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Sąvokos ir trumpiniai 

Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

LR bendrasis planas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2002 m. 
spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1154  

ES Europos Sąjunga 

LR Lietuvos Respublika 

NP Nacionalinis parkas 

NTPP Nacionalinė turizmo plėtros 2010–2013 m. programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 
944 (Žin., 2007, Nr. 97-3939; 2010, Nr. 88-4636) 

SFMIS ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros 
sistema 

Sutartis 2013 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos 
turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimo paslaugų pirkimo – 
pardavimo sutartis Nr. 8-33 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir 
UAB „Ernst & Young Baltic“ 

Vertinimas Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros 
galimybių vertinimas 

ŪM Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
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Įvadas 

Ši galutinė vertinimo ataskaita parengta vykdant 2013 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos paramos 

poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimo paslaugų pirkimo–pardavimo 

sutartį Nr. 8-33 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir UAB „Ernst & Young Baltic (toliau – 

Sutartis). 

Atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus reikalavimus, galutinę vertinimo ataskaitą sudaro tokios 

pagrindinės dalys: 

► Įvadas; 

► Santrauka; 

► Vertinimo tikslas, uždaviniai ir metodai; 

► 2007–2013 m. ES paramos turizmo sričiai apžvalga; 

► ES paramos turizmo sričiai rezultatyvumo vertinimas; 

► ES paramos turizmo sričiai efektyvumo vertinimas; 

► ES paramos turizmo sričiai poveikio vertinimas; 

► ES paramą gavusių objektų pritaikomumo turizmui vertinimas; 

► Kompleksiniai turizmo maršrutai (įskaitant 2014–2020 m. finansuotinus turizmo objektus); 

► Išvados pagal vertinimo klausimus (įskaitant pasiūlymus dėl remiamų veiklų ir paramos 

formų); 

► Rekomendacijos. 

Šiose dalyse, kaip numatyta Sutartyje, pateikiamos pagrįstos ir argumentuotos Vertinimo išvados ir 

Vertinimo rekomendacijos pagal visus Techninėje specifikacijoje nurodytus Vertinimo klausimus. 

Ataskaitos prieduose yra pateikti turistinių maršrutų žemėlapiai, atliktų apklausų rezultatų 

apibendrinimai, turizmo srities planavimo dokumentų analizės ir skirtingų turizmo sričių analizės 

pagal planavimo prioritetus ir skirtą Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramą 

apibendrinimai. 
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Santrauka 

Lietuvos turizmo sektoriui ES struktūrinių fondų parama 2007–2013 m. programavimo periodu 

skiriama pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą (toliau – Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programa). Pagal šios programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, 

kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonių grupę 

„Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukuriant 

palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ parama dažniausiai buvo teikiama viešiesiems juridiniams 

asmenims, tačiau dalis lėšų buvo paskirstytos ir privataus sektoriaus subjektams. Bendrai projektų 

įgyvendinimui buvo numatyta ~867 mln. Lt paramos lėšų. Šios lėšos pagal šešias priemones 

paskirstytos viešosios turizmo infrastruktūros kūrimui ir gerinimui, viešųjų nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų pritaikymui turizmui, turizmo produktų plėtros, dalykinio turizmo ir turizmo 

rinkodaros skatinimui, informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidai bei privačių juridinių 

asmenų investicijų į turizmą skatinimui. 

Siekiant įvertinti ES struktūrinės paramos panaudojimą turizmo srityje ir jį tobulinti, buvo atliktas 

2007–2013 metų ES paramos Lietuvos turizmo sektoriuje panaudojimo vertinimas, taip pat buvo 

sudaryti patraukliausi turistiniai maršrutai, pasiūlytos priemonės turizmo srities projektams 

finansuoti 2014–2020 m. programavimo periodu, remiamos veiklos bei paramos formos. Parengtos 

išvados bei rekomendacijos dėl maršrutų, finansuotinų priemonių ir veiklų buvo derinamos su 

turizmo planavimo dokumentais, tokiais kaip Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

(toliau – LR bendrasis planas), Nacionalinė turizmo plėtros 2010–2013 m. programa (toliau – 

NTTP), Autoturizmo trasų ir vandens turizmo trasų specialusis planas ir kitais. 

 

ES paramos turizmo sričiai rezultatyvumo vertinimas 

Iki 2013 metų spalio mėnesio buvo išmokėta 74 % numatyto finansavimo ir įgyvendinta 80 % 

planuotų įgyvendinti turizmo srities projektų. Paramos išmokėjimo tempas ir apimtys pagal daugelį 

priemonių yra pakankami tam, kad laiku būtų panaudotas visas numatytas finansavimas, o 

planuojamų įgyvendinti projektų skaičius prognozuojama, kad bus viršytas. Dėl didesnio nei 

planuota projektų skaičiaus buvo daugiau pastatyta naujų ar sutvarkyta esamų turistų traukos 

objektų nei yra numatyta Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede. Taip pat planuojama, 

kad bus viršytas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytas rodiklis dėl naujų 

(tiesioginių) darbo vietų sukūrimo: Vertinimo duomenimis, šis rodiklis didžiąja dalimi jau yra 

pasiektas – sukurta ~97 % planuotų sukurti darbo vietų. Nepaisant to, kad rodikliai dėl naujų 

(tiesioginių) darbo vietų ir pastatytų naujų ar sutvarkytų esamų turistų traukos objektų turėtų būti 

pasiekti arba viršyti, dėl didelio projektų skaičiaus ir didelės paramos sklaidos, dalis turizmo objektų 

gali būti sutvarkyti nekompleksiškai. 
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ES paramos turizmo sričiai efektyvumo vertinimas 

ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumas buvo vertintas atsižvelgiant į pritrauktų turistų skaičių 

ir jų pritraukimui panaudotos paramos apimtis. Nors ES paramos panaudojimo efektyvumo rodikliai  

priklausomai nuo priemonės skiriasi, tačiau bendrai pagal visas priemones į ES lėšomis 

finansuotus objektus buvo pritraukta daugiau nei planuota turistų, kuriems pritraukti buvo skirta 

mažiau nei planuota lėšų. ES paramos turizmo sričiai panaudojimo efektyvumas gali būti 

padidintas didinant turizmo objektų tvarkymo kompleksiškumą. Dėl didelės paramos skaidos į 

atskirus objektus pritraukiama mažiau turistų, prastėja lėšų panaudojimo efektyvumo rodikliai. Ir 

atvirkščiai: ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumas yra didesnis, kai investuojama ne į 

pavienius geografiškai tarpusavyje nutolusius turizmo objektus, bet kai didelio turistinio potencialo 

teritorijos yra tvarkomos kompleksiškai. Be to, siekiant padidinti ES paramos turizmo sričiai 

efektyvumą, priemonės turėtų būti orientuotos į visapusišką objektų pritaikymą turizmui, o ne į 

atskiras veiklas, kurių finansavimas neužtikrina kompleksiškumo. Sąlygos padidinti ES paramos 

lėšų panaudojimo efektyvumą (tiek investicijų, tiek pritrauktų turistų prasme) taip pat būtų 

sudarytos stiprinant bendradarbiavimą tarp projektų vykdytojų (pvz., tarp skirtingų rajonų 

savivaldybių) ir stiprinant projektus įgyvendinančių viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimą 

su verslo atstovais. Tai leistų padidinti paslaugų turizmo objektuose pasiūlą ir pagerinti jų kokybę. 

 

ES paramos turizmo sričiai poveikio vertinimas 

45 savivaldybėse iš 53, kuriose buvo įgyvendintas bent vienas projektas, suplanuotos turizmo 

priemonės turėjo neutralų poveikį. Tikėtina, kad teigiamas poveikis nėra pastebimas todėl, kad 

projektų sklaida yra didelė, o suplanuotos priemonės nėra orientuotos į kompleksinę turizmo plėtrą. 

Kita nepastebimo poveikio priežastis gali būti susijusi su projektų veiklų specifika: dalies 

įgyvendintų projektų veikla buvo nukreipta ne į patrauklių turizmo produktų kūrimą, siekiant prisidėti 

prie turizmo plėtros ir pritraukti daugiau turistų, bet į objekto išsaugojimą ir atskirų infrastruktūros 

elementų sutvarkymą. 

Atskirų objektų sutvarkymas, nors ir nekompleksiškas, kai ES paramos lėšomis pastatytas ar 

sutvarkytas objektas yra naudojamas vietos bendruomenės poreikiams, turi teigiamą socialinį 

poveikį. Turizmo srities priemonių įgyvendinimas taip pat daro teigiamą įtaką nedarbo lygiui: tose 

savivaldybėse, kuriose buvo suplanuotos santykinai didesnės investicijos naujiems turizmo 

objektams pastatyti ar esamiems sutvarkyti, teigiami nedarbo lygio pokyčiai buvo reikšmingesni, 

t. y. nedarbo lygis arba mažėjo, arba didėjo mažiau, nei kitose savivaldybėse. 

ES paramos lėšos panaudojimas turizmo sektoriaus plėtrai sudaro galimybes pritraukti didesnius 

turistų srautus, sukurti naujų nišų verslui ir taip skatinti užsienio ir vietos investicijų augimą. 

Pritraukiamos užsienio šalių investicijos, didėjantis importas ir vartojimas prisideda prie šalies 

bendro vidaus produkto ir kartu ekonomikos augimo. 

Siekiant padidinti teigiamą ES paramos poveikį Lietuvos turizmo sektoriui, tikslinga didesnį dėmesį 

sutelkti į projektų įgyvendinimą didžiausio turistinio potencialo vietovėse, siekti kompleksiškai 

išnaudoti vietovių turizmo potencialą ir jau esamą turizmo infrastruktūrą.  
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ES paramos lėšomis finansuotų objektų pritaikomumo turizmui vertinimas 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatyta, kad įgyvendinus ES paramos lėšomis 

finansuojamas turizmo srities priemones bus pastatyti nauji ar sutvarkyti esami 85 turistų traukos 

objektai. Iki 2013 metų spalio mėnesio buvo įgyvendinti 135 projektai, ir pastatyta 190 naujų ar 

sutvarkyta esamų turistų traukos objektų. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama šio rodiklio reikšmė 

jau yra pasiekta, o dalis projektų vis dar yra įgyvendinami, tikėtina, kad bendras turizmui pritaikytų 

objektų skaičius bus kelis kartus didesnis, nei planuota. Daugiau nei 70 % visų finansuotų objektų 

jau faktiškai pritraukė turistų, todėl galima teigti, kad didžioji dalis objektų bent iš dalies yra pritaikyti 

turizmui. Tačiau dėl didelio įgyvendintų projektų skaičiaus ir ES paramos geografinės sklaidos, 

projektų pritaikomumas turizmui gali nukentėti, t. y. turistų traukos objektų sutvarkymas ir 

pritaikymas turizmui dėl lėšų trūkumo gali būti tik dalinis. Apklausos metu nustatyta, kad 26,7 % 

projektų vykdytojų mano, jog jų administruojamas objektas dar nėra visiškai pritaikytas turizmui, ir 

teigia, kad, jei suplanuotos priemonės būtų orientuotos į visišką objektų užbaigtumą ir 

pritaikomumą, o skiriama parama būtų labiau koncentruota, tuomet objektai būtų geriau pritaikyti 

turizmo reikmėms ir pritrauktų daugiau lankytojų. 

 

Kompleksiniai turistiniai maršrutai, finansuojami ir finansuotini turizmo objektai 

Atlikus turizmo sektoriaus analizę sudaryta 14 patraukliausių kompleksinių maršrutų didžiausio 

turistinio potencialo teritorijose (regionuose): 

► Vilnius – Kernavė; 

► Vilnius – Trakai; 

► Vilnius – Medininkai; 

► Druskininkai – Liškiava – Merkinė; 

► Merkinė – Marcinkonys; 

► Klaipėda – Palanga (Šventoji) – Kretinga; 

► Klaipėda – Nida; 

► Klaipėda – Šilutė – Rusnė; 

► Kaunas – Rumšiškės – Birštonas; 

► Kaunas – Raudondvaris – Jurbarkas; 

► Kaunas – Zapyiškis – Gelgaudiškis; 

► Plateliai – Plungė; 

► Molėtai – Anykščiai; 

► Ignalina – Zarasai. 

 

Prioritetiniai turizmo produktai pagal vietoves: 

► Kultūrinis turizmas (ir autoturizmo trasų infrastruktūra): Vilnius–Trakai–Kernavė–Medininkai, 

Klaipėda – Palanga (Šventoji) – Kretinga– Neringa – Šilutė – Rusnė, Kaunas – Jurbarkas, 

Plungė – Plateliai. 

► Dviračių turizmas: Vilnius – Trakai, Druskininkai – Merkinė, Pajūrio dviračių trasa, 

Panemunės dviračių trasa (Kaunas – Zapyškis – Kulautuva – Raudondvaris – Kaunas). 
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► Vandens turizmas: Baltijos jūra, Kuršių ir Kauno marios, Platelių ir Galvės ežerai, 

nacionalinės vandens turizmo trasos: Neris, Nemunas, Aukštaitijos ežerynas, Šventosios 

turistinė trasa (su Antalieptės mariomis ir Sartų ežeru), Merkys. 

► Ekologinis turizmas: Dzūkijos nacionalinis parkas (traukos vietovė Marcinkonys), Kuršių 

nerijos nacionalinis parkas (traukos vietovė Neringa), Nemuno deltos regioninis parkas 

(traukos vietovės Ventė ir Rusnė), Žemaitijos nacionalinis parkas (traukos vietovė Plateliai). 

► Žiemos aktyvus poilsis (Anykščiai ir Ignalina). 

► Sveikatos turizmas (Vilnius, Trakai, Druskininkai, Neringa, Palanga, Šventoji, Kaunas, 

Birštonas, Ignalina, Anykščiai). 

► Dalykinis (konferencijų) turizmas (Vilnius). 

 

Finansuotini turizmo produktai 

Lietuvos turizmo produktai, atitinkantys naujosios ES turizmo politikos ir nacionalinius turizmo 

planavimo prioritetus yra kultūrinis turizmas, aktyvus poilsio turizmas, sveikatos turizmas, dalykinis 

(konferencijų) turizmas. Vykdant interviu ir apklausas nustatyta, kad patraukliausi Lietuvos turizmo 

produktai yra kultūrinis ir aktyvaus poilsio turizmas. Respondentų nuomone, didžiausius turistų 

srautus pritraukia kultūros paveldas, muziejai. Manome, kad turizmui svarbiausi šie kultūros ir 

gamtos ištekliai: UNESCO pripažinimą turintys objektai (vietovės), nacionalinės svarbos kultūros 

paveldas, lankomiausi muziejai, saugomos teritorijos ir unikalus kraštovaizdis. 

Nacionalinėje turizmo plėtros programoje išskirti 7 prioritetiniai turizmo plėtros regionai: 

► Pajūrio; 

► Žemaitijos aukštumų; 

► Nemuno žemupio; 

► Rytų Aukštaitijos ežerų; 

► Vilniaus; 

► Pietų Dzūkijos miškų; 

► Kurortų ir kurortinių teritorijų (Anykščiai ir Birštonas). 

Atlikta turizmo sektoriaus analizė parodė, kad tarptautiniam turizmui patraukliausi yra pajūrio, 

Vilniaus ir pietų Dzūkijos miškų regionai, nacionaliniam – Nemuno žemupio, Rytų Aukštaitijos 

ežerų, Žemaitijos aukštumų regionai, Birštono kurortas ir Anykščių kurortinė teritorija. 

Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas kultūrinio turizmo plėtrai, 

numatytos 4 regionuose: Pajūrio, Vilniaus, Žemaitijos aukštumų ir Nemuno žemupio. ES parama 

2007–2013 m. laikotarpiu viešųjų ir privačių kultūros paveldo objektų pritaikymo turizmui 

projektams buvo skiriama valstybės ir regionų projektų planavimo ir konkurso atrankos būdu. 

Įvertinus ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuotų nekilnojamųjų kultūros vertybių 

geografinį pasiskirstymą, nustatyta, kad didžioji dalis (~60 %) turizmui pritaikytų kultūros paveldo 

vertybių yra prioritetinėse turistinėse vietovėse, tačiau didelė dalis šių objektų nėra visiškai 

užbaigti, neteikiamos kompleksinės turizmo paslaugos, daugiau lėšų investuota į pačią 

infrastruktūrą, o ne į paslaugų kokybės gerinimą. Kaip geros praktikos pavyzdys gali būti išskirta 
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Pakruojo dvaro sodyba, Kurtuvėnų dvaro sodyba, Užutrakio dvaro sodyba. Siekiant, kad ES 

parama kultūrinio turizmo vystymui būtų racionaliai panaudojama ir prisidėtų prie atvykstamojo ir 

vietinio turizmo rodiklių gerinimo, nacionalinės reikšmės turistiniai maršrutai turi būti vystomi 

didžiausio turistinio potencialo teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinius turizmo prioritetus ir ES 

lėšomis tvarkytų turizmo objektų baigtumą. Tik visiškai sutvarkyti ir kompleksines paslaugas 

turistams teikti pritaikyti kultūros paveldo objektai (pastatai, paslaugos, parkai, privažiavimas, 

ženklai ir t.t.) sukurs turistinės traukos centrus, sudarys sąlygas laisvalaikio praleidimui, juose 

organizuojami renginiai didins vietovės turistinį patrauklumą ir formuos turistų srautus (Medininkų 

pilis, Panemunės pilis, Sapiegų rūmai ir kt.). Svarbiausiais vaidmuo šiuo atveju tenka viešosios ir 

privačios partnerystės projektų įgyvendinimui (Pakruojo dvaro sodybos sutvarkymo projektas gali 

būti išskirtas kaip gerosios praktikos pavyzdys). 

Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas aktyvaus poilsio plėtrai, 

numatytos visuose 7 regionuose. Visos šios vietovės apima svarbiausius Lietuvos gamtos išteklius 

ir svarbiausias saugomas teritorijas. Tačiau būtina pažymėti, kad aktyvaus turizmo produktai 

dažniausiai yra sezoniniai ir turistų susidomėjimo sulaukia gegužės–rugsėjo mėnesiais. 

Prioritetinės aktyvaus poilsio rūšys yra dviračių, vandens, ekologinis (pažintinis) turizmas, žiemos 

aktyvus poilsis. Aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūra yra susijusi su vandens, dviračių ir pėsčiųjų 

trasomis, slidinėjimo infrastruktūra. Didžiausią turistinį potencialą aktyvaus poilsio plėtrai turi didieji 

Lietuvos miestai, kurortai ir saugomos teritorijos. ES parama 2007–2013 m. laikotarpiu aktyvaus 

poilsio plėtros projektams buvo skiriama valstybės ir regionų projektų planavimo būdu. Didžioji 

dalis aktyvaus turizmo projektų įgyvendinta didžiausio turistinio potencialo regionuose. ES lėšomis 

įgyvendintų projektų vertinimas parodė, kad vandens ir dviračių turizmo trasų infrastruktūra 

įrengiama fragmentiškai, trūksta institucijų bendradarbiavimo ir nacionalinių turizmo planavimo 

dokumentų sprendinių įgyvendinimo. Kaip geros praktikos pavyzdžiai gali būti išskirti „Snow“ 

arena, Lietuvos žiemos sporto centro, Šaltojo karo muziejaus projektai. Trūksta iniciatyvų dėl tokių 

projektų, kaip Pajūrio dviračių trasa ar Nemuno vandens kelias, ir jų įgyvendinimo. Siekiant, kad 

ES parama būtų naudojama pagal darnaus turizmo principus, nacionalinės reikšmės turistiniai 

maršrutai turi būti vystomi didžiausio turistinio potencialo teritorijose, atsižvelgiant nacionalinius 

turizmo prioritetus (LR bendrasis planas, Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas), 

todėl aktyvaus poilsio prioritetai yra tarptautinių „EuroVelo“ 10 ir 11 trasų infrastruktūra, 

nacionalinės vandens turizmo trasos, žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūra. Svarbiausiais 

vaidmuo šiuo atveju tenka bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus bei tarp 

skirtingose savivaldybėse veikiančių viešojo sektoriaus subjektų projektams. 

Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas sveikatos turizmo plėtrai, 

numatytos 5 regionuose (išskyrus Plungės – Telšių ir Rytų Aukštaitijos ežerų). Sveikatos turizmo 

produktai mažina sezoniškumo įtaką turizmui ir turistų pritraukia ištisus metus. Daugiausia projektų 

2007–2013 m. laikotarpiu inicijavo ir įgyvendino verslo subjektai, kai projektai buvo atrenkami 

konkurso būdu. Daugiausia su sveikatos turizmu susijusių projektų įgyvendinta Druskininkuose ir 

pajūrio regione (Klaipėdoje ir Palangoje). Siekiant paskatinti sveikatos turizmo paslaugų eksportą ir 

gerinti ne infrastruktūrą, o paslaugų kokybę, didžiausiais dėmesys turi būti skiriamas 

bendradarbiavimo turizmo sektoriuje skatinimui, remiant teminių tinklų ar klasterizacijos procesus. 

Prioritetinės sveikatos turizmo traukos vietovės yra kurortai ir didieji Lietuvos miestai. 
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Prioritetas dalykinio (konferencijų) turizmo plėtrai numatytas tik Vilniaus regione. Tačiau ES 

parama 2007-2013 m. laikotarpiu skirta ne tik Vilniaus, bet ir Pajūrio regionui bei Druskininkų 

kurortui. ES lėšomis įrengiamos nedidelės konferencijų salės viešbučiuose, kultūros paveldo ir 

kituose objektuose, tačiau Lietuvoje trūksta išskirtinėse vietose esančių ir didelių kongresų 

(konferencijų) centrų, kurie talpintų 3000-5000 dalyvių (įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugas). Siekiant paskatinti konferencijų turizmo paslaugų eksportą ir gerinti ne infrastruktūrą, o 

paslaugų kokybę, didžiausiais dėmesys turi būti skiriamas bendradarbiavimo turizmo sektoriuje 

skatinimui, remiant tematinių tinklų ar klasterizacijos procesus. Įvertinus pasiekiamumo galimybes 

ir turizmo paslaugų išvystymo lygį, ateityje prioritetinėmis konferencijų turizmo vietovėmis galėtų 

būti ne tik Vilnius, bet ir Lietuvos kurortai, Kaunas, Klaipėda. 

2014-2020 m. programavimo periodu pagrindiniai turizmo vystymo tikslai, susiję su kultūriniu ir 

aktyvaus poilsio turizmu, turėtų būti nukreipti į kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą, tradicijų ir 

šiuolaikinės kultūrinės veiklos pristatymą, prisijungimą prie Europos turistinių kelių (EuroVelo 

trasos, parkų, piligrimų ir kt.). Atrenkant finansuotinus turizmo objektus, didžiausią dėmesį 

rekomenduojama skirti objektams, kurie atitinka nacionalinius turizmo plėtros prioritetus, yra įtraukti 

į valstybines programas, yra šalia nacionalinių autoturizmo, vandens turizmo ir dviračių turizmo 

trasų, plėtra numatyta savivaldybių bendruosiuose, strateginiuose planuose ar parkų tvarkymo 

planuose. 
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1. Vertinimo tikslas, uždaviniai ir metodai 

Pagrindinis vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą turizmo srityje, 

nustatant paramos poveikį, tikslingumą, investicijų prioritetus 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu. 

Vertinimo uždaviniai: 

1. Įvertinti 2007–2013 m. ES paramos panaudojimo rezultatyvumą, efektyvumą ir poveikį 

(įtaką) turizmo sektoriaus augimui. 

2. Sudaryti patraukliausius turistinius maršrutus vietos ir užsienio turistams didžiausio 

turistinio potencialo teritorijose, kurios išskirtos Nacionalinėje turizmo plėtros programoje. 

3. Atsižvelgiant į sudarytus turizmo maršrutus, pasiūlyti 2014–2020 m. turizmo priemones, 

remiamą veiklą ir paramos formas pagal kiekvieną iš priemonių. 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimo metu 

buvo taikomi šie kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: 

1. Pirminių ir antrinių šaltinių informacijos analizė. Pirminių ir antrinių šaltinių informacijos 

šaltinių analizė yra kokybinis vertinimo metodas, kuris buvo taikomas siekiant nustatyti 

priežastinius – pasekminius ryšius ir geriau suprasti Vertinimo kontekstą. Tarp analizuotų 

dokumentų ir duomenų buvo Lietuvos ir ES strateginiai dokumentai, ES struktūrinės paramos 

kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) ir Statistikos 

departamento duomenys, Kultūros paveldo departamento, ŪM, LVPA ir kitų ES paramą 

administruojančių institucijų dokumentai ir duomenys apie projektų finansavimą ir įgyvendinimą.  

2. Interviu. Interviu (kokybinis vertinimo metodas) buvo vykdomi su turizmo srityje veikiančių ir 

už ES paramos administravimą atsakingų institucijų atstovais, siekiant išsiaiškinti nuomonę įvairiais 

su Vertinimu susijusiais klausimais. Interviu duomenys buvo naudojami rengiant atsakymus į 

Vertinimo klausimus, formuluojant išvadas bei rekomendacijas. 

3. Apklausa. Apklausa yra kiekybinis duomenų rinkimo metodas, kurį taikant buvo apklausiamos 

dvi respondentų grupės: projektų vykdytojai ir organizacijos bei institucijos veikiančios turizmo 

sektoriuje (turizmo informacijos centrai, kelionių organizatoriai). Vykdant apklausas buvo siekiama 

surinkti duomenis apie ES paramos lėšomis finansuojamų turizmo objektų užbaigtumą ir 

pritaikomumą turizmui, taip pat buvo siekiama išsiaiškinti respondentų nuomonę dėl su turizmo 

srities priemonėmis ir projektų įgyvendinimu susijusių problemų, galimų jų sprendimo būdų bei 

priemonėmis suplanuotų veiklų atitikimo visuomenės poreikiams. 

4. Atvejo studijos. Atvejo studijų metodas buvo taikomas siekiant atlikti detalią atskirų ES 

paramos panaudojimo atvejų (projektų) analizę ir išskirti gerosios praktikos pavyzdžius. Vykdant 

Vertinimą buvo atlikta dviejų gerosios praktikos pavyzdžių – ES paramos lėšomis finansuotų 

turizmo srities projektų – analizė. 

5. Poveikio vertinimo modelis. ES paramos poveikio turizmui vertinimas buvo atliktas remiantis 

sukurtu poveikio vertinimo modeliu. 

6. Ekspertinis vertinimas. Išvadoms, atsakymams į Vertinimo klausimus ir pasiūlymams bei 

rekomendacijoms rengti taikytas kokybinis vertinimo metodas – ekspertinis vertinimas.  
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2. 2007–2013 M. ES PARAMOS TURIZMO SRIČIAI APŽVALGA 

Lietuvos turizmo sektoriui ES struktūrinių fondų parama 2007–2013 m. skiriama pagal Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programą. Parama teikiama viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims 

įvairiems projektams įgyvendinti: aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimo, kultūros paveldo ir 

nacionalinės svarbos turizmo objektų tvarkymo projektams, turizmo rinkodaros ir regioniniams 

turizmo projektams, taip pat privačioms turizmo investicijoms skatinti. 

Parama turizmui teikiama pagal tokias Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 

„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 

plėtrai“ priemonių grupės „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas naudojant gamtos išteklius, 

kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ priemones: 

► VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra; 

► VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms; 

► VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo projektai; 

► VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo 

rinkodaros skatinimas; 

► VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose; 

► VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas. 

Šioms priemonėms Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje yra numatyta daugiau nei 867 mln. 

litų, už kuriuos planuota įgyvendinti 168 projektus ir sukurti 85 naujus ar sutvarkyti esamus turistų 

traukos objektus. Be to, planuota, kad naujų turizmo objektų sukūrimas ar esamų sutvarkymas leis 

pritraukti daugiau kaip 303 mln. Lt privačių investicijų, bus sukurta daugiau kaip 550 naujų darbo 

vietų, taip pat suorganizuota 50 tarptautinių renginių, o turizmo objektuose apsilankys daugiau kaip 

1,6 mln. turistų. Detalesnė informacija apie pagal kiekvieną priemonę planuojamus pasiekti 

rodiklius pateikta lentelėje žemiau. 
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1 lentelė. Apibendrinta informacija apie ES paramos priemones turizmo sričiai. 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės tikslas Numatoma parama Galimi pareiškėjai 
Numatytas 

finansavimas, Lt
1
 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Siekiama rodiklio 
reikšmė (2015 metais) 

VP3-1.3-ŪM-01-V 
Ekologinio 
(pažintinio) 
turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos 
gerinimo 
infrastruktūros 
kūrimas ir plėtra 

Skatinti viešosios 
turizmo 
infrastruktūros, 
skirtos ekologiniam 
(pažintiniam), 
aktyvaus poilsio 
turizmui plėtoti ir 
sveikatai gerinti, 

kūrimą ir plėtrą 

Pagal priemonę parama 
teikiama viešosios ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimo ir 
plėtros projektams Lietuvos 

regionuose skatinti. 

Pareiškėjai: valstybės ir 
savivaldybių biudžetinės įstaigos, 
viešieji juridiniai asmenys, kurių 
nors vienas dalyvis yra valstybės 

ar savivaldybės biudžetinė įstaiga  

200 148 981 ► pritraukta privataus 
finansavimo lėšų 

► 14 mln. litų 

► sukurtos naujos darbo vietos 
(tiesioginės): vyrai / moterys 

► 54 vyrams 
54 moterims 

► pritraukta turistų per 3 metus 
po projekto įgyvendinimo 

► 216 000 turistų 

► sukurti nauji ar sutvarkyti 

esami turistų traukos objektai 

► 15 objektų 

► projektai ► 34 projektai 

VP3-1.3-ŪM-02-V 
Viešųjų 
nekilnojamųjų 
kultūros paveldo 
objektų 
kompleksiškas 
pritaikymas 

turizmo reikmėms 

Kompleksiškai 
pritaikyti turizmui 
viešuosius 
nekilnojamuosius 
kultūros paveldo 

objektus 

Pagal priemonę numatoma 
parama svarbios kultūrinės 
vertės viešiesiems 
nekilnojamiesiems kultūros 
paveldo objektams pritaikyti 
turizmo reikmėms, ypač 
pabrėžiant privačių 
investicijų pritraukimo į 
turizmą skatinančių paslaugų 
komercinę veiklą minėtuose 

objektuose svarbą. 

Pareiškėjai: valstybės ir 
savivaldybių biudžetinės įstaigos, 
viešieji juridiniai asmenys, kurių 
nors vienas dalyvis yra valstybės 
ar savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Partneriai: juridiniai asmenys 

275 219 960 ► pritraukta privataus 
finansavimo lėšų 

► 19 mln. litų 

► sukurtos naujos darbo vietos 
(tiesioginės): vyrai / moterys 

► 75 vyrams 
75 moterims 

► pritraukta turistų per 3 metus 
po projekto įgyvendinimo 

► 319 000 turistų 

► sukurti nauji ar sutvarkyti 
esami turistų traukos objektai 

► 27 objektai 

► projektai ► 50 projektų 

VP3-1.3-ŪM-03-V 
Nacionalinės 
svarbos turizmo 

projektai 

Skatinti dalykiniam 
turizmui, tarptautinių 
renginių 
organizavimui 
reikalingos 
infrastruktūros 
plėtrą. 

Priemonė numato paramą 
nacionalinės svarbos turizmo 
infrastruktūros kūrimo ir 
plėtros projektams 

įgyvendinti. 

Pareiškėjai: valstybės ir 
savivaldybių biudžetinės įstaigos, 
juridiniai asmenys, kurių nors 
vienas dalyvis yra valstybės ar 

savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Partneriai: juridiniai asmenys 

111 452 690 ► pritraukta privataus 
finansavimo lėšų 

► 12 mln. litų 

► sukurtos naujos darbo vietos 
(tiesioginės): vyrai / moterys 

► 50 vyrams 
50 moterims 

► pritraukta turistų per 3 metus 
po projekto įgyvendinimo 

► 400 000 turistų 

► suorganizuota tarptautinių 
renginių per 3 metus po 

projekto įgyvendinimo 

► 50 renginių 

► pastatyti nauji objektai ► 3 objektai 

► projektai ► 6 projektai 

VP3-1.3-ŪM-04-V 
Turizmo 
informacinių 
paslaugų ir 
infrastruktūros 
plėtra ir turizmo 
rinkodaros 

skatinimas 

Skatinti turizmo 
rinkodarą ir vykdyti 
informacijos apie 
turizmo galimybes 
Lietuvoje sklaidą. 

Priemonė numato paramą 
nacionalinių turizmo 
maršrutų, turizmo trasų ir 
unikalių objektų rinkodarai, 
nacionalinės turizmo 
informacijos sistemos plėtrai, 
stendų, ženklų, techninių 

projektų parengimui ir kt. 

Pareiškėjai: Valstybinis turizmo 
departamentas prie Ūkio 
ministerijos, savivaldybės 
administracija arba turizmo (ir 
verslo) informacijos centras  

Partneriai: valstybės ir 
savivaldybių biudžetinės įstaigos, 
viešieji juridiniai asmenys, kurių 
savininko (dalininko) teises ir 
pareigas įgyvendina valstybės ar 
savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

asociacijos 

43 338 413 ► pritraukta turistų per 3 metus 
po projektų įgyvendinimo 

► 400 000 turistų 

► įgyvendintos rinkodaros 
priemonės 

► 232 priemonės 

► projektai ► 23 projektai 

VP3-1.3-ŪM-05-R 
Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir 
paslaugų plėtra 

regionuose 

Skatinti turizmo 
produktų ir 
viešosios turizmo 
infrastruktūros 

plėtrą regionuose. 

Pagal priemonę parama 
numatoma viešosios turizmo 
infrastuktūros įrengimui, 
viešųjų nekilnojamųjų 
kultūros paveldo objektų 
tvarkomiesiems statybos 
darbams, infrastruktūros 
statinių projektavimui, 

rinkodaros priemonėms ir kt. 

Pareiškėjai: savivaldybių 
biudžetinės įstaigos, viešieji 
juridiniai asmenys, kurių nors 
vienas dalyvis yra valstybė ar 

savivaldybės 

Partneriai: juridiniai asmenys 

70 000 000 ► pritraukta privataus 
finansavimo lėšų 

► 4 mln. litų 

► sukurtos naujos darbo vietos 
(tiesioginės): vyrai / moterys 

► 10 vyrams 
10 moterims 

► pritraukta turistų per 2 metus 
po projekto įgyvendinimo 

► 100 000 turistų 

► sukurti nauji ar sutvarkyti 
esami turistų traukos objektai 

► 20 objektų 

► įgyvendintos rinkodaros 
priemonės 

► 10 priemonių 

► projektai ► 15 projektų 

VP3-1.3-ŪM-06-K 
Turizmo paslaugų 
(produktų) 
įvairovės plėtra ir 
turizmo paslaugų 
kokybės 

gerinimas 

Skatinti privačių 
juridinių asmenų 
investicijas į 

turizmą. 

Pagal priemonę parama 
numatoma privačių kultūros 
objektų, turistinės klasės 
infrastruktūros, ekologinio 
(pažintinio), aktyvaus poilsio 
turizmo infrastruktūros ir kt. 
statybos ir rekonstravimo 
darbams ir šią veiklą 
papildančioms rinkodaros 
priemonėms. 

Privatieji juridiniai asmenys  167 097 634 ► pritraukta privataus 
finansavimo lėšų 

► 254,4 mln. litų 

► sukurtos naujos darbo vietos 
(tiesioginės): vyrai / moterys 

► 90 vyrams 
90 moterims 

► pritraukta turistų per 3 metus 

po projekto įgyvendinimo  

► 180 000 turistų 

► įgyvendintos rinkodaros 
priemonės 

► 10 priemonių 

► sukurti nauji ar sutvarkyti 
esami turistų traukos objektai 

► 20 objektų 

► projektai ► 40 projektų 

IŠ VISO: 867 257 678  

Šaltinis. 2008 m. liepos 23 dienos LR vyriausybės nutarimas Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (2013-08-28 redakcija)

                                              
1 ES parama ir LR valstybės biudžeto lėšos. 
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3. ES paramos turizmo sričiai rezultatyvumo vertinimas 

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos turizmo sričiai rezultatyvumas yra vertinamas analizuojant 

planuotas ir faktines šių priemonių lygmens rodiklių reikšmes: 

► finansavimo apimtys; 

► įgyvendintų projektų skaičius; 

► sukurtų darbo vietų skaičius; 

► pastatytų naujų ar sutvarkytų esamų turistų traukos objektų skaičius; 

► suorganizuotų tarptautinių renginių skaičius. 

Analizės laikotarpis apima laikotarpį nuo priemonių įgyvendinimo pradžios iki 2013 spalio mėnesio. 

Projektų finansavimas ir įgyvendinimas 

Vertinant ES paramos lėšomis finansuojamų priemonių rezultatyvumą yra tikslinga atsižvelgti į 

projektų vykdytojams pagal kiekvieną iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatytų 

turizmo srities priemonių išmokėtų lėšų apimtį, lyginant su numatytu finansavimu, ir į baigtų 

projektų skaičių, lyginant su planuotų įgyvendinti projektų skaičiumi. Žemiau esančioje lentelėje 

pateikti tokiai analizei reikalingi duomenys. 
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2 lentelė. Finansavimo apimtys ir projektų skaičius pagal turizmo srities priemones 

Rodiklis 

 

 

 

Priemonė 

Numatytas 

finansavimas, Lt2 

Skirtas 

finansavimas, Lt3 

Išmokėtos 

lėšos, Lt4 

Išmokėtų 

lėšų dalis 
nuo 

numatyto 

finansavimo 

Planuojamų 

įgyvendinti 

projektų 

skaičius5 

Patvirtintų 
projektų 

skaičius 

Baigtų 
projektų 

skaičius 

Baigtų projektų 

dalis nuo 

planuojamų 
įgyvendinti 

projektų 
skaičiaus 

Patvirtintų 

projektų dalis 

nuo planuojamų 
įgyvendinti 

projektų 
skaičiaus 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio) 
turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos 

gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra 
200 148 981 185 373 954 136 244 906 68% 34 41 14 41% 121% 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamų 

kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms 
275 219 960 264 670 131 197 054 187 72% 50 68 25 50% 136% 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai 
111 452 690 112 053 718 107 603 803 97% 6 7 3 50% 117% 

VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo informacinių 

paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo 

rinkodaros skatinimas 
43 338 413 36 174 107 22 466 282 52% 23 28 12 52% 122% 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose 
70 000 000 66 011 891 52 178 839 75% 15 105 57 380% 700% 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 

paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės gerinimas 

167 097 634 163 657 236 122  003 537 73% 40 60 24 60% 150% 

Iš viso: 867 257 678 827 941 039 637 551 556 74% 168 309 135 80% 184% 

Šaltinis: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas ir 2013 m. spalio mėn. SFMIS duomenys 

                                              
2 ES parama ir LR valstybės biudžeto lėšos. 
3 ES parama ir LR valstybės biudžeto lėšos. 
4 ES parama ir LR valstybės biudžeto lėšos. 
5 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede nurodyta planuojama pasiekti rodiklio reikšmė. 
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Išvados: 

► Paramos išmokėjimo tempas ir apimtys pagal daugelį priemonių yra pakankamos, 

siekiant laiku panaudoti visą numatytą finansavimą. Visoms 6 turizmo srities 

priemonėms bendrai yra numatytas didesnis, nei 867 mln. Lt finansavimas, o per analizuotą 

laikotarpį jau išmokėta daugiau kaip 637 mln. Lt (t. y. ~74 % viso numatyto finansavimo). 

Didžiausia dalis numatyto finansavimo yra išmokėta pagal priemones VP3-1.3-ŪM-03-V 

„Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ ir VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, atitinkamai 97 % ir 75 %. Mažiausiai – 52 % 

viso numatyto finansavimo – išmokėta pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-04-V „Turizmo 

informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“. Tai yra 

vienintelė priemonė, pagal kurią projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudaryta 

už mažesnę sumą, nei planuota, tačiau, jei bus patvirtintos šiuo metu vertinamos 3 

paraiškos, skirto finansavimo apimtys taip pat viršys planuotą sumą. Pagal visas kitas 

priemones projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudaryta už didesnę sumą, nei 

buvo planuota. 

► Bendras įgyvendintų projektų skaičius baigus finansuojamų projektų įgyvendinimą 

turėtų viršyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytą skaičių. 

Bendrai per analizuotą laikotarpį buvo įgyvendinti 135 projektai, t. y. 80 % Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priede numatyto planuojamų įgyvendinti projektų skaičiaus. 

Jei bus įgyvendinti visi patvirtinti projektai, planuotas projektų skaičius bus viršytas 184 %. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu bendrai pagal visas priemones yra įgyvendinam i 139 

projektai, planuotas rodiklis turėtų būti reikšmingai viršytas. Daugiausia projektų (57) yra 

įgyvendinta pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose“. Mažiausiai baigtų projektų (procentine išraiška nuo bendro 

planuotų įgyvendinti projektų skaičiaus) yra pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio 

(pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. 

Pagal visas priemones patvirtintų projektų skaičius viršija planuotų įgyvendinti projektų 

skaičių. Itin reikšmingai didelis skirtumas yra pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios 

turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“: parama skirta 7 kartus didesniam 

projektų skaičiui, nei buvo planuota. 

► Dėl didesnės nei planuota paramos sklaidos tarp turizmo objektų kyla rizika, kad 

objektai nebus sutvarkyti kompleksiškai. ES struktūrinės paramos lėšos 2007–2013 m. 

buvo skirtos ne tik didžiausio turistinio potencialo teritorijose esantiems, bet visoje Lietuvoje 

išsidėsčiusiems turizmo objektams. Bendras projektų skaičius yra didesnis nei planuota 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, todėl vidutinė vieno projekto vertė yra 

mažesnė, ir atitinkamai vidutinė turizmo objekte atliktų darbų apimtis yra mažesnė. Pagal 

priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra 

regionuose“ planuotų įgyvendinti projektų skaičiaus rodiklis jau yra pasiektas (parama jau 

skirta 105 projektams) ir viršytas kelis kartus, nors išmokėta tik 75 % numatyto finansavimo. 

Dėl didesnio finansuojamų projektų skaičiaus jų apimtys yra mažesnės. Didesnė nei 

planuota paramos sklaida kelia riziką, kad turizmo objektai nebus tvarkomi kompleksiškai ir 

tik iš dalies pritaikomi turizmui. 
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Toliau analizuojamas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimas prioritetiniuose 

turizmo plėtros regionuose pagal prioritetinius turizmo produktus: 

► kultūrinis turizmas; 

► aktyvaus poilsio turizmas; 

► sveikatos turizmas; 

► dalykinis (konferencijų) turizmas. 

 

Kultūrinis turizmas yra svarbiausias stimulas ir galimybė išlaikyti didžiulę istorinę ir meninę vertę 

turinčius paveldo objektus, todėl jie turi būti pritaikyti lankytojams (sukuriama reikiama aplinkos ir 

eksponavimo infrastruktūra), juose turi būti teikiamos turizmo paslaugos ir geriau tenkinami 

keliautojų poreikiai. 

Kultūros paveldo pritaikymas turizmui bei viešiesiems poreikiams sudaro sąlygas organizuoti 

kultūrinio turizmo, dalykinio turizmo, poilsio veiklą ir skatina regionų plėtrą. Kultūros paveldo 

objektai, pritaikyti turizmui, sukuria turistinės traukos centrus, sudaro sąlygas laisvalaikiui praleisti, 

juose organizuojami renginiai didina regionų ir Lietuvos turistinį patrauklumą, formuoja turistų 

srautus. 

