ Lietuvos piligrimų bendrija

❖ Kultūros Paveldo departamentas

❖ Raseinių TIC, Raseinių savivaldybė ir Šiluvos šventovė 

❖ GoVilnius

❖ KaunasIN

❖ Vilniaus Piligrimų centras

❖ Vilniaus arkivyskupija

❖ Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija

❖ Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija

❖ Joniškio TIC

❖ Lazdijų TIC

❖ Šiaulių raj. TIC

Vykome į pasirinktas religinio turizmo vietoves ir

įvertinome pagrindinius objektus bei šalia esančius

(jei tokie yra), turizmo informacijos centrus (TIC) ar

piligrimų informacijos centrus (PIC). Įvertinus

išryškinome objektų stiprybes ir tobulintinus aspektus,

ši informacija pateikiama šiame dokumente prie visų

objektų.

Vertinant paveldo objektus ir TIC/PIC žiūrėjome į jų lokaciją, infrastruktūrą

(WC, prieinamumas ribotas judėjimo galimybes turintiems asmenims,

parkavimo galimybė), galimybę įsigyti vandens, suvenyrų, gidų ir kitas

paslaugas, informacijos aktualumą internetinėje svetainėje, svetingumą.



Pasirinkome Lietuvos religinio turizmo vietoves, kurios būtų

įdomios užsienio religiniams turistams.

Šiuo metu visame krikščioniškame pasaulyje yra populiari Dievo

Gailestingumo istorija, kurios ištakos yra Vilniuje. Tą

patvirtino ir užsienio religinių kelionių organizatoriai, kuriuos

sutikome religinio turizmo ir piligrimystės kongrese Krokuvoje.

Tame pačiame kongrese kitas didelį susidomėjimą sukėlęs

stendas buvo Fatimos – miesto Portugalijoje, kuriame yra viena

lankomiausių Marijos apsireiškimo šventovė. Lietuva taip pat turi

vieną pirmųjų Marijos apsireiškimų ir jį įamžinusią šventovę

Šiluvoje.

Europoje taip pat didelio populiarumo sulaukia Šv. Jokūbo kelias,

kuris yra ir Lietuvoje.

Pasirinktos Lietuvos religinio 

turizmo vietovės

©Helena Jagello_Lithuania Travel

Kaip pagrindinius 

traukos centrus 

išskyrėme Dievo 

Gailestingumo istoriją 

Vilniuje ir Šiluvą.

Tarp Vilniaus ir Šiluvos 

yra kitų įstabių religinio 

paveldo objektų 

(Pažaislio bažnyčios ir  

vienuolyno ansamblis, 

Tytuvėnų bažnyčios ir 

vienuolyno ansamblis, 

Kryžių kalnas), kuriuos 

taip pat įvertinome.



KRYŽIŲ KALNAS

TYTUVĖNŲ VIENOLYNO 
ANSAMBLIS

ŠILUVOS ŠVENTOVĖ

PAŽAISLIO 
VIENUOLYNO 
ANSAMBLIS

DIEVO 
GAILESTINGUMO 
ŠVENTOVĖ

VILNIUS:

• GO VILNIUS:
V. Daubarienė - Turizmo 
skyriaus vadovė,
J. Mikulska - Padalinio 
vadovė
A. Stave - Projektų vadovė
• Vilniaus Arkivyskupija

• Vilniaus Piligrimų 
centras: I. Čaikauskienė

• Vlniaus miesto 

savivadybė

ŠILUVA:

• Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija 

S. Čižaitė-

Rudokienė,

• Kauno 

Arkivyskupija,

• Šiluvos 

šventovė, 

• VšĮ „Atrask 

Raseinius“ 

vadovas 

A.Zmitra KAUNAS:

• Kaunas IN

• Kauno Arkivyskupija

• Kauno Piligrimų 

centras

• Sveikatingumo 

kompleksas 

Pažaislio vienuolyne 

"Montepacis" : I. 

Ramanauskienė

• Kauno miesto

savivaldybė

ŠV.JOKŪBO KELIAS:

• Šv. Jokūbo kelio draugų 

asociacija: V. Kilpys

• Šv. Jokūbo kelio draugų 

asociacija: B. Nenortaitė

• Kultūros paveldo 

departamentas prie 

Kultūros ministerijos: 

Alfredas Jomantas

• Šv.Jokūbo kelio 

savivaldybių asociacija

ŠIAULIAI:

• Šiaulių rajono 

TIC

• Šiaulių TIC: R. 

