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EIMIN - Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir Inovacijų 

ministerija

NTPP – nacionalinė turizmo plėtros programa

PTO – Pasaulio turizmo organizacija

RT- Religinis Turizmas

UNESCO- Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 

organizacija

UNWTO- Jungtinių Tautų pasaulio turizmo organizacija

VšĮ „KELIAUK LIETUVOJE“ - Nacionalinė turizmo 

skatinimo agentūra 

VTD - Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio 

ministerijos
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Pagrindiniai terminai I

o Apgyvendinimo paslauga – ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti 

nakvynės ir higienos poreikius.

o Apgyvendinimo paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jų padalinys, įstatymo nustatyta tvarka teikiantys apgyvendinimo 

paslaugas. 

o Atvykstamasis turizmas – turistų iš užsienio valstybių kelionės po Lietuvos 

Respubliką.

o Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal 

nustatytą maršrutą, kai dalyvauja gidas.

o Lankytojas - fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, 

kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, ar religiniais tikslais keliauja į šalį, 

tačiau neapsistoja nakvynei joje.

o Piligrimas – (lot. peregrinus – svetys, užsienietis) - tai keliautojas, pėsčiomis 

lankantis šventas vietas, susijusias su tikėjimu ir religija, religiniais ar pažinimo 

tikslais keliaujantis į šventąsias vietas, pvz., Jeruzalę , Meką,  Lurdą.  

o Prioritetinis turizmo plėtros regionas – teritorija, kurioje yra daugiausia 

turistinių išteklių ir palankiausia plėtoti prioritetines turizmo rūšis. 

o Religinis turizmas – kelionių rūšis, kurios pagrindinis tikslas – susipažinti su 

religiniu paveldu (bažnyčiomis ar religine patirtimi); kelionės į šventąsias vietas.

o Turizmas - aktyvaus poilsio rūšis, kai žmonės keliauja, norėdami susipažinti su 

kitų vietovių gamta, architektūra, žmonių papročiais ir pan., žmonių veikla, 

susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne 

ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas 

lankomoje vietoje.



o Turistas – turizmo mėgėjas, keliaujantis iš anksto numatytu maršrutu ne 

mažiau kaip vieną parą. Turistas – fizinis asmuo, turintis teisę vykti į kelionę 

pagal sudarytą sutartį. Verslo reikalais keliaujantys asmenys, įskaitant laisvųjų 

profesijų narius ar savarankiškai dirbančius asmenis arba kitus fizinius 

asmenis yra laikomi turistais, kai jie sudaro organizuotos turistinės kelionės 

sutartį ir (arba) įsigyja turizmo paslaugų rinkinį.

o Turistinė vietovė – turistinių išteklių ir turizmui tinkamą infrastruktūrą turinti 

teritorija, kurioje teikiamos turizmo paslaugos. 

o Turizmo maršrutas – iš anksto pagal turistinės kelionės tematiką 

suplanuotas vykimo kelias, jungiantis vienoje ar keliose gyvenamosiose 

vietovėse turistų lankomas vietas ir turistų aptarnavimo objektus. 

o Turizmo informacijos centras – turizmo paslaugų teikėjas, nemokamai ir 

(ar) už atlygį turistams teikiantis paslaugas, apimančias informacijos apie 

turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimą, teikimą ir skleidimą.

o Turizmo ištekliai – objektai (gamtos, kultūros, mokslo, religijos, pramogų ir 

kiti) ir vietovės, dominantys turistus ar skirti jų reikmėms.

o Turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama paslauga

o Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas - nustatytus reikalavimus atitinkantis 

fizinis arba juridinis asmuo, padedantis turistui įsigyti turizmo paslaugų rinkinį.

o Turizmo paslaugų rinkinys – tai pačiai kelionei ar toms pačioms atostogoms 

įsigyjamos bent dviejų skirtingų rūšių turizmo paslaugos, kurios nėra 

organizuota turistinė kelionė ir dėl kurių sudaromos atskiros sutartys su 

skirtingais turizmo paslaugų teikėjais.

o Turizmo paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, tiesiogiai ar per 

tarpininkus teikiantis įstatymo nurodytas turizmo paslaugas.

o Vietinis turizmas – Lietuvos Respublikos gyventojų kelionės po Lietuvos 

Respubliką. 
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Pagrindiniai terminai II



Turizmo sektorius, kaip ir kiekvienas kitas šalies

ekonomikos sektorius, susiduria su kasmet augančia

pasauline konkurencija. Pasaulio Ekonomikos Forumo

duomenimis 2019 metais kelionių ir turizmo

konkurencingumo indekse Lietuva tarp 140 valstybių

užima tik 59 vietą, o Šiaurės Europos regione –

paskutinę. Tai rodo, kad nors Lietuvoje ir pastebimas

turizmo sektoriaus augimas (Lietuvos Statistikos

Departamento duomenimis, nuo 2015 m. iki 2018 m.

atvykstančių turistų skaičius kasmet didėjo maždaug po

10%), kaimyninių šalių augimas yra spartesnis.

Europos mastu Lietuvos Respublika – nedidelė valstybė,

todėl siekiant išlikti konkurencingais turime pasiūlyti

unikalių ir kokybiškų turizmo paslaugų. Turizmas šiandien

nėra susijęs vien tik su tradiciniu objektų lankymu. Vis

dažniau keliaujantys žmonės ieško naujų patirčių –

dvasinės ir vidinės gerovės, sveikatingumo, motyvacijos.