Nacionalinėje turizmo plėtros programoje nurodoma, kad kultūrinį turizmą sudaro kultūros paveldo 

objektų (pilys, bažnyčios, vienuolynai, senamiesčiai, muziejai ir meno galerijos bei kiti) ir miestų 

lankymas (kultūros objektai, kultūriniai renginiai, tautinės tradicijos, amatai). Kultūrinio turizmo 

plėtra numatyta šiose didžiausio turistinio potencialo teritorijose: 

► Vilniaus regione; 

► Pajūrio regione; 

► Nemuno žemupio regione; 

► Žemaitijos aukštumų regione. 

Turizmo planavimo dokumentuose pažymima, kad dauguma paveldo objektų yra blogos arba net 

avarinės būklės, nepritaikyti viešiesiems poreikiams ir turizmui. Kultūriniai turizmo ištekliai yra 

vienas iš svarbiausių konkurencinių pranašumų, siekiant pritraukti turistus ir padidinti ekonominę 

turizmo naudą. Kultūros paveldo objektų restauravimas ir pritaikymas turizmui ES struktūrinių 

fondų lėšomis didina objektų lankomumą, pailgina turizmo sezoną, sumažina sezoniškumo įtaką ir 

papildomai pritraukia daugiau turistų, duodančių pajamų šaliai. 

Šioje ataskaitos dalyje analizuojami ir vertinami prioritetinių turizmo plėtros regionų, kuriuose 

numatyta kultūrinio turizmo plėtra, svarbiausi gamtos ir kultūros paveldo objektai, kurie yra 

pagrindas sudarant nacionalinės reikšmės turistinius maršrutus. 

ES struktūrinių fondų parama kultūriniam turizmui 2007–2013 m. skiriama pagal Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 3 priemonių grupės „Atvykstamojo ir vietos turizmo 

skatinimas naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio 

sąlygas“ priemones: 
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► VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms; 

► VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose; 

► VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas. 

 

3 lentelė. ES struktūrinių fondų parama kultūriniam turizmui 

Priemonė Priemonės tikslas Projektų 
atrankos būdas 

Remiamos veiklos6 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms 

Viešuosius 
nekilnojamuosius 
kultūros paveldo 
objektus kompleksiškai 

pritaikyti turizmui 

Valstybės projektų 
planavimas 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti 

minėtus objektus pritaikyti turizmui. 

Viešosios turizmo infrastruktūros statinių 

projektavimas. 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose 

Skatinti turizmo 
produktų ir viešosios 
turizmo infrastruktūros 

plėtrą regionuose 

Regionų projektų 
planavimas 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti 

minėtus objektus pritaikyti turizmui. 

Viešosios turizmo infrastruktūros statinių 

projektavimas. 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų (produktų) 
įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas 

Skatinti privačių juridinių 
asmenų investicijas į 
turizmą 

Projektų 

konkursas 

Privačių kultūros paveldo objektų 
tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus 
objektus pritaikyti turizmui. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms“ parama skiriama svarbios kultūrinės vertės viešiesiems 

nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams pritaikyti turizmo reikmėms, ypač pabrėžiant 

privačių investicijų pritraukimo į turizmą, skatinančių paslaugų komercinę veiklą minėtuose 

objektuose, svarbą. Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje numatyti bendrieji kriterijai, iš kurių 

vienas svarbiausių – projektai turi atitikti nacionalinių strateginių dokumentų (NTPP, Jono Pauliaus 

II piligrimų kelio programos) prioritetus. 

4 lentelėje pateikiami kultūrinio turizmo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, 

pavyzdžiai. Tai objektai, kurie yra pagrindas kultūrinių turizmo maršrutų formavimui didžiausio 

turistinio potencialo teritorijose. 

4 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama kultūrinio turizmo objektams 

Turizmo plėtros 
regionas 

Priemonė Traukos objektai 
Parama, 
mln. Lt 

Vilniaus  VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms 

Vilniaus bernardinų vienuolyno ansamblis ~7,43 

Vilniaus bastėja ~8,59 

V.Kasiulio dailės muziejus  ~4,08 

Sapiegų rūmai  ~8,08 

Vilniaus universiteto architektūrinis ansamblis  ~4,74 

Medininkų pilis ~8,00 

                                              
6 Išskiriamos tik su kultūros paveldu susijusios veiklos. 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 20 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

 
 
 
 

Turizmo plėtros 
regionas 

Priemonė Traukos objektai 
Parama, 
mln. Lt 

Trakų pusiasalio pilis  ~7,79 

Užutrakio dvaro sodyba ~10,97 

Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas ~3,8 

Narvydiškių dvaro sodyba ~2,48 

Katedros varpinė ~0,82 

Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų 
bažnyčia 

2,00 

Pajūrio  VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms 

Palangos gintaro muziejaus reprezentaciniai 
rūmai ir botanikos parkas 

~16,32 

Klaipėdos pilies bastionai ~10,00 

Kretingos dvaro sodyba 7,67 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų (produktų) įvairovės 
plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas 

Pastatas Juodkrantėje ~1,79 

Pastatas Bangų g., Klaipėda ~1,96 

Pastatas Klaipėdoje  ~6,29 

Istorinis sandėlis ~2,29 

Nemuno žemupio VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms 

Kauno Pažaislio kamaldulių vienuolynas ~9,29 

Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio 
Kankinio bažnyčios pastatų kompleksas 

~7,85 

Kauno IX forto muziejus ~2,46 

Raudondvario dvaro sodyba ~6,35 

Panemunės pilis ~7,47 

Jurbarko dvaras ~4,30 

Šilutės H. Šojaus dvaras  7,00 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose 

Kauno pilis ~0,83 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų/produktų įvairovės 
plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas 

Jėzuitų kompleksas ~0,38 

Veliuonos užeigos namai ~1,68 

Žemaitijos 
aukštumų 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms 

Plungės M.Oginskio dvaro sodyba ~10,99 

Platelių dvaro sodyba  ~2,45 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose 

Žemaitijos kaimo muziejus ~2,20 

Bukantės dvaro sodyba ~1,76 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų/produktų įvairovės 
plėtra ir turizmo paslaugų 
kokybės 

Kūlio Daubos vandens malūnas ~1,50 
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Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms“7 finansuotas 61 projektas, jiems skirta ~246 mln. Lt ES struktūrinių 

fondų paramos. Daugiausia ES paramos lėšų skirta dviem kultūros paveldo objektams: Užutrakio 

dvaro sodybai (~10,97 mln. Lt) ir Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansambliui (~11,99 mln. Lt). 

1 paveiksle išskirtos didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatyta kultūrinio turizmo 

plėtra (žymima tamsiai raudona spalva) ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę VP3-1.3-

ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms“ finansuotų viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (žymimi burbulais) 

geografinis pasiskirstymas. 

1 paveikslas. ES paramą gavusių viešųjų kultūros paveldo objektų teritorinė sklaida 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms“ finansuoti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai: Tytuvėnų 

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir bernardinų vienuolyno ansamblis (~12 mln. Lt, Kelmės r. sav.); 

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika ir marijonų vienuolynas (~8,3 mln. Lt, Marijampolės 

sav.). Pagal šią priemonę sutvarkyti ir tie kultūros paveldo objektai, kurie nėra prioritetiniuose 

turizmo plėtros regionuose: Gelgaudiškio ir Zyplių dvaro sodybos (Šakių r. sav.), Biržų pilis, 

Kurtuvėnų dvaro sodyba (Šiaulių r.), Burbiškio dvaras (Radviliškio r.) ir daug kitų. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra 

regionuose“8 finansuoti 25 projektai, kurie susiję su kultūros paveldo objektų pritaikymu turizmui. Iš 

viso su kultūriniu turizmu susijusiems projektams skirta ~21 mln. Lt, iš kurių daugiausia ES 

struktūrinių fondų paramos skirta keturiems kultūros paveldo objektams: Renavo dvaro sodybai 

(Mažeikių r. sav., ~2 mln. Lt), Žemaitijos kaimo muziejui (Telšių r. sav.,~2,2 mln. Lt), Pakruojo dvaro 

sodybai (~1,6 mln. Lt), Bukantės dvaro sodybai (Plungės r. sav., ~1,8 mln. Lt). 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas“9 iš viso finansuota 14 projektų, susijusių su kultūros paveldo objektų 

                                              
7 www.esparama.lt [2013 m. balandžio 24 d.] 
8 www.esparama.lt [2013 m. balandžio 24 d.] 
9 www.esparama.lt [2013 m. balandžio 24 d.] 
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išsaugojimu ir pritaikymu turizmui. Pagal šią priemonę ES lėšomis finansuoti projektai skirti 

kompleksiškam kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui (apgyvendinimo, konferencijų, 

kultūros ir laisvalaikio, SPA paslaugoms ir kt.). Tokios veiklos turėtų sumažinti sezoniškumo įtaką 

turizmui ir papildomai pritraukti daugiau pajamų turinčių turistų. 

Preliminariai vertinama, kad 2007–2013 m. kultūros paveldo objektų, kurie yra prioritetiniuose 

turizmo plėtros regionuose, sutvarkymui ir pritaikymui turizmui skirta ~180 mln. Lt ES struktūrinių 

fondų paramos. Tačiau apie 40 proc. kultūros paveldui skirtų ES struktūrinių fondų lėšų skirta 

objektams, kurie nepatenka į didžiausio potencialo turistinius regionus.  

2 paveikslas. ES paramos lėšomis turizmui pritaikyti kultūros paveldo objektai10 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

2 paveiksle pateikiama visų viešųjų ir privačių kultūros paveldo objektų, finansuotų ES struktūrinių 

fondų lėšomis, teritorinė sklaida. 

NTPP akcentuojama, kad ES lėšas būtina tikslingai panaudoti investuojant į prioritetinius turizmo 

plėtros regionus ir unikalius turistinius objektus, galinčius suformuoti patrauklius turistinius 

maršrutus ar didelio potencialo turistines traukos vietoves. Didžiausia ES paramos dalis, skirta 

kultūrinio turizmo vystymui, tenka Vilniaus, Nemuno žemupio ir Pajūrio regionams. 

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama buvo skirta kultūros paveldo objektų kompleksiškam 

pritaikymui turizmo reikmėms. Remiantis atlikta analize, yra nemažai atvejų, kai restauravus 

kultūros paveldo objektą liko nesutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimas, 

neįrengtos nuorodos, higienos poreikių infrastruktūra. Todėl 2014-2020 m. didesnis dėmesys 

turėtų būti skiriamas ne tik objektų pritaikymui turizmo reikmėms, bet ir trūkstamos infrastruktūros 

turistiniuose maršrutuose įrengimui. Žemėlapiuose (žr. 1 priedą) suformuotos autoturizmo trasos, 

kurios jungia pagrindinius ES lėšomis finansuotus ir finansuotinus objektus. Rekomenduojame 

įgyvendinti projektus, susijusius su šių veiklų įgyvendinimu: privažiavimas prie objekto, automobilių 

stovėjimo aikštelė, informaciniai stendai, nuorodos, higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra, 

turizmo paslaugos. 

                                              
10 Paveiksle pažymėti ne projektai, bet ES lėšomis sutvarkyti kultūros paveldo objektai. 2 projektai įgyvendinti kelių savivaldybių 
teritorijose: Siaurasis geležinkelis ir Utenos apskrities piliakalniai. 
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Turizmo planavimo prioritetų ir ES paramos kultūrinio turizmo plėtrai apibendrinimas: 

► Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas kultūrinio turizmo 

plėtrai, numatytos 4 regionuose: Pajūrio, Vilniaus, Žemaitijos aukštumų ir Nemuno 

žemupio. 

► Planuojant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas turizmo srities priemones NTPP 

dar nebuvo parengta, todėl paramos paskirstymas buvo orientuotas ne tik į prioritetiniuose 

regionuose esančius objektus. Tačiau, įvertinus ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 

finansuotų nekilnojamųjų kultūros vertybių geografinį pasiskirstymą, nustatyta, kad didžioji 

dalis (~60 %) turizmui pritaikytų archeologijos, architektūros ir urbanistikos vertybių yra 

prioritetinėse turistinėse vietovėse. 

► Siekiant, kad ES parama kultūrinio turizmo vystymui būtų racionaliai panaudojama ir 

prisidėtų prie atvykstamojo ir vietinio turizmo rodiklių gerinimo, nacionalinės reikšmės 

turistiniai maršrutai turi būti vystomi didžiausio turistinio potencialo teritorijose, atsižvelgiant  

planavimo dokumentus ir ES lėšomis įgyvendintų turizmo projektų baigtumą (objektų 

pritaikymą turizmui). 

► Įgyvendinant kultūrinio turizmo plėtrą ES struktūrinių fondų paramos priemonėmis labai 

svarbu skatinti savivaldybių ir kitų institucijų bendradarbiavimą įgyvendinant Nacionalinių 

autoturizmo trasų specialiojo plano sprendinius. 

 

Aktyvaus poilsio turizmas – keliavimas gamtos aplinkoje pėsčiomis, dviračiais, valtimis ir kitaip 

panaudojant savo fizines ir dvasines jėgas ar turint tikslą jas atgauti. NTPP nurodoma, kad 

aktyvaus poilsio turizmą sudaro dviračių, vandens, žygių, žvejybos, medžioklės, ekologinio 

(pažintinio) turizmo rūšys. Lietuvos aktyvaus turizmo produktų konkurencingumą lemia patraukli 

viešosios turizmo infrastruktūros (turizmo trasos, takai) ir aptarnavimo paslaugų kompleksas, kuris 

sudarytų sąlygas turistui užsiimti pageidaujama aktyvaus poilsio veikla tam tikroje turistinėje 

vietovėje. 

NTPP aktyvaus turizmo plėtrai prioritetas teikiamas visuose 7 prioritetiniuose turizmo plėtros 

regionuose (teritorijose): 

► Pajūrio; 

► Žemaitijos aukštumų; 

► Nemuno žemupio; 

► Rytų Aukštaitijos ežerų; 

► Vilniaus; 

► Pietų Dzūkijos miškų; 

► kurortuose ir kurortinėse teritorijose. 

Remiantis strateginių turizmo planavimo dokumentų analizės ir aktyvaus turizmo infrastruktūros 

vertinimo rezultatais, turizmo trasų infrastruktūros trūkumas ir nepakankama paslaugų pasiūla 

regionuose yra svarbiausias kliuvinys, trukdantis aktyvaus poilsio produktams konkuruoti užsienio 

turizmo rinkose. Kad būtų plėtojami aktyvaus poilsio produktai ir stiprinamas konkurencingumas, 

būtinos investicijos sukurti ar gerinti viešąją infrastruktūrą, skatinti verslininkus plėtoti reikalingas 
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paslaugas (apgyvendinimo, maitinimo, inventoriaus nuomos, aptarnavimo ir kitas) ir užtikrinti 

informacijos sklaidą. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje nurodoma, kad traukos centruose esančių teritorijų 

plėtra apima poilsio, laisvalaikio ir sporto infrastruktūros atnaujinimą ar sukūrimą. Miestuose trūksta 

kokybiškai įrengtų poilsio ir laisvalaikio zonų: parkų, sodų, aikščių, skverų, promenadų, pasažų ir 

kitų. 

Vienas svarbiausių turizmo sektoriaus vystymo tikslų yra skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, 

sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui. Aktyvaus poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros 

ribota plėtra daro didelę įtaka turizmo sektoriaus sezoniškumui. Sezoniškumo įtaką mažinti gali 

padėti intensyvi aktyvaus poilsio ir pramogų infrastruktūros plėtra. 

ES struktūrinių fondų parama aktyvaus poilsio turizmui 2007–2013 m. buvo skiriama pagal 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 3 priemonių grupės „Atvykstamojo 

ir vietos turizmo skatinimas naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes 

aktyvaus poilsio sąlygas“ priemones: 

► VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra; 

► VP3-1.3-ŪM-05-R Nacionalinės svarbos turizmo projektai; 

► VP3-1.3-ŪM-03-V Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose; 

► VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės 

gerinimas. 

5 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama aktyvaus poilsio turizmui 

Priemonė Priemonės tikslas Projektų atrankos 
būdas 

Remiamos veiklos11 

VP3-1.3-ŪM-01-V 
Ekologinio (pažintinio) 
turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimas ir 

plėtra 

Skatinti viešosios turizmo 
infrastruktūros, skirtos 
ekologiniam 
(pažintiniam), aktyvaus 
poilsio turizmui plėtoti ir 
sveikatai gerinti, kūrimas 
ir plėtra. 

Valstybės projektų 
planavimas 

Vandens, dviračių, atvirų ir uždarų 
slidinėjimo trasų, pėsčiųjų takų, 
paplūdimių, prieplaukų, poilsio parkų, 
stovyklaviečių, poilsio ir atokvėpio vietų, 
poilsio ir sustojimo aikštelių įrengimas, 
įskaitant informacijos, higienos ir kitų 
statinių ar įrenginių statybą, 

rekonstravimą ir remontą. 

Viešosios hipodromų infrastruktūros 

statyba, rekonstravimas ar remontas. 

Viešosios kempingų infrastruktūros 

statyba, rekonstravimas ir remontas. 

Viešosios ledo arenų infrastruktūros 

statyba, rekonstravimas ir remontas. 

Projektavimas. 

                                              
11 Išskiriamos tik tos su kultūros paveldu susijusios veiklos 
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Priemonė Priemonės tikslas Projektų atrankos 
būdas 

Remiamos veiklos11 

VP3-1.3-ŪM-05-R 
Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra regionuose 

Skatinti turizmo produktų 
ir viešosios turizmo 
infrastruktūros plėtrą 

regionuose 

Regionų projektų 
planavimas 

Viešosios turizmo infrastruktūros 
įrengimas (vandens ir dviračių turizmo 
trasų, pėsčiųjų takų, kempingų, 
stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos 
aikštelių, regyklų), įskaitant higienos 
statinių ar įrenginių statybą, 

rekonstravimą ir remontą. 

Viešosios turizmo infrastruktūros 

statinių projektavimas. 

VP3-1.3-ŪM-03-V 
Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai 

Skatinti dalykiniam 
turizmui, tarptautinių 
renginių organizavimui 
reikalingos infrastruktūros 
plėtrą 

Valstybės projektų 
planavimas 

Daugiafunkcinių sporto ir pramogų 
objektų, skirtų nuo 5000 iki 10000 
žiūrovų bei didesnių ir teikiančių 
galimybę organizuoti įvairius renginius, 
statyba ir rekonstravimas. 

Viešųjų sporto objektų rekonstravimas 

ir pritaikymas turizmui. 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų/produktų 
įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės 

gerinimas 

Skatinti privačių juridinių 
asmenų investicijas į 

turizmą 

Projektų konkursas Ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio 
turizmo infrastruktūros statyba ir 

rekonstravimas. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos 

gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai turi 

atitikti nacionalinius strateginius dokumentus. 

 

6 lentelė. Aktyvaus poilsio produktų finansavimas 2007-2013 m. ES sturktūrinių fondų lėšomis 

Turizmo plėtros 
regionas Turizmo rūšis Traukos objektai 

Patvirtintas 
finansavimas, 

mln. Lt 

Vilniaus Poilsio parkas Vilniaus Jeruzalės skulptūrų parkas ~1,97 

Bernardinų sodas (Sereikiškių parkas) ~10,0 

Vandens turizmas Paplūdimiai ir prieplaukos Trakuose ~2,67 

Pajūrio Poilsio parkas  Parkas Kretingoje  ~0,49 

Vandens turizmas Smiltynės jachtų uostas ~14,67 

Dviračių turizmas Dviračių takas Palangos kurorte ~3,07 

Daugiafunkcinis sporto ir 
pramogų objektas 

Klaipėdos daugiafunkciniam sporto ir pramogų 
kompleksas 

~40,00 

Kempingas  Kempingas Nemirsetoje ~3,24 

Kempingas Klaipėdoje  ~0,63 

Nemuno žemupio Vandens turizmas Panemunės mobilioji prieplauka Pagėgių sav. ~0,50 

Dviračių turizmas  Dviračių takas Nemuno upės pakrantėje Jurbarko mieste ~1,14 

Šilutės miesto dviračių–pėsčiųjų takai ~1,45 

Dviračių ir pėsčiųjų takas Kaune ~0,54 
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Turizmo plėtros 
regionas Turizmo rūšis Traukos objektai 

Patvirtintas 
finansavimas, 

mln. Lt 

Dviračių takas dešiniu Nemuno krantu Kauno rajone ~0,36 

Daugiafunkcinis sporto ir 
pramogų objektas 

Kauno pramogų ir sporto rūmams Nemuno saloje ~50,00 

„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmai ~5,00 

Kempingas Kempingas Kaune  ~2,88 

Slidinėjimo trasos Lietuvos žiemos sporto centras ~5,4 

Žemaitijos 
aukštumų 

Dviračių turizmas Turizmo trasa aplink Platelių ežerą 
~11,30 

Rytų Aukštaitijos 
ežerų 

Vandens turizmas Aukštaitijos ežeryno vandens turizmo trasa ~1,90 

Didžioji sala Zaraso ež. ~5,52 

Zaraso ežero pakrantė ~2,94 

Dviračių turizmas Dviračių ir pėsčiųjų takas Ignalinoje ~0,63 

Slidinėjimo trasos Lietuvos žiemos sporto centras ~5,4 

Pietų Dzūkijos 
miškų 

Poilsio parkas Druskininkų sveikatingumo parkas ~7,20 

Vijūnėlės parkas ~1,40 

Slidinėjimo trasos Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasos ~40,00 

Hipodromas  Lazdijų hipodromas ~3,82 

Vaikų žaidimų aikštelės ir 
parkas su takais 

Aktyvaus poilsio infrastruktūros 
~0,93 

Kurortai ir 
kurortinės 
teritorijos 

Parkas  Birštono miesto centrinis parkas  ~6,5 

Vandens turizmas Šventosios upės vandens turizmo trasa Anykščiuose ~3,23 

Dviračių turizmas Pėsčiųjų ir dviračių takas Anykščiuose  ~8,25 

Dviračių trasų plėtra Birštono kurorte ~3,40 

Slidinėjimo trasos „Kalitos kalnas“ Anykščiuose ~2,00 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos 

gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“12 iš viso finansuoti 36 projektai, kuriems skirta 178 mln. 

Lt ES struktūrinių fondų paramos. ES parama skirta ne tik prioritetiniams turizmo plėtros 

regionams, bet ir projektams, kurie yra Nacionalinių vandens turizmo trasų sprendiniai (Dubysos 

upės trasa Raseinių ir Kelmės rajonų sav., Jūros upės vandens turizmo trasa Rietavo sav., 

Šventosios upės trasa Ukmergės rajono sav., Žeimenos upės trasa Švenčionių rajono sav.). Ne 

turizmo plėtros regionuose įgyvendintų projektų pavyzdžiai: kempingai Biržuose ir Pasvalyje, 

hipodromas Raseiniuose ir kiti. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“13 iš viso finansuoti 7 

projektai, kuriems skirta ~111 mln. Lt. Tarp ne prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose 

įgyvendintų projektų yra Alytaus daugiafunkcinio pramogų ir sporto komplekso ir Ledo rūmų 

Elektrėnuose projektai. Verta atkreipti dėmesį, kad pagal šią priemonę pramogų ir sporto rūmų 

                                              
12 www.esparama.lt [2013 m. gegužės 6 d.] 
13 www.esparama.lt [2013 m. gegužės 6 d.] 
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kompleksų rekonstrukcijai skirta daugiau kaip 100 mln. Lt., ledo rūmams ir žiemos sporto centrui 

~10 mln. Lt. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra 

regionuose“14 iš viso finansuoti 43 aktyvaus turizmo ir poilsio projektai, kuriems skirta ~36 mln. Lt 

paramos. Pagal šią priemonę finansuotų projektų analizė parodė, kad didžioji dalis įgyvendintų 

projektų yra vietinės reikšmės, nesukuria konkurencingų turizmo produktų ir neprisideda prie 

sezoniškumo problemų sprendimo, pavyzdžiui: įrengtos trumpos dviračių ir pėsčiųjų takų atkarpos, 

sutvarkytos vietinės reikšmės vandens telkinių pakrantės ir įrengti paplūdimai, sutvarkyti parkai 

vietovėse, kurios per visus metus sulaukia tik nedidelio skaičiaus turistų, poilsiavietės įrengtos ne 

pagal specialiųjų planų sprendinius ir t.t. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas“ iš viso finansuoti 2 projektai. 

 

Turizmo planavimo prioritetų ir ES paramos aktyvaus turizmo plėtrai apibendrinimas: 

► Prioritetinės aktyvaus poilsio rūšys yra dviračių, vandens, ekologinis (pažintinis) turizmas ir 

žiemos aktyvus poilsis. 

► Pagrindinė aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūra yra vandens trasos, dviračių ir pėsčiųjų 

trasos, slidinėjimo infrastruktūra. 

► Pagal specialiuosius planus trasų infrastruktūrą sudaro turistinės trasos, poilsio ir nakvynės 

vietos (atokvėpio vietos, poilsiavietės, stovyklavietės, kempingai, automobilių stovėjimo 

vietos, prieplaukos), taip pat trasų ženklinimas vietovėje (stendai, ženklai). 

► Lietuva patenka į tarptautinių dviračių turizmo trasų EuroVelo tinklą (trasos Nr. 10 ir 11), 

tačiau tik vienintelė Pajūrio dviračių trasa yra suženklinta ir įrengta. 

► Atsižvelgiant į turizmo planavimo dokumentus, esamus turizmo srautus ir lankytinų objektų 

skaičių, dviračių turizmas turi būti vystomas didžiausią turistų srautą turinčiose vietovėse, 

kurios pasižymi unikaliu kraštovaizdžiu, kultūros paveldo objektais ir išvystytomis turizmo 

paslaugomis. Dviračių trasų pradžia turėtų būti Vilnius, Druskininkai, Klaipėda, Palanga. 

► ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintų aktyvaus turizmo projektų rezultatų analizė rodo, 

kad vandens ir dviračių turizmo trasų infrastruktūra įrengiama fragmentiškai, 

nesivadovaujama nacionalinių turizmo trasų specialiųjų planų sprendiniais, regionuose 

neparengti vientisų turizmo trasų teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai, 

techniniai projektai), trūksta savivaldybių ir parkų administracijų bendradarbiavimo. 

► Atsižvelgiant į strateginių turizmo srities planavimo dokumentų (NTPP, savivaldybių  

bendrųjų planų) nuostatas ir aktyvaus poilsio turizmo išteklių analizės rezultatus kaip 

nacionalinės vandens turizmo trasos prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose turėtų būti 

išskirti Nemunas, Neris ir Aukštaitijos ežerynas. 

► Vandens ir jūriniam turizmui patraukliausiais pajūrio regionas (Baltijos jūra ir Kuršių marios). 

► Turi būti skatinimas savivaldybių ir parkų administracijų bendradarbiavimas įgyvendinant 

vientisų vandens ir dviračių turizmo trasų infrastruktūrą. 

                                              
14 www.esparama.lt [2013 m. gegužės 6 d.] 
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Sveikatos turizmas – keliavimas turint tikslą pagerinti sveikatą, gaunant sveikatinimo15 ir (ar) 

sveikatingumo16 paslaugų. 

Šiuo metu Lietuvoje yra keturi kurortai (Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga) ir keturios 

kurortinės teritorijos (Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto Strigailiškio ir Palūšės kaimų 

dalių teritorijos). Lietuvos kurortų plėtros prioritetas yra sveikatingumo ir reabilitacijos veikla. 

Vertinama, kad gausūs Lietuvos kurortų gydomieji ir rekreaciniai ištekliai gali patenkinti didžiulius 

sveikatingumo paslaugų ir kurortų plėtros poreikius. Kurortuose gausu mineralinio vandens ir 

gydomųjų durpių išteklių, sveikatinimui (reabilitacijai) palankus mikroklimatas. Kurortų gamtos 

išteklių pakanka ir intensyvesnei rekreacinei veiklai plėtoti. 

Nacionalinėje turizmo plėtros programoje išskirti 5 regionai, kuriose prioritetas teikiamas sveikatos 

turizmo plėtrai: 

► Pajūrio; 

► Nemuno žemupio; 

► Vilniaus; 

► Pietų Dzūkijos miškų; 

► Kiti kurortai ir kurortinės teritorijos. 

Pagrindinės turizmo traukos vietovės, susijusios su sveikatos turizmo produktu, yra kurortai 

(Druskininkai, Palanga, Birštonas ir Neringa) ir kurortinės teritorijos (Anykščiai ir Trakai) bei 3 

didieji Lietuvos miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), esantys prioritetiniuose turizmo plėtros 

regionuose. 

7 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama sveikatos turizmui 

Priemonė Priemonės tikslas Projektų atrankos 
būdas 

Remiamos veiklos17 

VP3-1.3-ŪM-01-V 
Ekologinio (pažintinio) 
turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimas ir 

plėtra 

Skatinti viešosios turizmo 
infrastruktūros, skirtos 
ekologiniam 
(pažintiniam), aktyvaus 
poilsio turizmui plėtoti ir 
sveikatai gerinti, kūrimą ir 
plėtrą 

Valstybės projektų 
planavimas 

Viešosios kurortų ir kurortinių sanatorijų, 
kurortų ir kurortinių reabilitacijos centrų, 
sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos 
gerinimo paslaugų infrastruktūros 

statyba, rekonstravimas ir remontas. 

Projektavimas. 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų / produktų 
įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės 

gerinimas 

Skatinti privačių juridinių 
asmenų investicijas į 

turizmą 

Projektų konkursas Kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, 
kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos 
centrų, sveikatos per vandenį ir kitų 
sveikatos gerinimo paslaugų (išskyrus 

medicinos veiklą (paslaugas)). 

                                              
15 Sveikatinimo veikla – asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, farmacinė veikla bei kita 
sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija 
(remiantis LR sveikatos sistemos įstatymo nuostatomis). 
16 Sveikatingumo paslauga – sveikatos stiprinimo paslauga, kurią teisės aktų reikalavimus atitinkančiose patalpose teikia 
specialistas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs reikiamą kvalifikaciją. Sveikatingumo paslaugos teikiamos apgyvendinimo, 
sportinei, pramogų ir poilsio organizavimo, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigų veiklai tinkamose 
patalpose, atitinkančiose joms keliamus higienos normų reikalavimus. (remiantis LR Turizmo įstatymo nuostatomis). 
17 Išskiriamos tik su sveikatos turizmu susijusios veiklos. 
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Pagal abi priemones iš viso finansuota 20 projektų18, kurie susiję su sveikatos turizmu. Šiems 

projektams skirta ~145 mln. Lt. ES struktūrinės paramos lėšų, kuriomis gerinama Lietuvos kurortų 

ir kurortinių teritorijų sveikatinimo, turizmo paslaugų infrastruktūra, didinamas konkurencingumas. 

8 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama sveikatos turizmo produktams 

Turizmo 
plėtros 

regionas 
Priemonė Traukos objektai 

Patvirtintas 
finansavimas, 

mln. Lt 

Vilniaus  VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo infrastruktūros 
kūrimas ir plėtra 

VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso 
akademija“ daugiafunkcinis sporto, 

paslaugų ir sveikatingumo kompleksas 
~4,60 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų / 
produktų įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas 

Kempinski SPA ir konferencijų centras 
Vilniuje ~2,60 

Pajūrio  VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo infrastruktūros 

kūrimas ir plėtra 

Delfinų terapijos centras  

~28,32 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų / 
produktų įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas 

SPA ir talasoterapijos centras Palangoje ~5,33 

Sveikatos centras „Energetikas“ Šventojoje  ~9,96 

Turizmo ir sveikatinimo centras Kretingos 
rajone 

~9,59 

Mėguvos kaimas ~8,36 

Sveikatingumo ir poilsio centro paslaugos 
viešbutyje „Vanagupė“ Palangoje 

~0,51 

Nemuno 
žemupio 

- - - 

Pietų 
Dzūkijos 

miškų 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų / 
produktų įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas 

Sveikatingumo centras „Radnyčėlė“ 
Druskininkuose 

~10,00 

Reabilitacijos centras Druskininkuose ~7,58 

„Draugystės sanatorija“ ir vila „Kolonada“ ~2,07 

SPA Vilnius SANA SPA centras 
Druskininkuose ~2,40 

Kurortai ir 
kurortinės 

teritorijos 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo infrastruktūros 

kūrimas ir plėtra 

Birštono mineralinio vandens 
panaudojimas turizmui  

~3,21 

Daugiausia ES struktūrinių fondų paramos sveikatos turizmo projektų skirta pajūrio regione 

įgyvendintam projektui „Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo 

parkas Kopgalyje“ delfinų terapijos centro įkūrimas I–III etapai (28 mln. Lt). 

                                              
18 www.esparama.lt [2013 m. balandžio 24 d.] 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 30 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

 
 
 
 

2007–2013 m. sveikatos turizmo objektų, kurie yra prioritetiniuose regionuose, sutvarkymui skirta 

~88 mln. Lt ES struktūrinių fondų paramos. Nepatenkantiems į prioritetinius regionus skirta 

~9 mln. Lt. Dauguma ES lėšomis finansuotų projektų (87 proc.) yra prioritetiniuose turizmo plėtros 

regionuose. 

3 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas sveikatos turizmo 
plėtros prioritetas, ir ES lėšomis finansuoti objektai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Turizmo planavimo prioritetų ir ES paramos sveikatos turizmo plėtrai apibendrinimas: 

► Prioritetinės sveikatos turizmo vietovės yra kurortai (Druskininkai, Palanga, Neringa, 

Birštonas), kurortinės teritorijos (Anykščiai, Ignalina, Trakai) ir didieji Lietuvos miestai 

(Vilnius, Kaunas ir Klaipėda). 

► Daugiausia su sveikatos turizmu susijusių projektų įgyvendinta Klaipėdoje, Palangoje ir 

Druskininkuose. 

► Trūksta viešojo sektoriaus ir savivaldybių bendradarbiavimo rinkodaros, paslaugų kokybės 

gerinimo ir inovacijų srityse. 

► Pajūrio regione neišnaudojamos sveikatos turizmo galimybės sprendžiant sezoniškumo 

problemas, panaudojant natūralius gamtinius išteklius (talasoterapija, mineralinis ir 

geoterminis vanduo), įrengiant biuvetės, gydyklas, modernizuojant sanatorijas. 

► Neišnaudojamos medicinos turizmo galimybės, nesukurta sveikatos turizmo produkto 

rinkodara (prekės ženklas, rinkodaros priemonės ir komunikacijos kanalai), kuri būtų 

pristatyta užsienio šalių rinkoms. 
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Dalykinis (konferencijų) turizmas – keliavimas profesiniais ar darbo tikslais, siekiant įgyti 

profesinių žinių ir jas papildyti, ar susijęs su dalykiniais susitikimais, parodų lankymu, dalyvavimu 

seminaruose, konferencijose, kongresuose. 

Nacionalinėje turimo plėtros programoje išskirtas tik Vilniaus regionas, kuriame prioritetas 

teikiamas dalykinio (konferencijų) turizmo plėtrai. Pagal nacionalinius turizmo planavimo 

dokumentus pagrindinės turizmo traukos vietovės, susijusios su dalykinio turizmo produktu, yra 

Vilniaus miestas ir Trakai. 

ES struktūrinių fondų parama dalykinio (konferencijų) turizmo plėtrai 2007–2013 m. buvo skiriama 

pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 2 priemonių grupės „Atvykstamojo 

ir vietos turizmo skatinimas naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes 

aktyvaus poilsio sąlygas“ priemones: 

► VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo projektai; 

► VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės 

gerinimas; 

► VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms; 

► VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose. 

Pagrindinės priemonės pagal kurias ES struktūrinių fondų lėšomis įrengti specializuoti konferencijų 

(dalykinio) turizmo centrai ir konferencijų salės – Nacionalinės svarbos turizmo projektai ir Turizmo 

paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas. Pagal šias priemones 

konferencijų (dalykinio) turizmo plėtrai skirta ~27 mln. Lt.  

9 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama konferencijų turizmui 

Priemonė Priemonės tikslas Projektų atrankos 
būdas 

Remiamos veiklos19 

VP3-1.3-ŪM-03-V 
Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai 

Skatinti dalykiniam 
turizmui, tarptautinių 
renginių organizavimui 
reikalingos infrastruktūros 

plėtrą 

Valstybės projektų 
planavimas 

Tarptautinių konferencijų centrų, turinčių 
nors vieną ne mažesnę kaip 2500 vietų 
salę ir bent 10 mažesnių salių, statyba ir 
rekonstravimas. 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų / produktų 
įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės 

gerinimas 

Skatinti privačių juridinių 
asmenų investicijas į 
turizmą 

Projektų konkursas Privačių kultūros paveldo objektų 
tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus 
objektus pritaikyti turizmui; turistinės 
klasės apgyvendinimo paslaugų 
infrastruktūros statyba ir rekonstravimas; 
kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, 
kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos 
centrų, sveikatos per vandenį ir kitų 
sveikatos gerinimo paslaugų (išskyrus 
medicinos veiklą (paslaugas), 
konferencijų infrastruktūros statyba ir 

rekonstravimas. 

                                              
19 Išskiriamos tik su kultūros paveldu susijusios veiklos. 
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Priemonė Priemonės tikslas Projektų atrankos 
būdas 

Remiamos veiklos19 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 
turizmo reikmėms 

Viešuosius 
nekilnojamuosius 
kultūros paveldo objektus 
kompleksiškai pritaikyti 
turizmui 

Valstybės projektų 
planavimas 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti 

minėtus objektus pritaikyti turizmui. 

Viešosios turizmo infrastruktūros statinių 

projektavimas. 

VP3-1.3-ŪM-05-R 
Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra regionuose 

Skatinti turizmo produktų 
ir viešosios turizmo 
infrastruktūros plėtrą 

regionuose 

Regionų projektų 
planavimas 

Viešosios turizmo infrastruktūros 
įrengimas, įskaitant informacijos, higienos 
ir kitų statinių ar įrenginių statybą, 

rekonstravimą ir remontą. 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti 

minėtus objektus pritaikyti turizmui. 

Projektavimas. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų / produktų įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas“ finansuoti 45 projektai, iš kurių 7 susiję su dalykiniu (konferencijų) 

turizmu. 

10 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama konferencijų turizmo produktams 

Turizmo plėtros 
regionas 

Traukos objektai 
Patvirtintas 

finansavimas, 

mln. Lt 

Vilniaus  Nacionalinio Lietuvos parodų centro LITEXPO infrastruktūros 

modernizavimas 

~5,13 

Kempinski SPA ir konferencijų centro įrengimas ~2,60 

Pajūrio Ekonominės klasės viešbučio statyba ir daugiafunkcinio kultūros renginių ir 
konferencijų centro įkūrimas Klaipėdos mieste 

~9,28 

Konferencijų centro viešbutyje „Vanagupė“ sukūrimas (Palanga) ~3,83 

Pietų Dzūkijos 

miškų 

Konferencijų centro, atitinkančio tarptautinius standartus, įrengimas 

Druskininkuose 

~5,59 

Pagal kitas dvi priemones (VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų 

kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ ir VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“) taip pat finansuoti projektai, kuriais kultūros paveldo 

objektai pritaikyti viešiesiems turizmo poreikiams. Tačiau iš surinktų projektų aprašymų 

(www.esparama.lt ir SFMIS duomenys) tiksliai nustatyti, kokios paskirties salės įrengtos kultūros 

paveldo objektuose, nėra galimybės, nes projektų aprašymuose pateikiami skirtingi patalpų 

apibūdinimai: multifunkcinės, daugiafunkcinės, konferencijų, ekspozicijų, kultūrinių renginių salės. 

Aprašuose nenurodoma nei tiksli salių paskirtis, nei jų skaičius, dydis. 

Galima išskirti kelis kultūros paveldo objektus, su kuriais susijusių projektų aprašymuose išskirtas 

objekto pritaikymas konferencijų turizmui: Sapiegų rūmai (Vilnius), Raudondvario dvaro pilis 

(Kauno r.), Panemunės pilis (Jurbarko r.), H. Šojaus dvaro pastatų kompleksas (Šilutė), Užugirio 

(A. Smetonos) dvaras (Ukmergės r.), Oginskių dvaro karietinė (Rietavas). Koks finansavimas 

skiriamas konferencijų salių įrengimui nustatyti nėra galimybių dėl duomenų trūkumo: pateikiami tik 

bendri duomenys apie skirtą paramą kultūros paveldo objekto pritaikymui turizmui. 

 

http://www.esparama.lt/
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4 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas dalykinio 
turizmo plėtros prioritetas ir ES lėšomis finansuoti objektai 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Turizmo planavimo prioritetų ir ES paramos dalykinio turizmo plėtrai apibendrinimas:  

► Didžiausia paramos dalis skirta Vilniaus ir Pajūrio regionams, Druskininkų kurortui. 

► ES lėšomis įrengiamos nedidelės konferencijų salės viešbučiuose, kultūros paveldo 

objektuose ir kitur, tačiau ir šiandien Lietuvoje dar trūksta didelių kongresų (konferencijų) 

centrų, kurie talpintų 3000-5000 dalyvių (įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas). 

► Įvertinus pasiekiamumo galimybes ir turizmo paslaugų išvystymo lygį, ateityje prioritetinės 

konferencijų turizmo vietovės galėtų būti ne tik Vilniaus regionas (Vilnius, Trakai), bet ir 

Lietuvos kurortai (Druskininkai, Palanga) ir didieji Lietuvos miestai (Klaipėda, Kaunas). 

► Konferencijų (dalykinio) turizmo srityje trūksta rinkos tyrimų, prekinio ženklo ir bendros 

šalies konferencijų turizmo rinkodaros. 
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Sukurtos darbo vietos 

Įgyvendinant ES paramos lėšomis finansuojamus turizmo srities projektus yra planuojama sukurti 

naujų (tiesioginių) darbo vietų. Šio rodiklio pasiekimą, lyginant planuotas ir pasiektas reikšmes, yra 

tikslinga analizuoti vertinant ES paramos lėšomis finansuojamų priemonių rezultatyvumą bei 

poveikį (socialinį bei ekonominį). 

Žemiau esančioje lentelėje pagal penkias20 Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatytas 

turizmo srities priemones yra pateikti duomenys apie planuotas sukurti ir sukurtas naujas 

(tiesiogines) darbo vietas. 

11 lentelė. Sukurtų naujų (tiesioginių) darbo vietų skaičius pagal priemones 

Rodiklis 

 

 

Priemonė 

Sukurtų naujų (tiesioginių) darbo vietų skaičius Planuotos 
rodiklio 

reikšmės 
pasiekimas21, 

proc. 

Planuojama reikšmė
22

 
Sutartyse nurodyta 

reikšmė23 
Pasiekta 
reikšmė 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo infrastruktūros 
kūrimas ir plėtra 

108 125 122 113% 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamų 
kultūros paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms 

150 164 30 20% 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės 
svarbos turizmo projektai 

100 226 - 0% 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų plėtra 
regionuose 

20 67 31 155% 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir 

turizmo paslaugų kokybės gerinimas 
180 723 356 198% 

Iš viso: 558 1305 539 97% 

Šaltinis: 2013 m. spalio mėn. SFMIS duomenys 

 
Išvados: 

► Naujų (tiesioginių) darbo vietų sukūrimo rodiklių pasiekimas pagal priemones 

reikšmingai skiriasi. Dalis planuotų rodiklių jau pasiekti ir viršyti: pagal tris priemones 

(VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose“, VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės 

plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“) sukurtų darbo vietų skaičius viršija 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytą rodiklio reikšmę. Tačiau pagal 

kitas dvi priemones šio rodiklio pasiekimas yra labai nedidelis ir nepakankamas: pagal 

                                              
20 Priemonei „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“ rodiklis nėra 
skaičiuojamas. 
21 Nuo Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede nurodytos planuojamos pasiekti rodiklio reikšmės. 
22 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede nurodyta planuojama pasiekti rodiklio reikšmė . 
23 Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nurodyta planuojama pasiekti rodiklio reikšmė. 
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priemonę VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmė“ sukurtų darbo vietų skaičius sudaro ~20 % planuotų sukurti 

darbo vietų skaičiaus, o duomenų apie pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės 

svarbos turizmo projektai“ sukurtas naujas darbo vietas nėra. Net 78 % visų darbo vietų yra 

sukurta įgyvendinus 10 % projektų. Daugiausiai, 115 darbo vietų, kurios sudaro 21 % visų 

pagal priemones sukurtų darbo vietų, buvo sukurta įgyvendinus slidinėjimo trasų įrengimo 

Druskininkuose projektą („Snow“ arena). 43 darbo vietos sukurtos vykdant SPA ir 

talasoterapijos centro įkūrimo projektą, o 36 darbo vietos sukurtos vykdant UAB „Norbera 

Invest" ekonominės klasės apgyvendinimo infrastruktūros Vilniaus mieste statybos 

projektą. Daugiausia darbo vietų sukuria didelės apimties projektai, kuriuos įgyvendinant 

yra vystoma komercinei veiklai vykdyti skirta infrastruktūra.  

► Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, baigus finansuojamų projektų įgyvendinimą, 

turėtų viršyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytą skaičių. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatyta, kad bendrai pagal visas 

priemones bus sukurtos 558 naujos (tiesioginės) darbo vietos. Analizuotu laikotarpiu šis 

rodiklis didžiąja dalimi buvo pasiektas: sukurta ~97 % planuotų sukurti darbo vietų. 

Atsižvelgiant į vykdomų projektų skaičių ir vykdomų projektų finansavimo ir administravimo 

sutartyse numatytą sukurti darbo vietų skaičių (1305 naujos (tiesioginės) darbo vietos), 

planuotas rodiklis turėtų būti reikšmingai viršytas. 

Turistų traukos objektai ir tarptautiniai renginiai 

Įgyvendinant ES paramos lėšomis finansuojamus turizmo srities projektus yra planuojama pastatyti 

naujų ir sutvarkyti esamų turistų traukos objektų. Šio rodiklio pasiekimą, lyginant planuotas ir 

pasiektas reikšmes, yra tikslinga analizuoti vertinant ES paramos lėšomis finansuojamų priemonių 

rezultatyvumą bei objektų pritaikomumą turizmui. Be to, yra planuojama suorganizuoti tarptautinių 

renginių, siekiant pritraukti turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių, skatinant turizmo plėtrą. 

12 lentelėje pateikti duomenys dėl planuojamų pastatyti ar sutvarkyti ir pastatytų naujų ar 

sutvarkytų esamų turistų traukos objektų pagal 5 priemones. 

12 lentelė. Pastatytų ar sutvarkytų turistų traukos objektų skaičius pagal priemones 

Rodiklis 

 

 

Priemonė 

Pastatyti nauji ar sutvarkyti esami 
turistų traukos objektai Planuotos rodiklio 

reikšmės pasiekimas, 
proc. Planuojama 

reikšmė
24

 
Pasiekta 
reikšmė 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros 

kūrimas ir plėtra 
15 38 253% 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamų kultūros 
paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms 
27 38 141% 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai 

3* 4* 133% 

                                              
24

 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede nurodyta planuojama pasiekti rodiklio reikšmė. 
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Rodiklis 

 

 

Priemonė 

Pastatyti nauji ar sutvarkyti esami 
turistų traukos objektai Planuotos rodiklio 

reikšmės pasiekimas, 

proc. Planuojama 
reikšmė

24
 

Pasiekta 
reikšmė 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros 

ir paslaugų plėtra regionuose 
20 89 445% 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų 
įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės 

gerinimas 
20 25 125% 

Šaltinis: 2013 m. spalio mėn. SFMIS duomenys 

* Nurodytos reikšmės rodiklio „Pastatyti nauji objektai“ 

 

„Pastatyti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai“ rodiklio pasiekta reikšmė viršija 

planuotą pagal visas priemones. Žemiau esančioje lentelėje taip pat pateikiamas pagal priemonę 

VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ planuotas ir faktinis suorganizuotų 

tarptautinių renginių skaičius. 

13 lentelė. Tarptautinių renginių skaičius 

Rodiklis 

 

 

Priemonė 

Suorganizuotų tarptautinių renginių 
skaičius Planuotos rodiklio 

reikšmės 

pasiekimas, proc. Planuojama reikšmė Pasiekta 
reikšmė 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai 

50 125 2% 

Šaltinis: 2013 m. spalio mėn. SFMIS duomenys 

 
Išvados: 

► Pastatytų naujų ar sutvarkytų esamų turistų traukos objektų skaičius yra reikšmingai 

didesnis, nei planuota. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatytas 

pastatytų naujų ar sutvarkytų esamų turistų traukos objektų skaičius buvo reikšmingai 

viršytas pagal visas priemones, kuriose šis rodiklis buvo numatytas. Tai sukuria sąlygas 

didesnei paramos sklaidai, nes atskiri objektai tvarkomi mažesne apimtimi ir pritaikomumas 

turizmui dėl to ne visada pakankamas. Iš dalies sutvarkyti objektai sukuria papildomų 

investicijų poreikį, o turizmo traukos objektas dėl to tvarkomas nenuosekliai. 

► Suorganizuotų tarptautinių renginių skaičiaus rodiklio reikšmės pasiekimas yra 

nepakankamas. Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo 

projektai“ planuojama suorganizuoti 50 tarptautinių renginių, tačiau SFMIS yra duomenys 

tik apie 1 analizuotu laikotarpiu suorganizuotą tarptautinį renginį. Atsižvelgiant į projektams 

įgyvendinti likusį laikotarpį, kyla rizika, kad rodiklio reikšmė gali būti nepasiekta. Pagal šią 

priemonę paramos išmokėjimas yra didžiausias, tačiau duomenų apie naujų (tiesioginių) 

darbo vietų sukūrimą nėra, todėl pateikti tikslias išvadas apie priemonės VP3-1.3-ŪM-03-V 

„Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ rezultatyvumą nėra galimybės. 

                                              
25 Duomenys apie rodiklio pasiekimą nėra prieinami dėl to, kad yra teikiami periodiškai ir pasiektos rodiklių reikšmės dar 
nėra įvestos SFMIS. 
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Remiantis ES struktūrinės paramos turizmo sričiai rezultatyvumo vertinimo rezultatais, 14 lentelėje 

pateikiamos išvados dėl kiekvienos iš priemonių tikslų pasiekimo. 

14 lentelė. Išvados dėl turizmo srities priemonių tikslų pasiekimo 

Priemonės pavadinimas Priemonės tikslas Išvada dėl tikslo pasiekimo 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimas ir plėtra 

Skatinti viešosios turizmo 
infrastruktūros, skirtos ekologiniam 
(pažintiniam), aktyvaus poilsio turizmui 
plėtoti ir sveikatai gerinti, kūrimą ir 

plėtrą. 

Viešoji turizmo infrastruktūra yra plėtojama 
kuriant naujus ar sutvarkant esamus turizmo 
traukos objektus. Šis tikslas turėtų būti 
pasiektas atsižvelgiant į tai, kad 2013 metų 
spalio mėn. duomenimis pagal priemonę „VP3-
1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ jau yra sukurti 

nauji ar sutvarkyti esami 38 traukos objektai. 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamų kultūros paveldo 
objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms  

Kompleksiškai pritaikyti turizmui 
viešuosius nekilnojamuosius kultūros 
paveldo objektus. 

ES paramos lėšos bus skirtos didesniam 
skaičiui nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų, nei planuota. Tačiau išlieka rizika, kad 
tikslas užtikrinti kompleksiškumą nebus 
pasiektas atsižvelgiant į tai, kad dalis objektų 
nėra pilnai sutvarkomi ir pilnas objekto 
pritaikomumas turizmui nėra užtikrinamas. 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės 
svarbos turizmo projektai 

Skatinti dalykiniam turizmui, 
tarptautinių renginių organizavimui 

reikalingos infrastruktūros plėtrą. 

Tikslo yra siekiama investuojant į turizmo 
objektų tvarkymą ir kūrimą, tačiau kol kas 
trūksta duomenų apie sukurtos infrastruktūros 
naudojimą renginiams (renginių skaičių). 

VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo 
informacinių paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra ir turizmo 
rinkodaros skatinimas 

Skatinti turizmo rinkodarą ir vykdyti 
informacijos apie turizmo galimybes 

Lietuvoje sklaidą. 

Tikslas yra įgyvendinamas kuriant rinkodaros 
priemones ir turėtų būti pasiektas, nes 
planuota reikšmė 2013 metų spalio mėn. 
duomenimis 99% jau yra pasiekta 
(įgyvendintos 231 priemonės iš 232 planuotų). 
Tačiau ar priemonės buvo efektyvios, įvertinti 

dar nėra galimybių dėl duomenų trūkumo
26

. 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose 

Skatinti turizmo produktų ir viešosios 
turizmo infrastruktūros plėtrą 

regionuose. 

Yra didelė tikimybė, kad priemonės tikslas bus 
pasiektas tik iš dalies, nes infrastruktūra 
kuriama fragmentiškai, yra labiau skirta vietos 
bendruomenių poreikiams, o ne turistams 
pritraukti. 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose 

Skatinti privačių juridinių asmenų 
investicijas į turizmą. 

Atsižvelgiant į tai, kad 96% planuotų pritraukti 
privataus finansavimo lėšų jau yra pritrauktos, 
galima teigti, kad šios priemonės tikslas 
skatinti privačias juridinių asmenų investicijas 
bus pasiektas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

                                              
26 Rodiklis skaičiuojamas praėjus 3 metams po projekto pabaigos. Pirmas projektas pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-04-V 
„Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“ baigtas 2011 metais. 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 38 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

 
 
 
 

4. ES paramos turizmo sričiai efektyvumo vertinimas 

2007–2013 m. ES paramos turizmo sričiai efektyvumas yra vertinamas analizuojant planuotas ir 

faktines šių priemonių lygmens rodiklių reikšmes: 

► Finansavimo apimtys; 

► Į pastatytus naujus ar sutvarkytus esamus turizmo objektus pritrauktų turistų skaičius. 

Analizės laikotarpis apima laikotarpį nuo priemonių įgyvendinimo pradžios iki 2013 spalio mėnesio. 

Siekiant įvertinti 2007–2013 m. ES paramos turizmui lėšų panaudojimo efektyvumą, pagal 

kiekvieną priemonę buvo apskaičiuoti ir analizuoti du rodikliai: numatytas finansavimas vienam 

turistui pritraukti ir faktinės išlaidos vienam turistui pritraukti27. Žemiau esančioje lentelėje pateikti 

analizei ir vertinimui naudoti duomenys. 

15 lentelė. Numatytas finansavimas ir faktinės išlaidos vienam turistui pritraukti. 

Priemonė 

 

 

Rodiklis 

Numatytas 
finansavimas, 

Lt 

Planuotų 
pritraukti 

turistų 

skaičius 

Numatytas 
finansavimas 

1 turistui 

pritraukti, Lt 

Išmokėtos 
lėšos28, Lt 

Faktinis 
pritrauktų 

turistų 

skaičius 

Faktinės 
išlaidos 
1 turistui 
pritraukti, 

Lt 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra  

200 148 981 216 000 927 66 709 984 713 545 93 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamų kultūros paveldo 
objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms  

275 219 960 319 000 863 87 335 028 408 309 214 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės 

svarbos turizmo projektai  
111 452 690 400 000 279 14 470 866 16 350 885 

VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo 
informacinių paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra ir turizmo 

rinkodaros skatinimas 

43 338 413 400 000 108 10 232 538 0 - 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose 
70 000 000 100 000 700 40 788 841 691 101 59 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų/produktų įvairovės 
plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas  

167 097 634 180 000 928 70 296 469 597 912 118 

Iš viso: 823 919 265 1 215 000 678 289 833 728 2 427 217 119 

Šaltinis: 2013 m. spalio mėn. SFMIS duomenys 

 

                                              
27 Skaičiuojant faktines išlaidas 1 turistui pritraukti buvo analizuojami tik baigtų projektų duomenys. 
28 Skaičiuojamos baigtiems projektams išmokėtos lėšos. 
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Išvados: 

► ES paramos panaudojimas pagal daugelį priemonių yra efektyvesnis, nei planuota. 

Faktinės išlaidos 1 turistui pritraukti į turizmo objektą yra mažesnės pagal visas priemones, 

išskyrus priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ (pateikti 

tikslias išvadas dėl šios priemonės lėšų panaudojimo efektyvumo nėra galimybės dėl 

duomenų trūkumo). Vidutinės faktinės išlaidos 1 turistui pritraukti yra 119 Lt, t. y. beveik 6 

kartus mažesnės išlaidos, nei planuota. Didesnį priemonių įgyvendinimo efektyvumą, 

vertinant pagal 1 turistui pritraukti skirtas išlaidas, lemia reikšmingai didesnis nei planuota į 

turizmo objektus pritrauktų turistų skaičius. Atsižvelgiant į tai, kad pritrauktų turistų skaičius 

yra skaičiuojamas 2 arba 3 metus po projektų pabaigos, santykinio faktinių išlaidų 1 turistui 

pritraukti reikšmė turėtų dar labiau pagerėti. 

► ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumas tarp priemonių reikšmingai skiriasi. 

1 turistui pritraukti numatytas finansavimas tarp priemonių skiriasi daugiau nei 3 kartus: 

mažiausia suma (279 Lt) yra pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V “Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai”, o didžiausia (928 Lt) – pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo 

paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“. Faktinių išlaidų 

1 turistui pritraukti sumos tarp priemonių taip pat reikšmingai skiriasi: remiantis SFMIS 

duomenimis, efektyviausiai turistai pritraukiami panaudojant priemonių VP3-1.3-ŪM-05-R 

„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ ir VP3-1.3-ŪM-01-V 

„Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros 

kūrimas ir plėtra“ lėšas. 

► Paramos lėšų panaudojimo efektyvumas gali būti padidintas. Siekiant pritraukti 

didesnius turistų srautus, investicijos į turizmo objektus turėtų būti labiau koncentruotos, 

planuojamos vadovaujantis kompleksiškumo principu, t. y. parama turėtų būti skiriama 

turistams patraukliems objektams, esantiems didelio turistinio potencialo vietovėse, 

objektus ne dalinai, bet pilnai pritaikant turizmui. Sąlygos padidinti paramos lėšų 

panaudojimo efektyvumą (tiek investicijų, tiek pritrauktų turistų prasme) taip pat būtų 

sudarytos stiprinant bendradarbiavimą tarp projektų vykdytojų (pvz., tarp skirtingų rajonų 

savivaldybių) bei stiprinant projektus įgyvendinančių viešojo sektoriaus subjektų 

bendradarbiavimą su verslo atstovais. Taip pat tai leistų pagerinti paslaugų turizmo 

objektuose pasiūlą ir kokybę, kas galimai prisidėtų prie pritrauktų turistų skaičiaus didėjimo 

ir turizmo sektoriaus plėtros. Be to, į turizmo plėtra nukreiptų priemonių lėšomis neturėtų 

būti finansuojami projektai, kurie iš esmės yra nukreipti ne į turistų pritraukimą ir turizmo 

plėtrą, bet į pagrinde vietos bendruomenės poreikiams naudojamos infrastruktūros 

tvarkymą. 
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5. ES paramos turizmo sričiai poveikio vertinimas 

Turizmo svarba tiek privačiam, tiek valstybiniam sektoriui bei piliečiams kasmet vis didėja. 

Remiantis Europos Komisijos įmonių ir pramonės generalinio direktorato vertinimu29, turizmas 

sudaro daugiau nei 5 % Europos Sąjungos šalių bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP). ES 

turistų apgyvendinimo sektoriuje dirba 2,3 mln. žmonių, o visa ES turizmo pramonė užtikrina 12–

14 mln. darbuotojų užimtumą. 

Turizmo sektoriuje sukuriamo produkto vertė tiesiogiai prisideda prie šalies BVP. Turizmo 

sektoriaus sukuriamo produkto dalies BVP kitimo tendencija rodo sektoriaus potencialo 

išnaudojimą. 2011 metais 1,6 % Lietuvos BVP sudarė iš turizmo sektorius gaunamos lėšos. 

Lietuva 3,6 proc. punktais nukrypo nuo pasaulio šalių vidurkio, kuris 2011 metais siekė 5,2 %. 

2012 metais Lietuvos turizmo dalis BVP atžvilgiu sumažėjo 2,5 proc. punkto, kai pasaulyje turizmo 

dalis BVP atžvilgiu augo vidutiniškai 2,7 proc. punkto. Šie duomenys patvirtina, kad Lietuvos 

turizmo sektoriaus potencialas, lyginant su kitomis pasaulio šalimis, nėra iki galo išnaudojamas ir 

gali būti pasiektas didesnis augimas. 

2012 metais visose apgyvendinimo įstaigose30 Lietuvoje buvo apgyvendinti 1 977 526 turistai, kurie 

praleido vidutiniškai po 2,6 nakties. Palyginti su 2011 metais, turistų skaičius padidėjo 10 %, o 

nakvynių skaičius liko pastovus – 2,7 naktų. 

16 lentelė. Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose Lietuvoje2005–2012 metais 

 

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Apgyvendintų turistų 
skaičius 

1 325 624 1 540 468 1 779 755 1 825 762 1426 991 1 552 874 1 792 626 1 977 526 

Procentinis pokytis 
(lyginant su 
ankstesniais metais)  

16,21 % 15,53 % 2,59 % -21,84 % 8,82 % 15,44 % 10,31 % 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2012 metais 57 % apgyvendintų turistų sudarė užsieniečiai ir 43 % Lietuvos gyventojai. Ši 

proporcija pasikeitė, lyginant su 2007 metais, kai užsieniečiai sudarė 48 %, o Lietuvos gyventojai – 

52%. Daugiausiai turistų užsieniečių 2012 metais buvo iš Rusijos (19 %), Vokietijos (13 %), 

Lenkijos (11 %) ir Latvijos (10 %). 

Daugiausiai turistų 2012 metais buvo apgyvendinta Vilniaus miesto savivaldybėje, Druskininkų 

savivaldybėje, Palangos miesto savivaldybėje, Kauno miesto savivaldybėje ir Klaipėdos miesto 

savivaldybėje. Žemiau esančiame paveiksle pateikti duomenys dėl turistų apgyvendinimo šiose 

teritorijose 2007–2012 metais. 

                                              
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm 
30 Apgyvendinimo įstaigas sudaro: viešbučiai, moteliai, poilsio namai (nameliai), kempingai, turizmo centrai, nakvynės 
namai, sanatorijos, reabilitacijos centrai, konferencijų centrai, vaikų vasaros poilsio stovyklos, privataus apgyvendinimo 
sektorius. 
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1 paveikslas. Apgyvendintų turistų skaičius pagal savivaldybes 2007–2012 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2012 metais daugiausiai turistų buvo apgyvendinta viešbučiuose (1 550 667). Ši tendencija pastovi 

2007–2012 metų periodu. Lyginant 2007 ir 2012 metus pastebima, kad visose apgyvendinimo 

įstaigose, išskyrus viešbučius, kempingus, nakvynės namus ir privataus apgyvendinimo sektorių, 

apgyvendintų turistų skaičius sumažėjo. 

2 paveikslas. Apgyvendintų turistų skaičius pagal apgyvendinimo įstaigas 2007 m. ir 2012 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Aukščiau esančiame paveiksle matomą viešbučiuose apgyvendintų turistų skaičiaus augimo 

tendenciją pagrindžia šiuo laikotarpiu vykusi sparti viešbučių tinklo Lietuvoje plėtra: 2007 metų IV 

ketvirtį Lietuvoje veikė 304 viešbučiai, tuo pačiu 2012 metų laikotarpiu – 357. 

Lietuvos turizmo sektorius, vertinant pagal apgyvendintų turistų skaičių, iki 2008 m. nuolat augo. 

Nors 2008 m. apgyvendintų turistų skaičiaus augimas nebuvo toks ryškus (2,59 %), kaip 2007 m., 

kai rodiklis išsaugo 15,53 %, Europoje prasidėjusių ekonominių neramumų įtaka Lietuvos turizmo 

sektoriuje dar nebuvo jaučiama. Tai patvirtina ir turistų išlaidų apimtys: 2007 m. šis rodiklis 

šoktelėjo daugiau nei 31 %, lyginant su 2006 m., o 2008 m. padidėjo dar 10 % ir pasiekė 

460 mln. Lt. Lygiagrečiai augo ir bendros vietinio bei atvykstamojo turizmo pajamos Lietuvoje, 

kurios 2008 m. padidėjo 5 % lyginant su 2007 m. rezultatu ir pasiekė 4662,1 mln. Lt. 2009 m. 

sustiprėjęs ekonominis nuosmukis turėjo neigiamą poveikį visai šalies ekonomikai, įskaitant ir 

turizmo sektorių. 2009 m. analizuojamu laikotarpiu buvo patys nesėkmingiausi tiek apgyvendintų 

turistų, tiek jų išlaidų bei bendrų turizmo pajamų prasme: tais metais apgyvendintų turistų skaičius 

sumažėjo 21,84 %, o turistų išlaidos sumažėjo daugiau nei 22 % (t. y. 102,9 mln. Lt), bendros 

vietinio ir atvykstamojo turizmo pajamos smuko 14% iki 3996,2 mln. Lt. Po staigaus turizmo 

sektoriaus nuosmukio 2009 m. bendras apgyvendintų turistų skaičius 2010 m. vėl pradėjo augti. 

Nors nuo 2010 m. apgyvendintų turistų skaičius didėjo ir 2012 m. jau aplenkė prieš krizę buvusį 

lygį (2012 m. buvo pritraukta 8 % daugiau turistų negu 2008 m.), turistų išlaidos tuo pačiu 

laikotarpiu augo lėčiau ir 2012 m. nesiekė prieš krizę buvusio lygio. 2008 m., prieš prasidedant 

ekonominiam nuosmukiui, turistų išlaidos Lietuvoje siekė 460 mln. Lt, o 2012 m. – 404,8 mln. Lt, 

t.y. 12 % mažiau. Tuo tarpu, bendros vietinio ir atvykstamojo turizmo pajamos 2010 m., nepaisant 

augančio turistų skaičiaus, vis dar mažėjo 2% iki 3996,2 mln. Lt. Tačiau 2011 m. itin spartus 

pajamų augimas (19 %) leido aplenkti rekordinį 2008 m. lygį, o 2012 m. pasiekti 5148,5 mln. Lt 

pajamas (10,4% daugiau nei 2008 m.), fiksuojant 10 % metinį augimą 2012 m. 

Vertinant pagal 2007–2013 m. ES paramos turizmui priemones įgyvendintų projektų poveikį 

Lietuvos turizmo sektoriui, svarbu įvertinti ir aukščiau apžvelgtus pokyčius, kurie galėjo turėti įtakos 

turizmo projektų įgyvendinimo rezultatams ir poveikiui. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 

statistiniai Lietuvos turizmo sektoriaus 2007–2012 metais duomenys ir duomenys apie ES 

paramos lėšomis finansuojamus projektus. 

17 lentelė. Lietuvos turizmo sektoriaus rodikliai ir duomenys apie projektų finansavimą 

Metai 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Apgyvendintų turistų skaičius 1 779 755 1 825 762 1 426 991 1 552 874 1 792 626 1 977 526 
 

Pokytis (%) 15,53 % 2,59 % -21,84 % 8,82 % 15,44 % 10,31 % 
 

Turistų išlaidos, mln. Lt 420,5 460,8 357,9 369,6 392,4 404,8 
 

Pokytis (%) 31,69 % 9,58 % -22,33 % 3,27 % 6,17 % 3,16 % 
 

Turizmo (vietinio ir 
atvykstamojo) pajamos, mln. Lt 

4445,7 4662,1 3996,2 3932,8 4682,1 5148,5  

Pokytis (%)  5% -14% -2% 19% 10%  

Baigti ES lėšomis finansuoti 
projektai   

1 11 48 102 135 

Įgyvendinami ES lėšomis 
finansuojami projektai       

139 

Šaltinis: 2013 m. spalio mėn. SFMIS duomenys, Lietuvos statistikos departamentas 
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Pirmasis 2007–2013 m. programavimo periodu ES paramos lėšomis finansuotas turizmo srities 

projektas buvo baigtas įgyvendinti 2009 m., todėl ES paramos lėšų panaudojimo poveikį turizmo 

sektoriaus plėtrai tikslinga vertinti būtent nuo šių metų. 

Turizmo srities projektų, finansuotų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemones, poveikio Lietuvos turizmo sektoriui pagal kiekvieną 

savivaldybę vertinimas buvo atliekamas taikant 18 lentelėje pateiktus kriterijus ir metodiką. 

18 lentelė. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui vertinimo kriterijai 

Kriterijus Laikotarpis 
Kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas 
Šaltinis 

Įgyvendintų projektų 
skaičius 

2009–2012 m. Poveikis turizmo plėtrai 
pasireiškia pritaikius objektą 
turizmui ir pabaigus projektą. 
Įgyvendintais projektais 
laikomi iki 2013 m. spalio 

mėn. įgyvendinti projektai. 

SFMIS: duomenys apie 
projektų įgyvendinimą 

Pritrauktų turistų 

skaičius31/turistų 
skaičius Lietuvoje 

(2010-2012 m.)32 

Pritrauktų turistų 
skaičius: nuo projektų 
įgyvendinimo pabaigos 

iki 2013 m. spalio mėn. 

Turistų skaičius 
Lietuvoje: 2010–2012 

m. 

Pritrauktų turistų skaičius yra 
vienas iš pagrindinių rodiklių, 
parodančių projektų poveikį ir 
objekto pritaikomumą turizmui. 
Siekiant sudaryti galimybę 
palyginti ES paramos poveikį 
turizmo sektoriui skirtingose 
savivaldybėse ir nustatyti, 
kokią dalį nuo visų turistų 
Lietuvoje (2010–2012 m.) 
sudaro įgyvendintų projektų 
pritraukti turistai kiekvienoje 
savivaldybėje, naudojamas 

santykinis rodiklis. 

SFMIS: duomenys apie 
projektų įgyvendinimą 

Lietuvos statistikos 
departamentas: 
duomenys apie turistų 

skaičių Lietuvoje 

Apgyvendintų turistų 
skaičiaus 

savivaldybėje33 
pokytis 2009-2012 m. 

(proc.) 

2009–2012 m Šis kriterijus buvo pasirinktas 
siekiant įvertinti apgyvendintų 
turistų skaičiaus pokytį 
kiekvienoje savivaldybėje nuo 
tada, kai buvo baigtas pirmas 
ES paramos lėšomis 
finansuotas turizmo srities 

projektas. 

Lietuvos statistikos 
departamentas: 
duomenys apie turistų 

skaičių savivaldybėje 

Pritrauktos privačios 

investicijos 
Nuo projektų 
įgyvendinimo pabaigos 

iki 2013 m. spalio mėn. 

Pritrauktų privačių investicijų 
apimtis yra vienas iš rodiklių, 
leidžiančių spręsti apie 
turizmo objekto patrauklumą 
verslui ir apie ekonominį 

poveikį. 

SFMIS: duomenys apie 

projektų įgyvendinimą 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 

                                              
31 Savivaldybėje įgyvendintų projektų pritrauktų turistų skaičius (SFMIS duomenys). 
32 Per 2010–2012 metus Lietuvoje buvo pritraukta 10 098 100 turistų (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 
33 Apgyvendintų turistų skaičius (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 
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Pastaba! 

Rodikliui „Pritrauktų turistų skaičius“ įvertinti yra naudojami SFMIS kaupiami duomenys apie 

projektų įgyvendinimą. Šiuos duomenis teikia projektų vykdytojai, todėl jais remiantis nėra 

užtikrinamas visiškas objektyvumas, tačiau tai vieninteliai duomenys apie projektų pritraukiamus 

turistus. Šio rodiklio apskaičiavimas yra sudėtingas ir dėl skirtingos projektų specifikos, pavyzdžiui, 

tokių turizmo objektų, kaip muziejai ar pilys, į kuriuos įėjimas yra mokamas, pritrauktų turistų 

skaičių galima apskaičiuoti įvertinant parduotų bilietų skaičių, tačiau projektų, kurių objektas yr a 

parkas ar dvaro dalis, pritrauktų turistų skaičių objektyviai įvertinti yra sudėtinga. Numatydami šią 

riziką ir siekdami objektyvumo atliekamame vertinime, vieną iš klausimų, susijusį su pritrauktų 

turistų skaičiumi, įtraukėme į vykdomas apklausas. Taigi, Galutinėje vertinimo ataskaitoje pateiktas 

vertinimas dėl turizmo objektų pritrauktų turistų skaičiaus yra paremtas ir SFMIS kaupiamais 

duomenimis apie projektų įgyvendinimą, ir vykdant apklausas surinktais duomenimis. 

 

Vertinant 2007–2013 m. ES paramos poveikį Lietuvos turizmo sektoriui (pagal kiekvieną 

savivaldybę) buvo išskirti tokie trys galimo poveikio tipai: 

1. Neutralus poveikis. ES paramos lėšų panaudojimo poveikis turizmo sektoriui yra neutralus 

kiekvienu iš šių atvejų: 

► savivaldybėje nėra įgyvendintų projektų; 

► savivaldybėje yra įgyvendintų projektų, tačiau turizmui pritaikyti objektai nepritraukė nei 

vieno turisto (remiantis SFMIS duomenimis, į ES paramos lėšomis pastatytą naują ar 

sutvarkytą esamą turizmo objektą turistų pritraukta nebuvo);  

► savivaldybėje yra įgyvendintų projektų, ir turizmui pritaikyti objektai pritraukė turistų, 

tačiau apgyvendintų turistų skaičius savivaldybėje mažėjo (turizmo sektorius 

savivaldybės lygiu smuko); 

► savivaldybėje yra įgyvendintų projektų, turizmui pritaikyti objektai pritraukė turistų 

(pritrauktų turistų skaičius yra iki 1,5 % bendro turistų skaičiaus 2012 m. Lietuvoje), 

apgyvendintų turistų skaičius savivaldybėje didėjo, tačiau projektai nepritraukė privačių 

investicijų. 

 

2. Teigiamas poveikis. ES paramos lėšų panaudojimo poveikis turizmo sektoriui yra 

teigiamas kiekvienu iš šių atvejų: 

► savivaldybėje yra įgyvendintų projektų, turizmui pritaikyti objektai pritraukė turistų 

(pritrauktų turistų skaičius yra iki 1,5 % (imtinai) bendro turistų skaičiaus 2012 m. 

Lietuvoje), turizmo sektorius savivaldybės lygiu augo (t.y. apgyvendintų turistų skaičius 

2009–2012 m. savivaldybėje padidėjo), ir buvo pritraukta privačių investicijų; 

► savivaldybėje yra įgyvendintų projektų, turizmui pritaikytų objektų pritrauktų turistų 

skaičius yra didesnis nei 1,5 % bendro turistų skaičiaus 2012 m. Lietuvoje, tačiau 

nebuvo pritraukta privačių investicijų. 
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3. Stiprus teigiamas poveikis. ES paramos lėšų panaudojimo poveikis turizmo sektoriui yra 

stiprus teigiamas kiekvienu šiuo atveju: 

► savivaldybėje yra įgyvendintų projektų, turizmui pritaikytų objektų pritrauktų turistų 

skaičius yra didesnis nei 1,5% bendro turistų skaičiaus 2012 m. Lietuvoje, turizmo 

sektorius savivaldybės lygiu augo (t.y. pritrauktų turistų skaičius 2009–2012 m. 

padidėjo), ir buvo pritraukta privačių investicijų. 

 

19 lentelė. Poveikio Lietuvos turizmo sektoriui vertinimo modelis 

Poveikis 

Vertinimo kriterijai 

Įgyvendintų 

projektų skaičius 

Pritrauktų turistų 

skaičius34/turistų 
skaičius Lietuvoje 

(2010-2012 m.) 

Apgyvendintų turistų 
skaičiaus 

savivaldybėje35 pokytis 
2009-2012 m. (proc.) 

Pritrauktos 
privačios 

investicijos 

Neutralus 

=0 kriterijus neaktualus kriterijus neaktualus kriterijus neaktualus 

>0 = 0 kriterijus neaktualus kriterijus neaktualus 

>0 >0 <0 kriterijus neaktualus 

>0 > 0 ir <1,5 % >0 <0 

Teigiamas  
>0 > 0 ir ≤ 1,5 % >0 >0 

>0 >1,5 % >0 <0 

Stiprus 
teigiamas 

>0 >1,5 % >0 >0 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami apibendrinti 2007–2013 m. ES paramos lėšų, skirtų turizmo 

srities priemonių finansavimui, panaudojimo poveikio vertinimo rezultatai pagal kiekvieną 

savivaldybę. 

  

                                              
34 Savivaldybėje įgyvendintų projektų pritrauktų turistų skaičius (SFMIS duomenys) 
35 Apgyvendintų turistų skaičius (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 
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20 lentelė. ES paramos ir privačių investicijų panaudojimo poveikio Lietuvos turizmo sektoriui pagal savivaldybes vertinimas 

Savivaldybė 

Baigtų projektų skaičius (suminis rodiklis) 
Pritrauktų 

turistų 

skaičius 

Pritrauktų 

turistų 
skaičius/turistų 

skaičius 
Lietuvoje 

Apgyvendintų turistų skaičius Apgyvendintų 
turistų skaičiaus 

pokytis 2009–

2012 m. (proc.) 

Įgyvendintų 

projektų 
pritrauktos 

privačios 

investicijos 
(tūkst. Lt)  

Poveikis Lietuvos 

turizmo sektoriui 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Palangos m. sav. 0 0 3 3 4 160 141 1,59 % 158 062 166 048 182 339 198 721 25,72 % 27030 Stiprus teigiamas 

Vilniaus m. sav. 0 1 4 15 20 186 841 1,85 % 521 050 555 559 683 117 781 002 49,89 % 44640 Stiprus teigiamas 

Druskininkų sav. 1 3 5 7 7 884 129 8,76 % 171 505 203 062 236 117 261 273 52,34 % 117290 Stiprus teigiamas 

Panevėžio m. sav. 0 0 1 1 1 1 250 0,01 % 11 909 11 642 13 386 14 614 22,71 % 460 Teigiamas 

Klaipėdos r. sav. 0 0 0 1 1 1 750 0,02 % 3 663 4 923 8 054 7 648 108,79 % 1910 Teigiamas 

Šilutės r. sav. 0 0 0 1 1 2 240 0,02 % 7 474 8 522 10 907 9 413 25,94 % 20 Teigiamas 

Klaipėdos m. sav. 0 0 1 3 3 7 351 0,07 % 113 297 113 420 133 502 154 847 36,67 % 5120 Teigiamas 

Šiaulių m. sav. 0 0 0 1 3 11 041 0,11 % 33 154 30 480 34 714 35 155 6,04 % 3510 Teigiamas 

Panevėžio r. sav. 0 0 1 1 1 24 986 0,25 % 5 562 6 349 7 491 6 608 18,81 % 2250 Teigiamas 

Prienų r. sav. 0 0 0 1 1 31 254 0,31 % 0 27 1 588 5 619 20711,11 %* 14550 Teigiamas 

Jurbarko r. sav. 0 4 5 6 6 52 575 0,52 % 2 631 4 093 2 798 4 528 72,10 % 110 Teigiamas 

Kauno m. sav. 0 0 1 6 8 53 708 0,53 % 120 342 151 759 164 615 179 414 49,09 % 15860 Teigiamas 

Kretingos r. sav. 0 0 0 2 2 76 539 0,76 % 1 705 1 392 2 438 3 314 94,37 % 650 Teigiamas 

Neringos sav. 0 0 2 2 2 156 695 1,55 % 39 802 40 159 46 751 49 456 24,26 % 0 Teigiamas 

Trakų r. sav. 0 1 3 3 3 217 340 2,15 % 37 718 46 681 42 844 45 683 21,12 % 0 Teigiamas 

Biržų r. sav. 0 0 0 0 0 0 0,00 % 3 199 3 682 3 957 3 529 10,32 % 0 Neutralus 

Kalvarijos sav. 0 0 0 0 0 0 0,00 % 1 140 800 730 680 -40,35 % 0 Neutralus 

Kauno r. sav. 0 0 0 0 1 0 0,00 % 7 874 10 135 8 428 7 036 -10,64 % 0 Neutralus 

Kėdainių r. sav. 0 0 0 0 0 0 0,00 % 5 916 7 481 8 690 5 330 -9,91 % 0 Neutralus 

Pakruojo r. sav. 0 0 0 0 0 0 0,00 % 537 380 871 546 1,68 % 0 Neutralus 

Pasvalio r. sav. 0 0 0 0 0 0 0,00 % 3 253 2 857 3 616 3 990 22,66 % 0 Neutralus 
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Savivaldybė 

Baigtų projektų skaičius (suminis rodiklis) 
Pritrauktų 

turistų 

skaičius 

Pritrauktų 

turistų 
skaičius/turistų 

skaičius 
Lietuvoje 

Apgyvendintų turistų skaičius Apgyvendintų 
turistų skaičiaus 

pokytis 2009–

2012 m. (proc.) 

Įgyvendintų 

projektų 
pritrauktos 

privačios 

investicijos 
(tūkst. Lt)  

Poveikis Lietuvos 

turizmo sektoriui 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Visagino sav. 0 0 0 0 0 0 0,00 % 2 620 4 963 2 702 1 779 -32,10 % 0 Neutralus 

Akmenės r. sav. 0 0 0 0 1 0 0,00 % 1 717 1 237 2 160 935 -45,54 % 0 Neutralus 

Alytaus m. sav. 0 0 0 1 1 0 0,00 % 4 719 5 324 6 870 6 189 31,15 % 0 Neutralus 

Birštono sav. 0 0 0 0 1 0 0,00 % 20 460 24 743 24 861 29 201 42,72 % 0 Neutralus 

Jonavos r. sav. 0 0 0 1 1 0 0,00 % 1 808 1 044 1 199 2 805 55,14 % 0 Neutralus 

Kaišiadorių r. sav. 0 0 0 0 1 0 0,00 % 3 295 7 419 2 609 1 670 -49,32 % 0 Neutralus 

Kupiškio r. sav. 0 0 0 1 1 0 0,00 % 1 105 1 335 2 137 2 399 117,10 % 0 Neutralus 

Ukmergės r. sav. 0 0 0 0 1 0 0,00 % 1 006 2 345 1 977 2 942 192,45 % 0 Neutralus 

Zarasų r. sav. 0 0 0 1 1 0 0,00 % 6 129 3 255 3 270 2 286 -62,70 % 0 Neutralus 

Šalčininkų r. sav. 0 0 1 2 2 550 0,01 % 2 146 1 182 227 385 -82,06 % 0 Neutralus 

Širvintų r. sav. 0 0 1 1 2 700 0,01 % 723 942 552 379 -47,58 % 3270 Neutralus 

Vilniaus r. sav. 0 0 0 1 1 2 519 0,02 % 15 131 15 907 26 210 20 359 34,55 % 0 Neutralus 

Ignalinos r. sav. 0 0 1 3 4 22 559 0,22 % 11 160 9 456 6 009 4 755 -57,39 % 0 Neutralus 

Varėnos r. sav. 0 0 0 1 2 3 000 0,03 % 4 623 4 513 5 825 4 526 -2,10 % 0 Neutralus 

Elektrėnų sav. 0 0 1 1 2 4 000 0,04 % 37 295 632 972 2527,03 % 0 Neutralus 

Rietavo sav. 0 0 1 2 2 4 553 0,05 % 0 0 0 0 0,00 % 0 Neutralus 

Vilkaviškio r. sav. 0 0 0 1 2 5 795 0,06 % 9 240 3 498 7 787 8 544 -7,53 % 0 Neutralus 

Kelmės r. sav. 0 0 0 2 2 5 809 0,06 % 2 420 2 195 3 027 4 679 93,35 % 0 Neutralus 

Rokiškio r. sav. 0 0 0 1 1 6 487 0,06 % 1 736 1 376 1 531 1 629 -6,16 % 0 Neutralus 

Molėtų r. sav. 0 0 1 2 3 6 529 0,06 % 18 084 17 119 20 620 23 513 30,02 % 0 Neutralus 

Anykščių r. sav. 0 0 0 1 4 6 653 0,07 % 2 843 4 163 4 317 5 606 97,19 % 0 Neutralus 

Pagėgių sav. 0 0 1 2 2 6 832 0,07 % 696 917 953 1 698 143,97 % 0 Neutralus 
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Savivaldybė 

Baigtų projektų skaičius (suminis rodiklis) 
Pritrauktų 

turistų 

skaičius 

Pritrauktų 

turistų 
skaičius/turistų 

skaičius 
Lietuvoje 

Apgyvendintų turistų skaičius Apgyvendintų 
turistų skaičiaus 

pokytis 2009–

2012 m. (proc.) 

Įgyvendintų 

projektų 
pritrauktos 

privačios 

investicijos 
(tūkst. Lt)  

Poveikis Lietuvos 

turizmo sektoriui 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Kazlų Rūdos sav. 0 0 0 1 1 7 675 0,08 % 572 824 1 648 954 66,78 % 0 Neutralus 

Švenčionių r. sav. 0 0 1 1 1 8 800 0,09 % 8 606 7 950 6 843 6 485 -24,65 % 0 Neutralus 

Tauragės r. sav. 0 0 2 3 3 9 324 0,09 % 5 294 6 380 6 103 4 893 -7,57 % 0 Neutralus 

Marijampolės sav. 0 0 1 2 2 10 337 0,10 % 5 531 7 643 9 724 12 232 121,15 % 0 Neutralus 

Šilalės r. sav. 0 0 0 1 2 10 681 0,11 % 537 406 591 287 -46,55 % 0 Neutralus 

Šakių r. sav. 0 0 1 1 2 11 000 0,11 % 0 20 8 379 1795,00 %* 0 Neutralus 

Lazdijų r. sav. 0 0 0 1 1 16 639 0,16 % 2 039 1 632 1 440 2 200 7,90 % 0 Neutralus 

Mažeikių r. sav. 0 0 0 0 2 17 069 0,17 % 5 357 5 843 8 768 10 556 97,05 % 0 Neutralus 

Alytaus r. sav. 0 0 1 2 2 20 300 0,20 % 2 772 3 048 3 197 1 554 -43,94 % 0 Neutralus 

Radviliškio r. sav. 0 0 2 2 2 20 590 0,20 % 8 702 5 753 6 558 6 344 -27,10 % 0 Neutralus 

Šiaulių r. sav. 0 0 0 1 1 21 651 0,21 % 4 014 6 807 6 631 7 339 82,84 % 0 Neutralus 

Plungės r. sav. 0 0 1 2 4 22 999 0,23 % 6 963 8 723 8 147 8 889 27,66 % 0 Neutralus 

Skuodo r. sav. 0 0 0 1 2 24 067 0,24 % 2 206 1 610 1 058 105 -95,24 % 80 Neutralus 

Telšių r. sav. 0 1 2 3 4 39 741 0,39 % 5 379 5 883 3 873 3 780 -29,73 % 1230 Neutralus 

Utenos r. sav. 0 0 1 1 1 51 844 0,51 % 4 388 5 050 2 327 3 087 -29,65 % 0 Neutralus 

Raseinių r. sav. 0 0 2 2 2 85 375 0,85 % 1 010 1 092 1 313 1 424 40,99 % 0 Neutralus 

Joniškio r. sav. 0 1 1 1 2 105 299 1,04 % 2 130 1 531 1 969 1 361 -36,10 % 0 Neutralus 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis SFMIS ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

* Apgyvendintų turistų skaičiaus pokytis skaičiuojamas nuo 2010 metų, kai buvo apgyvendinti pirmieji turistai savivaldybėje. 
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Išvados: 

► Daugelyje savivaldybių ES paramos poveikis turizmo sektoriui yra neutralus. 