Stankuvienė -

direktorė TYTUVĖNAI:

• Kelmės 

rajono TIC

• Tytuvėnų 

piligrimų 

centras

Lietuvos religinio turizmo vietovių 

suinteresuotojų šalių žemėlapis



VILNIUS.

DIEVO GAILESTINGUMO 

MIESTAS
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Kodėl ši tema?

Dievo Gailestingumo šventovėje esantis Gailestingojo

Jėzaus arba Dievo Gailestingumo paveikslas šiuo

metu yra vienas svarbiausių religinių objektų

pasaulyje, kurį galima lyginti su visomis žinomomis

pasaulinėmis šventovėmis.

Dievo Gailestingumo paveikslą 1934 m. pagal tuo metu Vilniuje

gyvenusios vienuolės Faustinos regėjimus nutapė Eugenijus

Kazimirovskis. Šiandien šio paveikslo kopijos yra plačiai paplitusios po

pasaulį. Taip pat, popiežius Jonas Paulius II paskelbė vienuolę

Faustiną šventąja, o Dievo Gailestingumo vainikėlį kaip oficialią

maldą.

Vilniuje piligrimai ir

religiniai turistai gali

aplankyti Dominikonų

gatvėje esančią Dievo

Gailestingumo šventovę

bei Šv. Faustinos namelį,

esantį Antakalnyje, Grybo

gatvėje. Jame buvusiame

Dievo Motinos Gailestingumo

seserų vienuolyne 4-ajame

praėjusio amžiaus

dešimtmetyje ir gyveno

vienuolė Faustina bei ten

patyrė Jėzaus apsireiškimą.

Taip pat Vilniuje, šalia Dievo

Gailestingumo šventovės, yra

įsikūręs ir Vilniaus piligrimų

centras, kurio darbuotojai

padeda pasiruošti piligriminei
kelionei po Vilnių.
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Vilnius: religinių turistų skaičius

Nėra žinomas tikslus užsienio piligrimų ir religinių turistų skaičius 

Vilniuje.

Visgi vienas iš Dievo Gailestingumo istorijos objektų, Šv. Faustinos 

namelis, skaičiuoja ten apsilankančius piligrimus ir religinius 

turistus – kasmet jų šiame objekte apsilanko apie 30 000. 

2019 m. į užsienio turistų apklausą GoVilnius kaip vieną iš galimų

atsakymų į klausimą „Koks buvo pagrindinis Jūsų kelionės tikslas“

įtraukė atsakymą „Religinė kelionė“. Buvo apklausti 1 020 turistų, ir

iš jų 1% nurodė savo pagrindinį kelionės tikslą kaip religinę kelionę.

Visgi į klausimą „Ką veikėte Vilniuje?“, beveik pusė visų

respondentų (48%), pažymėjo atsakymą „Bažnyčių ir piligriminių

vietų lankymas“.

©Laimonas Ciūnys_Lithuania Travel
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Vilnius: turizmo paslaugos

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pasiūla

Užsienio analizės metu religinio turizmo vietovių atstovai pažymėjo,

jog dažniausiai religiniai turistai renkasi 3* ir 4* viešbučius.

Vilniaus oficialioje turizmo svetainėje pateiktame sostinės viešbučių

sąraše 3* viešbučių yra 28, o 4* viešbučių – 25. Ypač pamėgtas

piligrimų yra 3* viešbutis Domus Maria, galintis vienu metu

priimti 104 svečius.

Vilniaus piligrimų centro internetinėje svetainėje taip pat

pateikiamos kitos, specialiai piligrimams skirtos apgyvendinimo

įstaigos. Didžiausią vietų skaičių turi Trinapolio rekolekcijų namai

(73). Kiek mažiau piligrimų vienu metu gali priimti Gailestingojo

Jėzaus seserų vienuolynas (10), Naujosios Vilnios rekolekcijų

namai (45), Marijos namai prie Šv. Jono brolių vienuolyno (20),

Marijos tarnaičių vienuoliniai namai Vilniuje (50).

Šiuo metu šios penkios įstaigos Statistikos departamentui neteikia

informacijos, kiek nakvynių jos užregistruoja per metus, kadangi jos

nėra užsiregistravusios kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjos

prie VVTAT. Jų registracija VVTAT leistų geriau suprasti tiek

vietinių, tiek užsienio piligrimų ir religinių turistų nakvynių skaičių.

Vilnius užsienio svečiams taip pat siūlo platų maitinimo paslaugų

spektrą, visa informacija apie įvairias maitinimo įstaigas pateikiama

oficialioje Vilniaus turizmo svetainėje.