Viena turizmo šakų, atliepianti į šiuos keliaujančiojo

poreikius yra religinis turizmas.

Įvadas



UNWTO duomenimis, kiekvienais metais apie 300 – 330

mln. turistų aplanko pasaulio religines traukos vietoves, ir

net apie 40% tokių kelionių vyksta Europoje.

Europa turi ne vieną pasaulyje žymią religinio turizmo traukos vietovę –

Fatimos ar Lurdo pavadinimai dažnai yra girdėti ne vienam iš mūsų.

Kaimyninė Lenkija taip pat yra sėkmingai išvysčiusi religinio turizmo

produktus, pvz.: viena iš jų religinio turizmo traukos vietų – Dievo

Gailestingumo šventovė Krokuvoje – kasmet sutraukia apie 2 mln.

religinių turistų.

Tuo tarpu Lietuvoje taip pat turime unikalų religinį paveldą bei šventas

vietas tikintiesiems (pvz.: Dievo Gailestingumo šventovė su originaliu

Dievo Gailestingumo paveikslu Vilniuje, mistinis Kryžių kalnas ar Šiluvos

šventovė), tačiau to tikslingai neišnaudojame turistų pritraukimui bei

šalies įvaizdžio gerinimui.

Nėra žinoma, kiek religinių turistų Lietuvoje apsilanko kiekvienais metais

– vienintelė preliminari statistika tai Šv. Faustinos namelio lankytojai

Vilniuje, kurių skaičiuojame 30 000 per metus. Žiūrint kad ir į

kaimyninės Lenkijos pavyzdį, matome, jog šis skaičius nėra didelis ir

turime potencialą jį gerokai padidinti. Žinoma, negalime pamiršti ir

istoriškai susiklosčiusių aplinkybių Lietuvoje, kuomet komunistinio režimo

okupacijos metais vyko Katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimas,

kunigų politinės represijos, dvasinio gyvenimo slopinimas. Tai įtakojo ir

informacijos sklaidą ir infrastruktūros aplink religinės traukos objektus

nebuvimą. Savaime suprantama užsienio šalių piliečiams Lietuvos

religinis paveldas taip pat nebuvo prieinamas, ir tik atkūrus Lietuvos

nepriklausomybę užsienio turistai padėjo iš naujo atrasti iki tol mažiau

žinomas Lietuvos šventoves ir kitus religinio turizmo traukos objektus.

Žiniasklaidoje paskutiniais metais vis pasirodo straipsniai, pabrėžiantys,

jog religinis turizmas yra neišnaudota Lietuvos turizmo niša, tačiau iki šiol

trūksta susistemintos informacijos, apžvelgiančios Lietuvos galimybes ir

išteklius šioje srityje. Tokios informacijos nebuvimas kaip ir tai, jog

neturime išgryninto religinio turizmo produkto neleidžia pradėti kryptingos

šios turizmo srities rinkodaros programos.

Įvadas



Projektas : Religinio turizmo 

skatinimas Lietuvoje

Tikslas : Parengti religinio turizmo produkto modelį ir užtikrinti jo tęstinumą,

tai padės didinti atvykstamojo turizmo srautą Lietuvoje.

Sprendimas nr.1: Parengta turizmo produkto kūrimo metodika.

Sprendimas nr.2: Parengtas Lietuvos religinio turizmo produkto modelis ir

perduotas „Keliauk Lietuvoje“ produktų vystymo komandai.

Sprendimas nr.3: Pateiktos veiklos vystymo rekomendacijos pagrindiniams

Lietuvos religinio turizmo objektams ir vietovėms.

Projekto trukmė: Rugsėjo 6d. – Kovo 6d.

Žmogiškieji resursai: Dalius Morkvėnas (projekto savininkas), Ieva Zamaraitė,

Inga Urbšytė, Vytautas Vaitiekūnas

Apimtis: RT situacijos apžvalga Lietuvoje ir pasaulyje, RT teorinis turizmo

produkto rengimo modelis, Lietuvos RT produkto modelis.

Projekto nauda:

Organizacijai – parengtas naujas turizmo produktas užsienio rinkoms, sukurta

turizmo produkto rengimo metodologija

Visuomenei – didesnis turistų srautas regionuose, naujos darbo vietos ir

alternatyvos verslui, papildomos lėšos į valstybės biudžetą

Problema: Lietuva neturi religinio turizmo
produkto, kurį galėtų pasiūlyti užsienio rinkai, o
tai trukdo išnaudoti Lietuvos religinio turizmo
potencialą ir pritraukti daugiau užsienio turistų.



RELIGINIO TURIZMO 

SITUACIJOS APŽVALGA
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Turizmas ir įstatymai

❑ Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas nustato turizmo verslo 
organizavimo principus, reikalavimus turizmo paslaugų teikimui ir 
turistų teisių apsaugai, valstybės ir savivaldybių institucijų 
kompetenciją turizmo srityje.

❑ Tuo tarpu Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ yra pelno 
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 
asmuo, kurio savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir 
pareigas įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

❑Sąvoka religinis turizmas nėra paminėta nei LR turizmo įstatyme, 
nei VšĮ „ Keliauk Lietuvoje“ administruojamoje oficialioje turizmo 
svetainėje, kuri yra skirta vietiniams ir užsienio turistams. 
Religinis turizmas tai pat dar nėra įtrauktas į Lietuvos turizmo 
rinkodaros 2016-2020 metų strategiją, bei į Lietuvos turizmo 
plėtros 2014-2020 metų strategiją. 

Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ funkcijos :

 įgyvendina strateginių Lietuvos turizmo veiklos planavimo dokumentų nuostatas 

turizmo rinkodaros srityje;

teikia viešąsias paslaugas, rengdama ir įgyvendindama projektus, skirtus valstybės 

turizmo įvaizdžio kūrimo ir žinomumo didinimui bei atvykstamojo ir vietinio turizmo 

plėtrai;

rengia ir įgyvendina valstybinės reikšmės viešosios turizmo infrastruktūros, 

rinkodaros projektus turizmo srityje; 

 kuria Lietuvos turizmo maršrutus;

 atlieka Lietuvos turizmo paslaugų ir produktų tyrimus;

 dalyvauja inicijuojant ir įgyvendinant turizmo rinkodaros srities tarptautinio 

bendradarbiavimo priemones;

 atlieka kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos, kaip turistinės vietovės, 

žinomumo didinimu bei atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtra. 
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Turizmo klasifikavimas

Turizmas gali būti skirstomas į 

vietinį, išvykstamąjį ir atvykstamąjį 

turizmą (LR Turizmo įstatymas).

 Vietinis turizmas – Lietuvos 

Respublikos gyventojų kelionės 

po Lietuvos Respubliką. 

 Išvykstamasis turizmas – turistų 

kelionės iš Lietuvos 

Respublikos į užsienio 

valstybes.

 Atvykstamasis turizmas –

turistų iš užsienio valstybių 

kelionės po Lietuvos 

Respubliką.

Tuo tarpu, kad būtų tikslingiau 

naudoti turizmo srities informaciją, 

kelionės klasifikuojamos ir 

skirstomos į rūšis. Pastarosios 

klasifikuojamos ar skirstomos 

pagal šiuos kriterijus:

 Kelionės tikslas

 Turistų skaičius 

 Kelionės trukmė

 Metų laikai

 Keliavimo būdas

 Teritorija (kai kurioms šalims)   

 Renginių specializacija

(konferencijos, seminarai, šventės)

E. Andrijauskaitė (2013) teigia, 

kad ilgą laiką turizmas buvo 

klasifikuojamas pagal 

motyvacinius faktorius, kurie 

nurodo dominuojantį motyvą, 

paskatinusį leistis į kelionę.  

Klasifikuojant turizmą pagal 

kelionės motyvus, skiriamos šios 

šešios turizmo rūšys:

 Verslo turizmas.

 Profesinis turizmas.

 Laisvalaikio ir pramogų turizmas.

 Pažintinis kultūrinis turizmas.

 Sportinis turizmas.

 Kaimo turizmas.

 Gydomasis turizmas
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Turizmas

 Mokslininkai turizmą skiria, kaip ekonominę veiklą, ūkio šaką. Tai

veikla pirmiausia skatinanti ekonomikos augimą, tačiau norint

išlaikyti konkurencingumą tarptautinėje turizmo rinkoje

būtina siekti darnios turizmo plėtros. Labai svarbus ne tik

ekonominis, bet ir sociokultūrinis turizmo poveikis. Jis pasireiškia

kuriama infrastruktūra, didėjančia paslaugų ir pramogų pasiūla,

gyvėjančiu kultūriniu gyvenimu regionuose, augančiomis vietos

gyventojų saviraiškos galimybėmis, stiprėjančiu tapatumu ir

kultūrinio savitumo raiška.

(D.Mekions, 2008)

©Laimonas Ciūnys_Lithuania Travel

 Tačiau plačiąja prasme, pagal tarptautinių

žodžių žodyną, turizmas - gali būti aktyvaus

poilsio rūšis, kai žmonės keliauja, norėdami

susipažinti su kitų vietovių gamta,

architektūra, žmonių papročiais ir pan.,

žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu

buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos

ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši

veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas

lankomoje vietoje.



Kaip pažymime žemiau, galima rasti
įvairių turisto apibrėžimų, bet vienas
svarbiausių šio apibrėžimo aspektų
yra atskleidžiamas antrajame
apibrėžime - tai, jog turistas apsistoja
bent vienai nakvynei. 

 Turizmo mėgėjas, keliaujantis
iš anksto numatytu maršrutu
ne mažiau kaip vieną parą. 

 Fizinis asmuo, kuris pažintiniais, 
profesiniais-dalykiniais, etniniais, 
kultūriniais, rekreaciniais, 
sveikatingumo, religiniais ar
specialiais tikslais keliauja po šalį ar
į kitas šalis ir apsistoja bent vienai
nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip
vienerius metus už savo nuolatinės
gyvenamosios vietos ribų, jei ši
veikla nėra mokymasis ar
apmokamas darbas lankomoje
vietovėje . 

 Asmuo, siekiantis sudaryti sutartį
dėl Turizmo įstatyme nurodytų
turizmo paslaugų teikimo arba
turintis teisę vykti į kelionę pagal
sudarytą sutartį. Verslo reikalais
keliaujantys asmenys, įskaitant
laisvųjų profesijų narius ar
savarankiškai dirbančius asmenis
arba kitus fizinius asmenis yra
laikomi turistais, kai jie sudaro
organizuotos turistinės kelionės
sutartį ir (arba) įsigyja turizmo
paslaugų rinkinį.

Lankytojo apibrėžimas iš 

pirmo žvilgsnio yra labai 

panašus į turisto. Visgi esminis 

skirtumas, kaip pažymėjome 

aukščiau, tai, jog lankytojas 

keliaudamas neapsistoja 

nakvynei. 