Remiantis vertinimo rezultatais, ataskaitiniu laikotarpiu ES paramos poveikis turizmo 

sektoriui buvo neutralus 45 Lietuvos savivaldybėse, nors jose bendrai įgyvendinti 72 

projektai (daugiau nei 53 % visų įgyvendintų projektų). Viena iš priežasčių, kodėl nėra 

pastebimas teigiamas poveikis turizmo sektoriui, gali būti didelė ES paramos sklaida tarp 

turizmo objektų ir kompleksiškumo trūkumas: bent po vieną projektą buvo įgyvendinta 54 

iš 60 Lietuvos savivaldybių. Absoliučiai didžiojoje dalyje savivaldybių (45 iš 54) buvo 

įgyvendinti 1–3 projektai. Tai patvirtina, kad vieno ar kelių sąlyginai nedidelės apimties 

projektų įgyvendinimas savivaldybėje daugeliu atvejų nesukelia teigiamo poveikio 

turizmo sektoriui ir neturi reikšmingos įtakos turistų srautams. Plati geografinė teritorija, 

kurioje įgyvendinti projektai, taip pat parodo, kad turizmo objektai buvo statomi ar 

tvarkomi ne tik didžiausio turistinio potencialo teritorijose, bet ir kitose teritorijose, kurios 

turistams nėra tokios patrauklios – tai taip pat gali turėti įtakos vertinimo rezultatams. 

Kita nepastebimo poveikio priežastis gali būti susijusi su projektų veiklos specifika: 

dalies įgyvendintų projektų veikla buvo nukreipta ne į patrauklių turizmo produktų kūrimą, 

siekiant prisidėti prie turizmo plėtros ir pritraukti daugiau turistų, bet į objekto išsaugojimą 

ir atskirų infrastruktūros elementų sutvarkymą. Nors tokiais atvejais teigiamas poveikis 

turizmo sektoriui nėra pastebimas, projektų įgyvendinimas gali turėti teigiamą socialinį 

poveikį, jei ES paramos lėšomis pastatytas ar sutvarkytas objektas yra naudojamas 

vietos bendruomenės poreikiams. Dar viena priežastis, kodėl poveikis turizmo sektoriui 

nėra pastebimas, gali būti ta, kad didelė dalis projektų vis dar yra įgyvendinami arba nuo 

jų įgyvendinimo pabaigos praėjo sąlyginai nedaug laiko (reikšmingas teigiamas poveikis 

kai kuriais atvejais gali pasireikšti praėjus keleriems metams po projekto pabaigos).  

► ES paramos teigiamas poveikis turizmo sektoriui yra stipriausias, kai turizmo 

objektai kompleksiškai tvarkomi ar statomi turistams patraukliose teritorijose. 

Stiprus teigiamas ES paramos poveikis turizmo sektoriui buvo nustatytas 3 

savivaldybėse: Druskininkų, Vilniaus miesto ir Palangos, t. y. turizmui pritaikytose ir 

turistams patraukliose vietovėse. Vilniaus miesto savivaldybėje ir Druskininkų 

savivaldybėje buvo įgyvendinta daugiausia projektų, atitinkamai 20 ir 7. Druskininkų 

savivaldybėje į ES paramos lėšomis pastatytus naujus ar sutvarkytus esančius turizmo 

objektus buvo pritraukta daugiausia privačių investicijų, ir šiuos objektus aplankė 

daugiausia turistų, lyginant su kitomis savivaldybėmis. Dar 12 savivaldybių įgyvendinti 

32 projektai taip pat turėjo teigiamą poveikį Lietuvos turizmo sektoriui. Tokie vertinimo 

rezultatai patvirtina, kad ES paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas turi 

teigiamą poveikį turizmo sektoriui, kai yra užtikrinamas investicijų ir plėtros 

kompleksiškumas: turistus pritraukia ne vienas ar du turizmo objektai, bet bendrai 

turizmo reikmėms pritaikyta ir išvystyta vietovė. 
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► ES paramos poveikis turizmo sektoriui gali būti padidintas. Siekiant padidinti 

teigiamą ES paramos poveikį Lietuvos turizmo sektoriui, tikslinga didesnį dėmesį sutelkti 

į projektų įgyvendinimą didžiausio turistinio potencialo vietovėse, siekti kompleksiškai 

išnaudoti vietovės turizmo potencialą ir jau esamą turizmo infrastruktūrą. Turizmo 

sektoriaus plėtra turėtų būti vykdoma ne įgyvendinant pavienius projektus ar kuriant 

pavienius turizmo objektus, tačiau siekiant kompleksiško geografiškai platesnės vietovės 

pritaikymo turizmui. Tai galėtų būti pasiekta stiprinant skirtingų savivaldybių 

bendradarbiavimą (bendrų projektų įgyvendinimas, siekiant didesnio kompleksiškumo, ir 

pan.) ir taip pat stiprinant bendradarbiavimą su privataus sektoriaus subjektais (objektų 

pritaikymu turizmui suinteresuotų verslo subjektų įtraukimas į projektų idėjų vystymą bei 

projektų planavimo veiklą, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo projektų 

inicijavimas, įskaitant naujų turistų traukos objektų kūrimą, ir pan.). 

 

ES paramos turizmo sektoriui socialiniai padariniai 

Turizmo sektoriaus plėtra sukuria plačią darbo vietų pasiūlą tiek kvalifikuotai, tiek nekvalifikuotai 

darbo jėgai tiesiogiai turizmo sektoriuje ir netiesiogiai įmonėse, kurios tiekia savo prekes ar 

paslaugas turizmo sektoriuje veikiantiems subjektams. 

Siekiant įvertinti suplanuotų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos turizmo srities priemonių 

socialinius padarinius, buvo atlikta nedarbo lygio priklausomybės nuo investicijų analizė pagal 

savivaldybes. Remiantis SFMIS duomenimis, iš viso pagal priemones buvo skirta daugiau kaip 

827 mln. Lt paramos. O nedarbas Lietuvoje nuo 2009 metų iki 2012 metų išaugo 24,5 %. 

Nedarbo lygio pokyčius vertinti pasirinkta nuo 2009 metų, kai pagal analizuojamas priemones 

buvo baigti įgyvendinti pirmieji projektai. Ankstesni duomenys nėra analizuojami siekiant įvertinti 

sukurtas ilgalaikes darbo vietas, o ne išaugusį trumpalaikį žmogiškųjų išteklių poreikį dėl 

projekto įgyvendinimo. 

Druskininkų savivaldybėje, kurioje skirtas finansavimas siekė daugiau kaip 73,5 mln. litų, 

nedarbo lygis nuo 2009 metų iki 2012 metų sumažėjo 7,7 %, ir tai buvo vienintelė savivaldybė, 

kurioje nedarbo lygis mažėjo. Tik nedidelis nedarbo lygio kilimas taip pat pastebimas Šiaulių, 

Vilniaus, Klaipėdos miestuose bei Klaipėdos rajone, iš kurių ir Klaipėdos, ir Vilniaus miestų 

savivaldybės gavo didžiausią finansavimą (atitinkamai ~107,5 mln. Lt ir ~105,78 mln. Lt). Skirto 

finansavimo apimčių ir nedarbo lygio pasiskirstymas pagal savivaldybes pateikiamas 

21 lentelėje. 
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21 lentelė. 2007-2013 m. ES parama turizmui ir nedarbo lygis pagal savivaldybes 

Savivaldybė 
Skirtas 

finansavimas 
Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Skirtas 
finansavimas 

vienam gyventojui 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 

santykis, procentais 

2009 m. 2012 m. 
Procentinis pokytis 

2009-2012 m. 

Akmenės r. sav. 1 103 357,00 Lt 22210 49,68 Lt 13,6 16,2 19,1 

Alytaus m. sav. 10 794 872,16 Lt 57281 188,45 Lt 12,4 14,4 16,1 

Alytaus r. sav. 1 335 279,05 Lt 27618 48,35 Lt 11,4 18,7 64,0 

Anykščių r. sav. 19 260 559,01 Lt 27479 700,92 Lt 10,9 17,1 56,9 

Birštono sav. 15 603 000,14 Lt 4460 3 498,43 Lt 7 9,2 31,4 

Biržų r. sav. 8 351 520,99 Lt 27026 309,02 Lt 8,6 11,2 30,2 

Druskininkų sav. 76 716 708,37 Lt 21221 3 615,13 Lt 14,3 13,2 -7,7 

Elektrėnų sav. 5 889 626,00 Lt 24396 241,42 Lt 5,4 9,4 74,1 

Ignalinos r. sav. 22 488 324,40 Lt 17568 1 280,07 Lt 13,3 18 35,3 

Jonavos r. sav. 688 100,00 Lt 45079 15,26 Lt 9,9 13,7 38,4 

Joniškio r. sav. 611 344,74Lt 24890 24,56 Lt 10 13,8 38,0 

Jurbarko r. sav. 14 767 463,25 Lt 29184 506,01 Lt 10,6 16,7 57,5 

Kaišiadorių r. sav. 387 074,88 Lt 32922 11,76 Lt 8,8 11,2 27,3 

Kalvarijos sav. 0,00 Lt 11777 0,00 Lt 10,7 16,5 54,2 

Kauno m. sav. 97 106 977,08 Lt 306888 316,42 Lt 8,2 10,6 29,3 

Kauno r. sav. 8 281 173 51 Lt 86419 95,83 Lt 7,5 10,3 37,3 

Kazlų Rūdos sav. 750 644,00 Lt 12738 58,93 Lt 6,9 14 102,9 

Kėdainių r. sav. 397 000,79 Lt 51969 7,64 Lt 7,4 10 35,1 

Kelmės r. sav. 12 806 366,00 Lt 31037 412,62 Lt 11,4 17,6 54,4 

Klaipėdos m. sav. 120 542 794,20 Lt 158541 760,33 Lt 8,9 9,3 4,5 

Klaipėdos raj. 1 838 803,00 Lt 51614 35,63 Lt 8,7 9 3,4 
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Savivaldybė 
Skirtas 

finansavimas 
Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Skirtas 
finansavimas 

vienam gyventojui 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, procentais 

2009 m. 2012 m. 
Procentinis pokytis 

2009-2012 m. 

Kretingos r. sav. 26 500 415,00 Lt 40595 652,80 Lt 8,2 9,5 15,9 

Kupiškio r. sav. 502 571,18 Lt 19425 25,87 Lt 11,9 15,7 31,9 

Lazdijų raj. 5 173 748,15 Lt 21639 239,09 Lt 10,3 17 65,0 

Marijampolės sav. 9 120 245,76 Lt 59483 153,33 Lt 8,2 10,1 23,2 

Mažeikių r. sav. 3 967 115,64 Lt 56773 69,88 Lt 12,3 17,3 40,7 

Molėtų r. sav. 4 897 742,77 Lt 20032 244,50 Lt 9,9 14,6 47,5 

Neringos sav. 2 353 682,49 Lt 2719 865,64 Lt 3,3 5,2 57,6 

Pagėgių sav. 831 965,00 Lt 9124 91,18 Lt 8,6 12,8 48,8 

Pakruojo r. sav. 3 061 516,68 Lt 22549 135,77 Lt 8,6 11,2 30,2 

Palangos m. sav. 43 437 974,26 Lt 15353 2 829,28 Lt 9,4 10,5 11,7 

Panevėžio m. sav. 10 486 391,85 Lt 97343 107,73 Lt 12,2 12,8 4,9 

Panevėžio r. sav. 3 443 804,00 Lt 37867 90,94 Lt 11,9 14,3 20,2 

Pasvalio r. sav. 5 005 352,20 Lt 27245 183,72 Lt 10,5 15,8 50,5 

Plungės r. sav. 26 879 976,00 Lt 37082 724,88 Lt 10,2 11,4 11,8 

Prienų r. sav. 6 470 240,00 Lt 29023 222,93 Lt 8 10,8 35,0 

Radviliškio r. sav. 4 927 354,00 Lt 40567 121,46 Lt 8,5 12,7 49,4 

Raseinių r. sav. 6 302 868,88 Lt 36056 174,81 Lt 9,9 12,3 24,2 

Rietavo sav. 4 284 532,00 Lt 8399 510,12 Lt 9,5 11,5 21,1 

Rokiškio r. sav. 2 441 213,00 Lt 33434 73,02 Lt 10,4 12,8 23,1 

Skuodo r. sav. 1 038 518,00 Lt 19513 53,22 Lt 9,2 14,4 56,5 

Šakių r. sav. 14 720 408,00 Lt 31402 468,77 Lt 8,1 13 60,5 

Šalčininkų r. sav. 3 819 879,38 Lt 33710 113,32 Lt 12,6 14,4 14,3 
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Savivaldybė 
Skirtas 

finansavimas 
Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Skirtas 
finansavimas 

vienam gyventojui 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis, procentais 

2009 m. 2012 m. 
Procentinis pokytis 

2009-2012 m. 

Šiaulių m. sav. 5 062 294,34 Lt 106470 47,55 Lt 9 9,1 1,1 

Šiaulių r. sav. 4 747 586,00 Lt 42748 111,06 Lt 8,8 11,2 27,3 

Šilalės r. sav. 4 348 533,00 Lt 25533 170,31 Lt 8,7 9,4 8,0 

Šilutės r. sav. 7 967 124,00 Lt 43218 184,35 Lt 9,2 15,2 65,2 

Širvintų r. sav. 7 034 305,00 Lt 16908 416,03 Lt 9,8 11,1 13,3 

Švenčionių r. sav. 100 000,00 Lt 26853 3,72 Lt 10,1 11,4 12,9 

Tauragės r. sav. 5 563 922,00 Lt 42494 130,93 Lt 9,9 15,3 54,5 

Telšių r. sav. 8 063 262,07 Lt 45474 177,32 Lt 11,8 13,3 12,7 

Trakų r. sav. 22 060 203,94 Lt 33899 650,76 Lt 5,6 8,8 57,1 

Ukmergės r. sav. 8 587 388,79 Lt 38355 223,89 Lt 10,2 14,2 39,2 

Utenos r. sav. 6 580 160,07 Lt 41751 157,60 Lt 9,1 12,3 35,2 

Varėnos r. sav. 4 612 922,00 Lt 24380 189,21 Lt 9,1 12 31,9 

Vilkaviškio r. sav. 6 772 660,07 Lt 41055 164,97 Lt 8,6 13,5 57,0 

Vilniaus m. sav. 109 208 218,80 Lt 537152 203,31 Lt 8,8 9,1 3,4 

Vilniaus r. sav. 8 665 513,72 Lt 95035 91,18 Lt 12,6 14,6 15,9 

Visagino sav. 722 212,00 Lt 21237 34,01 Lt 8 13,9 73,8 

Zarasų r. sav. 8 456 230,00 Lt 17693 477,94 Lt 10,6 18,6 75,5 

Lietuvos Respublika 827 604 979,6 Lt 2971905 278,48 Lt 9,4 11,7 24,5 

Šaltinis: 2013 m. spalio mėn. SFMIS duomenys, Lietuvos statistikos departamentas
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28-iose iš visų savivaldybių skirtas finansavimas vienam gyventojui buvo mažesnis nei vidurkis 

Lietuvos Respublikoje (265,48 Lt/žmogui) ir registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 

santykis augo sparčiau nei bendras visoje šalyje. Septyniose savivaldybėse situacija buvo 

priešinga: finansavimas vienam gyventojui didesnis nei vidurkis ir nedarbo lygis augo mažiau 

nei vidurkis. Tai leidžia daryti išvadą, kad ES parama turizmo srities projektams nėra pagrindinis 

veiksnys, lemiantis nedarbo lygio pokyčius. Tačiau tikimybė, kad registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų santykis augs daugiau nei bendras šalies vidurkis, yra mažesnė 

savivaldybėse, kuriose investicijos buvo didesnės. 

Be to, ES paramos lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų vykdymas turi ir kitų teigiamų 

socialinių padarinių: dalies įgyvendintų projektų veiklos buvo nukreiptos ne tik į turistų poreikius 

tenkinančios infrastruktūros kūrimą, bet ir į vietos bendruomenėms svarbių objektų išsaugojimą, 

atskirų infrastruktūros elementų sutvarkymą, tokiu būdu pagerinant jų gyvenimo sąlygas ir 

kokybę. 

Išvados: 

► ES paramos lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų vykdymas turi 

teigiamų socialinių padarinių. Įgyvendinant ES paramos lėšomis finansuojamus 

projektus yra kuriamos darbo vietos, vietos bendruomenėms yra gerinamos gyvenimo 

sąlygos ir kokybė. Siekiant didinti teigiamą socialinį poveikį, turizmo objektuose tikslinga 

organizuoti daugiau renginių, susitikimų, populiarinti bendruomenės centrus. 

 

Ekonominiai padariniai 

Turizmo sektoriaus plėtra yra neatsiejama nuo šalies ekonomikos augimo. Augant turizmo 

sektoriui sukuriamos papildomos darbo vietos, pritraukiamos tiek užsienio investicijos, tiek 

investicijos šalies viduje, skatinamas vartojimas. Teritorijoje, kurioje yra išvystytas ar vystomas 

turizmo sektorius, verslas turi nišų plėstis, pritraukiami didesni turistų srautai atneša pajamas į 

šalies ar vietinius biudžetus ir vietos gyventojams. 

Turizmo sektorius buvo vienas labiausiai paveiktų pastarosios pasaulio ekonomikos ir finansų 

krizės. BPV 2009 metais nukrito net 18,3 proc., o 2010 metais – dar 9 proc. Užimtųjų skaičiaus 

kritimas 2009 metais siekė 10 proc., o 2010 metais sumenko dar 3,7 proc. Pastebėtina tai, kad 

BVP kritimas buvo didesnis, nei užimtųjų skaičiaus mažėjimas. Tai galima sieti su tuo, kad 

turistų skaičiaus pokyčiai yra neproporcingi turistų išlaidoms. 2009 metais apgyvendintų turistų 

skaičius sumažėjo 21,84%, o turistų išlaidos sumažėjo 22,33%. Tuo tarpu 2010 metais 

apgyvendintų turistų skaičius išaugo 8,82%, o išlaidos tik 3,27%. Tokia tendencija išliko ir 

vėlesniais metais iki 2012 metų imtinai (remiantis Lietuvos turizmo sektorius rodikliais ir 

duomenimis apie ES paramos lėšomis finansuojamus projektus). Galima pastebėti, kad turistų 

skaičius po ekonominės krizės didėja sparčiau nei išlaidos. Siekiant stabilizuoti užimtumo ir BVP 

lygį, reikia orientuotis į turistų išlaidų didinimą kuriant kompleksinį turizmą, kai atvykstantys 

turistai gali aplankyti kelis objektus bei įsigyti papildomų paslaugų tokių, kaip maitinimas, 

apgyvendinimas ir kitos pramogos. 
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Skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos turizmo sektoriaus plėtrai tiesiogiai prisideda prie verslo, 

veikiančio turizmo sektoriuje, gaunamų pajamų ir netiesiogiai prisideda prie padidėjusių 

gyventojų pajamų. Turistai pirkdami apgyvendinimo, sveikatingumo, maitinimo, transporto, 

ekskursijų ir kitas paslaugas didina šių paslaugų paklausą ir sukuria nišą esamam verslui plėstis 

ar naujam verslui kurtis. Dėl išaugusio lankytojų skaičiaus privataus verslo pajamos padidėja, o 

su tuo susijusios ir netiesioginės gyventojų pajamos iš turizmo, kurios yra gaunamos per naujai 

sukurtas darbo vietas ar padidėjusius atlyginimus. Turizmo poveikis taip pat jaučiamas verslo, 

kuris tiesiogiai su turizmo sektoriumi nėra susijęs, tačiau tiekia savo prekes ar paslaugas 

turizmo sektoriuje veikiantiems subjektams. 

Šalies biudžetas dėl turizmo plėtros papildomas per tiesiogiai surenkamus mokesčius iš turistų 

ir mokesčius, kurie surenkami iš verslo dėl turistų perkamų prekių ir paslaugų. Tiesioginiai 

mokesčiai tokie, kaip įvažiavimo į miestą rinkliava taikoma Neringoje, „pagalvės“ mokestis už 

naudojimąsi miesto viešąja infrastruktūra taikomas Druskininkuose ir kitos vietinės rinkliavos 

klestint turizmui prisideda prie savivaldybės gaunamų pajamų. Klestint turizmo sektoriui taip pat 

padidėja surenkami mokesčiai iš verslo vienetų, kurie dėl atvykstančių turistų gauna didesnes 

pajamas iš parduodamų prekių ar paslaugų. Tikslingai panaudotos į biudžetus surenkamos 

lėšos gali prisidėti prie tolimesnio turistų srautų didėjimo, pavyzdžiui, Druskininkuose iš 

pagalvės mokesčio surinktos lėšos skiriamos miesto puošimui. 

Remiantis Ūkio ministerijos užsakymu 2011 metais atliktu vertinimu36, ES struktūrinė parama 

turizmo sektoriui Lietuvos BPV papildomai padidino 2,2 proc. 2010 m. ir 3,3 proc. 2011 m. 

Vertinimo ataskaitoje prognozuojama, kad padidėjus Ūkio ministerijos investicijoms 2012 m., 

turizmo sektoriaus BPV dėl ES struktūrinės paramos turėjo išaugti 4,4 proc. Taip pat 

atskleidžiama ilgalaikė investicijų nauda ir prognozuojama, kad pasibaigus 2007-2013 m. 

programavimo periodui, dėl ES struktūrinės paramos turizmo sektoriaus BPV lygis bus apie 

0,9 proc. didesnis, lyginant su situacija jei parama nebūtų skirta. 

Išvada: 

► ES paramos lėšos turizmui turi teigiamų ekonominių padarinių. Skiriamos ES 

struktūrinių fondų lėšos turizmo sektoriaus plėtrai pritraukia didesnius turistų srautus, 

sukuria naujas nišas verslui ir taip skatina užsienio ir vietos investicijų augimą. Taip pat 

atvykstamasis turizmas atsispindi šalies importo apimtyse, nes paslaugos yra perkamos 

už turisto šalies ribų. Taigi pritraukiamos užsienio šalių investicijos, didėjantis importas ir 

vartojimas prisideda prie šalies bendro vidaus produkto ir kartu ekonomikos augimo. 

Prognozuojama, kad pasibaigus 2007-2013 m. programavimo periodui dėl ilgalaikės 

investicijų naudos turizmo sektoriaus BVP lygis bus apie 0,9 proc. didesnis, lyginant su 

situacija, jei parama nebūtų skirta. 

 

                                              
36 UAB „BGI Consulting“, „Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų 
ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas“, 2011 m. gruodžio 23 d. 
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Priemonėmis suplanuotos veiklos atitiktis visuomenės poreikiams 

ES paramos panaudojimo poveikis Lietuvos turizmo sektoriui glaudžiai siejasi su visuomenės 

poreikių tenkinimu. ES paramos turizmui naudojimas orientuojantis į esamų ir potencialių turistų 

poreikių tenkinimą padidintų pritrauktų ir apgyvendintų turistų skaičių. Norint išsiaiškinti, ar 

visuomenės poreikiai panaudojant turizmui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas buvo tenkinami, 

buvo apklaustos organizacijos ir įstaigos, vykdančios veiklą turizmo sektoriuje. 37% 

respondentų nuomone ES parama turizmui atitiko turistų poreikius, 21% respondentų teigė, kad 

parama atitiko poreikius iš dalies (detalesni duomenys pateikti 3 priede). 

Turistų poreikių tenkinimą netiesiogiai atskleidžia lankytojų srautų pokytis. 64% įstaigų ir 

institucijų, kurios veikia turizmo sektoriuje, teigė, kad lankytojų srautai regione, kuriame jie 

vykdo veiklą, padidėjo, 32% teigė, kad trūksta informacijos tai nustatyti ir 4% teigė, kad turistų 

srautai nepadidėjo. Remiantis iš projektų vykdytojų vykdant apklausą gautais duomenimis, 

lankytojų srautai objektuose po projekto įgyvendinimo išaugo ir vidutinis metinis turistų srautas, 

viršijantis 10 000, po projektų įgyvendinimo yra daugiau nei pusėje turizmo objektų. 

58 % respondentų nuomone ES parama visiškai arba iš dalies atitiko turistų poreikius, o 

lankytojų srautai objektuose išaugo 34,6 % – tai tik patvirtina investicijų atitikimą lankytojų 

poreikiams. Remiantis Vertinimo rezultatais, priemonėmis suplanuotos veiklos iš esmės atitinka 

visuomenės poreikius, tačiau paramą paskirsčius tiems objektams ir veiklai, kuri turistų 

pritraukia daugiausiai, turistų poreikiai gali būti patenkinti geriau. 

Išvada: 

► Priemonėmis suplanuota veikla gali geriau atitikti visuomenės poreikius. 

Apklausos duomenys parodė, kad ne visos veiklos, kurioms yra finansavimo poreikis, 

buvo finansuotos. Įgyvendinti projektai geriau atitiktų visuomenės poreikius, jei būtų 

finansuotos tokios veiklos, kaip pastatų vidaus įrengimas, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Taip pat bendradarbiavimo skatinimas, rinkodaros priemonės ir papildomų statybos 

darbų, užtikrinančių kompleksišką objektų pritaikymą turistų reikmėms, finansavimas. 
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6. ES paramą gavusių objektų pritaikomumo turizmui 
vertinimas 

2007–2013 m. ES paramos lėšomis finansuotų objektų pritaikomumas turizmui yra vertinamas 

analizuojant planuotas ir faktines šių priemonių lygmens rodiklių reikšmes37: 

► Įgyvendintų projektų skaičius; 

► Pastatytų naujų ar sutvarkytų esamų turizmo objektų skaičius; 

► Į pastatytus naujus ar sutvarkytus esamus turizmo objektus pritrauktų turistų skaičius. 

Analizės laikotarpis apima laikotarpį nuo priemonių įgyvendinimo pradžios iki 2013 spalio 

mėnesio. 

Vertinant ES paramos lėšomis finansuotų objektų pritaikomumą turizmui yra svarbu atsižvelgti į 

projektų užbaigtumą, t.y. nustatyti, ar projektas yra įgyvendinamas ar jau baigtas įgyvendinti ir 

yra pastatyti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai. Projekto pabaigimas ir turistų 

traukos objektų sukūrimas ar sutvarkymas yra būtina (bet ne pakankama) ES paramos lėšomis 

finansuoto objekto pritaikomumo turizmui sąlyga. 

Įvykdžius projektų vykdytojų bei TIC ir kelionių organizatorių apklausas paaiškėjo, jog ES 

struktūrinių fondų parama dažnai būna skiriam tik paties turizmo objekto sutvarkymui (ar 

daliniam sutvarkymui), tačiau neskiriama kitiems darbams (pvz., aplinkinės infrastruktūros 

sutvarkymui). Be to, 22% apklaustųjų įvardijo, jog pagrindinės įgyvendinant projektą kilusios 

problemos buvo nefinansuota dalis projekto įgyvendinimui ir pritaikymui turizmo reikmėms 

būtinų veiklų, kaip infrastruktūros gerinimas (23,97% atsakiusiųjų, jog dalis reikalingų veiklų 

nebuvo finansuota), baldai ir įranga (23,29%), rinkodaros priemonės (21,23%) ir kitos veiklos. 

Atitinkamai siekiant objektus kompleksiškai pritaikyti turizmo reikmėms išlieka papildomų 

investicijų poreikis. 

Kitas svarbus aspektas vertinant objekto pritaikomumą turizmui yra faktinis turistų pritraukimas: 

kol objektas dar nepritraukė turistų arba pritraukia turistų mažesne, nei planuota, apimtimi, jis 

negali būti laikomas visiškai pritaikytu turizmui ir lankytojų poreikiams. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikti analizei ir vertinimui naudoti duomenys apie projektų 

baigtumą, turistų traukos objektų pastatymą ar sutvarkymą ir turistų pritraukimą. 

                                              
37 Rengiant galutinę vertinimo ataskaitą ES paramos lėšomis finansuotų turizmo objektų pritaikomumo turizmui 
vertinimas bus papildytas vykdant apklausas ir interviu surinktų duomenų analizės rezultatais. 
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22 lentelė. Projektų, turistų traukos objektų ir pritrauktų turistų apimtys. 

Rodiklis 

 

Priemonė 

Įgyvendinamų 
projektų 
skaičius 

Baigtų 
projektų 
skaičius 

Pastatyti nauji ar 
sutvarkyti esami 
turistų traukos 

objektai 

Pritrauktų turistų skaičius 

Planuota 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

Pasiekimas, 
proc. 

VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio 
(pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimas ir 

plėtra  

25 14 38 216 000 713 545 330% 

VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų 
nekilnojamų kultūros paveldo 
objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms  

39 25 38 319 000 408 309 128% 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės 
svarbos turizmo projektai 

4 3 - 400 000 16 350 4% 

VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo 
informacinių paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra ir turizmo 

rinkodaros skatinimas 

13 12 - 400 000 0 - 

VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose  
37 57 89 100 000 691 101 691% 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo 
paslaugų/produktų įvairovės 
plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas  

21 24 25 180 000 597 912 332% 

Iš viso: 139 135 190 1 615 000 2 427 217 150% 

 

Vertinant ES paramos lėšomis finansuotų objektų pritaikomumą turizmui buvo apklausti projektų 

vykdytojai. 73,3% apklaustųjų mano, kad objektai yra visiškai pritaikyti turizmui, 26,7% teigia 

kad nepritaikyti ir detalizuodami nurodo, kad 67% visų objektų yra pritaikyti iki 50%, o kiti – 

mažiau nei 50%. Pagrindinėmis priežastimis, kodėl objektai nėra pilnai pritaikyti, nurodoma tai, 

kad projekto veiklos dar nėra baigtos, nesutvarkyta aplink objektą esanti infrastruktūra, objekte 

neteikiamos arba teikiama nepakankamai paslaugų, kurios yra būtinos pilnam projekto 

pritaikymui turizmui, nebuvo finansuojama dalis veiklų, būtinų pilnai pritaikant objektą turizmui. 

Siekiant geresnių rezultatų panaudojant ES paramos lėšas naujuoju programavimo periodu, 

svarbu išsiaiškinti, ar trūko ir, jei taip, kokių priemonių turizmo srityje trūko 2007-2013 m. 

finansavimo periodu. Šiuo tikslu buvo vykdoma projektų vykdytojų apklausa ir nustatyti jų 

poreikiai. 63% respondentų mano, kad ES paramos lėšomis finansuojamų priemonių 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje pakanka. Respondentai, manantys, kad ES 

paramos lėšomis finansuojamų priemonių nepakanka, nurodė, kad trūksta su infrastruktūros 

pritaikymu turizmui, kelių ir takų ženklinimu, rinkodara ir techninės dokumentacijos rengimu 

susijusių priemonių. Techninės dokumentacijos rengimo finansavimas yra itin reikšmingas, nes 

dalies projektų įgyvendinimas stringa ir vėluoja dėl to, kad nėra parengta techninė 

dokumentacija ir projektų vykdytojams trūksta lėšų jos parengimui. 
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Išvados: 

► ES paramos lėšomis finansuotų projektų vykdymas sudarė sąlygas pastatyti 

naujus ir sutvarkyti dalį esamų turizmo objektų, tačiau skirta parama ne visada 

pakankama, kad objektai būtų visiškai pritaikyti turizmui. Vykdant ES struktūrinių 

fondų paramos lėšomis finansuojamus projektus pagal 4 priemones yra kuriami nauji 

arba tvarkomi esami turistų traukos objektai. Remiantis pagal šias priemones 

įgyvendinamų projektų sutartyse numatytais rodikliais ir baigtų projektų rodikliais, galima 

teigti, kad bus pastatyta naujų ar sutvarkyta esamų ~ 300 turistų traukos objektų. 

Planuojama, kad visi šie turistų traukos objektai turėtų būti pritaikyti turizmui ir 

lankytojams priimti, tačiau ES parama ne visais atvejais buvo skirta aplink turizmo 

objektus esančios infrastruktūros plėtrai, aplinkos tvarkymui, baldų įsigijimui ar kitoms 

turizmo paslaugų teikimui svarbioms veikloms finansuoti. 

► Didžioji dalis ES paramos lėšomis naujai pastatytų arba sutvarkytų objektų yra 

pritaikyti lankytojams priimti, tačiau jų pritaikomumas gali būti padidintas. 

Analizuotu laikotarpiu buvo įgyvendinta beveik 140 projektų ir pastatyta naujų ar 

sutvarkyta esamų beveik 200 turistų traukos objektų. Daugiau nei 70 proc. visų 

finansuotų objektų jau faktiškai pritraukė turistų, todėl galima teigti, kad jie bent iš dalies 

yra pritaikyti turizmui. Pagrindinė veikla, kuri turėtų būti vykdoma siekiant padidinti 

objektų pritaikomumą turizmui, yra turizmo objektuose lankytojams siūlomų paslaugų 

pasiūlos didinimas, bendradarbiavimo tarp projektų vykdytojų ir kitų turizmo srityje 

veikiančių subjektų didinimas, turizmo objektų žinomumą didinančių rinkodaros 

priemonių įgyvendinimas, renginių organizavimas ir kita kultūrinė veikla. Dalyje objektų, 

siekiant užtikrinti kompleksinį pritaikomumą turizmui, taip pat turėtų būti atlikti papildomi 

statybos darbai, aplinkinės infrastruktūros tvarkymo ir pastatų vidaus įrengimo darbai. 

► Bendras turizmui pritaikytų objektų skaičius, įgyvendinus ES paramos lėšomis 

finansuojamus projektus, bus didesnis, nei planuota. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos priede yra numatyta, kad įgyvendinus ES paramos lėšomis finansuojamas 

turizmo srities priemones bus pastatyti nauji ar sutvarkyti esami 85 turistų traukos 

objektai. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama šio rodiklio reikšmė jau yra pasiekta, o dalis 

projektų vis dar yra įgyvendinami, bendras turizmui pritaikytų objektų skaičius 

bus kelis kartus didesnis, nei planuota. Tačiau dėl didelio įgyvendintų projektų 

skaičiaus ir paramos sklaidos, gali nukentėti projektų pritaikomumas turizmui, t.y. turistų 

traukos objektų sutvarkymas ir pritaikymas turizmui dėl lėšų trūkumo kaip kuriais atvejais 

gali būti tik dalinis. 
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7. Kompleksiniai turizmo maršrutai 

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama skirta daugiau kaip 300 kultūrinio, aktyvaus poilsio, 

sveikatos ir dalykinio turizmo projektų įgyvendinimui, šiems projektams skirtas finansavimas 

siekia daugiau kaip 827 mln. Lt. Pagrindiniai Lietuvos turizmo produktai, kurie atitinka naujosios 

ES turizmo politikos ir nacionalinių turizmo planavimo dokumentų prioritetus, yra tokie: 

► kultūrinis turizmas; 

► aktyvaus poilsio turizmas; 

► sveikatos turizmas; 

► dalykinis (konferencijų) turizmas. 

Respondentų38 vertinimu, patraukliausi Lietuvos turizmo produktai yra: 

► kultūrinis turizmas (74 proc.); 

► aktyvaus poilsio turizmas (52 proc.); 

► pramogos (26 proc.); 

► dalykinis (konferencijų) turizmas (17 proc.); 

► sveikatos turizmas (11 proc.). 

Respondentų nuomone, didžiausius turistų srautus pritraukia:  

► kultūros paveldas (85 proc.); 

► muziejai (54 proc.); 

► vandens trasos (22 proc.); 

► sveikatos turizmas (20 proc.). 

Nacionalinėje turizmo plėtros programoje iškirti 7 prioritetiniai turizmo plėtros regionai: 

► Pajūrio; 

► Žemaitijos aukštumų; 

► Nemuno žemupio; 

► Rytų Aukštaitijos ežerų; 

► Vilniaus; 

► Pietų Dzūkijos miškų; 

► Kurortų ir kurortinių teritorijų. 

                                              
38 Buvo apklausta 30 turizmo informacijos centrų, 12 kelionių agentūrų. Apklausos rezultatų apibendrinimas ir detalūs 
atsakymai į anketos klausimus pateikti 4 priede. 
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Atlikta turizmo sektoriaus analizė parodė, kad tarptautiniam ir vietiniam turizmui patraukliausi 

regionai: 

► Pajūrio; 

► Vilniaus; 

► Pietų Dzūkijos miškų. 

Vietiniam turizmui patrauklūs regionai: 

► Nemuno žemupio; 

► Rytų Aukštaitijos ežerų; 

► Žemaitijos aukštumų; 

► Kurortų ir kurortinių teritorijų. 

Prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose viešosios turizmo infrastruktūros plėtra susijusi su 

kultūros paveldu, saugomomis teritorijomis ir gamtos paveldu, tradicijomis, šiuolaikine kultūrine 

veikla. Turizmo produktų plėtra numatyta prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose.  

Turizmui svarbiausi kultūros ir gamtos ištekliai: 

► UNESCO pripažinimą turintys objektai (vietovės); 

► Nacionalinės svarbos39 kultūros paveldas ir muziejai; 

► Saugomos teritorijos ir unikalus kraštovaizdis. 

Plėtojant turizmo infrastruktūrą didelis dėmesys turi būti skiriamas objektų, įtrauktų į Pasaulio 

paveldo objektų sąrašą, išsaugojimui, patrauklios aplinkos sukūrimui ir pristatymui. UNESCO 

pripažinimą turi Vilniaus istorinis centras, Kernavės archeologinė vietovė, Kuršių nerija ir 

Struvės geodezinio lanko punktai. Vystant kultūrinio turizmo produktus labai svarbu populiarinti į 

Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktas vertybes – 

kryždirbystę ir kryžių simboliką, dainų ir šokių švenčių tradicijas, lietuvių polifonines dainas 

Sutartines. 

Saugomų teritorijų išsaugojimas yra susijęs su rekreacinio turizmo infrastruktūros plėtra 

vadovaujantis darnaus turizmo vystymo principais. Darnus turizmas susijęs su tam tikromis 

turizmo rūšimis: dviračių, vandens, ekologiniu ir kaimo turizmu. 

                                              
39 Kultūros paminklai, valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. 
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Pagrindiniai turizmo vystymo tikslai: 

► išsaugoti kultūros ir gamtos paveldą; 

► puoselėti tradicijas ir propaguoti šiuolaikinę kultūrinę veiklą; 

► vystyti aktyvaus poilsio infrastruktūrą (dviračių, vandens ir ekologinis (pažintinis) 

turizmas); 

► prisijungti prie Europos teminių turistinių kelių (EuroVelo trasos, parkų, piligrimų ir kiti 

kultūriniai keliai). 

Atrenkant finansuotinus turizmo objektus (pilis, dvarų sodybas, parkus, bažnyčias, vienuolynus, 

muziejus ir kt.), didžiausias dėmesys skiriamas objektams, kurie: 

► atitinka nacionalinius turizmo plėtros prioritetus (remiantis nacionaliniais turizmo 

planavimo dokumentais vietovė yra prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose); 

► įtraukti į valstybines programas, pagal kurias numatytas objektų restauravimas ar 

modernizavimas; 

► yra šalia nacionalinių autoturizmo, vandens turizmo ir dviračių turizmo trasų; 

► plėtra numatyta savivaldybių bendruosiuose, strateginiuose planuose ar parkų tvarkymo 

planuose. 

 

7.1 Turizmo maršrutai Vilniaus regione 

Vilniaus regionas – didžiausio turistinio potencialo teritorija, kurios konkurenciniai pranašumai: 

► Turistų srautai, 

► UNESCO pripažinimas, 

► Kultūros paveldas ir renginiai, 

► Turizmo paslaugos, 

► Pasiekiamumas. 

Regiono turistinis patrauklumas. Vilniaus regiono konkurencinį pranašumą sąlygoja turistų 

srautai, kurie 2012 m. Vilniaus regione sudarė 43 proc. visų Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 

nakvojusių turistų. Regione yra turistinės traukos vietovės įtrauktos į UNESCO paveldo objektų 

sąrašą (Vilniaus senamiestis, Kernavės archeologinė vietovė) ir kurortinė teritorija (Trakai). 

Pažintiniam turizmui patrauklios saugomos teritorijos (Trakų istorinis nacionalinis parkas, Neries 

regioninis parkas, Verkių ir Pavilnių regioniniai parkai) ir jose esantys gamtiniai turizmo ištekliai 

(upės, ežerai, miškai), sutvarkyta viešoji turizmo infrastruktūra (apžvalgos aikštelės, pėsčiųjų, 

dviračių ir vandens trasos, lankytojų centrai) pritraukia vienadienius lankytojus ir turistus. 

Vilniuje, Trakuose, Kernavėje ir Medininkuose vyksta tarptautinio lygio kultūros ir sporto 

renginiai (Dainų ir šokių šventė, Sostinės dienos, Kaziuko mugė, Gatvės muzikos diena, 

Kristupo vasaros festivalis, Sostinės dienos, Vilniaus teatro festivalis „Sirenos“, Vilniaus dviračių 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 63 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

63 
 

maratonas „Velomaratonas“, Vilniaus maratonas, Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje, 

muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“, archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos 

Kernavėje“, Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje, Gyvosios istorijos renginys „Medininkai XIV 

amžiuje“ Medininkų pilyje ir daug kitų). 

Vilniaus regione įgyvendintas didelis skaičius kultūrinio turizmo projektų, kuriems skirtas ES 

struktūrinių fondų finansavimas: Vilniaus bastėjos, Sapiegų rūmų, Vilniaus bernardinų 

ansamblio, Užutrakio dvaro, Trakų pusiasalio pilies, Medininkų pilies, Kernavės archeologijos ir 

istorijos muziejaus rekonstrukcijos (restauravimo) darbai. Tačiau nemaža dalis šių projektų nėra 

užbaigti ir nepritaikyti teikti kompleksiškas paslaugas turistams. 

Vilniaus ir Trakų miestuose išvystytos turizmo paslaugos: apgyvendinimas, maitinimas, keleivių 

pervežimas, konferencijų organizavimas, turizmo informacija, pramogos (skrydžiai oro balionais, 

pasiplaukiojimas laivais, dviračių nuoma ir t.t.). 

Santykinai geras regiono pasiekiamumas: Tarptautinis Vilniaus oro uostas, geležinkeliai (iš 

Vilniaus galima pasiekti Trakų Vokę, Lentvarį ir Trakus), sutvarkyta kelių infrastruktūra, Vilniaus 

regioną kerta europinės magistralės (E28, E85, E272). 

Vilniaus regionas kaip prioritetinis turizmo regionas išskiriamas visuose nacionalinio lygmens 

turizmo planavimo dokumentuose (LR bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, 

specialieji planai). 

Šiame regione numatyti prioritetiniai turizmo produktai: 

► kultūrinis turizmas; 

► aktyvaus poilsio turizmas (nacionalinė Neries vandens turizmo trasa ir tarptautinė 

„EuroVelo“ dviračių trasa); 

► sveikatos turizmas; 

► konferencijų turizmas. 

Atlikus turizmo sektoriaus analizę, išskirti 3 patraukliausi Vilniaus regiono maršrutai, kurie 

apima lankomiausias turistines vietoves ir ES lėšomis turizmui pritaikytus objektus: 

► Vilnius–Kernavė; 

► Vilnius–Trakai; 

► Vilnius–Medininkai. 

 

Su turizmu susijusios Vilniaus regiono problemos: 

► Daug nesutvarkytų ir turizmui nepritaikytų kultūros paveldo objektų; 

► Neužbaigti ES lėšomis finansuoti objektai; 

► Blogas Kernavės ir Medininkų pasiekiamumas viešuoju transportu; 
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► Trakuose, Kernavėje ir Medininkuose daugiausia lankosi vienadieniai turistai; 

► Medininkų kryptimi neišvystytos turizmo paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas, 

pramogos); 

► Trūksta vientisų ir saugių dviračių turizmo trasų; 

► Neįrengta autoturizmo trasų infrastruktūra; 

► Neišvystyta vandens turizmo trasų infrastruktūra; 

► Muziejuose neteikiamos kompleksinės turizmo paslaugos; 

► Muziejuose per mažai naudojama modernių technologijų, ekspozicijos mažai patrauklios 

turistams. 