PASIEKIAMAMODERNU

• Originalus 

Dievo 

Gailestingumo 

paveikslas.

• Lokacija Vilniaus 

senamiestyje, šalia 

Vilniaus Piligrimų centro.

• Šventovė atvira 24 

valandas per parą, 7 

dienas per savaitę. 

Vilnius: Dievo Gailestingumo šventovė
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• Patraukli šventovės 

internetinė svetainė, 

pateikiama nuolatinė 

tiesioginė transliacija iš 

šventovės. 

• Vietovės profilis ir 

vertinimas TripAdvisor.

• Virtuali patirtis per specialią 

internetinę svetainę.
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NUORODOS
INFORMACIJA 
ŠVENTOVĖJE

PRIEINAMUMAS

• Prie esamų 

turistinių nuorodų 

įtraukti nuorodas į 

Vilniaus PIC ir 

Dievo 

Gailestingumo 

šventovę.

• Pritaikyti įėjimą riboto 

judėjimo galimybes 

turintiems asmenims.

• Sužymėti specialias vietas 

šalimais esančioje 

automobilių stovėjimo 

aikštelėje.

• Šventovės viduje anglų 

kalba pateikti 

informaciją:

o kaip susisiekti su 

zakristija

o kaip užsisakyti mišias

o Vilniaus PIC kontaktus, 

informaciją apie jų 

teikiamas paslaugas.

UNIKALU

http://www.gailestingumas.com/
http://www.divinemercy3d.com/
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PASLAUGOS
CENTRE

PASIEKIAMAMODERNU

• Galimybė 

užsisakyti 

ekskursijas ir 

mišias.

• Centre galima 

įsigyti unikalių 

vienuolių darytų 

suvenyrų.

• Randasi Vilniaus 

senamiestyje, 

Dominikonų 

gatvėje, šalia 

Dievo 

Gailestingumo 

šventovės.

Vilnius: Vilniaus Piligrimų centras

• Programėlė „Vilniaus 

piligrimas“ veikia kaip audio

gidas telefone. 

• Patraukli ir informatyvi 

internetinė svetainė pateikia 

informaciją apie lankytinas 

vietas, apgyvendinimo vietas 

piligrimams, renginius. 

NUORODOS
DARBO 
LAIKAS

FASADAS

• Nurodyti, kur yra įėjimas 

ribotas judėjimo galimybes 

turintiems asmenims (jie 

gali įeiti pro šalia esantį 

B&B). 

• Sezono metu PIC 

darbo laiką pratęsti ir 

vienai savaitgalio 

diena.

• Sutvarkyti Vilniaus 

piligrimų centro 

fasadą.

https://cityofmercy.lt/en_GB/


UNIKALU PASIEKIAMASVETINGUMAS

• Unikalus religinis 

paveldo objektas, 

Jėzaus apsireiškimo 

vieta.

• Piligrimai gali 

sudalyvauti kiekvieną 

dieną čia vykstančioje 

maldoje. 

• Objektas yra 

atviras 

lankytojams 

kiekvieną 

dieną.

Vilnius: Šv. Faustinos namelis

• Objekto darbuotojai 

gali lankytojams 

išsamiai papasakoti 

apie vietą ir jos istoriją. 

Visgi dažniausiai 

grupės į Šv. Faustinos 

namelį atvažiuoja su 

savo gidais.

PRIEINAMUMASINFORMACIJA 
INTERNETE

PARKAVIMAS

• Pritaikyti objekto 

lankymą riboto 

judėjimo 

galimybes 

turintiems 

asmenims.

• Automobilių stovėjimo 

aikštelėje trūksta 

parkavimo ženklo, 

taip pat vietų 

automobiliams 

žymėjimo.

• Nėra autobusų 

parkavimo vietos.

• Įtraukti į 

TripAdvisor

informacinę 

platformą.
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ŠILUVA.

MARIJOS APSIREIŠKIMO VIETA



Kodėl Šiluva?

1629 m. buvo suskaičiuota, kad per Švč. Mergelės Marijos

Gimimo atlaidus net 11 000 žmonių priėmė komuniją (Skrinskas,

1999; iš Dariaus Liutiko, 2009). Piligrimystė Šiluvoje gyva ir šiais

laikais, kada Šiluvą per didžiąją religinę šventę – Šiluvos atlaidus

– aplanko apie 50 000 tikinčiųjų.