Fizinis asmuo, kuris 

pažintiniais, profesiniais-

dalykiniais, etniniais, 

kultūriniais, rekreaciniais, 

sveikatingumo, religiniais ar 

specialiais tikslais keliauja į 

šalį, tačiau neapsistojantis 

nakvynei joje.  Keliautojas, iš 

savo nuolatinės 

gyvenamosios vietos atvykęs 

į vietą, kurioje jis negyvena.

Kiekvienas asmuo, 

keliaujantis į vietovę už savo 

nuolatinės gyvenamosios 

vietos ribų trumpiau kaip 

dvylikai mėnesių. 

Turistas
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Turizmo paslauga I

Turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama

paslauga, tuo tarpu turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas -

nustatytus reikalavimus atitinkantis fizinis arba juridinis asmuo,

padedantis turistui įsigyti turizmo paslaugų rinkinį.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas turizmo paslaugų rinkinį

apibūdina, kuomet tai pačiai kelionei ar toms pačioms atostogoms

įsigyjamos bent dviejų skirtingų rūšių turizmo paslaugos, kurios nėra

organizuota turistinė kelionė ir dėl kurių sudaromos atskiros sutartys

su skirtingais turizmo paslaugų teikėjais.



Turizmo paslauga II

Turizmo sistema, pasak D. Mekionio (2008) tai glaudžios

paslaugų teikėjų ir vartotojų sąveikos sistema. Turizmo sistemos

funkcionavimo rezultatas gali būti nepamatuojamas ir atliepti kaip

vartotojų pasitenkinimas arba nepasitenkinimas tam tikromis

gautomis paslaugomis ir poveikiu ekonomikai, sociokultūrinei bei

fizinei kelionės tikslo vietovės aplinkai.

Verta paminėti, jog savo darbe ypatingą dėmesį kreipsime į

turizmo paslaugų klasifikavimą ir rūšis, nagrinėsime ir kokios

paslaugų rūšys būdingiausios religinio turizmo rinkoje.

Turizmo paslaugos skiriamos į dvi rūšis : kelionių organizavimo

paslaugas ir kitas turizmo paslaugas



RELIGINIS TURIZMAS



Religinis turizmas

Turizmas plačiąja prasme šiandien nėra susijęs vien tik su objektų 

lankymu. Vis dažniau keliaujantys žmonės ieško naujų patirčių -

dvasinės ir vidinės gerovės, sveikatingumo, motyvacijos. Viena 

turizmo šakų, atliepianti į šiuos keliaujančiojo poreikius yra religinis 

turizmas. Todėl tampa aktualu plačiau panagrinėti šią sampratą ir 

išsiaiškinti , kokie turistai skiriami religinio turizmo rinkoje.

Turizmo terminų žodyne, religinis turizmas įvardinamas kaip 

kelionių rūšis, kurios pagrindinis tikslas – susipažinti su religiniu 

paveldu (bažnyčiomis ar unikalia religine patirtimi), tai kelionės į 

šventąsias vietas, pvz., Jeruzalę, Meką, Lurdą.

Religinis turizmas taip pat yra turizmo forma glaudžiai susijusi su 

piligrimyste. Derėtų plačiau aptarti piligrimystės sąvoką, ir giliau 

paanalizuoti turisto bei piligrimo sąsajas: 

Keliaudami aplankyti šventų vietų, piligrimai pasižymi tuo, jog 

jie keliauja vedami religinių ir dvasinių tikslų, stengiasi 

apsivalyti ir patirti kuo daugiau vidinių išgyvenimų, 

padedančių dvasiškai augti ir tobulėti, tuo tarpu religinis 

turizmas skatina susipažinti su religinėmis vietomis vien iš 

smalsumo – jam nebūtina turėti didesnių tikslų.

(Somnuck Jongmeewasi, 2010) 

Žemiau autorė da Graca Mouga Pocas Santos (2003) pažymi 

religinio turizmo charakteristikas, atskirdama piligrimystę:

▪ Savanoriška, laikina ir neapmokėta kelionė 

▪ Motyvuojama religijos 

▪ Papildyta kitų motyvacijų  

▪ Kelionės tikslas yra religinė vieta (vietinė, regioninė, nacionalinė 

ar tarptautinė) 

▪ Keliavimas į kelionės tikslą nėra religinė praktika.   



Lefebvre (1996) teigia, jog religinis turizmas apima 

įvairias šventas vietas, objektus ir religinės traukos 

objektus. Tokios vietovės dažniausiai lankomos dėl 

religinių motyvų, tačiau jas lankyti gali ir nebūtinai 

religingi ar tikintys žmonės. Šiame apibrėžime minim 

religinio turizmo traukos objektaiyra šventovės ir 

piligriminės vietos. Šventovės yra vietos, 

kuriose garbinama relikvija, atvaizdas, ar yra oficialiai 

pripažintas įvykęs stebuklas - toks pavyzdys galėtų būti 

Lurdas. Kai kurios vietovės turi abu, tiek šventovės, tiek 

piligriminių vietovių elementus.

Prie religinio turizmo traukos vietovių priskiriamos ir 

religinės šventės.

Taigi religinis turizmas apima įvairių rūšių keliones, 

svarbu tai, jog vieta, į kurią vykstama, turi religinę 

reikšmę. Šios vietos bendrąja prasme nebūtinai turi būti 

susietos su šiais laikais gyvuojančiomis 

religijomis. Pavyzdžiui yra tikėjimų, kurie nebeegzistuoja, 

tačiau vis dar galima rasti bei aplankyti šių tikėjimų 

paveldą ir šventąsias vietas.