 

Vilniaus regiono turizmo prioritetai 

Kultūrinis turizmas. Remiantis Vakarų Europos šalių patirtimi, labiausiai lankomi tie istoriniai 

pastatai, muziejai, galerijos, kuriuose teikiamos papildomos paslaugos (maitinimas, informacija, 

knygynai, prekyba suvenyrais ir kita), organizuojamos parodos, konferencijos ir kultūriniai 

renginiai, vyksta edukacinės programos. Todėl ES lėšomis finansuojant kultūros paveldo 

objektų pritaikymą turizmui, turi būti užtikrintas objekto baigtumas ir paslaugų kompleksiškumas. 

Finansuotinų Vilniaus regione esančių kultūros paveldo objektų, kuriuos tikslinga pritaikyti 

turizmui40, sąrašas: 

Naujai finansuotini objektai Finansuotų objektų užbaigimas 

► Aukštutinė pilis (Gedimino pilis) 

► Trijų kryžių kalnas 

► Mažieji Radvilų rūmai 

► Vilniaus dominikonų vienuolyno ansamblis  

► Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas 

► Vilniaus rotušė (rūsiai) 

► Sluškų rūmai 

► Verkių dvaras ir parkas 

► Kairėnų dvaras ir botanikos sodas 

► Trakų Vokės dvaras ir parkas 

► Lentvario dvaras ir parkas 

► Trakų salos pilis 

► Sapiegų rūmai ir parkas 

► Vilniaus bastėja ir gynybinės sienos 
kompleksas 

► Vilniaus bernardinų vienuolyno ansamblis 

► Vilniaus universiteto architektūrinis 
ansamblis 

► Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia 

► Trakų pusiasalio pilis 

► Užutrakio dvaras ir parkas 

► Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 

► Medininkų pilis 

 

                                              
40 Pargrindinės veiklos: pastatų modernizavimas, parkų tvarkymo darbai, paslaugų plėtra ir ekspozicijų 
modernizavimas. 
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Finansuotinų kultūros paveldo objektų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

► Atitinka LR bendrojo plano ir NTPP prioritetus; 

► UNESCO pripažinimas; 

► Turi kultūros paminklo statusą; 

► Įtrauktas į muziejų modernizavimo programą; 

► Patenka į kompleksinį turistinį maršrutą (Vilnius, Trakai, Kernavė, Medininkai); 

► Finansuotas ES lėšomis, bet veiklos neužbaigtos įgyvendinti; 

► Lankomas turistų ir/ar turi didelį turistinį potencialą; 

► Išskirtas savivaldybių bendruosiuose ar strateginiuose planuose; 

► Apklausų respondentai išreiškė poreikį objekto pritaikymui turizmui. 

Sėkminga kultūrinio turizmo plėtra ir objektų pritaikymas turizmui lemia tolimesnį turistinių 

traukos vietovių vystymą. Už autoturizmo, dviračių ir pėsčiųjų trasų įrengimą atsakingos 

savivaldybių administracijos, o už turizmo paslaugų ir pramogų plėtrą – verslas. Jei turizmo 

traukos vietovė yra populiari, verslas plėtoja apgyvendinimo, maitinimo paslaugas ir pramogas. 

Autoturizmas. Išskirtuose maršrutuose (Vilnius–Trakai, Vilnius–Kernavė, Vilnius–Medininkai) 

ES lėšomis turi būti įgyvendinti autoturizmo trasų specialiojo plano sprendiniai ir priemonės: 

įrengiami kempingai, stovyklavietės, informaciniai stendai, nuorodos, automobilių stovėjimo 

aikštelės ir higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra.  

Vandens turizmas. ES struktūrinių fondų lėšomis turėtų būti vystoma nacionalinės Neries 

(Nemenčinė–Vilnius–Kernavė) vandens turizmo trasos infrastruktūra, prioritetą galima būtų teikti 

trasos atkarpai Vilnius–Kernavė. Vandens turizmo trasos projektas turi būti įgyvendinamas 

kompleksiškai: įrengti privažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelės, kempingai, stovyklavietės, 

poilsiavietės, atokvėpio vietos, regyklos, apžvalgos aikštelės, prieplaukos. Didžiausias dėmesys 

turėtų būti skiriamas Vilniaus miesto, Neries regioniniame parko ir Kernavės sen. (Širvintų r.) 

vietovėms. Vandens turizmo plėtros infrastruktūra (promenados, atokvėpio vietos, prieplaukos, 

jachtklubai) turi būti vystoma Galvės ež. (Trakų r. sav.). 

Dviračių turizmas. Būtina įrengti tarptautinės „EuroVelo“ 11 dviračių turizmo trasos atkarpą nuo 

Vilniaus iki Trakų. Ji turėtų būti prioritetinė dviračių turizmo trasa Lietuvoje (turizmo išteklių ir 

paslaugų koncentracija, turistų srautas, patrauklus atstumas). Ši trasa sujungtų patraukliausius 

turizmo objektus (Vilniaus senamiestį, Trakų salos ir pusiasalio pilis, Užutrakio dvarą) ir 

padidintų Vilniaus regiono turistinį patrauklumą, nes būtų sudarytos galimybės keliauti 

dviračiais. Rekomenduojame, kad vienu projektu būtų įgyvendinta ne trumpesnė nei 25 km 

vientisa ir saugi dviračių turizmo trasa Vilnius–Trakai (Pajūrio dviračių turizmo trasos 

pavyzdžiu). Vilniaus senamiestyje turėtų būti įrengti nauji dviračių takai (5-10 km) ir trūkstamos 

atkarpos, sujungiančios Vilniaus miesto ir Trakų lankomiausius objektus. 

Dviračių trasa Vilnius–Trakai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės ir Trakų rajono savivaldybės 

bendrųjų planų sprendinius, susijusius su dviračių trasų tinklo plėtra. Vilniaus miesto 
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savivaldybės bendrajame plane nurodoma, kad „EuroVelo“ 11 trasa eina šiuo maršrutu: 

Verkiai–Žvėrynas–Vingio parkas–Vilkpėdė–Žemieji Paneriai–Vilniaus miesto ir Trakų rajono riba 

(ties Lentvariu), Trakų rajono savivaldybės bendrajame plane nurodoma dviračių turizmo trasa 

Lentvaris–Rubežius–Užutrakis–Trakai. 

Įrengiamų dviračių trasų infrastruktūra turėtų apimti dviračių takų įrengimą (ypač tose atkarpose, 

kur yra intensyvus automobilių eismas), trasos ženklinimą, dviračių stovus, atokvėpio vietas, 

apžvalgos aikšteles, regyklas, stovyklavietės, informacinius stendus ir kita. 

Sveikatos ir dalykinis turizmas. Siekiant padidinti turizmo sektoriaus konkurencingumą ir 

sumažinti turizmo sezoniškumą, Vilniaus regione (Vilniuje ir Trakuose) turi būti plėtojamas 

dalykinis ir sveikatos turizmas. Vilniaus regione būtina pastatyti tarptautinio lygio konferencijų 

centrą, kuriame būtų talpinama 3000–5000 dalyvių. Konferencijų centras turi užtikrinti paslaugų 

kompleksiškumą (konferencijų salės, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos). Kongresų ir 

konferencijų centras turėtų būti pastatytas Vilniaus regione (nuo Vilniaus miesto centro ir oro 

uosto nutolęs ne daugiau kaip 30 km). Vilniaus mieste ir Trakuose galima būtų vystyti sveikatos 

turizmo produktus, remti verslo, viešojo sektoriaus ir mokslo institucijų bendradarbiavimo 

projektus, susijusius su inovacijų diegimu ir naujų produktų kūrimu. 

 

7.2 Turizmo maršrutai Pietų Dzūkijos miškų regione 

Pietų Dzūkijos miškų regionas – didžiausio turistinio potencialo teritorija, kurios konkurenciniai 

pranašumai: 

► Turistų srautai; 

► Gamtos ištekliai; 

► Turizmo paslaugos (ypač sveikatinimo); 

► Pramogos; 

► Atstumas nuo turizmo rinkų; 

► Pasiekiamumas; 

► Druskininkų kurorto žinomumas. 

Regiono turistinis patrauklumas. Pietų Dzūkijos miškų regiono konkurencinį pranašumą 

sąlygoja turistų srautai Druskininkų kurorte. 2012 m. duomenimis, Alytaus regione turistai 

sudarė 14 proc. visų Lietuvos apgyvendinimo įstaigose nakvojusių turistų, – iš jų net 13,2 proc. 

– Druskininkuose. Pietų Dzūkijos miškų regione pagrindinė turistų traukos vietovė – Druskininkų 

kurortas. Pagrindiniai kurorto turizmo ištekliai – gamtiniai gydomieji veiksniai (mineralinis 

vanduo ir purvas) ir lankymui pritaikytas Grūto parkas, Vijūnėlės parkas, K. Dineikos 

sveikatingumo parkas, dviračių takai, sparčiai vystomos turizmo paslaugos (SPA centrai, 

sanatorijos, gydyklos, apgyvendinimas, maitinimas), pramogų objektai („Snow“ arena, vandens 

parkas, nuotykių parkas) ir renginiai (menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ ir 

kiti). Druskininkuose išvystytos turizmo paslaugos: apgyvendinimas, maitinimas, sveikatinimas, 
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konferencijų organizavimas, turizmo informacija, pramogos (pasiplaukiojimas laivais 

Druskininkai–Liškiava, teikiamos dviračių nuomos paslaugos ir t.t.). 

Be Druskininkų šiame regione pažintiniam turizmui ypač patrauklios saugomos teritorijos 

(Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas, nuo 2011 metų gavę 

tarptautinį „PanPark“ statusą) ir jose esantys gamtiniai turizmo ištekliai (upės, ežerai, miškai, 

kraštovaizdžiai), lankytojams sukurta infrastruktūra (apžvalgos aikštelės, stovyklavietės, 

poilsiavietės, atokvėpio vietos, pažintinės, dviračių ir vandens turizmo trasos ir pažintiniai takai, 

rekonstruoti parkų lankytojų centrai) pritraukia arba galėtų pritraukti didelį skaičių turistų. 

Pietų Dzūkijos miškų regione įgyvendintas didelis skaičius turizmo projektų, kuriems skirtas ES 

struktūrinių fondų finansavimas: Druskininkų vandens parko, „Snow“ arenos ir sveikatingumo 

parkų bei centrų įrengimas, konferencijų ir sveikatos turizmo plėtra, Liškiavos architektūrinio 

ansamblio pritaikymas turizmui, vandens turizmo plėtra Nemuno upe.  

Santykinai geras regiono pasiekiamumas: geležinkeliais iš Vilniaus galima pasiekti Dzūkijos 

nacionalinį parką (reisas Vilnius–Marcinkonys), sutvarkyta kelių infrastruktūra, nedidelis 

atstumas nuo Vilniaus iki Druskininkų (~130 km) ir kaimyninių šalių Lenkijos (nuo Suvalkų ~100 

km), Baltarusijos (nuo Gardino ~45 km). 

Pietų Dzūkijos miškų regionas kaip prioritetinis išskiriamas visuose nacionalinio lygmens 

turizmo planavimo dokumentuose (LR bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, 

specialieji planai). 

Šiame regione numatyti prioritetiniai turizmo produktai: 

► sveikatos turizmas; 

► aktyvus poilsis (nacionalinės Nemuno, Merkio ir Ūlos vandens turizmo trasos; tarptautinė 

„EuroVelo“ 11 dviračių turizmo trasa). 

Atlikus turizmo sektoriaus analizę išskirti 2 patraukliausi Pietų Dzūkijos miškų regiono 

maršrutai, kurie apima lankomiausias turistines vietoves (Druskininkus ir Dzūkijos nacionalinį 

parką) bei ES lėšomis turizmui pritaikytas turistines vietoves: 

► Druskininkai–Liškiava–Merkinė, 

► Merkinė – Marcinkonys – Zervynos – Margionys. 

Su turizmu susijusios Pietų Dzūkijos miškų regiono problemos: 

► Mažas investicijų pritraukimas (išskyrus Druskininkus); 

► Marcinkonių, Merkinės kryptimis trūksta iniciatyvų vietiniam verslui, netolygiai išvystytos 

turizmo paslaugos (apgyvendinimas, ypač maitinimas, pramogos, kaimo turizmo 

sodybos); 

► Nepakankamai išvystyta aktyvaus poilsio viešoji turizmo (pėsčiųjų, dviračių ir vandens 

turizmo trasų) infrastruktūra, ypač siejant Druskininkus su Dzūkijos nacionaliniu parku; 

► Saugomose teritorijose ypač ryškus sezoniškumas. 
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Pietų Dzūkijos miškų regiono turizmo prioritetai: 

Dviračių turizmas. Rekomenduojame vystyti tarptautinės „EuroVelo“ 11 dviračių turizmo trasos 

atkarpą Druskininkai–Merkinė (~25 km). Šioje atkarpoje įrengiamų dviračių turizmo trasų 

infrastruktūra turėtų apimti dviračių takų, atokvėpio vietų, apžvalgos aikštelių, stovyklaviečių, 

informacinių stendų įrengimo ir trasos ženklinimo darbus. Ši dviračių turizmo trasa tęsiasi 

vaizdingu Nemuno upės slėniu, taip pat pakeliui yra daug įvairių lankytinų objektų. Dviračių 

turizmo trasa atitinka Druskininkų savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir Dzūkijos 

nacionalinio parko tvarkymo planus. 

Vandens turizmas. Rekomenduojame vystyti nacionalinę Nemuno vandens turizmo trasos 

atkarpą Druskininkai–Merkinė, kadangi šioje atkarpoje plaukia pramoginiai laivai. Įgyvendinant 

projektus, susijusius su turistine, pramogine ir viešojo susisiekimo laivyba Nemuno upe, turi būti 

įrengiamos prieplaukos, automobilių parkavimo vietos, higienos poreikių tenkinimo 

infrastruktūra, kempingai, stovyklavietės, poilsiavietės, apžvalgos aikšteles, ženklai. 

Plėtojant nacionalinių Merkio vandens turizmo trasų infrastruktūrą būtina įrengti kempingus, 

stovyklavietes, poilsiavietes, apžvalgos aikšteles, įlipimo (išlipimo) vietas, ženklus.  

Autoturizmas. Nacionaliniame autoturizmo trasų specialiajame plane numatytos autoturizmo 

trasos atkarpa tęsiasi Druskininkai–Merkinė–Marcinkonys. Šiame maršrute ES struktūrinių 

fondų lėšomis galima būtų įgyvendinti autoturizmo trasų specialiojo plano sprendinius ir 

priemones: įrengiami kempingai, stovyklavietės, informaciniai stendai, nuorodos, automobilių 

stovėjimo aikštelės ir higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra. 

Ekologinis turizmas. Ekologinio turizmo infrastruktūra turėtų būti vystoma Dzūkijos 

nacionaliniame parke (pirmiausiai rekomenduojame įrengti Merkinės pažintinį taką, vystyti 

etnografinius Marcinkonių ir Zervynų kaimus, pristatyti tradicijas ir kulinarinį paveldą). Ekologinio 

turizmo plėtra susijusi su dviračių ir pėsčiųjų turizmo trasų įrengimu (ženklinimas, apžvalgos 

aikštelių ir atokvėpio vietų įrengimas). Maršrutų pradžia ir pabaiga galėtų būti Marcinkonys, nes 

ši vietovė yra pasiekiama traukiniais, automobiliais, dviračiais. 

Sveikatos turizmas. Druskininkų SPA centrų, sanatorijų ir gydyklų bendradarbiavimo 

skatinimas ir inovacijų diegimas (bendra rinkodara orientuota į tikslinius segmentus, turistų 

srautų ir poreikių tyrimai, reikalingos laboratorinės įrangos įsigijimas). 

 

7.3 Turizmo maršrutai Pajūrio regione 

Pajūrio regionas – didžiausio turistinio potencialo teritorija, kurios konkurenciniai pranašumai: 

► Turistų srautai; 

► Gamtos ištekliai; 

► Kultūros paveldas ir renginiai; 

► Turizmo paslaugos; 

► Pasiekiamumas. 
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Šis regionas – didelio patrauklumo teritorija, galinti konkuruoti su kaimyninių šalių kurortais. 

Tačiau Pajūrio regionas ypač jautrus sezoniškumui, o pajūrio zona – masiniam turizmui. 

Regiono turistinis patrauklumas. Pajūrio regiono išskirtinumas – Baltijos jūra ir paplūdimiai, 

kurortai ir turistų srautai (Klaipėdos regione jie sudaro 22 proc. visų Lietuvos turistų). Didžiausi 

turistų srautai yra Palangos (beveik 200 tūkst. turistų) ir Neringos kurortuose (apie 50 tūkst. 

turistų), Klaipėdoje (155 tūkst. turistų). Kuršių nerija pripažinta UNESCO ir įtraukta į Pasaulio 

paveldo objektų sąrašą, Palanga ir Neringa tarptautiniu lygiu pripažinti Lietuvos kurortai, ypač 

patrauklūs Vokietijos ir Rusijos rinkoms bei populiarūs vietiniam turizmui. Pažintiniam turizmui 

ypač patrauklus kraštovaizdis ir saugomos teritorijos (Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Pajūrio 

ir Nemuno deltos regioniniai parkai). Pajūrio regione yra įrengta vienintelė tokia Lietuvoje 

tarptautinė „EuroVelo 10“ dviračių turizmo trasa (vad. Pajūrio dviračių trasa). Daugiausia 

renginių vyksta vasaros sezono metu. Palangoje, Neringoje ir Klaipėdoje vyksta šie kultūriniai ir 

sporto renginiai: „Palangos stinta“, sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“, „Omnitel“ 1000 km 

lenktynės, laivų paradas Klaipėdoje, Regata, Klaipėdos pilies džiazo festivalis, Jūros šventė, 

pamario krašto žvejo šventė, Tomo Mano festivalis, džiazo festivalis „Nida Jazz maratonas“, 

kamerinės muzikos festivalis Kuršių nerijoje, tarptautinis festivalis „Vargonų vasara“, teniso 

turnyrai ir kita. 

Kultūrinis turizmas šiame regione nėra pagrindinis turizmo produktas, tačiau valstybinėse 

programose ir turizmo planavimo dokumentuose kultūros paveldui skiriamas pakankamas 

dėmesys – suformuoti Gintaro kelio ir Kuršių kelio maršrutai. Pajūrio regione ES struktūrinių 

fondų paramos lėšomis sutvarkyti kultūrinio turizmo objektai: Palangos gintaro muziejus ir 

botanikos parkas, Kretingos muziejus, Lietuvos jūrų muziejus, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus, Šilutės H. Šojaus dvaro sodyba. 

Šiame regione turizmo paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas, keleivių pervežimas, turizmo 

informacija, pramogos (renginiai, pasiplaukiojimas laivais, dviračių nuoma ir t.t.)) labiausiai 

išvystyti Palangoje, Šventojoje, Nidoje ir Klaipėdoje, tačiau Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų 

savivaldybėse šios paslaugos nėra pakankamai išvystytos. 

Regiono pasiekiamumas yra gana geras: Keleivių vežimo paslaugas teikia Palangos oro uostas, 

Klaipėda ir Kretinga turi susisiekimą traukiniais su Vilniaus miestu, Klaipėda pasiekiama keltu iš 

Vokietijos ir Švedijos, į Klaipėdą ateina magistraliniai keliai (A1, A13). 

Pajūrio regionas kaip prioritetinis išskiriamas visuose nacionalinio lygmens turizmo planavimo 

dokumentuose (LR bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, specialieji planai). 

Šiame regione numatyti prioritetiniai turizmo produktai: 

► kultūrinis turizmas; 

► aktyvus poilsis (nacionalinė Minijos vandens turizmo trasa, tarptautinė dviračių trasa 

„EuroVelo“ 10); 

► sveikatos turizmas. 
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Atlikus turizmo sektoriaus analizę išskirti 3 patraukliausi Pajūrio regiono maršrutai, kurie 

apima lankomiausias ir ES lėšomis išvystytas turistines vietoves:  

► Klaipėda–Palanga (Šventoji) –Kretinga 

► Klaipėda–Nida; 

► Klaipėda–Šilutė. 

Su turizmu susijusios Pajūrio regiono problemos: 

► Didelis pajūrio ir pamario vietovių sezoniškumas; 

► Baltijos jūros pakrantės zona jautri masinio turizmo srautams; 

► Neišvystyta paplūdimių infrastruktūra; 

► Neišvystytas kempingų tinklas; 

► Šilutėje ir Kretingoje daugiausia lankosi vienadieniai lankytojai; 

► Pasyviai vystoma rekreacinė ir turistinė infrastruktūra saugomose teritorijose (pažintiniai 

takai, apžvalgos aikštelės, regyklos, atokvėpio vietos ir t.t.); 

► Neišvystyta Kuršių marių vandens turizmo infrastruktūra (prieplaukos, kempingai, 

stovyklavietės); 

► Neišnaudojamos sveikatos ir sveikatingumo turizmo produktų galimybės. 

 

Pajūrio regiono turizmo prioritetai: 

Kultūrinis turizmas. Pajūrio regione kultūrinis turizmas nėra pagrindinis turistų atostogų tikslas, 

tačiau tvarkomi objektai sudaro galimybę vystyti kultūrinio turizmo produktus, įsijungti į 

nacionalinius turizmo maršrutus ar tarptautinius turistinius kelius. ES lėšomis finansuojamas 

kultūros objektų pritaikymas turizmui sąlygoja Pajūrio regiono tarptautinį konkurencingumą ir 

patrauklumą vietos bei užsienio turistams. 

Finansuotinų Pajūrio regione esančių kultūros paveldo objektų, kuriuos tikslinga pritaikyti 

turizmui41, sąrašas: 

Naujai finansuotini objektai Finansuotų objektų užbaigimas  

► Neringos istorijos muziejus 

► Kurortų medinių vilų rekonstrukcija 
(Palanga, Neringa) 

► Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčia (apžvalgos aikštelė) 

► Palangos dvaro sodyba botanikos parkas 

► Kretingos dvaro sodyba 

► Šilutės H. Šojaus dvaro sodyba 

► Palangos vasaros estrada 

 

                                              
41 Pagrindinė veikla: pastatų modernizavimas, parkų tvarkymo darbai, paslaugų plėtra ir ekspozicijų modernizavimas. 
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Finansuotinų objektų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

► Atitinka LR bendrojo plano ir NTPP prioritetus; 

► UNESCO pripažinimas; 

► Turi kultūros paminklo statusą; 

► Įtrauktas į muziejų modernizavimo programą; 

► Patenka į kompleksinį turistinį maršrutą (Klaipėda, Palanga, Nida, Šilutė); 

► Finansuotas ES lėšomis, bet veikla nebaigta įgyvendinti; 

► Lankomas turistų ir (ar) turi didelį turistinį potencialą; 

► Išskirtas savivaldybių bendruosiuose ar strateginiuose planuose; 

► Apklausų respondentai išreiškė poreikį objekto pritaikymui turizmui. 

 

Autoturizmas. Pajūrio ir pamario zonoje ES lėšomis turi būti įgyvendinti autoturizmo trasų, 

susijusių su Gintaro ir Kuršių keliais, specialiojo plano sprendiniai ir priemonės: įrengiami 

kempingai, stovyklavietės, informaciniai stendai, nuorodos, automobilių stovėjimo aikštelės, 

apžvalgos aikštelės ir higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra. (prioritetas turėtų būti teikiamas 

kempingų arba stovyklaviečių įrengimui Drevernoje, Juodkrantėje, Šventojoje ir Rusnėje) 

Projektų įgyvendinimu turi būti skatinamas šio regiono tradicijų puoselėjimas (kulinarinis 

paveldas, žvejų kaimai ir kt.). Būtina sutvarkyti paplūdimius (Nidoje, Pervalkoje, Juodkrantėje, 

Preiloje, Palangoje, Šventojoje, Karklėje, Nemirsetoje, Smiltynėje, Giruliuose, Melnragėje, 

Kintuose, Ventėje). 

Dviračių turizmas. Regionu tęsiasi Pajūrio dviračių trasa („EuroVelo“ 11), tačiau Pajūrio 

dviračių trasos infrastruktūra turėtų būti vystoma užbaigiant dviračių trasos atkarpą Šventoji–

Lietuvos–Latvijos siena. Papildomai rekomenduojame įrengti dviračių turizmo trasą Palanga–

Kretinga, gerinant Kretingos pasiekiamumo sąlygas (nedidelis atstumas, įdomūs lankytini 

objektai, keliavimo dviračiu pasirinkimo galimybių didinimas. Šioje trasoje tikslinga rekonstruoti 

dviračių taką Palanga–Vydmantai ir įrengti naują dviračių taką Vydmantai–Kretinga. Papildomai 

galima vystyti dviračių takų infrastruktūrą Nemuno deltos regioniniame parke (Ventės ragas–

Kintai–Svencelė; Kintai–Rusnė). 

Vandens turizmas. Tai vienas svarbiausių turizmo produktų Pajūrio regione, nes nei vienas 

kitas Lietuvos regionas negali pasiūlyti pažinti Lietuvos gamtą, paveldą, tradicijas, keliaujant 

laivais. Beveik visi didieji Europos miestai turi galimybes vystyti vandens turizmą ir siūlo laivais 

plaukti upėmis (pavyzdžiui, Dauguvos upė Rygoje) arba vysto jūrinio turizmo produktus 

(pavyzdžiui, Talinas). Todėl akivaizdu, kad Pajūrio regione turi būti plėtojama vandens turizmo 

infrastruktūra, sudaranti galimybes vystyti turizmo produktus, susijusius su Baltijos jūra ar Kuršių 

mariomis (pirmiausia įrengiamos prieplaukos Pervalkoje ir Karklėje). Regione yra išskirta 

nacionalinė Minijos vandens turizmo trasa, tačiau manytume, kad prioritetas turėtų būti 

teikiamas vandens turizmui, susijusiam su Baltijos jūra ir Kuršių mariomis. 
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Ekologinio (pažintinio) turizmo infrastruktūra turi būti vystoma regione, kuris apima unikalų 

kraštovaizdį – Kuršių nerijos kultūrinį-gamtinį kompleksą ir pamario kraštą Nemuno deltos 

regioninį parką (Ventės ragas, Mingės kaimas, Rusnės sala). Susiję turizmo produktai: dviračių 

turizmas, ornitologinis turizmas, žvejyba. ES lėšomis turi būti sutvarkyti šių vietovių lankytini 

objektai, įrengiama pėsčiųjų ir dviračių turizmo infrastruktūra (trasos, takai, atokvėpio vietos, 

poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, bokštai, regyklos, higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra, 

informacijos stendai ir kita). 

Sveikatos turizmas. Palangos ir Neringos kurortuose būtina vystyti sveikatos turizmo 

produktus, diegti naujoves, panaudojant mineralinį, jūrinį ir geoterminį vandenį, kitus natūralius 

gamtinius išteklius sanatorijų, gydyklų, SPA centrų, baseinų veikloje. Tokių objektų 

infrastruktūra sumažintų kurortų sezoniškumą ir padidintų jų patrauklumą užsienio turizmo 

rinkose. 

 

7.4 Turizmo maršrutai Nemuno žemupio regione 

Nemuno žemupio regionas – vietiniam turizmui patraukli turistinė teritorija. 

Regiono turistinis patrauklumas. Pagrindiniai regiono traukos objektai: Nemunas ir jo 

kraštovaizdis, Kauno marios, kultūros paveldas (pilys, dvarų sodybos, muziejai, piliakalniai, 

bažnyčios, vienuolynai), saugomos teritorijos (Panemunių regioninis parkas, Kauno marių 

regioninis parkas). Kauno regionas išsiskiria muziejų gausa: nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 

muziejus, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Maironio 

lietuvių literatūros muziejus. Šiame regione vyksta kasmetiniai kultūriniai ir sporto renginiai: 

džiazo festivalis „Kaunas Jazz“, dainuojamosios poezijos festivalis „Akacijų alėja“, teatralizuota 

pilies šventė „Panemunių žiedai“, menų festivalis „Pilies aidas“, Pažaislio muzikos festivalis , 

aviacijos šventė ir kiti. 

Nemuno regione išsiskiria Kauno miestas, kuriame išvystytos turizmo paslaugos: teikiamos 

apgyvendinimo, maitinimo, turizmo informacijos ir keleivių vežimo paslaugos. Regiono turistinį 

patrauklumą padidino ES lėšomis įgyvendinti kultūrinio turizmo projektai (Pažaislio kamaldulių 

vienuolynas, Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų 

kompleksas, Kauno IX forto muziejus, Raudondvario dvaro sodyba, Panemunės pilis, Jurbarko 

dvaras, Veliuonos užeigos namai ir kiti). Geras regiono pasiekiamumas: tarptautinis Kauno oro 

uostas (įskaitant pigių skrydžių bendroves), geležinkeliai (Vilnius–-Kaunas), sutvarkyta kelių 

infrastruktūra, Kauno regioną kerta europinės magistralės (E85, E67, E85, E262).  

Nemuno žemupio regionas kaip prioritetinis išskiriamas visuose nacionalinio lygmens turizmo 

planavimo dokumentuose (LR bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, 

specialieji planai). Šiame regione numatyti prioritetiniai turizmo produktai:  

► kultūrinis turizmas; 

► aktyvus poilsis (nacionalinė Nemuno vandens turizmo trasa); 

► sveikatos turizmas. 
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Sudarant kompleksinius turistinius maršrutus prie Nemuno žemupio regiono prijungta ir kurortų 

regionui priskirta vietovė Birštonas, ir į prioritetinius regionus nepatenkančios Rumšiškės. Tai 

lėmė Birštono ir Rumšiškių turistinio patrauklumo ir maršruto kompleksiškumo kriterijai: 

► Birštonas – kurortas šalia Nemuno, puikus kraštovaizdis, yra Nemuno kilpų regioniniame 

parke, gali vystyti sveikatos turizmo produktą (bendradarbiaudamas su Kauno miestu), 

vyksta įvairūs renginiai (pvz., Karšto oro balionų šventė Birštone, džiazo festivalis 

„Birštonas“ ir kiti); 

► Rumšiškėse yra unikalus Lietuvos liaudies buities muziejus, organizuojami tradicijas 

pristatantys renginiai (Užgavėnės, Žolinė), šalia Kauno marios. 

Remiantis analize sudaryti 3 patraukliausi Nemuno žemupio regiono ir Birštono kurorto 

maršrutai, kurie apima didžiausią turistinį potencialą šiame regione turinčias vietoves: 

► Kaunas–Rumšiškės–Birštonas; 

► Kaunas–Raudondvaris–Jurbarkas; 

► Kaunas – Zapyškis. 

 

Pagrindinės Nemuno žemupio regiono ir Birštono kurorto problemos: 

► Mažas turistų srautas (turistų srautai visame Kauno regione sudaro tik 12 proc. visų 

Lietuvos turistų); 

► Neišnaudojamos vandens turizmo galimybės Nemunu ir Kauno mariomis; 

► Daug nesutvarkytų ir turizmui nepritaikytų kultūros paveldo objektų; 

► Muziejuose neteikiamos kompleksinės turizmo paslaugos; 

► Neužbaigti ES lėšomis finansuoti objektai; 

► Neįrengta autoturizmo trasų infrastruktūra; 

► Mažas pramogų pasirinkimas Kaunas–Jurbarkas kryptimi; 

► Neišvystytos turizmo paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas) Kaunas–Jurbarkas 

kryptimi. 

 

Nemuno žemupio regiono turizmo prioritetai: 

Kultūrinis turizmas. Siekiant išspręsti pagrindines su turizmu susijusias Nemuno žemupio 

regiono problemas, būtina užbaigti ES lėšomis finansuotus projektus, turizmui pritaikyti kultūros 

paveldo objektus, juose įrengiant muziejų, renginių organizavimo vietas. Įgyvendinus projektus 

turi būti užtikrinamas objekto paslaugų kompleksiškumas (maitinimas, turizmo informacija, 

knygynai, prekyba suvenyrais, parkai ir t.t.).  
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Finansuotinų Nemuno žemupio regione esančių kultūros paveldo objektų, kuriuos tikslinga 

pritaikyti turizmui42, sąrašas: 

Naujai finansuotini objektai Finansuotų objektų užbaigimas  

► Aukštosios Fredos dvaro sodyba 

► Belvederio dvaro sodyba 

► Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejus 

► Lietuvos liaudies buities muziejus 

► Maironio lietuvių literatūros muziejus 
(S.Siručio rūmai) 

► Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus (Istorinė LR Prezidentūra, M.K. 
Žilinsko dailės galerija, „Velnių muziejus“) 

► Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 

► Veliuonos dvaro sodyba 

► Raudonės pilis 

► Kauno IX forto muziejus 

► Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis 

► Panemunės pilis 

► Raudondvario dvaro sodyba 

 

Šis sąrašas sudarytas atsižvelgiant į šiuos kriterijus, kuriuos atitinka objektas: 

► Atitinka LR bendrojo plano ir NTPP prioritetus; 

► Turi kultūros paminklo statusą; 

► Įtrauktas į muziejų modernizavimo programą; 

► Patenka į kompleksinį turistinį maršrutą (Kauno miestas, Kauno rajonas ir Jurbarko 

rajonas); 

► Finansuotas ES lėšomis, bet veiklas nebaigta įgyvendinti; 

► Lankomas turistų ir (ar) turi didelį turistinį potencialą; 

► Išskirtas savivaldybių bendruosiuose ar strateginiuose planuose; 

► Apklausų respondentai išreiškė poreikį objekto pritaikymui turizmui. 

 

Valstybės prioritetus atitinkanti kultūrinio turizmo traukos objektų plėtra ir jų kompleksinis 

pritaikymas turizmui lemia tolimesnę turistinių traukos vietovių plėtrą – įrengiamos turistinės 

trasos, pramogų objektai, vystomos apgyvendinimo, maitinimo, atvykstamojo turizmo agentūrų 

ir gidų paslaugos, kuriasi konferencijų ir laisvalaikio centrai (žirgynai, teminiai parkai, golfo 

laukai ir t.t.). 

                                              
42 Pargrindinės veiklos: pastatų modernizavimas, parkų  tvarkymo darbai, paslaugų plėtra ir ekspozicijų 
modernizavimas 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 75 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

75 
 

Autoturizmas. Kadangi regionas išsiskiria Nemuno upės kraštovaizdžiu ir kultūros paveldo 

objektais, būtina vystyti Nacionalinių autoturizmo trasų specialiojo plano sprendinius 

turistiniuose maršrutuose Kaunas–Jurbarkas, Kaunas–Birštonas, Kaunas–Gelgaudiškis. Šie 

maršrutai yra labai vaizdingi, daug lankytinų kultūros paveldo objektų. ES lėšomis turi būti 

įgyvendinti autoturizmo trasų specialiojo plano sprendiniai ir priemonės: kempingai, 

stovyklavietės, informaciniai stendai, nuorodos, automobilių stovėjimo aikštelės ir higienos 

poreikių tenkinimo infrastruktūra. Pirmiausia rekomenduojame įrengti kempingus Raudondvaryje 

ir Kačerginėje ir apžvalgos aikštelę Aleksote Kaune. 

Vandens turizmas. Prioritetinis Nemuno regiono turizmo produktas – vandens turizmas, todėl 

tikslinga vystyti nacionalinę Nemuno vandens turizmo trasos atkarpą Kaunas–Jurbarkas, 

įgyvendinant projektus, susijusius su turistine, pramogine ir viešojo susisiekimo laivyba Nemuno 

upe, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą (prieplaukas, perkėlas (ties Gelgaudiškiu ir 

Zapyškiu), kempingus, stovyklavietes, poilsiavietes, regyklas, apžvalgos aikšteles). Vandens 

turizmo infrastruktūra turėtų būti plėtojama tiek dešinėje, tiek kairėje Nemuno pakrantėse 

(Kaunas, Raudondvaris, Zapyškis, Vilkija, Seredžius, Veliuona, Raudonė, Pilies I km., 

Gelgaudiškis, Kiduliai, Jurbarkas), įskaitant viešąją turizmo infrastruktūrą ir lankytinų objektų 

sutvarkymą (piliakalnius, Zapyškio bažnyčią, Gelgaudiškio dvarą ir kt.). 

Taip pat būtina vystyti kitą Nemuno vandens turizmo maršrutą Birštonas–Kaunas: tikslinga 

įrengti tiltą per Nemuną Birštone, vandens turizmo infrastruktūrą, įgyvendinant Nacionalinių 

vandens turizmo trasų sprendinius. 

Dviračių turizmas. Įgyvendinti vientisą dviračių turizmo trasą Kauno mieste ir rajone: 

Akademija – Zapyškis – (perkėla per Nemuną) – Kulautuva – Raudondvaris – Lampėdžiai – 

Kauno miesto centras. 

Įgyvendinti dviračių trasų plėtros projektus sujungiant Birštono miesto centrą ir Nemuno kilpų 

regioninio parką kairiajame Nemuno krante. 

Sveikatos turizmas. Skatinti Birštono kurorto sveikatinimo įstaigų ir Kauno miesto švietimo 

institucijų, medicinos įstaigų bendradarbiavimą, vystant sveikatos turizmo produktus.  
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7.5 Turizmo maršrutai Žemaitijos aukštumų regione 

Žemaitijos aukštumų regionas – vietiniam turizmui patraukli turistinė teritorija. 

Regiono turistinis patrauklumas. Šis regionas pasižymi gamtos paveldo objektų gausa, kurių 

didžioji dalis yra Žemaitijos nacionaliniame parke, ir kultūros paveldo objektais (piliakalniai, 

alkakalniai, pilkapiai ir religinis paveldas). Turistų srautų statistika atspindi, kad Plungės rajone 

esantys Plateliai yra svarbiausia regiono turistų traukos vietovė, nes didžioji dalis 

apgyvendinimo įstaigų yra įsikūrusios būtent aplink Platelius ir Platelių ežerą, kuris priklauso 

Žemaitijos nacionaliniam parkui. Šiame regione vyksta kasmetiniai kultūriniai renginiai: 

tradicinės žemaičių Užgavėnės ir Užgavėnių kaukių parodos, Platelių plaukimo maratonas, 

Platelių regata, didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, „Paukščių palydos“ Žemaitijos 

nacionaliniame parke, bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“, tarptautinis baikerių festivalis „Baikerių 

blūds“, gyvos dainos festivalis „Aš toks vienas“, didysis miesto turgus Organizuojamos 

kūrybinės stovyklos, kuriuose puoselėjamos tradicinės kultūros paveldas (restauruojami kryžiai, 

atkuriami mažosios architektūros paminklai ir kt.). 

Šiame regione turizmo paslaugos labiausiai yra išvystytos aplink Platelių ežerą: 

apgyvendinimas, maitinimas, keleivių pervežimas, turizmo informacija, pramogos (nardymas, 

pasiplaukiojimas laivais, dviračių nuoma ir t.t.). 

Įgyvendinta nemažai turizmo projektų, kuriems skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas: 

Plungės rajone (Turizmo trasos aplink Platelių ežerą, Bukantės, Platelių, Plungės dvarų 

sodybos, Šaltojo karo muziejus, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilika ir 

kryžiaus kelio stočių kompleksas); Telšių rajone (Biržuvėnų dvaro sodyba, Žemaičių muziejus 

„Alka“, Žemaičių vyskupystės muziejus, Žemaitijos kaimo muziejus). 

Santykinai geras regiono pasiekiamumas: galimybė keliauti geležinkeliais (Plungė ir Telšiai 

pasiekiami traukiniu iš Vilniaus ir Klaipėdos), sutvarkyta kelių infrastruktūra (europinė magistralė 

ir magistralinis kelias A11). Plungė ir Plateliai sąlyginai nedideliu atstumu nutolusi Palangos 

kurorto (apie 60 km). 

Žemaitijos aukštumų regionas kaip prioritetinis išskiriamas visuose nacionalinio lygmens turizmo 

planavimo dokumentuose (LR bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, 

specialieji planai). Šiame regione numatyti prioritetiniai turizmo produktai:  

► kultūrinis turizmas; 

► aktyvus poilsis. 

 

Pagrindinės Žemaičių aukštumų regiono problemos: 

► Mažas turistų srautas (turistų srautai Telšių regione sudaro tik 1,2 proc. visų Lietuvos 

turistų); 

► Dominuoja vietinis turizmas (80 proc.); 

► Telšių rajone turistų skaičius yra labai mažas (3314 lietuvių ir 384 užsieniečiai); 
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► Neišvystyta viešoji turizmo infrastruktūra (vandens, dviračių ir autoturizmo trasos); 

► Muziejuose neteikiamos kompleksinės turizmo paslaugos; 

► Telšių rajone neišvystytos turizmo paslaugos. 

Remiantis atlikta analize, sudarytas 1 patraukliausias regiono maršrutas, kuris apima 

didžiausią turistinį potencialą šiame regione turinčias vietoves:  

► Plateliai – Plungė. 

Autoturizmas. ES lėšomis turi būti įgyvendinti autoturizmo trasų specialiojo plano sprendiniai ir 

priemonės: kempingai, stovyklavietės, informaciniai stendai, nuorodos, automobilių stovėjimo 

aikštelės ir higienos poreikių tenkinimo infrastruktūra.  

Kultūrinis turizmas. Kultūros paveldo objektų kompleksinis pritaikymas ir paslaugų 

kompleksiškumo užtikrinimas (ekspozicijos, renginių organizavimas, maitinimas, turizmo 

informacija, prekyba suvenyrais ir kita), viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas (parkai, 

pažintiniai takai, WC ir t.t.). 

Finansuotinų Žemaitijos aukštumų regione esančių kultūros paveldo objektų, kuriuos tikslinga 

pritaikyti turizmui43, sąrašas: 

Naujai finansuotini objektai Finansuotų objektų užbaigimas  

► Platelių piliavietė 

► Platelių ežero povandeninės archeologijos 
kompleksas 

► Plungės M. Oginskio dvaro sodyba ir 
parkas 

► Platelių dvarvietė 

 

Šis sąrašas sudarytas atsižvelgiant į šiuos kriterijus, kuriuos atitinka objektas: 

► Atitinka LR bendrojo plano ir NTPP prioritetus; 

► Turi kultūros paminklo statusą; 

► Įtrauktas į muziejų modernizavimo programą; 

► Patenka į kompleksinį turistinį maršrutą (Plungė, Plateliai); 

► Finansuotas ES lėšomis, bet veikla nebaigta įgyvendinti; 

► Lankomas turistų ir (ar) turi didelį turistinį potencialą; 

► Išskirtas savivaldybių bendruosiuose ar strateginiuose planuose; 

► Apklausų respondentai išreiškė poreikį objekto pritaikymui turizmui. 

 

                                              
43 Pagrindinė veikla: pastatų modernizavimas, parkų  tvarkymo darbai, paslaugų plėtra ir ekspozicijų modernizavimas. 
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Ekologinis (pažintinis) turizmas. Žemaitijos nacionalinio parko tvarkymo plane kaip viena iš 

rekreacinio naudojimo plėtros krypčių nurodomas turizmo trasų, pažintinių ir mokomųjų, 

stovėjimo ir atokvėpio vietų, privažiavimų ir priėjimų prie lankomų vietų, apžvalgos aikštelių, 

informacinių stendų ir rodyklių įrengimas. ES lėšomis turi būti sutvarkyti šių vietovių pažintiniai 

maršrutai, lankytini objektai, įrengiama viešoji turizmo infrastruktūra (atokvėpio vietos, 

poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, WC), informacijos stendai, plėtojamos turizmo paslaugos 

(moteliai, kempingai, kaimo turizmas, kulinarinis paveldas), pristatomos išskirtinės regiono 

tradicijos. 

Vandens turizmas. Vystyti Platelių ežero rekreacinę infrastruktūrą (sutvarkyti Platelių ežero 

pakrantes, įrengti kempingus, stovyklavietes). 