Šiluvos miestelis siekia tapti vienu iš religinio turizmo centrų

Lietuvoje ir tam tikslui parengta „Religinio turizmo Šiluvoje

skatinimo programa“ (toliau – Programa), priemonių planas iki

2025 m., sudaryta darbo grupė stebėti programos įgyvendinimą,

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Kauno arkivyskupijos

ir Raseinių rajono savivaldybės, taip pat bendradarbiavimo

sutartis su Portugalijos Oremo savivaldybe.

Gausios piligrimų grupės į Šiluvą 

pradėjo eiti po Švč. Mergelės Marijos 

apsireiškimo 1608 metais. Tai vienas 

pirmųjų oficialiai pripažintų Marijos 

apsireiškimų Europoje ir turbūt 

vienintelis, kada Marija kalbėjo kitos 

konfesijos žmogui. 



Šiluva: religinių turistų skaičiai

2019 m. lankytojų Šiluvoje skaičiai: 

• 2019 m. gegužės-rugpjūčio mėn. Šiluvą aplankė 9 021

piligrimas.  

• 3 651 iš jų buvo užsienio lankytojai iš 41 šalies.

• Šilinių, pagrindinės Religinės šventės Šiluvoje, metu

(rugsėjo 7 – 15 d.) Šiluvoje apsilankė apie 50 000 

lankytojų. 

• Užsienio šalys, iš kurių atvyko daugiausiai lankytojų yra 

Lenkija (1 985), Italija (468), Ispanija (292), Slovakija

(191), Vokietija (110). 

Kaip pažymėjo Šiluvos šventovės atstovė, lankytojai

skaičiuojami Šiluvos piligrimų informacijos centre, taip pat

šią vasarą trys savanoriai 33 dienas liepos – rugpjūčio

mėnesiais skaičiavo lankytojus prie Bažnyčios.

Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos tikslas yra

„padidinti Šiluvos, kaip Lietuvos piligrimystės centro

Europoje lankomumą ir konkurencingumą“. Skaitine prasme

siekiama „iki 700 000 išaugęs lankytojų ir turistų skaičius

Šiluvoje, iš jų ne mažiau kaip 20 000 liekančių nakvoti

Raseinių rajone“. Tikslo terminas yra 2025 metai.
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UNIKALU PASIEKIAMAINFORMACIJA 
INTERNETE

• Viena pirmųjų Švč. 

Mergelės Marijos 

apsireiškimo vietų 

Europoje.

• Apsireiškimo 

koplyčioje išlikęs 

akmuo, ant kurio 

apsireiškė Marija.

• Sezono metu abu 

objektai atviri 

lankytojams kiekvieną 

dieną iki 20 val.

• WC šalia PIC 

lankytojams 

prieinamas ir PIC 

nedarbo metu.

Šiluva: Mergelės Marijos gimimo bazilika, Apsireiškimo 

koplyčia, PIC

• Informatyvi ir patraukli 

internetinė svetainė. 

Siūlytume papildomai įtraukti 

informaciją apie galimybę 

užsakyti mišias.

• Informacija apie Šiluvos 

pasiekiamumą viešuoju 

transportu pateikiama Google 

žemėlapyje. 

GIDAI
TRIPADVISORPRIEINAMUMAS

• Įrengti nuorodas į 

parkavimo aikštelę šalia 

PIC, prie jau esamų 

turistinių nuorodų pridėti 

nuorodas į PIC ir WC.

• Šalia objektų pastatyti 

šiukšliadėžių.

• Padaryti prieinamą 

patekimą į Mergelės 

Marijos gimimo 

baziliką. 

• Pasirūpinti anglų kalba 

kalbančių gidų pasiūla.

• Įtraukti objektus į 

informacinę platformą 

TripAdvisor.

http://siluva.lt/en/


Šiluva: turizmo paslaugos

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos 

Šiluvoje yra penkios apgyvendinimo įstaigos (159 lovų). Pagal 

apgyvendinimo paslaugų rūšį, trys įstaigos klasifikuojamos kaip 

kaimo turizmo paslauga, viena atitinka nakvynės ir pusryčių 

paslaugą, o vieni yra piligrimų namai. Didžiausią kiekį svečių gali 

apgyvendinti Jono Pauliaus II piligrimų namai (52 lovos). 

Maitinimas Šiluvoje turistų ir piligrimų grupėms iš anksto pranešus 

teikiamas Jono Pauliaus II piligrimų namuose. Šiluva taip pat turi 

restoraną ir kavinę „Šiluvos Karūna“ (gali talpinti apie 90 žmonių), 

bei kitą kavinę „Šiluvos kavinukė“ (apie 30 vietų). 