Piligrimystė ir religinis turizmas

 Vienas dažniausių klausimų, kuris kyla diskutuojant apie šių laikų
piligrimystę – jos skirtumai nuo turistinių kelionių. Kaip teigia Darius
Liutikas, pagrindinis piligrimystės skiriamasis bruožas yra tas, kad
tai – ne tik fizinė kelionė į šventą vietą, bet ir dvasinė, vidinė
žmogaus kelionė į save. Tuo piligrimystė skiriasi nuo religinio
turizmo, kurio metu keliaujama į religines vietas dėl pažintinių ar
kultūrinių motyvų.

 Architektūrinė, kultūrinė ar istorinė vertė yra vienos artimiausių jau
minėtoms šventoms vietoms, ne retai dėl to jos įtraukiamos ir į
lankytinų objektų sąrašą, turistinius maršrutus. Šiomis dienomis
pati piligrimystė, piligriminis turizmas, religinis turizmas, sakralinis
turizmas yra dažnai tapatinamos ir naudojamos kaip sinonimai,
tačiau pasak D. Liutiko piligrimystė arba vertybinė kelionė savo
esme yra visiškai priešinga turizmui arba poilsinėms ir
rekreacinėms kelionėms.

Vis dėl to šių laikų modernioje visuomenėje vis dažniau
piligriminių kelionių tipas priskiriamas turizmo
sektoriui. Ginčo dėl kelionės koncepcijos nėra, nes
minėti piligrimai vis dar išlaiko pagrindinį kelionės
tikslą- dvasinę kelionę į save, tačiau jie tampa vis 
modernesni, naudojasi vis platesniu turizmo paslaugų
spektru.



Bendrine prasme piligrimas – tai keliautojas, 

pėsčiomis lankantis šventas vietas, susijusias su 

tikėjimu ir religija, religiniais ar pažinimo tikslais 

keliaujantis į šventąsias vietas (šventyklas, prie 

šventųjų kapų, religinį centrą ar kitur).  

✓ Kelionės tikslo vietoje ir kelyje piligrimai įsitraukia į 

religines praktikas- ritualizuota kalba, apranga, gestai.

✓ Piligrimystė apibrėžiama kaip- „kelionė dėl religinių 

priežasčių į šventą vietą dvasiniais tikslais bei 

vidiniam supratimui“ (Barber) . 

Piligrimas

O štai pasak D. Liutiko šiuolaikinis piligrimas yra muzikos 
ir sporto aistruolis, žmogus ieškantis savo protėvių, 
grįžtantis į vaikystės vietas ar keliaujantis dėl patriotinių 
motyvų, kaip pavyzdžiui, „Misija Sibiras” dalyviai.  

D. Liutikui antrina ir šiuolaikinio piligriminio kelio per 
Lietuvą iniciatoriai: „Šiandien piligrimais gali tapti visi 
norintys, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, religijos ar fizinio 
pasirengimo. Taip pat nėra svarbu, kokie yra piligrimystės 
motyvai ir siekiai. Pavyzdžiui, bet kuris keliautojas su kuprine, 
einantis pėsčiomis ar važiuojantis dviračiu Camino de Santiago 
keliu į Compostelos miestą ir turintis vietos municipaliteto 
išduotą piligrimo pasą - tai piligrimas“. 



„KIEKVIENAS IŠ MŪSŲ NORS KARTĄ

GYVENIME TAMPAME PILIGRIMU, NES

KELIAUJAME DĖL TO, KAS MUMS YRA SVARBU

IR PRASMINGA.“ 

D. LIUTIKAS (2016)



✓ Verta paminėti, jog dauguma mokslininkų šiandien

neskiria piligrimų nuo turistų ar piligriminės kelionės

nuo turizmo.

✓ Pavyzdžiui, G. Gupta pažymi, jog žiūrint plačiau, piligriminė

kelionė be to, jog pasižymi dvasiniais tikslais, apima įvairias

turizmo paslaugas- ekskursijas, kelionę, lankymąsi

skirtingose vietose, vietinių suvenyrų pirkimą.

✓ Eade (1992) Lurdo atveju taip pat pastebėjo, jog piligrimai

yra labai panašūs į turistus- jie rengiasi kaip turistai, perka

panašius dalykus, ir t.t..

Piligriminė kelionė yra priimama kaip turizmo 

forma (Fleischer, 2000), nes tiek piligrimai, tiek 

turistai naudojasi ta pačia infrastruktūra 

(transportas, paslaugos, vietinė infrastruktūra). 



Piligrimystė ir religinis turizmas

✓ Kita prieštaraujanti perspektyva teigia, jog
piligrimai nėra turistai. Keliautojai, kurie yra
motyvuoti dvasiniais ir religiniais aspektais
(piligrimai) yra matomi kaip kitokie nei kiti
keliautojai, kurie keliauja vedami smalsumo ir
atsipalaidavimo. Taigi, iš institucinės, religinių
organizacijų perspektyvos tarp turistų ir piligrimų
dedama takoskyra- turistai yra matomi kaip
poilsiautojai, o piligrimai kaip keliaujantys
religiniais tikslais (de Sousa). Visgi svarbu
pažymėti, jog pastaroji mintis atspindi tai, jog šių
dviejų tipų apibrėžimas yra pagrįstas jų
motyvacija, o prieš tai buvusių autorių
apibrėžimai remiasi į tai, kaip tiek vienas, tiek
kitas tipas keliauja.