Pastaba. Telšių rajono savivaldybė turėtų būti įtraukta į piligrimų turistinius maršrutus, kurie 

sujungtų piligrimų labiausiais lankomas Žemaitijos sakralinio paveldo vietoves: Telšiai, Varniai, 

Kaltinėnai, Kražiai, Tytuvėnai, Šiluva, Šiauliai, Kryžių kalnas.  

 

7.6 Turizmo maršrutai Rytų Aukštaitijos ežerų regione 

Rytų Aukštaitijos regionas – vietiniam turizmui patraukli turistinė teritorija. 

Regiono turistinis patrauklumas. Lyginant Rytų Aukštaitijos ežerų regiono turistų srautų 

pasiskirstymą pagal savivaldybes, matyti, kad didžiausi turistų srautai yra Molėtų rajone (23,5 

tūkst., 60 proc.), tai lemia didelis kaimo turizmo sodybų skaičius ir nedidelis atstumas nuo 

Vilniaus. Rytų Aukštaitijos ežerų regionas išsiskiria žiemos aktyvaus poilsio pramogomis, ežerų 

gausa, Aukštaitijos nacionaliniu parku, Sartų ir Gražutės regioniniais parkais, kaimo turizmo 

sodybomis. Šiame regione vyksta renginiai, į kuriuos susirenka didelis skaičius svečių (žiemos 

žūklės šventė Mindūnuose, muzikos festivalis „Tundra“, tarptautinis baltų kultūros festivalis 

„Mėnuo Juodaragis“, Palūšės regata, „300 ežerų ralis“, žirgų lenktynės Sarutose“ ir kiti). 

Rytų Aukštaitijos ežerų regione turizmo paslaugos daugiausia išvystytos Aukštaitijos 

nacionalinio parko teritorijoje: apgyvendinimas, maitinimas, keleivių pervežimas, turizmo 

informacija, pramogos. 

Šiame regione yra įgyvendinti keli turizmo projektai, kuriems skirtas ES struktūrinių fondų 

finansavimas: vandens turizmo trasos, Lietuvos žiemos sporto centras, Dūkšto dvaro sodyba, 

Ginučių vandens malūnas, Dubingių piliavietė, vad. Pilies kalnu, Lietuvos etnokosmologijos 

muziejus, Stelmužės bažnyčios varpinės ir šalia esančio parko sutvarkymas. 

Regiono pasiekiamumas yra pakankamai geras: į Ignaliną galima atvykti traukiniu iš Vilniaus, 

Daugpilio ir Sankt Peterburgo. Molėtus kerta magistralinis kelias A14, Zarasus – A6.  

Rytų Aukštaitijos ežerų regionas kaip prioritetinis išskiriamas visuose nacionalinio lygmens 

turizmo planavimo dokumentuose (LR bendrasis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, 

specialieji planai). 

Šiame regione numatytas prioritetinis aktyvaus poilsio turizmo produktas.  
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Sudarant kompleksinius turistinius maršrutus prie Rytų Aukštaitijos ežerų regiono buvo prijungta 

Kurortų ir kurortinių regionui priskirta vietovė Anykščiai. Tai lėmė Anykščių kurorto turistinis 

potencialas ir Aukštaitijos ežerų regiono turistinio patrauklumo didinimas: 

► Anykščiai – kurortinė teritorija, kuri įgyvendino ES lėšomis finansuotus projektus 

(Šventosios upės pakrantės, Siaurojo geležinkelio kompleksas, apžvalgos aikštelės 

įrengimas Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte), vysto sveikatinimo paslaugas (turi 

potencialą bendradarbiauti su Ignalinos rajono savivaldybe), Anykščiuose šv. Mato 

bažnyčios apžvalgos bokštas), vyksta kultūriniai renginiai  „Bėk, bėk, žirgeli“, 

dainuojamosios poezijos festivalis „Purpurinis vakaras“, veikia muziejai, „Kalitos“ 

slidinėjimo kalnas, vasaros rogučių trasa.  

 

Pagrindinės Rytų Aukštaitijos regiono ir Anykščių kurortinės teritorijos problemos: 

► Maži turistų srautai; 

► Dominuoja vietinis turizmas; 

► Nepakankamai išnaudojamas kaimyninių šalių Latvijos ir Baltarusijos turistų potencialas; 

► Rytų Aukštaitijos ežerų nepakankamai išnaudoja keliavimo traukiniu galimybes; 

► Nepakankamai išvystyta žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūra; 

► Neišvystytos sveikatinimo paslaugos; 

► Apgyvendinimo sektoriuje dominuoja kaimo turizmo paslaugos. 

 

Remiantis šia analize sudaryti 2 patraukliausi Rytų Aukštaitijos ežerų regiono maršrutai, 

kurie apima didžiausią turistinį potencialą šiame regione turinčias vietoves:  

► Molėtai – Anykščiai, 

► Ignalina – Zarasai. 

 

Rytų Aukštaitijos regiono turizmo prioritetai: 

Autoturizmas. Kadangi regionas išsiskiria ežerų krašto kraštovaizdžiu, turistiniuose 

maršrutuose Palūšė – Ignalina – Dūkštas – Salakas – Degučiai – Dusetos – Zarasai ir Anykščiai 

– Molėtai, ES lėšomis būtina įgyvendinti autoturizmo trasų priemones: kempingai, 

stovyklavietės, informaciniai stendai, nuorodos, automobilių stovėjimo aikštelės ir higienos 

poreikių tenkinimo infrastruktūra. 

Žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūra. Šiame regione esanti Ignalina yra laikoma Lietuvos 

žiemos sporto sostine, čia yra tiek lygumų slidinėjimo, tiek ir kalnų slidinėjimo trasos, kurios 

kiekvienais metais pritraukia vis daugiau lankytojų, vyksta įvairūs žiemos sporto renginiai. 

Žiemos sportas taip pat yra kultivuojamas ir Anykščiuose. Tikslinga vystyti viešąją turizmo 
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infrastruktūrą, mažinančių kurortinių vietovių sezoniškumo problemas, kuri susijusi su Ignalinos 

kalnų ir lygumų slidinėjimo trasų ir Anykščių Kalitos kalno sporto ir pramogų kompleksais. 

Projektais turi būti užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas (keltuvai, apgyvendinimas, 

maitinimas, pramogos ir t.t.).  

Vandens turizmas. Šį regioną kerta net dvi nacionalinių vandens turizmo trasų specialiajame 

plane išskirtos vandens turizmo trasos: Aukštaitijos ežeryno ir Žeimenos (su Lakaja ir Dubinga) 

turistinė trasa ir Šventosios turistinė trasa (su Antalieptės mariomis ir Sartų ežeru). Būtina 

įgyvendinti Nacionalinio vandens turizmo trasų specialiojo plano sprendinius (įlipimo (išlipimo) 

vietos, stovyklavietės, atokvėpio vietos, regyklos, kempingai, automobilių stovėjimo aikštelės ir 

kt.), nes saugomos teritorijos be infrastruktūros yra jautrios masiniams turistų srautams. 

Ekologinis (pažintinis) turizmas. Aukštaitijos nacionaliniame parke turi būti įrengiamos turizmo 

trasos, stovėjimo ir atokvėpio vietos, privažiavimai ir priėjimai prie lankomų vietų, apžvalgos 

aikštelės, informaciniai stendai ir nuorodos. ES lėšomis turėtų būti puoselėjami etnografiniai 

kaimai, vystomi šias vietoves apjungiantys pažintiniai maršrutai, plėtojamos turizmo paslaugos 

(kempingai, kaimo turizmas, kulinarinis paveldas), pristatomos šio regiono tradicijos.  

Naujai finansuotini objektai Finansuotų objektų 
užbaigimas  

► Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis 

► Kulinarinis paveldas (vyndarystės tradicijos) 

► Luokesų ežero polinė gyvenvietė 

► Kulionių etnografinė sodyba 

► Etnografinis kaimas, Salų II kaimas, Ignalinos rajonas  

► Etnografinis kaimas, Varniškių kaimas II, Ignalinos rajonas  

► Etnografinis kaimas Šuminų kaimas, Ignalinos rajonas 

► Etnografinis kaimas, Starzdų kaimas, Ignalinos rajonas 

► Etnografinis kaimas, Kretuonų kaimas, Ignalinos rajonas 

► Etnografinis kaimas, Šakališkių kaimas, Ignalinos rajonas 

► Etnografinis kaimas, Vaišnoriškių kaimas, Ignalinos rajonas  

► I-ojo pasaulinio karo įtvirtinimai, Ignalinos rajonas 

- 

 

Sveikatinimo turizmas. Vystyti sveikatos turizmo produktus, panaudojant mineralinį vandenį, 

gydomąjį purvą sveikatingumo įstaigų veikloje. Tokių objektų infrastruktūra sumažintų Anykščių 

ir Ignalinos kurortinių teritorijų sezoniškumą ir sukurtų papildomas paslaugas žiemą 

atostogaujantiems turistams. 
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Išvados 

Įvertinus kultūros ir gamtinius išteklius, turizmo planavimo prioritetus, įgyvendintus viešosios 

turizmo infrastruktūros projektus ir turizmo paslaugų koncentraciją, siūlome turizmą vystyti šiose 

pagrindinėse turistinėse vietovėse: 

► Pajūrio regione: Nida, Juodkrantė, Klaipėda, Šilutė, Ventė, Rusnė, Klaipėda, Palanga, 

Šventoji, Kretinga; 

► Vilniaus regione: Vilnius, Kernavė, Trakai, Medininkai; 

► Pietų Dzūkijos regione: Druskininkai, Liškiava, Merkinė, Marcinkonys; 

► Nemuno žemupio: Kaunas, Raudondvaris, Jurbarkas, Rumšiškės, Birštonas; 

► Rytų Aukštaitijos ežerų: Zarasai, Dusetos, Palūšė, Ignalina, Anykščiai, Molėtai; 

► Žemaitijos aukštumų: Plungė, Plateliai. 

 

Prioritetiniai turizmo produktai pagal vietoves: 

► Kultūrinis44 turizmas: Vilnius–Trakai–Kernavė–Medininkai, Klaipėda–Palanga–

Kretinga– Neringa–Šilutė, Kaunas–Jurbarkas, Plungė–Plateliai ir autoturizmas; 

► Dviračių turizmas: Dviračių turizmas: Vilnius–Trakai, Druskininkai–Merkinė, Pajūrio 

dviračių trasa, Kaunas – Raudondvaris – Kulautuva – Zapyškis – Akademija; 

► Vandens turizmas: Baltijos jūra, Kuršių ir Kauno marios, Platelių ir Galvės ežerai, 

nacionalinės vandens turizmo trasos: Neris, Nemunas, Aukštaitijos ežerynas ir Žeimena, 

Šventosios turistinė trasa (su Antalieptės mariomis ir Sartų ežeru) ir Merkio vandens 

turizmo trasa; 

► Ekologinis turizmas: Dzūkijos nacionalinis parkas (traukos vietovė Marcinkonys), 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas (Neringa), Nemuno deltos regioninis parkas (traukos 

vietovės Ventė, Rusnė), Žemaitijos nacionalinis parkas (traukos vietovė Plateliai), 

Aukštaitijos nacionalinis parkas (traukos vietovė – Palūšė); 

► Žiemos aktyvus poilsis (Anykščiai ir Ignalina); 

► Sveikatos turizmas (Vilnius, Trakai, Druskininkai, Neringa, Palanga, Šventoji, Kaunas, 

Birštonas, Ignalina, Anykščiai); 

► Dalykinis (konferencijų) turizmas (Vilnius). 

 

                                              
44 Šis turizmo produktas turi būti vystomas ne tik turizmo plėtros regionuose, jis turi jungti patraukliausius  kultūrinio 
turizmo objektus, kurie yra lankomi turistų ir teikia kompleksines turizmo paslaugas (Kurtuvėnų dvaro sodyba) . 
Frenkelio vila, Burbiškio dvaro sodyba, Pakruojo dvaro sodyba, Bistrampolio dvaro sodyba, Biržų pilis, Rokiškio dvaro 
sodyba, Gelgaudiškiio dvaras, Zyplių dvaras ir kiti. Piligrimų turizmo maršrutas Žemaitijoje turėtų jungti tokias 
vietoves, kurios nepatenka į prioritetinius plėtros regionus, bet turi didelį turistinį potencialą: Telšiai, Varniai, 
Kaltinėnai, Kražiai, Tytuvėnai, Šiluva, Šiauliai, Kryžių kalnas. 
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8. Išvados pagal vertinimo klausimus 

1 uždavinys. 2007–2013 m. ES paramos turizmui priemonių panaudojimo 

rezultatyvumo, efektyvumo ir poveikio (įtakos) turizmo sektoriaus augimui 

įvertinimas. 

1.1. Kaip suplanuotos turizmo priemonės prisidėjo prie Lietuvos turizmo sektoriaus 

augimo, kokie numatomi įgyvendintų priemonių socialiniai, ekonominiai padariniai ir kaip 

priemonėmis suplanuota veikla atitinka visuomenės poreikius? 

Lietuvos turizmo sektoriui ES struktūrinių fondų parama skiriama pagal šešias Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemones. Bendrai turizmo srities projektų įgyvendinimui 

veiksmų programoje buvo numatyta ~867 mln. Lt, planuojant šias lėšas panaudoti viešosios 

turizmo infrastruktūros kūrimui ir gerinimui, viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų 

pritaikymui turizmui, turizmo produktų plėtrai, dalykinio turizmo ir turizmo rinkodaros skatinimui, 

informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidai bei privačių juridinių asmenų investicijų į 

turizmą skatinimui. Dalis projektų dar įgyvendinami, tačiau atlikto vertinimo rezultatai parodė, 

kad Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės prisideda prie Lietuvos turizmo 

sektoriaus augimo ir turi teigiamų socialinių bei ekonominių padarinių. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatyta, kad bendrai pagal visas priemones bus 

sukurta daugiau kaip 550 naujų darbo vietų. Vertinimo metu šis rodiklis didžiąja dalimi jau buvo 

pasiektas (sukurta ~83 % planuotų sukurti darbo vietų), o baigus vykdyti visus ES paramą 

gavusius projektus naujų darbo vietų turėtų būti sukurta reikšmingai daugiau nei planuota. ES 

paramos lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų įgyvendinimas ir naujų darbo vietų 

kūrimas prisideda prie nedarbo lygio mažinimo: tose savivaldybėse, kuriose buvo suplanuotos 

santykinai didesnės investicijos, nedarbo lygio pokyčiai buvo labiausiai teigiami – nedarbo lygis 

mažėjo arba didėjo neženkliai. Be to, ES paramos lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų 

vykdymas turi ir kitų teigiamų socialinių padarinių: dalies įgyvendintų projektų veikla buvo 

nukreipta ne tik į turistų poreikius tenkinančios infrastruktūros kūrimą, bet ir į vietos 

bendruomenėms svarbių objektų išsaugojimą, atskirų infrastruktūros elementų sutvarkymą, 

tokiu būdu pagerinant jų gyvenimo sąlygas ir kokybę. 

Tinkamas ES paramos lėšų panaudojimas turizmo srities projektų įgyvendinimui daro teigiamą 

įtaką turizmo sektoriaus augimui ir šalies ekonomikai: vystant turizmo sektorių atsiranda 

galimybių verslo plėtrai, didėja turistų srautai ir pajamos į šalies ar savivaldybių biudžetus, 

sukuriamos papildomos darbo vietos, pritraukiamos tiek užsienio investicijos, tiek investicijos 

šalies viduje, skatinamas vartojimas. Tačiau Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų 

panaudojimo poveikis turizmo sektoriui kol kas daugeliu atvejų yra neutralus: remiantis 

Vertinimo rezultatais, 45 Lietuvos savivaldybėse (nors jose bendrai vykdoma daugiau nei pusė 

visų projektų) poveikis buvo neutralus, 12 savivaldybių pasireiškė teikiamas poveikis ir 3 

savivaldybėse – stiprus teigiamas. Viena iš priežasčių, kodėl daugeliu atvejų poveikis turizmo 

sektoriui yra neutralus, gali būti didelė ES paramos sklaida tarp turizmo objektų ir 

kompleksiškumo trūkumas: bent po vieną projektą buvo įgyvendinta daugiau kaip 
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penkiasdešimtyje Lietuvos savivaldybių, todėl objektai dažnai nėra sutvarkomi kompleksiškai ir 

tik dalinai pritaikomi turizmui. Stiprus teigiamas ES paramos poveikis turizmo sektoriui buvo 

nustatytas Druskininkų, Vilniaus miesto ir Palangos savivaldybėse, t.y. turizmui pritaikytose ir 

turistams patraukliose vietovėse. Tai rodo, kad siekiant padidinti teigiamą ES paramos poveikį 

Lietuvos turizmo sektoriui, tikslinga daugiau projektų įgyvendinti didžiausio turistinio potencialo 

vietovėse, kompleksiškai išnaudoti vietovės turizmo potencialą ir esamą turizmo infrastruktūrą.  

Suplanuotų turizmo priemonių rezultatyvumas daugeliu atveju pagal Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos priede nurodytas planuojamas rodiklių reikšmes yra beveik pasiektas arba 

viršytas. Bendrai pagal visas priemones yra baigta 80 % visų planuotų įgyvendinti projektų, 

sukurta 97 % visų planuotų sukurti tiesioginių darbo vietų ir 2 kartus daugiau nei planuota 

pastatyta naujų ar sutvarkyta esamų turistų traukos objektų. 

Remiantis turizmo informacijos centrų ir kelionių organizavimo paslaugas teikiančių įmonių 

apklausos rezultatais, lankytojų srautai į 2007–2013 m. ES paramos lėšomis finansuotus 

turizmo objektus daugeliu atvejų padidėjo (kad įvyko teigiami pokyčiai nurodė 64 % 

respondentų). Be to, 37 % respondentų nurodė, kad 2007–2013 m. ES paramos lėšų 

panaudojimas turizmui atitiko turistų poreikius, 21 % atsakė, kad atitinka iš dalies, 6 % – kad 

neatitinka, o 36 % respondentų nuomone, vertinti dar per anksti. Todėl galima teigti, kad 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos turizmo srities priemonės daugeliu atvejų atitinka 

visuomenės poreikius arba atitinka iš dalies, tačiau kai kuriais atvejais vertinti ir daryti išvadas 

yra anksti, nes dalis ES paramos lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų dar 

įgyvendinami arba tik neseniai baigti įgyvendinti. 

1.2. Kaip efektyviai panaudotos ES lėšos? Kokių priemonių turizmo srityje trūko ir 

kokiomis priemonėmis būtų pasiekti geresni rezultatai? Kodėl? 

ES paramos panaudojimas pagal daugelį Sanglaudos skatinimo veiksmų programos turizmo 

srities priemonių yra efektyvesnis, nei planuota. Didesnį priemonių įgyvendinimo efektyvumą, 

vertinant pagal 1 turistui pritraukti skirtas išlaidas, lemia reikšmingai didesnis nei planuota į 

turizmo objektus pritrauktų turistų skaičius. Atsižvelgiant į tai, kad pritrauktų turistų skaičius yra 

skaičiuojamas 2 arba 3 metus po projektų pabaigos, santykinio faktinių išlaidų 1 turistui pritraukti 

reikšmė ateityje turėtų dar labiau pagerėti. Tačiau ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumas 

tarp turizmo srities priemonių reikšmingai skiriasi priklausomai nuo teritorijos, kurioje 

įgyvendintas projektas, investicijų pobūdžio, atliktų darbų apimties ir kompleksiškumo45. Siekiant 

padidinti ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumą, turėtų būti didinamas objektų pritaikymo 

turizmui kompleksiškumas, mažinama ES paramos turizmui geografinė sklaida, investuojant į 

didžiausio turistinio potencialo teritorijose esančius objektus. Kaip geros praktikos pavyzdžiai 

gali būti išskirtos Pakruojo dvaro, Kurtuvėnų dvaro ir Užutrakio dvaro sodybos. Be to, turėtų būti 

siekiama ne tik turizmui pritaikyti atskirus objektus, bet taip pat padidinti ir visos teritorijos 

patrauklumą turistams. 

                                              
45 ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumo vertinimo tikslumui neigiamos įtakos gali turėti stebėsenos sistemos 
neefektyvumas: stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos trūkumai ir su tuo susijęs netikslių duomenų apie rodiklių 
pasiekimą teikimas, taip pat stebėsenos rodiklių duomenų suvedimas į SFMIS ne laiku. 
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Didžiosios dalies (~64 % respondentų) ES paramos lėšomis finansuojamų turizmo srities 

projektų vykdytojų nuomone, Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje yra pakankamai 

priemonių, kuriomis finansuojami turizmo srities projektai. Tačiau privataus ir viešojo sektoriaus 

subjektų atstovų nuomonės dėl turizmo srities priemonių pakankamumo išsiskiria: daugelio 

(~68 % respondentų) viešojo sektoriaus projektų vykdytojų atstovų nuomone, priemonių 

pakanka, bet daugiau nei pusė apklaustų privataus sektoriaus projektų vykdytojų atstovų 

(~58 % respondentų) mano, kad priemonių nepakanka. Turizmo srityje trūksta finansavimo 

baldų ir įrangos įsigijimui ir kitam pastatų vidaus įrengimui, taip pat trūksta paramos tokioms 

veikloms kaip bendradarbiavimo skatinimas, rinkodaros priemonės ir papildomi statybos darbai. 

Dėl finansavimo trūkumo dalis objektų tik iš dalies pritaikyti turizmui ir turistų poreikius atitinka 

tik iš dalies. 

Didžioji dalis ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų 

vykdytojų (~81 % respondentų) mano, kad projektų rezultatai galėtų būti geresni (didesne 

apimtimi pasiekti rodikliai, sukurti papildomi rezultatai ir pan.), jei būtų remiama kita ar 

papildoma veikla. Pagrindinės priemonės, kurios galėjo padėti pasiekti geresnius rezultatus, yra 

papildomi su infrastruktūros gerinimu susiję darbai, baldų ir įrangos įsigijimas, turizmo objekto 

žinomumą didinančios rinkodaros priemonės ir bendradarbiavimo skatinimas didinant turizmo 

įvairovę vietovėje, kurioje yra turizmo objektas. Kai kuriais atvejais geresniems rezultatams 

pasiekti trūko ne papildomų priemonių, bet didesnio finansavimo: dėl lėšų trūkumo dalis objektų 

pritaikymui turizmui reikalingų darbų negalėjo būti atlikti ir nebuvo užtikrintas maksimaliems 

rezultatams pasiekti reikalingas objektų pritaikymo turizmui kompleksiškumas. 

 

2 uždavinys. Patraukliausių turistinių maršrutų vietos ir užsienio turistams 

kiekvienoje didžiausio turistinio potencialo teritorijoje sudarymas. 

1.3. Kiekvienoje 2007–2013 m. didžiausio turistinio potencialo teritorijoje finansuotų 

turizmo objektų užbaigtumo ir pritaikomumo turizmui įvertinimas. 

Vykdant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšomis finansuojamus turizmo srities 

projektus yra kuriami nauji arba tvarkomi esami turistų traukos objektai: planuojama, kad ES 

paramos lėšomis bus sutvarkyta arba naujai pastatyta ~ 300 turistų traukos objektų, kurie bus 

pritaikyti turizmui ir lankytojų priėmimui. Didžioji dalis ES paramos lėšomis naujai pastatytų arba 

sutvarkytų objektų jau yra pritaikyti priimti lankytojus: Vertinimo metu jau buvo sutvarkyta arba 

naujai pastatyta daugiau kaip 190 turistų traukos objektų, ir daugiau nei 70 proc. visų finansuotų 

objektų jau faktiškai pritraukė turistų, todėl galima teigti, kad jie bent iš dalies yra pritaikyti 

turizmui. Tačiau maždaug trečdalis ES paramos lėšomis finansuotų objektų nėra iki galo 

pritaikyti turizmui. Pagrindinės priežastys, dėl kurių objektai nėra iki galo pritaikyti turizmui, yra 

nebaigtas projektų veiklos vykdymas, nesutvarkyta aplink objektą esanti infrastruktūra, 

objektuose neteikiama arba teikiama nepakankamai paslaugų lankytojams, nebuvo 

finansuojama dalis visiškam objekto pritaikymui turizmui būtinų veiklų. 
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Remiantis Vertinimo rezultatais, ES paramos lėšomis finansuotų turizmo objektų pritaikomumas 

turizmui gali būti padidintas. Pagrindinė veikla, kuri turėtų būti vykdoma siekiant padidinti 

objektų pritaikomumą turizmui, yra turizmo objektuose lankytojams siūlomų paslaugų pasiūlos 

didinimas, bendradarbiavimo tarp projektų vykdytojų ir kitų turizmo srityje veikiančių subjektų 

didinimas, turizmo objektų žinomumą didinančių rinkodaros priemonių taikymas, renginių 

organizavimas ir kita kultūrinė veikla. Dalyje objektų, siekiant užtikrinti kompleksinį pritaikomumą 

turizmui, taip pat turėtų būti atlikti papildomi statybos darbai, aplinkinės infrastruktūros tvarkymo 

ir pastatų vidaus įrengimo darbai. 

 

1.4. Objektų ir būtinos papildomai finansuotinos veiklos, siekiant objektą visiškai 

pritaikyti turizmui ir išskirti nustatymas ir naujų, finansuotinų turistų traukos objektų 

kiekvienoje didžiausio turistinio potencialo teritorijoje išskyrimas 

Nacionalinėje turizmo plėtros programoje iškirti 7 prioritetiniai turizmo plėtros regionai 

(didžiausio turistinio potencialo teritorijos): 

► Pajūrio; 

► Žemaitijos aukštumų; 

► Nemuno žemupio; 

► Rytų Aukštaitijos ežerų; 

► Vilniaus; 

► Pietų Dzūkijos miškų; 

► Kurortų ir kurortinių teritorijų. 

Sudarant kompleksinius maršrutus toks didžiausio turistinio potencialo regionų skirstymas yra 

probleminis dėl kurortų ir kurortinių teritorijų regiono, į kurį patenka Birštonas ir Anykščiai. Atlikta 

turizmo sektoriaus analizė parodė, kad tarptautiniam turizmui patraukliausi yra pajūrio, Vilniaus 

ir pietų Dzūkijos miškų regionai. Likusieji didžiausio turistinio potencialo regionai patrauklesni 

vietiniam, o ne atvykstamajam turizmui. 

Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas kultūrinio turizmo plėtrai, 

numatytos 4 regionuose: Pajūrio, Vilniaus, Žemaitijos aukštumų ir Nemuno žemupio. Įvertinus 

ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuotų nekilnojamųjų kultūros vertybių geografinį 

pasiskirstymą, nustatyta, kad didžioji dalis (~60 proc.) turizmui pritaikytų kultūros paveldo 

vertybių yra prioritetinėse turistinėse vietovėse, tačiau didelė dalis šių objektų nėra iki galo 

užbaigti, neteikiamos kompleksinės turizmo paslaugos, daugiau lėšų investuota į pačią 

infrastruktūrą, o ne paslaugų kokybės gerinimą. Kaip geros praktikos pavyzdžiai gali būti išskirta 

Pakruojo dvaro sodyba, Kurtuvėnų dvaro sodyba, Užutrakio dvaro sodyba. Siekiant, kad ES 

parama kultūrinio turizmo vystymui būtų racionaliai panaudojama ir prisidėtų prie atvykstamojo ir 

vietinio turizmo rodiklių gerinimo, nacionalinės reikšmės turistiniai maršrutai turi būti vystomi 

didžiausio turistinio potencialo teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinius turizmo prioritetus ir ES 

lėšomis įgyvendintų turizmo projektų baigtumą. Tik visiškai sutvarkyti kultūros paveldo objektai 
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(pastatai, paslaugos, parkai, privažiavimas, ženklai ir t.t.) ir pritaikyti teikti kompleksines 

paslaugas turistams, sukurs turistų traukos centrus, sudarys sąlygas laisvalaikio praleidimui, 

juose organizuojami renginiai didins vietovės turistinį patrauklumą ir formuos turistų srautus 

(Medininkų pilis, Panemunės pilis, Sapiegų rūmai ir kt.). Svarbiausiais vaidmuo tenka viešosios 

ir privačios partnerystės projektų įgyvendinimui (Pakruojo dvaro sodybos pavyzdys). 

Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas aktyvaus poilsio plėtrai, 

numatytas visuose 7 regionuose. Visos šios vietovės apima svarbiausius Lietuvos gamtos 

išteklius ir svarbiausias saugomas teritorijas. Tačiau būtina pažymėti, kad aktyvaus turizmo 

produktai dažniausiai yra sezoniniai ir turistų susidomėjimo sulaukia gegužės–rugsėjo 

mėnesiais. Prioritetinės aktyvaus poilsio rūšys yra dviračių, vandens, ekologinis (pažintinis) 

turizmas, žiemos aktyvus poilsis. Aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūra yra susijusi su vandens, 

dviračių ir pėsčiųjų trasomis, slidinėjimo infrastruktūra. Didžiausią turistinį potencialą aktyvaus 

poilsio plėtrai turi didieji Lietuvos miestai, kurortai ir saugomos teritorijos. Didžioji dalis aktyvaus 

turizmo projektų, finansuotų ES paramos lėšomis, įgyvendinta didžiausio turistinio potencialo 

regionuose. ES lėšomis įgyvendintų projektų vertinimas parodė, kad vandens ir dviračių turizmo 

trasų infrastruktūra įrengiama fragmentiškai, trūksta institucijų bendradarbiavimo ir nacionalinių 

turizmo planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo. Kaip geros praktikos pavyzdžiai gali 

būti išskirti „Snow“ arena, Lietuvos žiemos sporto centro, Šaltojo karo muziejaus projektai. 

Trūksta iniciatyvų dėl tokių projektų, kaip Pajūrio dviračių trasa ar Nemuno vandens kelias, ir jų 

įgyvendinimo. Siekiant, kad ES parama būtų naudojama pagal darnaus turizmo principus, 

nacionalinės reikšmės turistiniai maršrutai turi būti vystomi didžiausio turistinio potencialo 

teritorijose, atsižvelgiant nacionalinius turizmo prioritetus (LR bendrasis planas, Nacionalinių 

vandens turizmo trasų specialusis planas), todėl aktyvaus poilsio prioritetai yra tarptautinių 

„EuroVelo“ 10 ir 11 trasų infrastruktūra, nacionalinės vandens turizmo trasos, žiemos aktyvaus 

poilsio infrastruktūra. Svarbiausiais vaidmuo šiuo atveju tenka bendradarbiavimo tarp viešojo ir 

privataus sektoriaus bei tarp skirtingose savivaldybėse veikiančių viešojo sektoriaus subjektų 

projektams. 

Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas sveikatos turizmo plėtrai, 

numatytas 5 regionuose (išskyrus Plungės–Telšių ir Rytų Aukštaitijos ežerų). Sveikatos turizmo 

produktai mažina sezoniškumo įtaką turizmui ir turistų pritraukia ištisus metus. Daugiausia 

projektų 2007–2013 m. laikotarpiu inicijavo ir įgyvendino verslo subjektai, kai projektai buvo 

atrinkti konkurso būdu. Daugiausia su sveikatos turizmu susijusių projektų įgyvendinta 

Druskininkuose ir pajūrio regione (Klaipėdoje ir Palangoje). Siekiant paskatinti sveikatos turizmo 

paslaugų eksportą ir gerinti ne infrastruktūrą, o paslaugų kokybę, didžiausiais dėmesys turi būti 

skiriamas bendradarbiavimui turizmo sektoriuje skatinti, remiant teminių tinklų ar klasterizacijos 

procesus. Prioritetinės sveikatos turizmo traukos vietovės – kurortai ir didieji Lietuvos miestai. 

Prioritetas dalykinio (konferencijų) turizmo plėtrai numatytas tik Vilniaus regione. Tačiau ES 

parama 2007–2013 m. laikotarpiu skirta ne tik Vilniaus, bet ir Pajūrio regionui bei Druskininkų 

kurortui. ES lėšomis įrengiamos nedidelės konferencijų salės viešbučiuose, kultūros paveldo 

objektuose ir kt., tačiau Lietuvoje trūksta išskirtinėse vietose ir didelių kongresų (konferencijų) 

centrų, kurie talpintų 3000–5000 dalyvių (įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas). 
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Siekiant paskatinti konferencijų turizmo paslaugų eksportą ir gerinti ne infrastruktūrą, o paslaugų 

kokybę, didžiausiais dėmesys turi būti skiriamas bendradarbiavimo turizmo sektoriuje 

skatinimui, remiant teminių tinklų ar klasterizacijos procesus. Įvertinus pasiekiamumo galimybes 

ir turizmo paslaugų išvystymo lygį, prioritetinės konferencijų turizmo vietovės galėtų būti ne tik 

Vilnius ir Trakai, bet ir Lietuvos kurortai bei didieji Lietuvos miestai. 

2014–2020 m. laikotarpiu pagrindiniai turizmo vystymo tikslai, susiję su kultūriniu ir aktyvaus 

poilsio turizmu, turėtų būti nukreipti į kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą, tradicijų ir 

šiuolaikinės kultūrinės veiklos pristatymą, prisijungimą prie Europos turistinių kelių („EuroVelo“ 

trasos, parkų, piligrimų ir kt.). Atrenkant finansuotinus turizmo objektus, didžiausią dėmesį 

rekomenduojama skirti objektams, kurie atitinka nacionalinius turizmo plėtros prioritetus, yra 

įtraukti į valstybines programas, yra šalia nacionalinių autoturizmo, vandens turizmo ir dviračių 

turizmo trasų, plėtra numatyta savivaldybių bendruosiuose, strateginiuose planuose ar parkų 

tvarkymo planuose. 

1.5. Bent 1 kompleksinio turistinio maršruto kiekvienoje didžiausio turistinio potencialo 

teritorijoje, kurios išskirtos Nacionalinėje turizmo plėtros programoje, su konkrečiais 

finansuotinais ir naujai finansuotinais turistiniais objektais sudarymas ir jų išsidėstymo 

žemėlapiuose pateikimas. 

Atlikus turizmo sektoriaus analizę sudaryta 14 patraukliausių kompleksinių maršrutų didžiausio 

turistinio potencialo teritorijose (regionuose): 

► Vilnius–Kernavė; 

► Vilnius–Trakai; 

► Vilnius–Medininkai; 

► Druskininkai–Liškiava–Merkinė; 

► Merkinė–Marcinkonys; 

► Klaipėda–Palanga (Šventoji)–Kretinga; 

► Klaipėda–Nida; 

► Klaipėda–Šilutė; 

► Kaunas–Rumšiškės–Birštonas; 

► Kaunas–Raudondvaris–Jurbarkas; 

► Kaunas – Gelgaudiškis; 

► Plateliai–Plungė; 

► Molėtai–Anykščiai; 

► Ignalina–Zarasai. 
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Prioritetiniai turizmo produktai pagal vietoves: 

► Kultūrinis turizmas (įskaitant autoturizmą): Vilnius–Trakai–Kernavė–Medininkai, 

Klaipėda–Palanga–Kretinga– Neringa–Šilutė, Kaunas–Jurbarkas, Plungė–Plateliai; 

► Dviračių turizmas: Vilnius–Trakai, Druskininkai–Merkinė, Pajūrio dviračių trasa, 

Panemunės dviračių trasa; 

► Vandens turizmas: Baltijos jūra, Kuršių ir Kauno marios, Platelių ir Galvės ežerai, 

nacionalinės vandens turizmo trasos: Neris, Nemunas, Aukštaitijos ežerynas ir Žeimena, 

Šventosios turistinė trasa (su Antalieptės mariomis ir Sartų ežeru), Merkio vandens 

turizmo trasa; 

► Ekologinis turizmas: Dzūkijos nacionalinis parkas (traukos vietovė Marcinkonys), Kuršių 

nerijos nacionalinis parkas (Neringa), Nemuno deltos regioninis parkas (traukos vietovės 

Ventė, Rusnė), Žemaitijos nacionalinis parkas (traukos vietovė Plateliai), Aukštaitijos 

nacionalinis parkas (traukos vietovė – Palūšė); 

► Žiemos aktyvus poilsis (Anykščiai ir Ignalina); 

► Sveikatos turizmas (Vilnius, Trakai, Druskininkai, Neringa, Palanga, Šventoji, Kaunas, 

Birštonas, Ignalina, Anykščiai); 

► Dalykinis (konferencijų) turizmas (Vilnius). 

 

3 uždavinys. Atsižvelgiant į sudarytus turizmo maršrutus, 2014–2020 m. 

finansuotinų turizmo priemonių, remiamos veiklos ir paramos formų pagal 

kiekvieną iš priemonių pasiūlymai. 

1.6. Kokie turizmo produktai turėtų būti finansuojami Lietuvoje naujuoju programavimo 

laikotarpiu? Kodėl? 

Lietuvos turizmo produktai, atitinkantys naujosios ES turizmo politikos ir nacionalinius turizmo 

planavimo prioritetus, yra kultūrinis turizmas, aktyvus poilsis, sveikatos turizmas ir dalykinis 

(konferencijų) turizmas. Šiuos turizmo produktus rekomenduojame finansuoti ES paramos 

lėšomis 2014–2020 m. 

Interviu ir apklausų metu nustatyta, kad patraukliausi turizmo produktai yra kultūrinis turizmas ir 

aktyvaus poilsio turizmas, o didžiausius turistų srautus pritraukia kultūros paveldo objektai ir 

muziejai. Turizmui svarbiausi kultūros ir gamtos ištekliai yra UNESCO pripažinimą turintys 

objektai (vietovės), nacionalinės svarbos kultūros paveldas, lankomiausi muziejai, saugomos 

teritorijos ir unikalus kraštovaizdis.  
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1.7. Kokiomis priemonėmis ir kokia apimtimi turėtų būti remiamas turizmo sektorius? 

Nurodyti kiekvienos priemonės remiamą veiklą ir efektyviausią finansavimo formą. 

Pagrindinės priemonės, kuriomis rekomenduojama remti turizmo sektorių, ir pagal jas remiama 

veikla, yra tokia: 

► Svarbiausių viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksinis 

pritaikymas turizmo reikmėms pritraukiant privačias investicijas į kompleksinių turizmo 

paslaugų komercinę veiklą. Paramą pagal šią priemonę rekomenduojama skirti viešųjų 

nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, esančių didžiausio potencialo turistinių regionų 

prioritetiniuose maršrutuose, tvarkomiesiems statybos darbams ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimui. Tvarkant viešuosius kultūros paveldo objektus sukuriamų darbo vietų 

skaičius yra sąlyginai nedidelis. Be to, viešuosiuose kultūros objektuose neteikiamos 

kompleksinės turizmo paslaugos, dažniausiai apsiribojama ekspozicijų ir muziejų 

įrengimu, o tai pritraukia tik vienadienius lankytojus. 2014-2020 m. programavimo 

periodu būtina užtikrinti turizmo paslaugų kompleksiškumą (maitinimas, informacija, 

knygynai, prekyba suvenyrais , parodos, konferencijos ir kultūriniai renginiai) pritraukiant 

daugiau privačių investicijų. Viešiesiems subjektams paramą rekomenduojama skirti 

negrąžintinos subsidijos forma, nes investicijos į tokių objektų restauravimą dažniausiai 

neatsiperka: viešųjų kultūros paveldo objektų restauravimas atliekamas dėl dviejų tikslų 

– (1) išsaugoti kultūros paveldą, (2) pritaikyti turizmo reikmėms. Privatiems subjektams – 

taikant finansų inžinerijos priemones, ir tik išskirtiniais atvejais – negrąžintinos subsidijos 

forma (atrenkant projektus konkurso būdu). 

► Aktyvaus poilsio ir ekologinio turizmo infrastruktūros plėtra. Paramą pagal šią 

priemonę rekomenduojama skirti: vandens ir dviračių turizmo trasų infrastruktūrai įrengti 

didžiausio potencialo turistinių regionų prioritetiniuose maršrutuose ir verslumui skatinti 

regionuose; paplūdimių, prieplaukų, apžvalgos aikštelių, pėsčiųjų takų įrengimas 

didžiausio turistinio potencialo regionų saugomose teritorijose (plėtra vykdoma 

atsižvelgiant į darnaus vystymo principus, infrastruktūrą vystant ten, kur gamta nėra 

jautri turistų srautui). Viešiesiems subjektams paramą rekomenduojama skirti 

negrąžintinos subsidijos forma, o privatiems subjektams – taikant finansų inžinerijos 

priemones. 

► Turizmo produktų, turizmo maršrutų, turizmo trasų rinkodara. Paramą pagal šią 

priemonę rekomenduojama skirti finansuoti: rinkų tyrimus, novarotiškas rinkodaros 

priemones, ženklinimo sistemos diegimą, ženklodaros priemones, turizmo informacinių 

paslaugų ir infrastruktūros plėtrą, kelionių agentūrų (organizatorių) ir turizmo paslaugų 

verslo, susijusio su kultūrinio, aktyvaus poilsio, sveikatos ir konferencijų turizmo rūšimis, 

bendradarbiavimo veiklą (dalyvavimas parodose, leidinių leidyba, elektroninė rinkodara, 

šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, sudarant palankias sąlygas 

įmonių darbo našumui ir turizmo paslaugų eksportui didinti). Paramą rekomenduojama 

skirti negrąžintinos subsidijos forma ir pagal galimybes taikant finansų inžinerijos 

priemones. 
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► Novatoriškų turizmo plėtojimo modelių, siekiant paskatinti turizmo ir žinioms imlių 

paslaugų plėtrą, kūrimas. Paramą pagal šią priemonę rekomenduojama skirti MVĮ 

bendradarbiavimo veiklai finansuoti (pvz., diegti turizmo paslaugų aplinkosauginio 

sertifikavimo ženklus, skatinti ekologinius turizmo produktus); organizacinėms 

inovacijoms; novatoriškų priemonių diegimui muziejų, turizmo informacijos centrų, 

lankytojų informacijos centrų veikloje; šiuolaikiškų valdybos sistemų diegimui; naujų 

turizmo produktų kūrimui; keitimuisi patirtimi; turizmo srities žmogiškųjų išteklių gebėjimų 

stiprinimui. Paramą rekomenduojama skirti negrąžintinos subsidijos forma ir pagal 

galimybes taikant finansų inžinerijos priemones. 
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9. Rekomendacijos 
 

Nr. Rizika ar problema Rekomendacija Atsakinga institucija Įgyvendinimo terminas 

1. Netikslus projektų planavimas 

Į valstybės ir regionų projektų sąrašus 
projektai yra įtraukiami remiantis atitinkamai 
valstybės projektų aprašymais ir projektiniais 
pasiūlymais. Šiuose dokumentuose dažnai 
pateikta preliminari informacija, kuri rengiant 
paraišką pakeičiama. Jei pokyčiai yra 
reikšmingi (keičiasi projektinė idėja ar jos 
įgyvendinimo sprendiniai, išauga prašomo 
finansavimo apimtys ir pan.), paraiškos 
vertinimo proceso trukmė prasitęsia, 
atsiranda pakeitimų derinimo su projektų 
sąrašus tvirtinančiomis institucijomis poreikis. 

Nustatyti reikalavimą, kad kartu su pirmine 
paraiška, kuri teikiama dėl projekto įtraukimo į 
valstybės ar regionų projektų sąrašus, dėl 
infrastruktūrinių projektų privalomai turėtų būti 
pateikiami priešprojektiniai pasiūlymai, be kitų 
aspektų taip pat apimantys ir pirminį statybos 
darbų kainos įvertinimą. Pirminės techninės 
dokumentacijos pateikimas leistų padidinti 
projektų planavimo tikslumą ir sumažinti projektų 
sąrašų pakeitimų poreikį paraiškų vertinimo 

metu. 

Ūkio ministerija 

Finansų ministerija 

2014 m. 