Tik trys iš penkių apgyvendinimo 

įstaigų šiuo metu yra registruotos 

VVTAT kaip teikiančios 

apgyvendinimo paslaugas. Jono 

Pauliaus II piligrimų namai nėra 

tarp jų. Norint gauti oficialią 

statistiką, kiek piligrimų ir religinių 

turistų kiekvienais metais 

apsilanko Šiluvoje, 

apgyvendinimo paslaugas 

teikiančios įstaigos turėtų 

užsiregistruoti VVTAT. 



Galvojant apie religinio turizmo produktą 

Lietuvoje, svarbu suprasti, kaip galima 

prailginti užsienio turisto nakvynių Lietuvoje 

skaičių. Be Šiluvos, piligrimams ir religiniams 

turistams reikia kitų įdomių objektų. 

Tai pažymėta ir Šiluvos Programoje, kur 

siūloma parengti religinio turizmo maršrutą 

Šiluva - Tytuvėnai - Kryžių kalnas. Tytuvėnai, 

nuo Šiluvos nutolę tik 8 km, Programoje taip 

pat minimi kaip „kiti lankymui pritaikyti 

objektai, esantys netoli Šiluvos miestelio“.

Aplankėme ir įvertinome kitus Vilnius – Šiluva 

kelyje ir aplink jį esančius įdomius religinius 

objektus – Kryžių kalną, Tytuvėnų 

bažnyčios ir vienuolyno ansamblį ir 

Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno 

ansamblį.



KRYŽIŲ KALNAS



Kryžių Kalnas

Apie 12 km į šiaurę nuo Šiaulių nutolęs Kryžių kalnas kaip

unikali lietuvių šventovė iškilo XIX a. viduryje, ir tai buvo

susiję su 1831 m. ir 1863 m. sukilimais prieš caro valdžią.

Kryžių kalnas nuo to laiko išsilaikė ir augo, nepaisant tiek

caro valdžios, tiek karų, tiek sovietų okupacijos (Liutikas,

2009). Čia taip pat 1993 m. apsilankė popiežius Jonas

Paulius II – jis čia meldėsi, o šalia pastatytoje koplyčioje

aukojo šv. Mišias. Šis apsilankymas Kryžių kalną išgarsino

visame pasaulyje. 2000 m. prie Kryžių kalno pastatytas ir

vienuolynas.

Turistų statistika

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro (šalia 

Kryžių kalno) duomenimis, 2018 metais Kryžių kalną 

aplankė:

• 329 010 lankytojų

• 77% (252 155) yra užsienio lankytojai

• Daugiausiai užsienio lankytojų atvyko iš Vokietijos   

(51 914), Latvijos (31 114), Japonijos (26 996), kitų

Azijos šalių (16 622), Lenkijos (16 506), Ispanijos

(14 993), Prancūzijos ir Monako (12 694), Italijos

(9 622), Kinijos (8 174), JAV (6 251).
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UNIKALU,
INFORMACIJA

INTERNETE
PASIEKIAMAPASLAUGOS

• Unikali 

pasaulyje 

religinė vietovė.

• Informacija 

TripAdvisor ir 

Lonely planet.

• Pasiekiamas visą 

parą, po TIC darbo 

valandų taip pat 

pakeliamos 

parkavimo aikštelės 

atitvaros.

Kryžių kalnas ir Šiaulių raj. TIC

• TIC užsako gidą, teikia 

informaciją apie mišių 

užsakymą šalia Kryžių 

kalno esančiame 

vienuolyne. 

• TIC‘e didelė suvenyrų 

pasiūla ir ne sezono metu, 

įrengtas gaiviųjų gėrimų 

aparatas.

VIEŠASIS 
TRANSPORTAS

INFORMACIJA 
INTERNETEPASLAUGOS

• Nuo viešojo transporto 

sustojimo iki Kryžių kalno 

atstumas yra apie 2 km.

• Informacija apie Kryžių 

kalno pasiekiamumą 

viešuoju transportu nėra 

pateikiama Google 

žemėlapyje.

• Šiuo metu WC 

uždaromas TIC 

nedarbo metu, tačiau 

lankytojai atvažiuoja ir 

vėliau.

• Nėra galimybės įsigyti 

audiogidą.

• TIC internetinė svetainė 

Google naršyklėje ieškant 

„Hill of Crosses“ 

neatsiranda pirmuose 

trijuose puslapiuose. 