✓ Dar vienas autorius, S. Smith nežiūri į

piligrimus ir turistus kaip į dvi atskiras

grupes, o juos pateikia vienoje skalėje,

kurios viename gale yra piligrimai, o kitoje -

turistai. Remiantis šia skale, Fleischer

(2000) teigia, jog šios skalės viduryje

atsiduria religinis turizmas ir religinio

paveldo turizmas. Be to, autoriai pažymi,

jog keliautojai gali atsidurti skirtingose

skalės vietose per tą pačią kelionę ar net

dieną- ryte jie gali atlikti tam tikrus religinius

ritualus, o vėliau vakarą skirti

atsipalaidavimui paplūdimyje.



Turizmo literatūroje, pavyzdžiui autoriai Jackowski and Smith pažymi,
jog religinės kelionės nėra naujas reiškinys. Religija ilgą laiką
motyvavo žmones vykti į kelionę ir dažniausiai yra laikoma seniausia
neekonominio keliavimo forma.

Religinės įvairių rūšių kelionės turi ilgą istoriją- kai kuriose Indijos
vietose piligrimystė buvo institucionalizuota daugiau nei prieš 1000
metų, kiti šaltiniai rašo apie keliavimą į šventas vietas ir prieš 30000
metų.

Prieš išvystant masinę transporto sistemą XIX a., dauguma religinių
keliautojų turėjo nueiti pėsčiomis iki kelionės tikslo, tik turtingieji
galėdavo keliauti ant arklio ar vežimu, bet ir iš turtingųjų buvo
tikimasi, kad jie keliaus pėsčiomis bent dalį kelio. Toks keliautojas
vadinamas piligrimu ir istorinėje turizmo literatūroje pažymima, jog
viduramžių piligrimas dažnai iškyla kaip modernaus turisto ir
keliautojo pirmtakas. Piligrimas parodomas kaip žmogus, kuris dėl
asmeninio pamaldumo ieškojo sakralios vietos ir savo kelione siekė
atgailos ir išsigelbėjimo; tokiai kelionei buvo tai, kad kelionėje
tekdavo išgyventi įvairius sunkumus.

Šiandien modernios technologijos žymiai palengvino piligrimo kelią į
tikslą. Visgi dar ir šiandien piligrimai gali tikėtis susidurti su
sunkumais kelyje, tačiau jų negalėtume prilyginti sunkumams,
kuriuos patirdavo viduramžių piligrimai.

Religinio turizmo ištakos



RELIGINIO TURIZMO 
TENDENCIJOS
Religinis turizmas pasaulyje



Religinis turizmas pasaulyje

Nolan and Nolan buvo vieni pirmųjų autorių, kurie atkreipė

dėmesį į religinį turizmą turizmo literatūroje. Jie pabrėžė, jog

religinis turizmas apima religines traukos vietas, piligrimines

šventoves (turistines ir ne turistines), ir festivalius-šventes- tose

vietose vyksta sąveika tarp pamaldžių piligrimų ir tarp

pasaulietinių turistų, ir pripažino, kad nesvarbu, kokia bebūtų tų

lankytojų motyvacija, jiems visiems reikia turizmo paslaugų,

kurios varijuoja nuo pačių bazinių iki tokių, kurias galima rasti ir

kituose kurortuose.

Religinės kelionės prisideda prie ekonominės vietovės

plėtros tose vietose, kurias lanko piligrimai, kadangi religinis

turizmas daro įtaką įvairių paslaugų, kurios tenkina tokių turistų

poreikius, atsiradimui. Taip pat ir šiandien, daugelyje religinių

vietų, pritraukiančių turistus (Santiago de Compostela,

Medjugorje, Lurdas) religinis turizmas yra pagrindinė

ekonomikos šaka.

UNESCO skaičiuoja, jog apie 60% pasaulio populiacijos

praktikuoja religiją ir šie tikintieji sudaro demografinį religinio

turizmo pagrindą, ir maždaug 20 procentų į Pasaulio paveldo

sąrašą įrašytų objektų turi ryšį su religiniu ar dvasiniu lauku.

UNWTO duomenimis, kiekvienais metais apie 
300 - 330 mln. turistų aplanko pasaulio 
religines vietoves, kas sudaro apie 600 mln. 
religinių ir dvasinių kelionių (vietinių ir 
tarptautinių) - daugiau nei 50% jų vyksta 
Azijoje, ir apie 40% Europoje.



Religinis turizmas pasaulyje

Peržiūrėjus oficialias Europos šalių turizmo

svetaines, galime matyti, jog iš 44 Europos šalių 16

savo svetainėse užsienio turistams pateikia

informacijos apie jų religinio turizmo objektus ir

vietoves.

Kaip matome iš skaičių aukščiau, Europa yra viena iš pagrindinių religinio

turizmo traukos vietovių pasaulyje.

Visgi religinis turizmas dažnai nėra pateikiamas kaip atskiras terminas.

Europos Komisijos 2016 metų pradžioje publikuotame tyrime “Pasirinkimai,

kurie labiausiai patinka europiečiams turizmo srityje” vykdytose visuomenės

apklausose vienas iš tikslų buvo suprasti, kokie svarbiausi kelionių motyvai

buvo europiečių tarpe 2015 metais. Tarp motyvų atsirado ir žodis “religiniai”,

tačiau jis buvo priskirtas kaip vienas iš aspektų, iliustruojančių “Kultūros”

motyvą. 26% apklausoje dalyvavusių europiečių pabrėžė, jog būtent kultūra

(taigi įtraukiant ir religinius motyvus) buvo jų keliones motyvuojantis

faktorius.