2. Nepakankamas projektų parengtumas 

Techninės dokumentacijos parengimas kai 
kuriais atvejais yra planuojamas ir atliekamas 
projektų įgyvendinimo metu. Tai ilgina 
projektų įgyvendinimo trukmę ir sukelia 
vėlavimo riziką. Be to, parengus techninę 
dokumentaciją gali reikšmingai pasikeisti 
paraiškoje nurodytas lėšų statybos darbams 
poreikis, darbų vykdymo trukmė ir kilti 

projekto neįgyvendinimo rizika. 

Projektų finansavimo sąlygų aprašuose turėtų 
būti nustatyta, kad kitoms sąlygoms esant 
vienodoms (pavyzdžiui, objektai yra didžiausio 
turistinio potencialo teritorijoje ir patenka į 
kompleksinius turizmo maršrutus, įgyvendinus 
projektus bus paskatinta turizmo plėtra, sukurti 
turizmo produktai) prioritetas teikiamas tiems 
projektams, dėl kurių paraiškos teikimo metu yra 
parengtas techninis projektas ir kita projekto 
įgyvendinimui reikalinga techninė dokumentacija 
(detalusis planas ir pan.). 

Ūkio ministerija 

LVPA 

2014 m. 
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Nr. Rizika ar problema Rekomendacija Atsakinga institucija Įgyvendinimo terminas 

3. Projektų atrankos procedūra 

Galutiniai sprendimai dėl projektų įtraukimo į 
valstybės projektų sąrašus priimami remiantis 
ne projektų vertinimo pagal nustatytus 
kriterijus rezultatais, bet komisijos narių 
sprendimu. Kai kuriais atvejais komisijos 
nariai nebūna pakankamai susipažinę su 
turizmo objektais ir projektinėmis idėjomis, 
nebūna buvę projektų įgyvendinimo vietose. 
Todėl kyla nepagrįstų sprendimų priėmimo 

rizika. 

Valstybės projektų atranka turėtų būti vykdoma 
ir sprendimai dėl projektų įtraukimo į projektų 
sąrašus turėtų būti priimami remiantis 
nustatytais kriterijais. Be to, valstybės projektų 
atranka turėtų būti vykdoma numatant, kad prieš 
priimant sprendimą privalomai turėtų būti 
atliekamas vienas iš veiksmų: 1) atrankos 
komisijos nariai apsilanko projekto įgyvendinimo 
vietoje ir susipažįsta su turizmo objektu bei 
projektine idėja arba 2) pareiškėjas atrankos 
komisijos nariams susitikimo metu pristato 

turizmo objektą bei projektinę idėją. 

Ūkio ministerija 

Finansų ministerija 

LVPA 

2014 m. 

4. Paramos formų ribotumas 

2007-2013 m. parama turizmo srityje tiek 
viešojo, tiek privataus sektoriaus subjektams 
buvo skiriama tik negrąžintinos subsidijos 
forma. Paramos skyrimas verslo subjektams 
negrąžintinos subsidijos forma pasiteisino tik 
iš dalies. Remiantis apklausos rezultatais, 
dalis privataus sektorių projektų vykdytojų 
sutiktų analogiškus projektus įgyvendinti 
esant mažesniam paramos intensyvumui ar 
gaudami paramą ne negrąžintinos subsidijos, 
bet kitomis formomis. Todėl turėtų būti 

ieškoma efektyvesnių paramos teikimo formų. 

2014-2020 m. programavimo periode naudoti 
daugiau ES paramos skyrimo formų. Viešojo 
sektoriaus subjektams ES paramą 
rekomenduojama teikti negrąžintinos subsidijos 
forma. Privatiems subjektams ES paramą 
tikslinga skirti kitomis formomis taikant finansų 
inžinerijos priemones, o negrąžintinos subsidijos 
forma išskirtiniais atvejais galėtų būti 
finansuojami mažiau ekonomiškai gyvybingi, 
tačiau strategiškai svarbūs ir naudingi projektai. 
Taip pat turėtų būti ieškoma daugiau galimybių 
turizmo srityje įgyvendinti viešojo ir privataus 

sektoriaus partnerystės projektus. 

Ūkio ministerija 

Finansų ministerija 

2014 m. 
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Nr. Rizika ar problema Rekomendacija Atsakinga institucija Įgyvendinimo terminas 

5. Didelė investicijų sklaida 

ES paramos lėšos 2007-2013 m. buvo skirtos 
ne tik didžiausio turistinio potencialo 
teritorijose esantiems, bet visoje Lietuvoje 
išsidėsčiusiems turizmo objektams. Bendras 
projektų skaičius yra didesnis, nei planuota 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, 
todėl vidutinė vieno projekto vertė yra 
mažesnė ir atitinkamai vidutinė turizmo 
objekte atliktų darbų apimtis yra mažesnė. 
Šios priežastys iš dalies lėmė tai, kad 
investicijų poveikis turizmui daugeliu atveju 
buvo neutralus ar silpnai teigiamas. Ir 
priešingai, didžiausias teigiamas ES paramos 
poveikis turizmui pasireiškė tose 
savivaldybėse, kur buvo investuojama 

kompleksiškai. 

ES paramos lėšomis turėtų būti finansuojami 
turizmo plėtros projektai ne visoje Lietuvoje, bet 
didžiausio turistinio potencialo teritorijose ir 
sudarytuose prioritetiniuose turizmo 
maršrutuose. Projektais turi būti nukreipti į 
kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą, 
prioritetinių turizmo produktų vystymą, turizmo 

įmonių konkurencingumo didinimą. 

Siekiant kultūros paveldo išsaugojimo, svarbu 
puoselėti tradicijas, pristatyti šiuolaikinę kultūrinę 
veiklą, teikti kompleksines turizmo paslaugas, 
vystyti teminių kultūrinių kelių infrastruktūrą. 

Siekiant gamtos paveldo išsaugojimo svarbu 
įrengti pažintinius pėsčiųjų ir dviračių takus, 
apžvalgos aikšteles, saugomų teritorijų 

lankytojams būtiną infrastruktūrą. 

Ūkio ministerija 

Kultūros ministerija 

Aplinkos ministerija 

2014 m. 

6. Investicijų poveikis 

ES paramos poveikis turizmui daugelyje 
savivaldybių yra neutralus. Viena iš 
pagrindinių priežasčių yra ta, kad investuota į 
infrastruktūrą, kuri naudojama ne turizmo, bet 
vietinių bendruomenių poreikiams. Atliktos 
investicijos tik neženkliai prisidėjo prie turizmo 
sezono pailginimo ir sezoniškumo įtakos 

sumažinimo. 

Turizmo sričiai skirtos ES paramos lėšos turėtų 
būti skiriamos tik tiems projektams, kurie turės 
teigiamos įtakos turizmo plėtrai ir turizmo srities 
rodiklių pokyčiams. Vietos bendruomenių 
poreikiams skirtos infrastruktūros sukūrimas 
turėtų būti finansuojamas kitomis priemonėmis. 
Be to, prioritetas turėtų būti teikiamas tiems 
projektams, kurie mažina sezoniškumo įtaką 
turizmui. Paramą rekomenduojama skirti 
prioritetiniams turizmo produktams (kultūrinis, 

konferencijų (dalykinis) ir sveikatos turizmas). 

Ūkio ministerija 2014-2020 m. 
programavimo periodas 
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Nr. Rizika ar problema Rekomendacija Atsakinga institucija Įgyvendinimo terminas 

7. Bendradarbiavimo trūkumas 

2007-2013 m. programavimo periodu 
Intervencija nepakankamai integrali – atsietai 
plėtojama privati ir viešoji infrastruktūra; 
investicijos į infrastruktūrą neretai daromos be 
teigiamo poveikio paslaugų ir produktų srityje; 
trūksta kompleksinės plėtros turizmo traukos 

vietovių (regionų) lygmeniu. 

Sėkmingų bendradarbiavimo tarp 
savivaldybių, vystant prioritetinius turizmo 
produktus, atvejų yra labai mažai: dažniausiai 
problemos yra sprendžiamos lokaliai vienos 
savivaldybės ar vieno turizmo objekto 
lygmenyje. Be to, trūksta viešosios ir 

privačios partnerystės projektų. 

Turizmo sektoriuje ES paramos priemonėmis 
turi būti skatinami inovacijų ir bendradarbiavimo 
projektai kuriant ir plėtojant tematinius tinklus, 
klasterius, asociacijas, turizmo traukos vietovės 
lygmens narystės organizacijas ir kitokias 
partnerystės formas. Pavyzdžiui, inovacijų 
diegimas vystant sveikatos turizmo produktą 
(pajūrio kurortuose panaudojant geoterminį ar 
jūros vandenį), atliekant kurortų gamtinių išteklių 
poveikio sveikatai tyrimus, kuriant inovatyvius 

sveikatos turizmo produktus. 

Prioritetą rekomenduojame teikti kelių 
savivaldybių bendrai įgyvendinamiems 
projektams, kurių rezultatai yra skirti platesnei 
geografinei teritorijai. Taip pat tikslinga remti 
klasterizacijos ir bendradarbiavimo gebėjimų 

stiprinimo projektus. 

Ūkio ministerija 2014 m. 

8. Stebėsenos sistemos neefektyvumas 

Rodiklio „Pritrauktų turistų skaičius“ 
skaičiavimo metodika vienareikšmiškai 
neapibrėžė rodiklio reikšmių skaičiavimo 
tvarkos. Dėl aiškios stebėsenos rodiklių 
skaičiavimo metodikos trūkumo, skirtingai 
interpretuojama sąvoka „turistas“. Todėl 
projektų vykdytojai teikia skirtingus duomenis: 
vieni į turistų skaičių įtraukia į vienadienius 
lankytojus, o kiti – tik tuos, kurių kelionė 
apėmė bent vieną nakvynę. Dėl to 
stebėsenos rodiklių kokybė ir patikimumas 

reikšmingai sumažėjo.  

Be to, dalies stebėsenos rodiklių duomenys 
yra laiku nesuvedami į SFMIS, todėl nėra 
galimybės įvertinti projektų įgyvendinimo eigą 

ir priimti sprendimus. 

Parengti detalias rodiklių skaičiavimo metodikos 
taikymo gaires ir vienareikšmiškai apibrėžti 

metodikoje vartojamas sąvokas. 

ES paramos administravimo taisyklėse aiškiai 
nustatyti terminus ir reikalavimus 
įgyvendinančiajai institucijai (pagal poreikį ir 

projektų vykdytojams) dėl duomenų suvedimo. 

Ūkio ministerija 

Finansų ministerija 

2013 m. 
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Nr. Rizika ar problema Rekomendacija Atsakinga institucija Įgyvendinimo terminas 

9. Investicijų tinkamumas 

ES paramos lėšos pagal 2007-2013 m. 
programavimo periodo turizmo srities 
priemones nukreiptos į turizmo fizinės 
infrastruktūros plėtrą, tačiau viešosios ir 
privačios infrastruktūros plėtra daugeliu atvejų 
nėra integrali, trūksta kompleksiškumo 
sprendžiant turizmo traukos vietovių lygmens 
problemas, trūksta dėmesio turizmo paslaugų 
vystymui. Be to, nepakankamas dėmesys 
skiriamas turizmo kokybinių parametrų plėtrai, 
turizmo sektoriaus profesinių ir organizacinių 
gebėjimų stiprinimui, rinkodaros efektyvumo 
didinimui, tyrimams, inovacijų diegimui, 

gerosios patirties sklaidai. 

2014-2020 m. programavimo periode be 
investicijų į infrastruktūros plėtrą taip pat 
tikslinga finansuoti turizmo srities priemones, 
kurios būtų nukreiptos į bendradarbiavimo 
turizmo sektoriuje skatinimą ir plėtrą (klasteriai, 
asociacijos, viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystė ir kitos bendradarbiavimo formos); 
inovacijų turizmo sektoriuje (turizmo produktų, 
verslo ir organizacinių modelių prasme) 
skatinimą ir kūrimą; turizmo sektoriuje veikiančių 
organizacijų žmogiškųjų išteklių gebėjimų 
stiprinimą. Rekomenduotina ES paramos 
priemonėmis finansuoti nacionalinius turizmo 
projektus, susijusius su inovacijų diegimu, 
verslumo skatinimu, paslaugų kokybės gerinimu, 
rinkodaros priemonių įgyvendinimu. Projektuose 
turi dalyvauti su turizmo produktu susijusios 
organizacijos (už turizmo rinkodarą atsakingos 
įstaigos, saugomų teritorijų direkcijos, kultūros 
įstaigos, asociacijos ir verslas). 

Ūkio ministerija 2013-2014 m. 
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1 priedas. Turistinių maršrutų žemėlapiai 
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2 priedas. Gerosios praktikos pavyzdžiai 

Lietuvoje parengti turizmo trasų specialieji planai, programos, strategijos ir kiti turizmo 
planavimo dokumentai, kuriuose numatyti prioritetiniai turizmo plėtros regionai, turizmo 
produktai, sudaryti maršrutai, išskirti prioritetiniai objektai, kuriuos būtina tvarkyti pritaikant 
turizmo veiklai. ES struktūrinių fondų paramos lėšomis įgyvendinta tik nedidelė šių prioritetų 
dalis. Tačiau ir skyrus finansavimą objektui sutvarkyti ar infrastruktūrai įrengti, dar 
negarantuojama, kad objektas bus ekonomiškai gyvybingas, pritrauks turistus, duos laukiamą 
socialinę ir ekonominę naudą regionui. Visa tai labai priklauso nuo žmogiškųjų išteklių – projektą 
įgyvendinančios komandos, objekto valdytojų ir vietos bendruomenės, kuri sugebės (arba ne) 
įsitraukti į turizmo veiklą teikdama apgyvendinimo, maitinimo ar gidų paslaugas, vykdydama 
prekybą suvenyrais ir t.t. 

Todėl šioje dalyje analizuojami geriausi turizmo paslaugų kompleksiškumą atspindintys 
pavyzdžiai – Pakruojo ir Kurtuvėnų dvaro sodybos. Šiuos objektuose ženkliai išaugo turistų 
(lankytojų) skaičius, teikiamos kompleksinės paslaugos.  

Pakruojo dvaro sodyba. Pirmasis Pakruojo dvaro sodybos pritaikymo turizmui etapas prasidėjo 
dar 2006 metais, kai Pakruojo rajono savivaldybės administracija gavo 5,5 mln. Lt ES paramą 
centriniams dvaro rūmams ir aplinkai sutvarkyti. 2011 m. Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 
gavo 1,6 mln. Lt ES struktūrinių fondų paramą techninei dokumentacijai parengti. 2012 m. 
privatus juridinis asmuo pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės gerinimas“ gavo 1,4 mln. Lt struktūrinių fondų paramą turizmo paslaugoms 
vystyti.  

Šiandien rekonstruotuose centriniuose dvaro rūmuose veikia muziejus, pobūvių, parodų ir 
konferencijų salės. Kituose dvaro sodybos ansamblio pastatuose įkurtas viešbutis (malūnininko 
name), restoranas „Traktierius“ (karčemoje) ir pobūvių salės (vandens malūne). Dvare ir jo 
teritorijoje organizuojamos ekskursijos, vyksta konferencijos, privatūs renginiai.  

Dvare esančios trys konferencijų salės talpina nuo 25 iki 70 žmonių. Restorane maksimalus 
galimų vietų skaičius yra 70. Viešbutyje yra 65 vietos, pasak viešbučio savininkų, šis skaičius 
galėtų būti didesnis išnaudojus papildomas erdves. Vandens malūne maksimalus sėdimų vietų 
skaičius yra 50, o furšeto metu gali būti iki 100 žmonių. Dvaro centriniuose rūmuose 
maksimalus žmonių skaičius furšeto metu gali būti iki 300 žmonių. 

Dvare siūlomos šios pramogos ir papildomos paslaugos: jodinėjimas žirgais, šaudymas lankais 
ir arbaletais, paveikslo piešimas, riteriškos estafetės, šokių pamokos, skrydis oro balionu, riterių 
turnyras, ugnies šou, šaudymas degančiomis strėlėmis, senovinės muzikos koncertas, 
klasikinės muzikos koncertas, iliuzionistų pasirodymai.  

Dvare veikia žirgynas, kuriame galima ne tik pajodinėti, bet ir yra organizuojamos vaikų 
stovyklos, galima pasivažinėti karietomis, organizuojami 1–2 dienų žygiai su žirgais, o žiemos 
metu galima pasivažinėti aštuonvietėmis žirgų traukiamomis rogėmis.  

Dvare dar galima išsinuomoti dviračius, valtis, aitvarus bei papramogauti su vandens 
kamuoliais. Dvaro rūmuose yra įrengta nedidelė kino salė. Be to, dvare yra įkurtas gintarinis 
SPA centras, kuriame yra pirtys, masažai ir vykdomos gintaro sveikatingumo programos. Dvaro 
rūmuose yra įsikūręs rūmų muziejus, o šalia jo esančio svirno rūsyje įkurtas kankinimų 
muziejus.  
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Dvaro sodyboje birželio 1 dieną vyksta kasmetinis renginys – regiono folkloro šventė 
„Žiemgala“. Rugpjūčio 30–31 d. vyksta miestelio šventės renginiai. Spalio 5 d. vyksta bėgimas 
Pakruojo dvaro takais. 

Kurtuvėnų dvaro sodybos svirnas ir keli kiti aplinkiniai pastatai buvo restauruoti pagal 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų 
kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. I etape buvo skirta 
2 497 117 Lt, o II etape – 1 408 679 Lt. Pirmojo etapo metu įrengtas jojimo maniežas, antrojo – 
įrengtas muziejus ir rengiami edukaciniai užsiėmimai. 

Kurtuvėnų dvaro sodyba neturi atskiros internetinės svetainės. Daugiausiai informacijos apie 
dvarą galima rasti Kurtuvėnų regioninio parko tinklalapyje, kurio lankytojų centras yra įsikūręs 
2006 m. atstatytame mediniame svirne, kuriame veikia regioninio parko lankytojų centras, 
vyksta koncertai, parodos, konferencijos, liaudiškos vakaronės.  

Kieme priešais svirną kasmet rengiamas Klojimo teatrų festivalis. Atstatytoje oficinoje dirba 
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija,  dvaro arklidėse įsikūręs jojimo paslaugų centras, o šalia jo 
– dengtas jojimo maniežas. 

2008 m. atkurta istorinė dvaro parko struktūra, tvora, rūmų terasa su baliustrada, sodininko 
namelis, tvenkiniai, kroketo aikštelė, įrengtas modernus trijų žvaigždučių kempingas. 

Atkurtame dvaro kumetyno pastate įsikūrusioje smuklėje dvaro svečiai vaišinami tradiciniais 
lietuviškais patiekalais. 

Šalia esančiame kempinge telpa 15 kemperių ir 20 palapinių. Dvaro svirne yra dvi salės, kuriose 
gali vykti konferencijos, mažojoje salėje telpa 30–50 žmonių, o antrame aukšte esančioje salėje 
iki 200 žmonių. Apie 500 metrų nuo dvaro svirno yra įsikūrusi smuklė „Kryžkelė“, kurioje telpa 
apie 30–50 žmonių ir kuri tiekia maistą dvaro sodyboje vykstančių renginių metu. 

Buvusiose Kurtuvėnų dvaro arklidėse veikia Jojimo paslaugų centras, kuriame laikomi, 
treniruojami Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos bei privatūs žirgai. Lankytojai supažindinami 
su žirgų veislėmis bei priežiūra. Norintieji įgyti ar tobulinti jojimo gūdžius visus metus gali lankyti 
jojimo mokyklą, vasarą organizuojama jojimo stovykla, nacionalinės bei tarptautinės ištvermės 
jojimo varžybos, teikiamos hipoterapijos paslaugos.  

Dvaro sodybos teritorijoje specialioje aikštelėje galima žaisti kroketą, dalyvauti edukacinėse 
programose ir ekskursijose. 

http://www.kurtuva.lt/tur_straipsnis.php?id=829
http://www.kurtuva.lt/tur_straipsnis.php?id=336
http://kurtuva.lt/nau_straipsnis.php?id=1053
http://www.kurtuva.lt/tur_straipsnis.php?id=335
http://www.kurtuva.lt/tur_straipsnis.php?id=335
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3 priedas. Projektų vykdytojų apklausos rezultatai 

Projektų vykdytojų apklausos tikslas buvo surinkti duomenis apie Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos lėšomis finansuojamų ir finansuotų turizmo srities projektų įgyvendinimą ir 
apie turizmo objektų finansavimo 2014–2020 m. programavimo periodu poreikius. Šiame priede 
apibendrinti atliktos apklausos rezultatai. Priede pateikiamos respondentų atsakymų 
formuluotės neredaguotos, t.y. tokios, kaip kad pateikta užpildytose anketose.  

Iš viso apklausoje dalyvavo 68 skirtingi projektų vykdytojai, kurie kartu užpildė 90 anketų: dalis 
projektų vykdytojų pildė anketas dėl daugiau nei vieno projekto.  

 
3 paveikslas. Respondentų pasiskirstymas pagal pildytų anketų skaičių: 

 
 
4 paveikslas. Respondentų pasiskirstymas pagal atstovaujamą sektorių: 

 

24 % 

76 % 

Pildę anketą dėl
daugiau nei vieno
projekto

Pildę anketą dėl vieno
projekto

13 % 

87 % 

Privatus sektorius

Viešasis sektorius
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5 paveikslas. Savivaldybės, kuriose apklausoje dalyvavę projektų vykdytojai vykdo savo veiklą: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Vilniaus rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Rietavo savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė

Palangos miesto savivaldybė

Pagėgių savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybė

Klaipėdos rajono savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Elektrėnų savivaldybė

Druskininkų savivaldybė

Birštono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Alytaus miesto savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė
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6 paveikslas. Projektų vykdytojų, dalyvavusių apklausoje, išskirtos prioritetinės turizmo sritys 

projekto vykdymo savivaldybėje: 

 
 

2.3.a. Turizmo rūšys, kurias savo savivaldybėje išskirtumėte kaip prioritetines (1 arba 2 atsakymai) 

  

Atstovaujamas sektorius 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 

Kultūrinis turizmas 10,87 % 89,13 % 

Sveikatos turizmas 50,00 % 50,00 % 

Aktyvaus poilsio turizmas 16,22 % 83,78 % 

Dalykinis (konferencijų) turizmas 44,44 % 55,56 % 

Kita (įvairių pramogų turizmas: teminiai parkai, 
masiniai sporto ar kultūriniai renginiai) 

0,00 % 100,00 % 

 

2.3.b. Turizmo rūšys, kurias savo savivaldybėje išskirtumėte kaip prioritetines (1 arba 2 atsakymai) 

Atstovaujamas 
sektorius 

Kultūrinis 
turizmas 

Sveikatos 
turizmas 

Aktyvaus 
poilsio turizmas 

Dalykinis (konferencijų) 
turizmas 

Kita  

Privatus 
sektorius 

27,78 % 16,67 % 33,33 % 22,22 % 0,00 % 

Viešasis 
sektorius 

46,07 % 3,37 % 34,83 % 5,62 % 10,11 % 

 
  

46 

6 

37 

9 

9 

Kita

Dalykinis
(konferencijų) turizmas

Aktyvaus poilsio
turizmas

Sveikatos turizmas

Kultūrinis turizmas
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7 paveikslas. Projektų vykdytojų nuomonė apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
finansuojamų priemonių pakankamumą: 

 
 

2.4.a. Ar 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje yra pakankamai priemonių, 
kuriomis finansuojami turizmo srities projektai? 

 

Atstovaujamas sektorius 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 

Taip 11,63 % 88,37 % 

Ne 28,00 % 72,00 % 

 

2.4.b. Ar 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje yra pakankamai priemonių, 
kuriomis finansuojami turizmo srities projektai? 

Atstovaujamas sektorius Taip Ne 

Privatus sektorius 41,67 % 58,33 % 

Viešasis sektorius 67,86 % 32,14 % 

 
 
  

63 % 

37 % 

Pakanka

Nepakanka
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23 lentelė. Turizmo srities priemonės, kurių trūksta Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Labiau trūksta ne pačių priemonių, o lėšų, skiriamų vienai ar kitai priemonei. Galėtų būti platesnis tinkamų 

finansuoti išlaidų spektras. 

Infrastruktūros pritaikymo turizmui, kelių ir takų ženklinimo. 

Finansinių priemonių įrangai, būtinai koncertinei-kultūrinei veiklai (scenos apšvietimo, garso įranga, 

mobilios scenos įrengimas). 

Trūksta dokumentacijai parengti reikalingų finansinių išteklių. 

Reikėtų daugiau priemonių aktyvaus poilsinio, pramoginio, rekreacinio, pažintinio vandens, bažnytinio 
turizmo skatinimui. 

Turizmo rinkodarai ir įvaizdžiui formuoti; atvirų sporto aikštynų, bazių plėtrai; kultūros paveldo 
žvalgomiesiems, istoriniams tyrimams 

Trūksta priemonių užimtumui skatinti. 

 
8 paveikslas. Respondentų planai kreiptis dėl ES paramos turizmo srities projektams 2014–
2020 m. programavimo periodu: 

  

2.6.a. Ar planuojate kreiptis dėl ES paramos turizmo srities projektams 2014–2020 m. 

programavimo periodu? 

 

Atstovaujamas sektorius 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 

Taip 10,17 % 89,83 % 

Ne 66,67 % 33,33 % 

 

87 % 

13 % 

Planuoja kreiptis

Neplanuoja kreiptis
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2.6.b. Ar planuojate kreiptis dėl ES paramos turizmo srities projektams 2014–2020 m. 

programavimo periodu? 

Atstovaujamas sektorius Taip Ne 

Privatus sektorius 50,00 % 50,00 % 

Viešasis sektorius 94,64 % 5,36 % 

 

24 lentelė. Objektai ir reikiamų ES paramos lėšų dydis siekiant pritaikyti šiuos objektus turizmui. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Objektai Reikiamos ES paramos lėšos 

Viešųjų erdvių, kultūros paveldo, gamtos išteklių 

sutvarkymo ir pritaikymui turizmui 

5 mln. Lt 

Dviračių takai, dvaro pritaikymas etnokultūros 

centrui 

20 mln. Lt 

Kretingos dvaro paminkliniai pastatai: ūkvedžio 
namas (III etapas), dvaro šiltnamis, bravoras, 

arklidės liekanos 

Ūkvedžio namas (III etapas) - 2 000 000 Lt, 
šiltnamis - 335.000 Lt, bravoras - 3 100 000 Lt, 

arklidės liekanos - 1 200 000 Lt 

Teminio parko įkūrimas, infrastruktūros įrengimas 
saloje kultūros renginiams organizuoti, dviračių 

takų įrengimas ir pan. 

30 mln. Lt 

Vytauto parkas, dviračių, pėsčiųjų takai, 
sanatorijos 

50 000 000 Lt 

Gamtos paminklo - Švedpolio šaltinių tvarkymo ir 
pritaikymo lankymui darbai, Švėtės atodangos 
pritaikymo lankymui, Žagarės atodangos aplinkos 
tvarkymas bei kalkių degyklų liekanų 
restauravimas ir atstatymas, kultūros paveldo 
objekto – Žagarės piliakalnio – griovių ir pylimo 
atstatymas, buvusio vandens malūno atstatymas ir 
pritaikymas lankymui, turizmo trasos Žagarės 
miške įrengimas, techninio projekto „Nacionalinės 
autoturizmo trasos su informacine sistema 
Žagarės regioniniame parke įgyvendinimas“, 
pėsčiųjų tilto, jungiančio Senąją ir Naująją Žagarę, 
ties bažnyčia įrengimas, asfaltuoto kelio 
įrengimas, Žagarės regioninio parko lankytojams 
skirtos infrastruktūros įrengimas vandens telkinių 
pakrantėse, kempingų įrengimas, dviračių takų po 
regioninį parką įrengimas, Žagarės istorinio miesto 
pastatų fasadų sutvarkymas, senamiesčio gatvių 
restauravimas, elektros linijų keitimas, parko 

atkūrimas ir pritaikymas lankytojams 

Parko atkūrimas ir pritaikymas lankytojams – 30 
mln.,    elektros linijų keitimas – 5,5 mln., 
senamiesčio gatvių restauravimas – 8 mln., Žagarės 
istorinio miesto pastatų fasadų sutvarkymas – 5,5 
mln., dviračių takų po regioninį parką įrengimas –2 
mln., Žagarės regioninio parko lankytojams skirtos 
infrastruktūros įrengimas vandens telkinių 
pakrantėse  – 2,9 mln., asfaltuoto kelio įrengimas – 
0,41 mln., pėsčiųjų tilto, jungiančio Senąją ir Naująją 
Žagarę, ties bažnyčia įrengimas – 0,4 mln., 
techninio projekto "Nacionalinės autoturizmo trasos 
su informacine sistema Žagarės regioniniame parke 
įgyvendinimas“ – 3,5 mln., turizmo trasos Žagarės 
miške įrengimas – 0,6 mln., buvusio vandens 
malūno atstatymas ir pritaikymas lankytojams – 1,4 
mln., kultūros paveldo objekto – Žagarės piliakalnio 
– griovių ir pylimo atstatymas – 1,0 mln., Žagarės 
atodangos aplinkos tvarkymas bei kalkių degyklų 
liekanų restauravimas ir atstatymas – 0,7 mln., 
Švėtės atodangos pritaikymas lankytojams – 0,08 
mln., gamtos paminklo – Švedpolio – šaltinių 

tvarkymo ir priraikymo lankymui darbai – 0,015 mln. 
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Objektai Reikiamos ES paramos lėšos 

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis 52 mln. 

Dviračių takų plėtra Alytaus mieste, Sporto salės 
statyba Alytaus miesto stadione, Slidėjimo trasų 
pritaikymas vasaros turizmui, Vandens turizmo 

vystymas 

6 mln.;8 mln.;2 mln.;10 mln. 

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, 
Kelmės dvaro sodyba, Šaukėnų dvaro parkas, 

Beržėnų dvaro sodyba, rajono piliakalniai 

Tytuvėnų ansambliui – ~ 20 mln., Kelmės dvaro 
sodybai ~ 9 mln.; Šaukėnų dvaro parkui 0,5 mln.; 
Beržėnų dvaro sodybai ~ 15 mln.; rajono 

piliakalniams ~ 5 mln. Lt 

Anykščių konferencijų centras 2 mln. Lt 

Turizmo ir viešbučių administravimo ir Svetingumo 
vadybos studijų programų praktinė mokymo bazė 

– Mokomasis Svetingumo centras 

5 mln. Lt 

1. Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymas 
rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams. 2. 
Paplūdimio su poilsiautojų aptarnavimo centru 
įrengimas Totoriškių ežero vakarinėje pakrantėje, 
Žaliosios gatvės teritorijoje, Trakų mieste. 3. 
Paplūdimio įrengimas Lentvario mieste. 4. Baigus 
rengti Trakų rajono rekreacijos, turizmo ir sporto 
kompleksų išdėstymo specialųjį planą, paaiškės 
tikslūs dviračių trasų pavadinimai ir įrengimo 
vietos. 5. Skvero prie Šv. Jono Nepomuko 
sutvarkymas. 6. Apžvalgos aikštelių įrengimas. 7. 

Informacinės infrastruktūros įrengimas (leidiniai). 

Planuojama sąmatinė projektų vertė 20 mln. 

įtraukiant partnerius (TINP direkcija ir kt.). 

1. Šeiminiškėlių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų 
pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai 2. Pasakų  
parko idėjos plėtotė ir įgyvendinimas 3. 
Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – 

Okuličiūtės dvarelio – rekonstrukcija. 

1. -500 000 2. -10 000 000 3. -1 000 000 
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Objektai Reikiamos ES paramos lėšos 

1. Gynybinės sienos "nužymėjimas" (tęstinis 
Gynybinės sienos atstatymo projektas); 2. 
Misionierių sodų sukūrimas Architektūros parko 
teritorijoje; 3. Reformatų parko įkūrimas - kultūrinį 
ir istorinį Reformacijos paveldą reprezentuojančios 
viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas 
turizmui; 4. Vilnios upės pakrantės sutvarkymas, 
rekreacinės teritorijos tarp Aukštaičių g. ir Vilnios 
upės įrengimas; 5. Tarptautinė dviračių turizmo 
trasa "Eurovelo 11" III etapas; 6. Vilniaus miesto 
viešųjų sporto ir aktyvaus poilsio trasų Neries 
pakrantėje: Verkių –  Vingio parkas, įrengimo 
projektas ; 7. Vilniaus miesto savivaldybės 
Memorialinių muziejų pastatų rekonstrukcija ir 
modernizavimas; 8. Vilniaus rotušės pastato rūsių 
restauravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms; 9. 
Lietuvos sporto, kultūros ir laisvalaikio kompleksas 
(Šeškinės stadionas); 10. Trakų Vokės dvaro 
ansamblio atkūrimas ir pritaikymas turizmo 
reikmėms; 11. Tarptautinio lygio konferencijų 

centro Vilniaus mieste įkūrimas 

1. – 9 000 000; 2. – 11 000 000; 3. – 7 000 000; 4. – 
2 913 892. 5. – 3 230 000; 6. 30 000 000; 7. 
2 000 000; 8. 1 500 000 (techniniam projektui); 9. 
270 000 000; 10. 81 500 000; 11. 2 000 000 

(techninės dokumentacijos parengimui) 

Dar neapsispręsta 
Nesant patvirtintų objektų sąrašo nei pačių objektų, 
spręsti apie lėšas neįmanoma 

Rokiškio dvaro sodybos pastatų pritaikymas 
turizmo reikmėms; Salų dvaro rūmų ir parko 
pritaikymas viešajam turizmui; Sveikatingumo, 
rekreacijos ir sporto komplekso su dengta ledo 

arena statyba Rokiškyje 

Rokiškio dvaro sodybos pastatų pritaikymas turizmo 
reikmėms – apie 21,5 mln. Lt; Salų dvaro rūmų ir 
parko pritaikymas viešajam turizmui – apie 7 mln. Lt 
; Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso su 
dengta ledo arena statyba Rokiškyje – apie 41 mln. 

Lt 

Dviračių trasų infrastruktūra 5 000 000 

Istorinio sveikatingumo parko III-IV etapų 
vykdymas, Nemuno pakrantės nuo Ratnyčios 
upelio iki kavinės „Dangaus skliautai“ 
sutvarkymas, dviračių takų atnaujinimas, turizmo 

rinkodaros priemonės ir kt. 

7 mln., 4 mln., 20 mln., 0,5 mln. Lt 

Dviračių takų infrastruktūros plėtra Šilutės rajone; 
Dviračių takų infrastruktūros plėtra Šilutės mieste; 
Turizmo informacinės sistemos sukūrimas su 
nuorodomis į lankomus objektus; Prieplaukų 

įrengimas Šilutės rajone. 

Dviračių takų infrastruktūros plėtra Šilutės rajone 
(5,2 mln. Lt); Dviračių takų infrastruktūros plėtra 
Šilutės mieste (2,3 mln. Lt); Turizmo informacinės 
sistemos sukūrimas su nuorodomis į lankomus 
objektus (1 mln. Lt); Prieplaukų įrengimas Šilutės 

rajone (20 mln. Lt) 
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Objektai Reikiamos ES paramos lėšos 

Kauno miesto Aleksoto apžvalgos aikštelės 
įrengimas (pradėtas įgyvendinti; Kongresų ir 
parodų rūmų statyboms reikalingos 
dokumentacijos parengimas; Mobilios keleivinės 
prieplaukos prie „Žalgirio“ arenos įrengimas; Mažų 
laivų uosto Karmelitų (Nemuno) saloje įrengimas; 
Naujų vandens turizmo paslaugų teikimo 
skatinimas; Tarptautinio lygio irklavimo trasos 
įrengimas Lampėdžių karjere; Baidarių ir kanojų 
slalomo trasos Nemuno upės rėvoje, po Kauno 
geležinkelio tiltu, įrengimas; Šlovės alėjos 
Lietuvos sportui, šalia S. Dariaus ir S. Girėno 
stadiono, įrengimas; Lygumų slidinėjimo trasų 
įrengimas miesto parkuose; Kauno miesto 
medicinos turizmo klasterio įkūrimas; Turizmo 
informacijos infrastruktūros (informacinių stendų, 
nuorodų, rodyklių į lankytinus objektus) įrengimas; 
Miesto turizmo traukos objektų infrastruktūros 
atnaujinimas. Laisvės alėjos rekonstrukcija; Kauno 
santakos pritaikymas poilsiui ir turizmui; Europinio 
lygio kultūrinio renginio identifikavimas ir 
organizavimas; Kasmetinis kalėdinių renginių 
organizavimas, Lietuvos Kalėdų sostinės idėjos 
realizavimas; „Romuvos“ kino teatro renovavimas 

(modernizavimas) ir veiklos plėtojimas. 

126 mln. Lt 

Luokesų ežero polinės gyvenvietės rekonstrukcija 
ir pritaikymas turizmo reikmėms; viešosios turizmo 
infrastruktūros įrengimas Molėtų mieste aplink 
Pastovėlio ir Promislavo ežerus; Kulionių 
etnografinės sodybos atstatymas; aktyvių 

pramogų parko visai šeimai kūrimas. 

Visiems šiems projektams preliminariai reikėtų apie 

40 mln. Lt 

1. Biržuvėnų dvaro pritaikymas turizmui; 2. 
Virvytės upės pritaikymas vandens turizmui; 3. 
„Trijų ežerų“ tako įrengimas Telšių apylinkėse; 4. 
Ješiboto pastato restauravimas ir pritaikymas 
pažintiniam turizmui; 5. Masčio ežero pakrantės 
pritaikymas pėsčiųjų ir dviračių turizmui; 6. 
Germanto ežero prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas turizmui. 

1. Biržuvėnų dvaro pritaikymas turizmui (5 mln. Lt). 
2. Virvytės upės pritaikymas vandens turizmui 
(5 mln. Lt); 3. „Trijų ežerų“ tako įrengimas Telšių 
apylinkėse (10 mln. Lt); 4. Ješiboto pastato 
restauravimas ir pritaikymas pažintiniam turizmui (5 
mln. Lt); 5. Masčio ežero pakrantės pritaikymas 
pėsčiųjų ir dviračių turizmui (5 mln.); 6. Germanto 
ežero prieigų sutvarkymas ir pritaikymas turizmui ( 1 

mln. Lt). 

Plungės dvaro sodybos rytinė ir vakarinė oficina 5 000 000 

Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir 
pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms, 

II etapas 

2,1 mln. Lt 

Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia 13,2 mln. 
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Objektai Reikiamos ES paramos lėšos 

1) pastato H. Manto g. 45, Klaipėdoje, 
rekonstrukcija; 2) Klaipėdos dramos teatro 
mažosios salės scenografijos sistema; 3) 
kilnojamoji lauko scena, žiūrovinis amfiteatras, 

teatro aikštės įgarsinimo sistema 

1) 5 mln. litų; 2) 2,7 mln. litų; 3) 3 mln. litų 

Šereitlaukio dvaras, Šilgalių dvaras, Būbliškės 
dvaro parkas 

5 000 000,00 Lt 

1. Pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, 
sutvarkymas. 2. Žalgirių mikrorajono poilsio ir 
sveikatingumo parko įrengimas. 3. Laisvalaikio ir 
pramogų centro įrengimas Tauragės mieste. 4. 
Rekreacinės zonos prie Senvagės ir Hipodromo 
gatvių pritaikymas. 5. Jūros upės vandens 
turistinės trasos infrastruktūros plėtra. 6. Tauragės 

dvaro parko sutvarkymas. 

1 objektas – 6 mln.; 2 objektas – 5 mln.; 3 objektas 
– 10 mln.; 4 objektas – 3 mln.; 5 objektas – 2,5 mln.; 

6 objektas – 3 mln. 

Plungės M. Oginskio dvaras: centriniai rūmai, 
žirgynas, rytinė ir vakarinė oficinos, parkas. 

Centriniai rūmai – 15 mln. Lt, žirgynas – 9 mln. Lt, 
rytinė oficina – 11 mln. Lt, vakarinė oficina – 9 mln. 

Lt, parkas – 3 mln. Lt 

Vilniaus arkivyskupijos bažnyčios 10 mln. Lt 

1. Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir 
infrastruktūros sukūrimas; 2. Skuodo sentikių 
cerkvės rekonstrukcija, įrengiant turizmo 
informacijos centrą ir parodų-konferencijų salę; 3. 
Rekreacinių zonų sutvarkymas ir pritaikymas 
vietiniams gyventojams bei turistams; 4. 

Sveikatingumo tako Skuodo mieste rekonstrukcija 

1. 300 000 Lt; 2. 1 000 000 Lt; 3. 500 000 Lt; 4. 
400 000 Lt 

1. Smiltynės jachtų uosto infrastruktūros 
rekonstrukcijos tąsa; 2. Apgyvendinimo 

(viešbučio), maitinimo patalpų rekonstrukcija. 

1.Jachtų uosto infrastruktūros rekonstrukcijai ~7 
mln. Lt; 2.Apgyvendinimo, maitinimo patalpų 

rekonstrukcijai ~15 mln. Lt 

Kauno IX fortas 6 mln. lt 

Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir poilsio 

zonų atnaujinimas bei plėtra 

4.348 tūkst. Lt 

Vilniaus universiteto architektūrinis ansamblis, 

Kairėnų botanikos sodas, Žydiškių irklavimo bazė 

Lėšų poreikis paaiškės parengus investicinį projektą 

I. Dviračių takų tinklo plėtra savivaldybės 
teritorijoje II. Lazdijų krašto etninės veiklos centras  
III. Miniatiūrų parkas „Mini Lietuva“  IV. Buriavimui 
pritaikytos infrastruktūros įrengimas prie Dusios 
ežero  V. Aktyvaus poilsio vandenyje 
infrastruktūros plėtra Veisiejų mieste VI. Kempingo 

prie Lazdijų turizmo informacijos centro įrengimas 

I. Dviračių takų tinklo plėtra savivaldybės teritorijoje 

– 40 000 000 Lt  

II. Lazdijų krašto etninės veiklos centras  – 

2 076 778 Lt  

III. Miniatiūrų parkas „Mini Lietuva“ – 5 000 000 Lt  
IV. Buriavimui pritaikytos infrastruktūros įrengimas 
prie Dusios ežero – 7 000 000 Lt  V. Aktyvaus 
poilsio vandenyje infrastruktūros plėtra Veisiejų 
mieste – 12 000 000 Lt VI. Kempingo prie Lazdijų 

turizmo informacijos centro įrengimas – 2 000 000 Lt 
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Objektai Reikiamos ES paramos lėšos 

1. Slidinėjimo trasų komplekso įrengimas; 2. 
Keleivinis oro lyno keltuvas per Nemuną; 3. 
Zapyškio miestelio pritaikymas turizmui ir kultūrai; 
4. Dvaro oficinų patalpų pritaikymas 
apgyvendinimui; 5. Dvaro parko teritorijos 
sutvarkymas; 6. Auto kempingo įrengimas 
Raudondvaryje;  7. Raudondvario dvaro ūkinių 
pastatų pritaikymas žirgyno veiklai; 8. Kulautuvos 
reabilitacijos centro administracinio pastato 
pritaikymas kultūros, turizmo ir administracinei 
veiklai; 9. Mineralinio vandens panaudojimo 
reabilitacijos ir SPA veiklai; 10. 3* klasės 
kempingas prie Nemuno žiedo lenktynių trasos;  
11. Dviračių trasų ir maršrutų (10 vnt.), bei 
stovyklaviečių, atokvėpio ir sustojimo vietų 

įrengimas 

1. – 3,2 mln. Lt; 2. – 12 mln. Lt; 3. – 4,5 mln. Lt; 4. – 
3,5 mln. Lt; 5. – 0,8 mln. Lt; 6.  – 3,0 mln. Lt; 7. – 0,8 
mln. Lt; 8. – 6 mln. Lt; 9.  – 2,3 mln. Lt; 10. – 3,5 

mln. Lt; 11. – 51,8 mln. Lt 

1. Palangos koncertų salės statyba; 2. Palangos 
sporto komplekso plėtra; 3. Senosios Vilos 
Anapilis restauracija ir pritaikymas turizmo 
poreikiams; 4. Aktyvaus poilsio infrastruktūros 
plėtra Palangoje (Stadiono Šventojoje įrengimas); 
5. Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra 
Palangoje (Baltijos stadiono įrengimas); 6. 
Aktyvaus poilsio ir sveikatinimo komplekso statyba 
panaudojant geoterminius vandenis; 7. Ledo 
arenos statyba; 8. Dviračių takų tinklo plėtra; 9. 
Paplūdimių infrastruktūros plėtra; 10. Teminio 
parko įrengimas; 11. Turizmo informacijos centro 
Šventojoje įrengimas; 12. Informacinės sistemos 
plėtra (el. gidų infoterminalų įrengimas); 13. 