• Pateikti informaciją apie 

ekskursijų užsakymą šalia 

skilties apie Kryžių kalną.

http://siauliurajonas.lt/en_GB/lankytinos-vietos/kryziu-kalnas/


Kryžių Kalnas: turizmo paslaugos

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos 

✓ Arčiausiai Kryžių kalno (3 km) esanti apgyvendinimo ir

maitinimo paslaugas teikianti įmonė, kaimo turizmo

sodyba ,,Girelė“, turi 36 vietas nakvynei ir 70 vietų

maitinimui (vasaros metu – apie 150).

✓ Google 

žemėlapyje 

matoma arčiau 

(1 km) esanti 

kavinė "Angelų 

svetainė", 

tačiau ji veikia 

tik pagal 

išankstinius 

užsakymus.



TYTUVĖNAI.

TYTUVĖNŲ BAŽNYČIOS IR 

VIENUOLYNO ANSAMBLIS



learn

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų 

karalienės bažnyčios ir vienuolyno 

ansamblis

Kaip informuoja leidinys „Sakralinė Kelmės panorama“, šis

Tytuvėnų miestelyje XVII – XVIII a. pastatytas „buvusio bernardinų

vienuolyno ir bažnyčios ansamblis yra vienas iš geriausių

barokinių ansamblių Lietuvoje ir Šiaurės Rytų Europoje“.

Bažnyčios ir vienuolyno komplekse yra kiemeliai, arkadų galerija,

Kristaus laiptų koplyčia. Taip pat buvusiose vienuolyno

patalpose įrengtas „Piligrimų centras“, kurio darbuotojai teikia

turistinę informaciją, organizuoja edukacijas.

Turistų statistika

Kelmės rajono TIC duomenimis, 2019 m. birželio-rugpjūčio mėn.

lankytojų Kelmės rajone užregistruota 13 635. Didžioji jų dalis (13

045) yra vietiniai lankytojai. Tik 590 iš jų buvo užsienio svečiai.

Pagrindinės užsienio šalys yra Lenkija (191), Vokietija (136),

Izraelis (59). Kelmės TIC darbuotoja pažymėjo, jog žydų tautybės

lankytojai ieško protėvių šaknų.

Tytuvėnų piligrimų centre 2018 m. užfiksuoti 9113

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio

lankytojai. Dauguma jų yra vietiniai turistai, tik 299

lankytojai buvo užsienio svečiai, dauguma jų iš

Lenkijos (147), Nyderlandų (27), Prancūzijos (24).
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PIC ir
PASLAUGOS PASIEKIAMAINFORMACIJA

INTERNETE

• Piligrimų informacijos 

centras įsikūręs 

pačiame vienuolyne.

• Piligrimų informacijos 

centre veikia 

kavinukė, kurioje 

galima nusipirkti 

kavos, vandens, 

saldumynų.

• Sezono metu PIC 

dirba ir 

savaitgaliais. 

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 

ansamblis ir PIC

• Informacija apie 

Tytuvėnų 

pasiekiamumą 

viešuoju transportu 

yra pateikiama Google 

žemėlapyje. 

NUORODOS INFORMACIJA
INTERNETE

AUDIOGIDAI

• Įrengti turistines 

nuorodas šalia 

vienuolyno į 

piligrimų centrą, 

WC, parkavimo 

aikštelę. 

• PIC pavadinimą ant 

durų pateikti ir anglų 

kalba.

• PIC neturi audiogido

ansamblio lankymui. 

Audiogidas būtų 

naudingas užsienio 

svečiams, kadangi 

dalis eksponatų yra 

tik lietuvių kalba. 

• Į anglišką internetinės 

svetainės versiją  įtraukti 

renginių kalendorių, 

informaciją apie mišių 

užsakymą; skilčių 

pavadinimus pakeisti į pvz.: 

„What to see?“, „Where to 

eat?“ ir t.t.

• Sukurti TripAdvisor paskyrą.



Tytuvėnai: turizmo paslaugos

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos 

Tytuvėnuose ir aplink juos suskaičiavome 15 apgyvendinimo paslaugas 

teikiančių įstaigų ir mažiausiai 273 vietas. Dauguma šių paslaugų teikėjų 

yra kaimo turizmo sodybos. 

Visgi tarp šių įstaigų yra ir piligrimų namai „Domus

Rafaeli“, įsikūrę Tytuvėnų vienuolyno svirne. Šie

namai suteikia 28 miegamas vietas. Jie nėra

registruoti VVTAT apgyvendinimo paslaugas

teikiančių įstaigų sąraše ir dėl to oficiali ten

apsistojusių piligrimų ir turistų statistika nėra

teikiama.