Europos Tarybos Kultūros Kelių programa, kurioje dalyvaujantys Kultūros

keliai apjungia įvairias Europos valstybes su bendra istorija ir paveldu, dalį

kelių taip pat sieja su religinio paveldo tema. Ir pirmasis Europos Tarybos

kultūros kelias, sertifikuotas 1987 metais, siejamas su religinio paveldo

tema- tai Šv. Jokūbo kelias (originalus pavadinimas- Santiago de

Compostela Pilgrim Routes). Be šio, tarp 38 dabar sertifikuotų Europos

Tarybos kelių, yra ir keletas kitų kelių, kurie tiesiogiai siejasi su religiniu

paveldu- pavyzdžiui, Šv. Olavo keliai, Via Francigena, Kliuni vienuolyno

vietos Europoje ir kiti.

Kaip matome, religinis turizmas praktikoje dažnai yra paslėptas po kultūrinio

turizmo sritimi. Tą matome ir Europos šalims komunikuojant religinį turizmą,

kaip turizmo sritį, savo oficialiuose turizmo puslapiuose.

Dalis šalių išskiria religinio turizmo skiltis, kita dalis šalių išskiria lankytinus

religinius objektus (daugiausiai bažnyčias ir vienuolynus) kultūrinio turizmo

kontekste.



learn

Religinis turizmas Europoje

Žemiau pateiktos septynios Europos šalys savo 

oficialiose turizmo svetainėse turi religinio/dvasinio 

turizmo skiltis ar išskiria žymias piligrimines vietas.

Žemiau pateiktas šių šalių sąrašas bei nuoroda, po kokiomis 

skiltimis jų svetainėse yra pateiktas religinio turizmo 

pasiūlymas:

Lenkija (Discover - Holy Places -Religious Travel)

Portugalija (What to do? - Religious Tourism)

Ispanija (What to Do? -The Way of St. James)

Bosnija-Hercegovina ( Where to Go? -Medugorje)

Italija- Vatikanas (Travel ideas - Religion and Spirituality)

Graikija (Where to go - Religion)

Kipras (Discover - Culture and Religion - Religious Routes)

Kitos devynios šalys savo 

svetainėse išskiria skiltis apie jų religinius 

objektus, dažniausiai bažnyčių ir 

vienuolynų objektus. 

Žemiau pateiktas šių šalių sąrašas bei nuoroda, po

kokiomis skiltimis jų svetainėse yra pateiktas religinių

objektų kaip kultūrinio turizmo pasiūlymas:

Slovakija- (Things to Do and See - Culture and sights -
Wooden Churches)
Estija (What to See & Do - History & Culture- Churches)
Moldova (Discover Moldova - Churches and Monasteries)
North Macedonia (Culture & Historical Heritage - Churches
and Monasteries)
Kosovo (What to see -Religious Monuments)
Serbija (Culture - Religious buildings)
Airija (Experiences/Things to Do -Christian Heritage)

https://www.poland.travel/en
https://www.visitportugal.com/en/experiencias/turismo-religioso
https://www.spain.info/en/
http://www.bhtourism.ba/eng/
http://www.italia.it/en/home.html
http://www.visitgreece.gr/
http://www.visitcyprus.com/
http://slovakia.travel/en
https://www.visitestonia.com/en
https://www.travel.md/
http://www.exploringmacedonia.com/
http://www.beinkosovo.com/
http://www.serbia.travel/
http://www.ireland.com/


Europoje religiniai turistai ir piligrimai lanko įvairias religines vietas. Vienas iš

populiarių tokio keliavimo būdų yra keliavimas piligriminiais keliais, kurių

kelionės tikslas yra aplankyti religinės asmenybės kapą, apsireiškimo vietą ar

pan. Tokių kelių Europoje galima rasti nuo pat šiaurės iki pietų šalių, o

žemiau minimi trys keliai yra ir Europos Tarybos Kultūros Keliai.

✓ Šiauriausias piligriminis kelias yra Norvegijoje, su atšakomis Švedijoje- tai Šv.

Olavo kelias, kuriuo religiniai turistai ir piligrimai keliauja į Trondheimo miestą

Norvegijos šiaurėje. Trondheime, Nidaros katedroje, XI a. buvo karūnuotas, o

vėliau ir palaidotas bei šventuoju paskelbtas norvegų karalius Olavas.

✓ Kitas, vienas populiariausių piligriminių kelių Europoje yra Šv. Jokūbo kelias,

kurio ispaniškuoju keliu kiekvienais metais praeina apie 300,000 piligrimų iš

viso pasaulio. Šv. Jokūbo kelias eina per keletą Europos šalių, o visi keliai veda

į Ispanijos šiaurės miestą Santiago de Compostela, kurio katedroje yra šv.

Jokūbo palaikai.

✓ Dar vienas populiarus, apie 200,000 piligrimų Italijoje sutraukiantis kelias yra

Via Francigena, kurio tikslas yra Roma, šv. Petro ir Pauliaus kankinystės vieta.