Tytuvėnuose yra keletas maitinimo paslaugas teikiančių kavinių su apie 

250 vietų.



PAŽAISLIS.

PAŽAISLIO BAŽNYČIOS IR 

VIENUOLYNO ANSAMBLIS



Pažaislis: turistų statistika

Kauno pakraštyje įsikūręs, XVII a. pastatytas Pažaislio

bažnyčios ir vienuolyno ansamblis yra unikalus brandžiojo

baroko pavyzdys Šiaurės rytų Europoje. Šis ansamblis yra

unikalus savo architektūra, meniškais vienuolyno pastatais.

Čia taip pat yra įsikūrusios Šv. Kazimiero kongregacijos

seserys.

VšĮ „KaunasIN“ duomenimis, 2018 metais Pažaislio

ansamblį aplankė apie 55 000 lankytojų.

Pažaislio vienuolyno patalpose įsikūrusio viešbutyje Monte

Pacis 2018 m. buvo užregistruotos 2 541 turistų nakvynės,

o per pirmuosius 2019 m. mėnesius – 2 905 nakvynės.
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UNIKALU PASLAUGOSNUORODOS
PARKAVIMAS

• Architektūriniu 

požiūriu unikalus 

objektas, įsikūręs 

gamtos apsuptyje –

Kauno marių 

regioniniame parke. 

• Dalyje vienuolyno 

pastatų įsikūręs 4* 

viešbutis ir 

restoranas.

Pažaislio bažnyčios ir 

vienuolyno ansamblis

• Kelyje į Pažaislio 

ansamblį yra aiškių 

nuorodų į objektą.

GIDAI INFORMACIJA
INTERNETE

SUVENYRAI 

• Nėra galimybės 

užsisakyti gidą ar 

ekskursiją, tą reikia 

padaryti Kaune. 

• Pasiūlyti daugiau 

ir įvairesnių 

suvenyrų 

• Papildyti internetinėje 

svetainėje anglišką 

versiją pateikti daugiau 

informacijos apie patį 

objektą, ekskursijas, 

renginius, 

apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugas.

https://www.pazaislis.org/


Pažaislis: turizmo paslaugos

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos 

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos pačiame Pažaislio 

ansamblyje - 4* viešbutyje „Monte Pacis“ ir Pažaislio Šv. 

Kazimiero seserų vienuolyno rekolekcijų centre. Taip pat, 

mažiau nei 2 km atstumu nuo Pažaislio ansamblio yra 3* 

Plius viešbutis bei nakvynės ir pusryčių paslauga. Iš viso 

Pažaislyje ir šalia skaičiuojamos 155 lovos.

Maitinimo paslaugos teikiamos pačiame Pažaislyje, „Monte

Pacis“ restorane. Norint jame pavalgyti su grupe, reikalinga 

išankstinė rezervacija, kadangi pačiame restorane grupėms 

pakankamai vietos nėra. Mažiau nei 2 km atstumu nuo

Pažaislio taip pat yra kiti du restoranai su apie 300 vietų, 

grupėms patartina išankstinė rezervacija.



ŠV. JOKŪBO KELIAS 

LIETUVOJE

©Laimonas Ciūnys_Lithuania Travel



learn

Šv. Jokūbo kelias Lietuvoje

Šv. Jokūbo kelias ir jo atšakos Europoje paskelbtas pirmuoju

Europos Tarybos Kultūros keliu 1987 m.. Šiam Kultūros kelių

tinklui priklauso ir Lietuva. Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje 2012 m.

iniciatorė buvo dr. Laima Andrikienė.

Žemiau išvardinti keturi tarptautiniai ir vienas vidinis Šv.

Jokūbo keliai Lietuvoje eina per 40 savivaldybių:

1. Žemaitijos/Karaliaučiaus

2. Šiaulių

3. Kauno

4. Vilniaus

5. Vidaus kelias – Šv. Jokūbo žiedas

Šio projekto globėjas yra Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Gintaras Grušas, o veiklą atlieka dvi asociacijos, veikiančios

kartu – Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija su 70 narių, įsteigta

2013 m. spalio mėnesį ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių

asociacija, kuriai priklauso 25 savivaldybės. Jų bendras

veikimas įteisintas Bendradarbiavimo protokolu, šiuo metu šio

protokolo galiojimas pratęstas iki 2022 m. lapkričio 4 d.



learn

Šv. Jokūbo kelias Lietuvoje: 

turistų statistika

Šv. Jokūbo kelias ir jo atšakos Lietuvoje nėra 

paruoštos žygiuoti individualiems 

piligrimams ir turistams ir nėra fiksuojamas 

tokių turistų skaičius. 

Asociacijos organizuoja piligriminius žygius vietinėms

piligrimų grupėms. Pavyzdžiui, tradicinę Šv. Jokūbo kelio

jaunųjų ambasadorių estafetę, kuri, kaip teigia Šv. Jokūbo

kelio draugų asociacijos atstovas, jau yra įvykusi ketverius

metus iš eilės, o 2020 m. vyks penktąjį kartą. Šios estafetės

dalyvių skaičius, organizatorių duomenimis: 2016 m. – 246

dalyviai, 2017 m. – 395, 2018 m. – 640, 2019 m. – 1317.

Nagrinėdami Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje situaciją,

bendravome su 11 turizmo informacijos centrų, per kuriuos

eina Šv. Jokūbo kelių Kauno ir Vilniaus keliai, atstovų, taip

pat su Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos atstovais,

dalyvavome Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos

visuotiniame susirinkime.



learn

Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje 

ženklinimas

2016 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl

Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą numatytas Šv. Jokūbo kelio objektų

žymėjimas. Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos įstatuose kaip

vienas iš tikslų numatytas ir atšakų žymėjimas: „4.4. žymėti Lietuvoje

Šv. Jokūbo kelio atšakas, rūpintis gamtinės ir kultūrinės aplinkos

išsaugojimu.“ Teoriškai, savivaldybės turi suženklinti kelią savo

teritorijose, tačiau jis atkarpomis egzistuoja tik keliose iš kalbintų

savivaldybių (pvz.: Raseinių). Kai kuriose savivaldybėse yra kito -

Camino Lituano – kelio ženklinimas.

Nėra žinoma ir komunikuojama, koks yra tolimesnis kelių žymėjimo

planas, kada šių kelių žymėjimas bus baigtas.

Šiuo metu molinėmis, bronzinėmis kriauklėmis

suženklinti tik Šv. Jokūbo kelio objektai - bažnyčios,

vienuolynai ir pan.

Siekiant, jog šis kelias būtų prieinamas visiems

piligrimams ir turistams individualiam keliavimui,

reikia viso kelio žymėjimo (rodyklėmis kas 500 m).

Šiuo metu nuoseklaus kelio ženklinimo nėra kaip ir

nėra aiškios tvarkos, kaip toks ženklinimas turėtų

vykti.



Ką dar reikia tobulinti?

Norint paruošti kelią užsienio piligrimams ir turistams, taip

pat svarbu turėti išsamią užsienio kalba (kalbomis)

parengtą internetinę svetainę. Joje turėtų būti pateikta

informacija apie kelių maršrutus ir jų atkarpas. Šiuo

metu yra pateikiama informacija tik apie šešis skirtingų kelių

etapus ir tik lietuvių kalba. Taip pat trūksta kelio ir atkarpų

žemėlapių, kuriuos žygeivis galėtų atsisiųsti ar

atsispausdinti.

Labai svarbu yra pateikti išsamią

informaciją apie nakvynės vietas,

įsivardinti, kokie kriterijai yra svarbūs

nakvynės vietoms (pvz.: trumpai

aprašyti nakvynės vietas – kokias

paslaugas teikia (Wifi, maitinimas, kiti

patogumai), pateikti veikiančias

nuorodas į internetinius puslapius).



Religinis turizmas Lietuvoje SSGG

• Bendradarbiavimas su 

Lenkijos religinio turizmo 

kelionių agentūromis

• Bendradarbiavimas su 

Portugalijos Fatimos 

šventove

• Pasaulio turizmo 

kontekste augantis 

dvasinių patirčių poreikis

• Mažėjantis religijos 

vaidmuo

• Mažėjantis dvasininkų 

skaičius Lietuvoje

• Neprioritetinė turizmo 

sritis valstybiniu lygiu

• Informacijos apie Lietuvos 

religinius objektus 

trūkumas

• Originalus Dievo

Gailestingumo paveikslas

• Viena pirmųjų Marijos 

apsireiškimo vietų Europoje

• Piligrimų namai 

(vienuolynuose)

• Unikalus Kryžių kalnas

• Šiluva – Tytuvėnai – Kryžių 

kalnas maršrutas

• 3* ir 4* viešbučių trūkumas 

regionuose

• Kokybiškų maitinimo 

paslaugų regionuose 

trūkumas 

• Anglų k. gidų regionuose  

trūkumas

• Neišvystytas Šv. Jokūbo 

kelias

• Nėra religinių turistų  

statistikos
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