Russel (1999) teigimu didžiausius religinių turistų srautus sutraukiančios

vietovės yra susijusios su Biblijair Dievo Gailestingumo šventovę Krokuvoje-

Lagiewniki (Lenkija), kur, Koranu ir kitais šventais tekstais, arba su dvasiniais

nutikimais, tokiais kaip stebuklais ar vizijomis. Tą galime matyti ir Europoje,

kur milijonus religinių turistų ir piligrimų sutraukia vietos, kuriose buvo

apsireiškusi Marija. Tokių vietų taip pat kaip ir kelių yra įvairiose Europos

šalyse. Pačios populiariausios, daugiausiai lankytojų sutraukiančios ir

dažniausiai spaudoje minimos yra toliau išvardintos keturios vietovės:

• Medugorje (Bosnija ir Hercegovina) kasmet sutraukia apie 1 mln. piligrimų per

metus iš daugiau nei 100 šalių, tarp jų daugiausia iš Italijos ir Lenkijos;

• Portugalijos Fatimos šventovė 2017 m., Fatimai švenčiant šimtmetį, sulaukė 9.4

mln. piligrimų;

• Lenkijos Jasna Góra vienuolynas Częstochowa mieste kiekvienais metais

sutraukia daugiau nei 4 mln. Piligrimų;

• Lurdo šventovė Prancūzijoje skaičiuoja apie 6 mln. piligrimų kiekvienais

metais.

Kalbant apie gausius lankytojų skaičius, verta paminėti ią kiekvienais metais

aplanko 2 mln. piligrimų.

Šie skaičiai rodo, jog religinis turizmas turi potencialą pritraukti turistus iš viso

pasaulio, ir kartu tapti varikliu vietos ekonomikos vystymuisi.



learn

Apibendrinimas

Apibendrinant pirmąjį skyrių, religinio turizmo situacijos

apžvalga, derėtų išskirti religinio turizmo sąvoką, kuri

apibendrinama, kaip ne tik dvasinė ir religinė piligrimystė, bet ir

pasaulio, savęs pažinimas, religinių ir kultūrinių, gamtos objektų

lankymas, bendravimas, dalyvavimas įvairiuose renginiuose.

Tai kelionės būdas lydimas dvasinių, vidinių ir asmens

gerovės įsitikinimų.

Pasaulietiniai aspektai išplėtė religinės 

piligrimystės formą, atsirado religinio 

turizmo sąvoka. Taip pat svarbu akcentuoti, 

kad religinis turizmas yra nišinė turizmo 

rūšis, kuri susideda iš turizmo išteklių, 

transporto, apgyvendinimo, maitinimo ir kitų 

turizmui būdingų paslaugų.  

Ši turizmo rūšis savo turistus pagal jų motyvacijas gali skirti į tam

tikrus profilius, tačiau mūsų projekto rėmuose religinis turistas

apima ir piligrimus ir turistus, lankančius religinius objektus.

Religinio turisto sąvoka mūsų projekte apibrėžiama kaip: fizinis

asmuo, kuris religiniais, kultūriniais ar pažintiniais tikslais

keliauja po šalį ar į kitas šalis ir apsistoja bent vienai

nakvynei, lanko religinius traukos objektus ir naudojasi

visomis turizmo paslaugomis. Tai keliautojas, tiek pėsčiomis,

tiek kitais būdais aplankantis šventas vietas, susijusias su

tikėjimu ir religija.



learn

Apibendrinimas

Žinant, kad turizmo paslaugų rinka yra labai plati ir joje savo veiklą

vykdo įvairios specifikos rinkos dalyviai, tikslinga būtų akcentuoti,

kad religinio turizmo kaip ir turizmo rinkoje, pastarieji yra skirstomi į

vartotojus (turistus) ir gamintojus (paslaugų teikėjus).

Analizuojant turizmo rinkos dalyvius, turizmo rinka, pagal veiklos

rūšis ir specifiką, suskaidyta į dvi sekcijas : kelionių organizavimo

paslaugas ir kitas turizmo paslaugas. Paslaugos apima tokias

veiklas kaip, turistų informavimas, kelionės organizavimas,

transportavimas, maitinimas bei apgyvendinimas.

O, išsigryninus turizmo paslaugų teikėjų definicijas, išskirti tokie

galimi religinio turizmo rinkos dalyviai: gamintojai (paslaugų

teikėjai), kuriais gali būti privataus apgyvendinimo paslaugų

teikėjai, kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai, turizmo

paslaugų teikėjai, religinių paslaugų teikėjai, maitinimo paslaugų

teikėjai.

Vartotojai (turistai) – atsitiktiniai, nuolatiniai, svetimi klientai, kurie

priklausomai nuo savo poreikių renkasi tam tikras religinio turizmo

paslaugas.

Būtent vartotojų – klientų poreikiai gali būti:

▪ Apgyvendinimo

▪ saugumo

▪ Maitinimosi

▪ Darbo

▪ Poilsio

▪ Pramogų

▪ Neįgaliųjų klientų

▪ Vaikų priežiūros poreikiai



INFORMACINIAI ŠALTINIAI



Šaltiniai

OFICIALIOS INTERNETINĖS SVETAINĖS

• http://albania.al/activity/religious-sites/religious-sites/

• http://slovakia.travel/en/things-to-see-and-do/culture-and-sights/wooden-churches

• http://www.beinkosovo.com/religious-monuments/

• http://www.bhtourism.ba/eng/medugorje.wbsp

• http://www.exploringmacedonia.com/culture-historical-heritage.nspx

• http://www.italia.it/en/travel-ideas/religion-and-spirituality.html

• http://www.serbia.travel/culture/religious-buildings.665.html

• http://www.viafrancigena.com/fra_fr_e.htm
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