Observatorijos atstatymas; 

Kainos nurodytos mln. Lt:1. Palangos koncertų 
salės statyba – 30; 2. Palangos sporto komplekso 
plėtra – 13; 3. Senosios Vilos Anapilis restauracija ir 
pritaikymas turizmo poreikiams – 6,5; 4. Aktyvaus 
poilsio infrastruktūros plėtra Palangoje (Stadiono 
Šventojoje įrengimas) – 3; 5. Aktyvaus poilsio 
infrastruktūros plėtra Palangoje (Baltijos stadiono 
įrengimas) – 6; 6. Aktyvaus poilsio ir sveikatinimo 
komplekso statyba panaudojant geoterminius 
vandenis – 35; 7. Ledo arenos statyba – 6; 8. 
Dviračių takų tinklo plėtra – 4; 9. Paplūdimių 
infrastruktūros plėtra – 4; 10.Teminio parko 
įrengimas – 0,7; 11.Turizmo informacijos centro 
Šventojoje įrengimas – 0,4; 12.Informacinės 
sistemos plėtra (el. gidų infoterminalų įrengimas) –

0,3; 13.Observatorijos atstatymas – 0,6. 

Kol kas nesame numatę konkrečių objektų 
pritaikymo turizmui, tačiau numatome, jog po kelių 
metų plėsime veiklą ir sieksime atidaryti dar bent 
vieną viešbutį. Pagal galimybes investuodami į 
apgyvendinimo infrastruktūros kūrimą norėtume 

pasinaudoti ES parama. 

Žr. atsakymą 2.7., galime teigti, jog kuriant naują 
infrastruktūrą (apie 120 kambarių) reikia apie 5 mln. 

Lt paramos 

Gargždų karjerų detaliojo plano ir techninio 
projekto parengimas 

150 000 

SPA ir vandens, maitinimo, apgyvendinimo 3 mln., 1 mln., 3 mln. 

Žagarės dvaro parkas ir daugelis kitų visoje 
Lietuvoje 

Nuo 50 mln. litų, priklausomai nuo tvarkomų objektų 
skaičiaus 

Uždaros ledo arenos statyba (prie veikiančio SPA 
centro) 

9 mln. 

Vandens turizmo  trasų jungties įrengimas 900 000 Lt 
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Objektai Reikiamos ES paramos lėšos 

Buvusio Palėvenės dominikonų vienuolyno 
pritaikymas turizmui 

15 mln. Lt 

Piliakalniai, senieji dvarai, muziejus. Slidinėjimo 
trasos. Dviračių takai. 

Apie 2 mln. Lt kiekvienam objektui. 

Kempingų infrastruktūros plėtra, rekreacinių 
teritorijų tvarkymas, lankytinų objektų ženklinimas, 

informacinių stendų įrengimas. 

10 000 000 

Jašiūnų dvaro sodybos kompleksas. Vilkiškių 
dvaras 

virš 10 mln. 

Elektrėnų miesto stadionas, Ledo rūmų plėtra II 

etapas, Baseino rekonstrukcija 

Elektrėnų miesto stadionas – 6 mln. Lt, Ledo rūmų 
plėtra II etapas – 10 mln. Lt, Baseino rekonstrukcija 

– 3 mln. Lt 

Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Joniškio 
„Sidabros“ poilsio zonoje; Baltosios sinagogos 
pritaikymas viešiesiems poreikiams; Joniškio 
miesto parko pritaikymas aktyviam poilsiui ir 
turizmui; Saulės mūšio įmažinimas memorialiniu 
kompleksu; viešosios turizmo infrastruktūros plėtra 

kaimiškose teritorijose 

Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Joniškio 
„Sidabros“ poilsio zonoje – 3 mln. Lt; Baltosios 
sinagogos pritaikymas viešiesiems poreikiams – 2 
mln. Lt; Joniškio miesto parko (ir šalia esančio 
stadiono) pritaikymas aktyviam poilsiui ir turizmui – 
4mln. LT; Saulės mūšio įamžinimas memorialiniu 
kompleksu –2,5 mln. Lt ;viešosios turizmo 
infrastruktūros plėtra kaimiškose teritorijose – 2 mln. 

Lt 

I pasaulinio karo įtvirtinimai – kultūros paveldo 
objektas 

1 mln. 

Sveikatingumo komplekso su SPA ir viešbučių 
statyba, Klaipėda, Giruliai 

15 mln. 

Užutrakio dvaro sodyba 30,0 mln. 

Antašavos dvarui, Kupiškio rajone 5 000 000 

Renavo dvaro sodyba 15 mln. litų 

Bendras rajono turizmo ženklinimo sistemos 
įgyvendinimas, kultūros objektų atnaujinimas ir 
pritaikymas turizmui, viešųjų erdvių pritaikymas 

turizmui 

Bendram rajono turizmo ženklinimo sistemos 
įgyvendinimui apie 700 tūkst. Lt, kultūros objektų 
atnaujinimui ir pritaikymui turizmui apie 2 mln. Lt, 

viešųjų erdvių pritaikymo turizmui apie 2 mln. Lt 

Rietavo choro sodyba (u.k. 449) ~20124,70 tūkst. Lt 
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9 paveikslas. Projektų vykdytojų turima techninė dokumentacija reikalinga objektams pritaikyti 

turizmui: 

 

 

25 lentelė. Iš dalies parengtos dokumentacijos sąrašas. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Turime detaliuosius, specialiuosius planus. Reikia parengti techninę dokumentaciją. 

Paminklinių pastatų – ūkvedžio namo ir bravoro – techniniai projektai. 

Teminio parko – parengtas detalusis planas ir investicijų projektas, infrastruktūros įrengimo saloje 
kultūros renginiams organizuoti – rengiamas detalusis planas ir techninis projektas, dviračių takų 

įrengimo – rengiamas specialusis planas. 

Suformuoti žemės sklypai, parengta dalis techninių projektų. 

Gamtos paminklo Švedpolio šaltinių tvarkymo ir priraikymo lankytojams darbai (parengtas tvarkymo 
projektas), Švėtės atodangos pritaikymas lankytojams (yra parengtas  techninis projektas), Žagarės 
atodangos aplinkos tvarkymas bei kalkių degyklų liekanų restauravimas ir atstatymas, kultūros paveldo 
objekto – Žagarės piliakalnio – griovių ir pylimo atstatymas, buvusio vandens malūno atstatymas ir 
pritaikymas lankytojams (yra parengtas detalusis planas), turizmo trasos Žagarės miške įrengimas (yra 
techninis projektas), techninio projekto „Nacionalinės autoturizmo trasos su informacine sistema Žagarės 
regioniniame parke“ įgyvendinimas (yra techninis projektas), pėsčiųjų tilto, jungiančio Senąją ir Naująją 
Žagarę, ties bažnyčia įrengimas (rengiamas techninis projektas), asfaltuoto kelio įrengimas (yra techninis 
projektas), Žagarės regioninio parko lankytojams skirtos infrastruktūros įrengimas vandens telkinių 
pakrantėse, kempingų įrengimas, dviračių takų po regioninį parką įrengimas, Žagarės istorinio miesto 
pastatų fasadų sutvarkymas, senamiesčio gatvių restauravimas, elektros linijų keitimas, parko atkūrimas 

ir pritaikymas lankytojams (yra tech. projektas). 

Dalies dviračių, pėsčiųjų takų įrengimas, Sporto salės statybos. 

14 % 

32 % 
54 % 

Reikalinga dokumentacija
parengta

Reikalinga dokumentacija
neparengta

Reikalinga dokumentacija
parengta iš dalies
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Tytuvėnų ansamblis – detalieji planai, investiciniai projektai, Kelmės dvaro sodyba – investicinis 
projektas, detalusis planas. 

1. Rengiamas spec. planas. 2. Rengiamas detalusis planas. 3. Yra techninis projektas. 4. Rengiamas 
spec. planas. 5. Yra techninis projektas. 6. Yra techniniai projektai. 7. Planuojama rengti dokumentacija. 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Okuličiūtės dvarelio – rekonstrukcija parengtas techninis 
projektas 

1. Parengtas techninis projektas ir gautas statybos leidimas; 2. Įvykęs Misionierių sodų sutvarkymo 
projektinių pasiūlymų konkursas; 3. Parengta galimybių studija, projektiniai pasiūlymai, atlikta teritorijos 
medžių inventorizacija; 4. Parengti projektiniai pasiūlymai, rengiamas techninis projektas; 5. Parengtas 
techninis projektas, išduotas statybos leidimas; 6. Parengti projektiniai pasiūlymai, rengiamas techninis 
projektas; 7 Techninė dokumentacija neparengta; 8. Parengta galimybių studija; 9. Tęstinis projektas, 

nebaigta statyba; 10. Parengta galimybių studija; 11. Techninis projektas neparengtas 

Turime Istorinio sveikatingumo parko techninį projektą, statybos leidimą; kai kurių dviračių takų techninius 

projektus 

Dviračių takų infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (dokumentacija ruošiama); Dviračių takų infrastruktūros 
plėtra Šilutės mieste (parengti techniniai projektai); Turizmo informacinės sistemos sukūrimas su 
nuorodomis į lankomus objektus (dokumentacija ruošiama); Prieplaukų įrengimas Šilutės rajone (Parengti 

techniniai projektai) 

Rengiamas Luokesų ežero polinės gyvenvietės pritaikymo turizmo reikmėms specialusis planas. Kitos 
techninės dokumentacijos rengimas numatytas 2014 metais. 

Tik Vakarinei oficinai paruoštas techninis projektas 

2014–2020 m. būtų vykdomas antrasis bažnyčios rekonstrukcijos etapas, kurio metu būtų įrengiamas ir 
karilionas. Tam tikslui jau atliktas viešasis pirkimas dėl tech. projekto parengimo ir statybos darbų 

vykdymo. Jau yra parengti projektiniai pasiūlymai. 

1 obj. – nieko; 2 obj. – spec. planas; 3 obj. – nieko; 4 obj. – detalusis planas; 5 obj. – poilsiaviečių 
įrengimo darbų programos, detalieji planai. 6 obj. – nieko. Taip pat yra parengta bendra Tauragės rajono 

įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studija. 

Centriniai rūmai – detalusis planas, specialusis planas, techninis projektas; žirgynas – detalusis planas, 
specialusis planas; rytinė oficina – detalusis planas, specialusis planas, techninis projektas; vakarinė 
oficina – detalusis planas, specialusis planas; parkas – detalusis planas, specialusis planas, techninis 

projektas 

Specialusis planas, detalusis planas 

II. objektas – Detalusis planas, techninis projektas. IV. Objektas – rengiama galimybių studija. 

1.Palangos koncertų salės statyba – tech. projektas; 2.Palangos sporto komplekso plėtra – galimybių 
studija; 3. Senosios Vilos Anapilis restauracija ir pritaikymas turizmo poreikiams – tech. projektas; 
4.Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Palangoje (Stadiono Šventojoje įrengimas) – tech. projektas; 
5.Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Palangoje (Baltijos stadiono įrengimas) – tech. projektas; 
6.Aktyvaus poilsio ir sveikatinimo komplekso statyba panaudojant geoterminius vandenis – galimybių 
studija; 7.Ledo arenos statyba – nėra; 8.Dviračių takų tinklo plėtra – galimybių studija; 9.Paplūdimių 
infrastruktūros plėtra – yra dalies tech. projektas; 10.Teminio parko įrengimas – nėra; 11.Turizmo 
informacijos centro Šventojoje įrengimas – tech. projektas; 12.Informacinės sistemos plėtra (el. gidų 

infoterminalų įrengimas) – nėra; 13.Observatorijos atstatymas – tech. projektas. 

Techninis projektas 
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Projektų vykdytojų atsakymai 

Turima visa dokumentacija muziejui bei slidinėjimo trasoms. 

Kempingų infrastruktūros plėtrai turimi visi reikalingi dokumentai, lankytinų objektų ženklinimui turimi visi 
reikalingi dokumentai 

Elektrėnų miesto stadionas – techninis projektas, Ledo rūmų plėtra II etapas – investicinis ir techninis 
projektai. 

Joniškio „Sidabros“ poilsio zonoje suformuotas žemės sklypas, sinagogai suformuotas žemės sklypas, 
Saulės mūšiui yra parengtas tech. projektas, greitu laiku bus parengta tech. dokumentacija sinagogai. 

Detalusis planas, rengiamas techninis projektas 

Bendram rajono turizmo ženklinimo sistemos įgyvendinimui – yra techninis projektas, viešųjų erdvių 
pritaikymo turizmui yra techninis projektas 

Rengiami detalusis ir specialusis planai 

 
 
10 paveikslas. Pagrindinės priežastys, neleidusios projektų vykdytojams iki galo paruošti 
objektams pritaikyti turizmui reikalingos techninės dokumentacijos: 
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26 lentelė. Kitos priežastys, neleidusios projektų vykdytojams iki galo paruošti objektams 

pritaikyti turizmui reikalingos techninės dokumentacijos. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Neparuoštas tech. projektas. 

Jau yra suplanuota rengti techninius dokumentus, tačiau trūksta tiek žmogiškųjų (didelis krūvis vykdant 
2007–2013 m. laikotarpio projektus), tiek finansinių išteklių vykdyti juos artimiausiu metu. 

Dėl prasto paramos skirstymo laiko atžvilgiu šiuo periodu šiuo metu neturime galimybių rengti techninių 
projektų kito periodo projektams. 

Dalis objektų privatizuoti. 

Jeigu negausime paramos, projekto įgyvendinimas bus finansiškai neįmanomas, o lėšos išleistos 
projektavimui nebegrįš. 

 

 

11 paveikslas. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė, kurios lėšomis 

finansuojamas (finansuotas) projektas: 
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12 paveikslas. Turizmo rūšis, su kuria susijęs įgyvendinamas (įgyvendintas) projektas:
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13 paveikslas. Objekto, su kuriuo susijęs įgyvendinamas (įgyvendintas) projektas, 
pobūdis: 
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14 paveikslas. Paramos projektui intensyvumas: 

 
 
 
 

15 paveikslas. Projekto veiklos įvykdymo apimtis: 

:  
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16 paveikslas. Projektui įgyvendinti reikalingos techninės dokumentacijos (detalusis 
planas, specialusis planas, techninis projektas ir pan.) parengtumas prieš sudarant 
projekto finansavimo ir administravimo sutartį:

 

17 paveikslas. Įgyvendinant projektą kilusios problemos: 

 
  

61 % 
21 % 

18 % Buvo parengta visa reikalinga
techninė dokumentacija

Buvo parengta dalis
reikalingos techninės
dokumentacijos

Techninė dokumentacija
nebuvo parengta

34 
33 

15 

23 

17 

5 

14 

9 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nepakankama
paramos apimtis

Nefinansuota
dalis projekto

įgyvendinimui
būtinos veiklos

Viešųjų pirkimų
vykdymo

vėlavimas

Ilgi techninės
dokumentacijos

rengimo terminai
ir (ar) rengimo

vėlavimas

Statybos darbų
vykdymo

vėlavimas ir (ar)
žema kokybė

Neefektyvus ES
paramą

administruojančių
institucijų darbas

Problemų nekilo Kita



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 119 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

119 
 

27 lentelė. Kitos įgyvendinant projektą kilusios problemos. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Labai ilgi viešųjų pirkimų vykdymo terminai. 

Kiekvienos smulkmenos derinimas su administruojančia institucija. 

Dėl nenumatytų aplinkybių keitėsi darbų apimtys. 

Ilgas projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimo procesas. 

Vėlai priimtas sprendimas dėl PVM mokėjimo. Šiek tiek užtruko viešųjų pirkimų vykdymas ir techninės 
dokumentacijos (techninių projektų) rengimas, tačiau tai nelaikytina atskirai akcentuotinomis 

problemomis, galinčiomis nulemti projekto įgyvendinimo rezultatus. 

Kol kas nėra sudaryta sutartis su koncesininku (privačiu investuotoju). Terminas iki 2014 01 01. 

Neleido praplėsti vieno projekto teritorijos - nebūtų reikėję teikti kitos paraiškos (identiškos). 

Ilgas viešųjų pirkimų procesas. 

Lėšų trūkumas. 

 

3.9.a. Įgyvendinant projektą kilusios problemos (galima pasirinkti daugiau nei vieną atsakymo 
variantą): 

 

Atstovaujamas sektorius 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 

Nepakankama paramos apimtis 10,00 % 90,00 % 

Nefinansuota dalis projektui įgyvendinti būtinų 17,39 % 82,61 % 

Viešųjų pirkimų vykdymo vėlavimas 25,00 % 75,00 % 

Ilgi techninės dokumentacijos rengimo terminai ir 
(ar) rengimo vėlavimas 

27,78 % 72,22 % 

Statybos darbų vykdymo vėlavimas ir (ar) žema 
kokybė 

30,77 % 69,23 % 

Neefektyvus ES paramą administruojančių 
institucijų darbas 

50,00 % 50,00 % 

Problemų nekilo 11,11 % 88,89 % 

Kita (nurodykite) 25,00 % 75,00 % 
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3.9.b. Įgyvendinant projektą kilusios problemos (galima pasirinkti daugiau nei vieną atsakymo variantą) 

Atstovaujamas 
sektorius 

Nepakankama 
paramos 

apimtis 

Nefinansuota 
dalis projektui 

įgyvendinti 

būtinų veiklų 

Viešųjų 
pirkimų 

vykdymo 

vėlavimas 

Ilgi techninės 
dokumentacijos 

rengimo terminai ir 
(ar) rengimo 

vėlavimas 

Statybos darbų 
vykdymo vėlavimas 

ir (ar) žema kokybė 

Neefektyvus ES 
paramą 

administruojančių 

institucijų darbas 

Problemų 
nekilo 

Kita 

Privatus 
sektorius 

12,50 % 16,67 % 12,50 % 20,83 % 16,67 % 8,33 % 4,17 % 8,33 % 

Viešasis 

sektorius 
29,03 % 20,43 % 9,68 % 13,98 % 9,68 % 2,15 % 8,60 % 6,45 % 

 
 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 121 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

121 
 

28 lentelė. Įgyvendinant projektą kilusių problemų priežastys. 

Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Įgyvendinant projektą kilusių problemų 

priežastys: 

Birštono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-007 

Ilgos ir neprognozuojamos viešųjų pirkimų bei 
keitimų derinimo procedūros su Viešųjų pirkimų 

tarnyba. 

UAB „Doriteksas“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-028 Neiškilo. 

Varnių regioninio 
parko direkcija 

S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-001 
Gamtinės sąlygos – liūtis išplovė įrengtus takus, ir 
rangovas iš savo lėšų turėjo juos atstatyti. 

Vilniaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-006 - 

Kretingos muziejus VP3-1.3-ŪM-02-V-01-046 
Lėšos buvo skirtos 3 paminklinių pastatų 
renovacijai (4 545 000 Lt) ir tik nedidelė jų dalis – 

ekspozicijų įrengimui (103 000 Lt). 

Varėnos rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-11-005 
Prasta atliktų darbų kokybė, per maža 

finansavimo apimtis. 

Kretingos muziejus VP3-1.3-ŪM-02-V-03-003 
Projektas „Dvaro paminklinio pastato – ūkvedžio 
namo – renovacija ir pritaikymas turizmui“ 

suskaidytas į 3 etapus. 

Birštono sav. 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-041 Neiškilo. 

UAB „Babilonas LT“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-027 - 

Žagarės regioninio 
parko direkcija 

S-VP3-1.3-ŪM-01-V-01-001 Neiškilo. 

Vilkaviškio rajono 
Suvalkijos 
(Sūduvos) kultūros 

centras 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-004 Neiškilo. 

VšĮ „Tytuvėnų 
piligrimų centras“ 

Nežinau Nežinau. 

Alytaus miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-03-V-01-003 

Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų skirtingas 
vertinimas (tos pačios įstatymo nuostatos 2009 ir 

2011 vertinamos skirtingai). 

Kelmės rajono 
savivaldybė 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-004 
Pritaikyta finansinė korekcija po projekto 
įgyvendinimo praėjus keletui metų. 

UAB „Anšilas“ VP2-2.1-ŪM-06-K-01-021 Labai daug biurokratinio darbo. 

Alytaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-001 

Nefinansuotas ežero kranto išvalymas, 
privažiavimo takai, nes „dubliuoja“ kitų priemonių 
remiamas veiklas, o iš kitų priemonių negalima 

finansuoti, nes per mažas objektas. 

Alytaus rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-11-002 Neiškilo. 

VšĮ „Utenos 

kolegija“ 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-089 Neiškilo. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Įgyvendinant projektą kilusių problemų 

priežastys: 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-02-011 
Techniniame projekte nenumatyti papildomi 

rangos darbai. 

Anykščių rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V Įstatyminė bazė. 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-001 Nenumatytos aplinkybės. 

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-001 

Statybos darbų vėlavimas ir jų kokybė, jau priimtų 
techninių sprendimų bei įvykdytų pirkimų dalinis 
keitimas, išaiškėjus darbų metu naujiems 

reikalavimams ir poreikiams. 

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-045 

Priemonei taikomas nekompleksiškas 
finansavimas projekto veikloms, nes dalis 
projekto efektyviam įgyvendinimui reikalingų 

veiklų nebuvo finansuota iš ES lėšų. 

Kauno rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-034 

Numatytos finansavimo sąlygos. Kultūros paveldo 
objektams keliami specialūs reikalavimai ir darbų 

metu atsirandantys papildomi darbai. 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-004 

Rimtų problemų nebuvo. Projektas įgyvendintas 
sėkmingai. 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3ŪM-01-V-01-002 
Išaugusi statybos darbų kaina, sudėtingos 
konstrukcijos, įrangos ir medžiagų užsakymas iš 

užsienio. 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-02-014 
Užtruko rangos darbų pirkimas dėl prastai 

parengto techninio projekto. 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-001 Neiškilo. 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V 
Paminklinės Prisikėlimo 

bažnyčios aplinkos Kaune, 

Žemaičių g. 31B, tvarkymas. 

Neiškilo. 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-013 Neiškilo. 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-006 Neiškilo. 

Molėtų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-91-004 Projektavimo paslaugų pirkimas mažiausia kaina. 

Molėtų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-91-013 

Per maža parama numatyta projektui regiono 
projektų sąraše, projektavimo paslaugų pirkimas 

mažiausia kaina. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Įgyvendinant projektą kilusių problemų 

priežastys: 

Telšių rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-81-001 
Viešųjų pirkimų tarnybos nesutikimas dėl rangos 

sutarties termino pratęsimo. 

Plungės rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-006 Neiškilo. 

Telšių rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-037 

Viešųjų pirkimų tarnybos ilgos procedūros dėl 
rangos sutarties kainos mažinimo ir papildomų 

darbų derinimas su Įgyvendinančiąja institucija 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-004 

Projektavimo metu buvo gauta pastabų, susijusių 
su techninio projekto korektūra. 

Atostogų parkas - - 

VšĮ „Šv. Jokūbo 
kultūros centras“ 

VP3-1.3-ŪM-02-V-03-004 

Atlikus visus projekto metu numatytus vykdyti 
viešuosius pirkimus, buvo sutaupyta dalis lėšų. 
Dėl to buvo kreiptasi į atsakingas institucijas, 
prašant padidinti projekto finansavimo 
intensyvumą. Pritarimas buvo gautas ir pakeista 
projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 
tačiau gerokai užtruko (apie 5 mėn.) dokumentų 

vertinimas ir sprendimo priėmimas. 

Klaipėdos dramos 

teatras 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-002 

Neįvardintume problema, bet prie projekto 
įgyvendinimo sėkmės neprisideda tai, kad nuo 
2013-03-27 sutarties pasirašymo dienos projektą 
Lietuvos verslo paramos agentūroje kuruojantis 

asmuo pasikeitė jau tris kartus. 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-71-011 Neiškilo. 

UAB „Žemaitijos 
hidroenergija“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-01-017 
Projektas įgyvendintas kriziniu laikotarpiu, ir tai 
turėjo įtakos rangovų įmonių stabilumui. 

Valstybinio 
Kernavės kultūrinio 

rezervato direkcija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-011 

Kernavės archeologinėje vietovėje (pasaulio 
paveldo objekte) archeologinių tyrimų 
finansavimas nepripažįstamas tinkamomis 

išlaidomis. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-042 

Ilgai trukusios pirkimų procedūros, konkurso 
dalyvių pretenzijos; dalis būtinų veiklų nebuvo 
finansuojamos pagal priemonės aprašą, todėl 
neužteko finansinės paramos dalies; ilgai trunka 

įvairių pažymų, leidimų ir kitų institucijų derinimai. 

Žemaičių dailės 

muziejus 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-012 

Vykdomo projekto veikla yra tik dalies centrinių 
rūmų restauracija. Todėl nebus galima 

eksploatuoti  visų centrinių rūmų, juos pritaikant 
turizmo reikmėms. Taip pat kiti dvaro pastatai yra 

nerestauruojami ir nepritaikyti turizmui. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-71-009 Neiškilo. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Įgyvendinant projektą kilusių problemų 

priežastys: 

VšĮ „Sakralus 

menas“ 
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-003 Ypatingų problemų nekilo. 

UAB „Ekspetra“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-098 
Nepakankama informacija iš įgyvendinančios 

institucijos ir neteisingas požiūris į vykdytoją. 

Žemaičių dailės 

muziejus 
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-003 

Nebuvo gautas VšĮ LVPA pritarimas 

papildomiems darbams. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-71-008 
Nebuvo spėta parengti būtinų techninių 

dokumentų 

Skuodo rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-008 

Nebuvo finansuojama dalis projekto paraiškoje 
suplanuotų veiklų. Taip pat buvo vėluojama 

parengti techninę dokumentaciją. 

VšĮ „Klaipėdos 
jachtklubas“ 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-016 
Viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas; 
nenumatytos kliūtys vykdant rekonstrukcijos 

darbus; oro sąlygos. 

VšĮ „Vilniaus 
Jeruzalės skulptūrų 

sodas“ 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-015 

Klaidos vykdant viešuosius pirkimus, 
nepakankama paramos apimtis suprojektuotiems 

darbams įgyvendinti. 

Kauno IX forto 
muziejus 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-014 
Pertekliniai, ne visais atvejais aiškūs LVPA 
reikalavimai techninės dokumentacijos apimčiai. 

Akmenės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-61-007 

Mažas paramos intensyvumas. Savivaldybė 
padengė 43 proc. išlaidų nuo visos projekto 

vertės. 

Vilniaus 
universitetas 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-019 
Sudėtingos ir ilgai trunkančios derinimo 
procedūros valdžios institucijose. 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-013 Neiškilo (iki anketos pildymo užbaigimo etapo). 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-11-003 Neiškilo. 

Kauno rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-21-014 Netinkama vertinimo metodika. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-006 

Baldų ir įrangos įsigijimo išlaidos pripažintos 
netinkamomis 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-013 Neiškilo. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-008 

Nefinansuotas PVM, didelė našta savivaldybei, 
nes nėra galimybės susigrąžinti. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-015 

Netvarkingai pateikti viešojo pirkimo dalyvių 
dokumentai, per didelė kaina ir t.t. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Įgyvendinant projektą kilusių problemų 

priežastys: 

UAB „Green Vilnius 

hotel“ 
VP3-1.3-ŪM-06-K-01-040 

Projekto įgyvendinimas užtruko dėl to, jog buvo 
sudėtinga gauti paskolą iš banko nuosavoms 
investicijoms, kadangi projekto vertė didelė, o 
projekto finansavimo intensyvumas buvo tik 30 
procentų. Taip pat truputį užstrigome su statybų 
darbų  konkurso organizavimu ir vykdymu. 

Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013 Ilgos viešųjų pirkimų procedūros. 

Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013 Ilgos viešųjų pirkimų procedūros. 

UAB „TOUREX“ VP3-1.3-ŪM-06-K-01-013 
Statybos darbų įvykdymo vėlavimas, skubotas ir 
nekokybiškas darbas. 

UAB „Raminora“, 
SPA Vilnius 

S-VP3-1.3-ŪM-06-K-01-020 

ES paramą administruojančios institucijos žiūri 
visiškai formaliai ir, jeigu nori patobulinti pirminį 
projektą, jeigu dėl to ir sutaupai lėšų ir patobulini 

projektą, gauti jų pritarimą praktiškai neįmanoma. 

Valstybinė 
saugomų teritorijų 
tarnyba prie 
Aplinkos 

ministerijos 

S-VP3-1.3.-ŪM-01-V-01-017 
Nepakankami rangovo gebėjimai, nepakankama 
administruojančių institucijų kompetencija 

VšĮ „Ignalinos 
rajono turizmo 
informacijos 

centras“ 

S-BPD04-ERPF-3.4.2-01-
05/0424 

Nenumatytų papildomų darbų vykdymas. 

UAB „Palangos 
konferencijų 

centras“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-02-048 
Buvo keistas techninis projektas, tai šiek tiek 

sulėtino statybos darbus. 

Birštono sporto 

centras 

Nr. S-VP3-1.3-ŪM-01-V-02-

004 

Dėl rangovo žmogiškųjų išteklių statybos darbų 

vėlavimas. 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-008 

Juridinės, susijusios su viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatų traktavimu. 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 

Nepakankama suma skirta projekto 
įgyvendinimui. 

Kupiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-002 

Finansuota tik ta techninio projekto dalis, kuri 
susijusi su darbais. 

Jonavos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-008 

Projekto vertė įvykdžius pirkimus buvo žymiai 
didesnė nei projekto biudžetas. 

Marijampolės 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R Nepakankamas finansavimas pagal poreikį. 

Šalčininkų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-03-002 

Per mažas finansavimas, projekto dalijimas į du 
etapus. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Įgyvendinant projektą kilusių problemų 

priežastys: 

Elektrėnų 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-03-V-01-002; 
Nepakankamas paramos dydis, skundai dėl 

Viešųjų pirkimų. 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-01-004 Nekokybiškai parengta dokumentacija. 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-009 Nekokybiškai parengta dokumentacija. 

Joniškio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-61-009; 
VP3-1.3-ŪM-05-R-61-014 

Neiškilo. 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 

administracija 
S-VP3-ŪM-05-R-91-007 Trūko lėšų. 

UAB „Verslo 
vertikalė“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-056 
Biurokratiniai barjerai – LVPA tvarka ir taisyklės 
priimtos pačios institucijos ir mažai viešinamos. 

Trakų istorinio 
nacionalinio parko 

direkcija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-008 

Rangovai susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu, 
sutartyje nebuvo numatytas avansas, todėl 
rangovai vėlavo vykdyti ir aktuose registruoti 

darbus. 

Trakų istorinio 
nacionalinio parko 

direkcija 

VP3-1.3-ŪM-02-04-006 

Viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje yra 
komplikuota, paini, biurokratiškai formali, 
savitikslė, nes orientuota ne į tikslą įsigyti 
perkamą objektą ar paslaugą, o į procedūrinį 
formalizmą. Dėl to užtrunka pirkimų procedūros, 
tai pareikalauja didelių laiko sąnaudų tik šiai 
veiklai, nors tai (pirkimas) nėra pagrindinis 

projekto tikslas. 

UAB „Paveldas“ Nėra Lėšų trūkumas. 

Mažeikių rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-007 Nepakankamas finansavimas. 

Kretingos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-017 

Nefinansuojamos numatytos išlaidos, reikia 
savivaldybei prisidėti savo lėšomis. 

Rietavo 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-044 - 
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18 paveikslas. Projektų vykdytojų nuomonė ar rezultatai galėtų būti geresni (didesne apimtimi 

pasiekti rodikliai, sukurti papildomi rezultatai ir pan.), jei būtų remiamos kitos ir / ar papildomos 

veiklos ir ar bus pasiekti numatyti projekto rodikliai: 

 
 

3.11.a. Ar bus pasiekti numatyti projekto rodikliai? 

 

Atstovaujamas sektorius 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 

Taip 12,50 % 87,50 % 

Ne 0,00 % 100,00 % 

Iš dalies 0,00 % 100,00 % 

Dar per anksti vertinti 40,00 % 60,00 % 

 

3.11.b. Ar bus pasiekti numatyti projekto rodikliai? 

Atstovaujamas 
sektorius 

Taip Ne Iš dalies Dar per anksti vertinti 

Privatus sektorius 50,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 

Viešasis sektorius 75,00 % 3,57 % 5,36 % 16,07 % 

 

  

73,3 % 

81,1 % 
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18,9 % 

4,4 % 
20,0 % 
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19 paveikslas. Kitos / papildomos veiklos, kurios nebuvo finansuotos 2007-–2013 m. ES paramos 

lėšomis, bet padėtų pasiekti geresnių projekto rezultatų: 

  

29 lentelė. Kitos veiklos, kurios padėtų pasiekti geresnių projektų rezultatų. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Jeigu būtų turizmo informacinis centras Pavandenėje ar Janapolėje ir jo specialistai vestų tikslines grupes 
į Sprūdės piliakalnį. 

Visos reikalingos veiklos projekto rezultatams pasiekti įgyvendintos. 

Techniniame projekte nenumatyti papildomi rangos darbai. 

Buvo galima keisti techninį projektą ir įgyvendinti Teatro aikštės pritaikymą masiniams kultūros 

renginiams 

Darbo projektai 

Dalis projektui įgyvendinti būtinų rangos darbų buvo priskirta  netinkamomis išlaidomis. 

Trasų priežiūros technika 
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20 paveikslas. Mažiausias paramos intensyvumas, kuriam esant projektų vykdytojai 
įgyvendintų analogišką projektą: 
 

 
 

3.14.a Kokiam mažiausiam paramos intensyvumui esant įgyvendintumėte analogišką projektą? 

 

Atstovaujamas sektorius 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 

Iki 25 % 0,00 % 100,00 % 

26 - 50 % 100,00 % 0,00 % 

51 – 75 % 72,73 % 27,27 % 

76 – 99 % 6,25 % 93,75 % 

100 % 0,00 % 100,00 % 

 
 

3.14.b. Kokiam mažiausiam paramos intensyvumui esant įgyvendintumėte analogišką projektą? 

Atstovaujamas 
sektorius 

Iki 25 % 26 - 50 % 51–75 % 76–99 % 100 % 

Privatus 
sektorius 

0,00 % 16,67 % 66,67 % 16,67 % 0,00 % 

Viešasis 
sektorius 

5,36 % 0,00 % 5,36 % 53,57 % 35,71 % 
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21 paveikslas. Respondentų nuomonė dėl analogiškų projektų įgyvendinimo, jei parama 
būtų skiriama ne kaip negrąžintina subsidija, bet kita forma: 
 

 
 

3.15.a. Ar įgyvendintumėte analogišką projektą, jei parama būtų skiriama ne kaip negrąžintina 

subsidija, bet kita forma (paskola, garantija, finansavimas per rizikos kapitalo fondus ir pan.)? 

 

Atstovaujamas sektorius 

Privatus sektorius Viešasis sektorius 

Taip 50,00 % 50,00 % 

Taip, priklauso nuo sąlygų 11,76 % 88,24 % 

Ne 18,37 % 81,63 % 

 

3.15.b. Ar įgyvendintumėte analogišką projektą, jei parama būtų skiriama ne kaip negrąžintina 
subsidija, bet kita forma (paskola, garantija, finansavimas per rizikos kapitalo fondus ir pan.)? 

Atstovaujamas sektorius Taip 
Taip, priklauso nuo 

sąlygų 
Ne 

Privatus sektorius 8,33 % 16,67 % 75,00 % 

Viešasis sektorius 1,79 % 26,79 % 71,43 % 
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22 paveikslas. Objektų pritaikomumas turizmui 

 

 

23 paveikslas. Priežastys, kurios lemia, kad objektas nėra visiškai pritaikytas turizmui 
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30 lentelė. Kitos priežastys, kurios lemia, kad objektas nėra visiškai pritaikytas turizmui. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Reikia papildomai pastatyti konferencijų ir pramogų centrą 

Nes vyksta projekto III etapas – rūmų vidaus rekonstrukcija, dėl to rūmų vidus laikinai uždarytas 

Didžioji dalis pilies komplekso pastatų dar nėra restauruoti ir rekonstruoti bei pritaikyti viešiesiems turizmo 
ir kultūros poreikiams 

Nesutvarkytos kitos poilsiavietės, atokvėpio aikštelės, esančios vandens turistinėje trasoje; nėra trasos 
ženklinimo; trūksta specializuotų informacinių leidinių 

Yra dar daug papildomų galimybių pritaikyti objektą, papildyti esamą infrastruktūrą papildoma 

Būtina įgyvendint II etapą 

Objektas yra kompleksinis (14 dvaro pastatų ir 80,0 ha parko su 20 tvenkinių teritorija), bet jam nėra 
skiriamas kompleksinis finansavimas 

Užutrakio dvaro sodyba yra kompleksinis objektas (pastatai ir parkas), tačiau jam neskiriamas 
kompleksinis finansavimas. 

 

24 paveikslas. Su projektu nesusijusios papildomos veiklos, kurias reikėtų įgyvendinti siekiant 

objektą visiškai pritaikyti turizmui: 
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31 lentelė. Papildomi objekto sutvarkymo, įrengimo ir pritaikymo darbai, kuriuos reikėtų įgyvendinti 

siekiant objektą visiškai pritaikyti turizmui: 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Viešojo transporto sutvarkymas ir pritaikymas lankytojams. 

Papildomų dviračių takų ir privažiuojamųjų kelių įrengimas bei sutvarkymas. 

Naktinio apšvietimo įrengimas. 

Įrengti kitas trasoje esančias poilsiavietes, atokvėpio aikšteles, atlikti trasos ženklinimą. 

Apsaugos priemonių (signalizacijos) įrengimas. 

Infoterminalų (infokioskų) įrengimas 

Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimui tinkamos infrastuktūros sukūrimas. 

Teritorijos pritaikymas masiniams teatro renginiams. 

Likusių (aplinkinių) pastatų restauravimo-rekonstravimo išorės ir vidaus įrengimo darbai; 

Mobilios lauko scenos įrengimas. 

Konferencijų ir pramogų centro sukūrimas. 

 

25 paveikslas. Techninės dokumentacijos parengtumas papildomoms veikloms vykdyti ir visiškam 

objekto pritaikymui: 
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26 paveikslas. Objekte teikiamos paslaugos: 

 

32 lentelė. Kitos objekte teikiamos paslaugos. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Ekskursijos, edukacinės programos 

Sveikatinimas 

Neteikiamos paslaugos 

Konferencinis turizmas 

Gido paslaugos 

Demonstruojamos tautinio paveldo edukacines programos. 

Veikia turizmo ir verslo informacijos centras bei Tauragės krašto muziejus 

Šiuo metu objektas dar neveikia, bus teikiamos informacijos, renginių organizavimo, objekto pažintinės 

paslaugos 

Mokslinė- švietėjiška veikla, edukacinės programos 

Jachtų ir mažųjų pramoginių laivų švartavimas, aptarnavimas 

Lauko skulptūrų muziejinės ekspozicijos lankymas, galerijoje rengiamų parodų ir kitų kultūrinių renginių 
lankymas, numatoma dailės studijos veikla. 
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Pažintinio turizmo 

Konferencijų 

Edukacinė, kultūrinė veikla: parodos, konferencijos, seminarai, koncertai 

Edukacinė veikla, kultūrinė veikla: parodos, seminarai, konferencijos, koncertai ir kt. 

Paslaugos neteikiamos 
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27 paveikslas. Turizmo objekto populiarinimui naudojamos rinkodaros priemonės: 

 

33 lentelė. Kitos turizmo objekto populiarinimui naudojamos rinkodaros priemonės. 

Projektų vykdytojų atsakymai 

Viešinimo stendas 

Bus naudojamos įrengus objektą ir jame pradėjus veiklą 

Įrengti 3 stendai, kuriuose patalpinta informacija apie lankytinas vietas 

Informacinis stendas 
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28 paveikslas. Turistų srauto objekte pokyčiai dėl projekto įgyvendinimo: 

 

 
 

29 paveikslas. Turistų metiniai srautai objekte prieš ir po projekto įgyvendinimo: 

 

 
  

52 % 

1 % 

47 % 

Turistų srautas išaugo

Turistų srautas sumažėjo

Dar per anksti vertinti
pokyčius

37,8 % 16,7 % 45,6 % 

30,3 % 

42,1 % 

39,3 % 

5,3 % 

12,4 % 
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20001 ir daugiau



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 138 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

138 
 

30 paveikslas. Vykdant projektą sukurtų naujų (tiesioginių) darbo vietų skaičius:  

 

 

 

34 lentelė. Naujų (tiesioginių) darbo vietų buvo sukurta vykdant projektą pagal įstaigą. 

Atstovaujama 

įstaiga 
Projekto kodas 

Sukurtų darbo vietų skaičius vykdant 

projektą 

Birštono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-007 0 

UAB „Doriteksas“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-028 14 

Varnių regioninio 

parko direkcija 
S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-001 0 

Vilniaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-006 8 

Kretingos muziejus VP3-1.3-ŪM-02-V-01-046 2 

Varėnos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-005 2 

Kretingos muziejus VP3-1.3-ŪM-02-V-03-003 0 

Birštono sav. 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-041 3 

UAB „Babilonas LT“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-027 11 

Žagarės regioninio 
parko direkcija 

S-VP3-1.3-ŪM-01-V-01-001 0 

Vilkaviškio rajono 
Suvalkijos 
(Sūduvos) kultūros 

centras 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-004 2 

44 % 

35 % 

8 % 

3 % 10 % 

Darbo vietų nesukurta

0,25 - 3

4 - 7

7 - 10

11 ir daugiau
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Sukurtų darbo vietų skaičius vykdant 

projektą 

VšĮ „Tytuvėnų 

piligrimų centras“ 
Nežinau 3 

Alytaus miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-03-V-01-003 0 

Kelmės rajono 

savivaldybė 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-004 2 

UAB „Anšilas“ VP2-2.1-ŪM-06-K-01-021 50 

Alytaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-001 0 

Alytaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-002 0 

VšĮ „Utenos 
kolegija“ 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-089 1 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-011 0 

Anykščių rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V 1 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-001 0 

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-51-001 2 

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-045 2 

Kauno rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-034 Kol kas naujų darbo vietų nėra sukurta. 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-004 0 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3ŪM-01-V-01-002 

68 moterys ir 48 vyrai, iš jų 47 visu etatu ir 1 
puse etato 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-014 

Planuojama sukurti 4 darbo vietas, po 2 vyrams 
ir moterims. 

Šilutės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-001 0 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Sukurtų darbo vietų skaičius vykdant 

projektą 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios aplinkos 

Kaune, Žemaičių g. 31B, 

tvarkymas. 

0 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-21-013 Dar tik bus sukurta. 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-006 0 

Molėtų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-91-004 0 

Molėtų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-91-013 0 

Telšių rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-001 2 

Plungės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-006 0 

Telšių rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-037 3 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-004 0 

Atostogų parkas - - 

VšĮ „Šv. Jokūbo 

kultūros centras“ 
VP3-1.3-ŪM-02-V-03-004 2 

Klaipėdos dramos 

teatras 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-002 Planuojama sukurti apie 20 naujų darbo vietų. 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-71-011 2 

UAB „Žemaitijos 
hidroenergija“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-01-017 4 

Valstybinio 
Kernavės kultūrinio 

rezervato direkcija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-011 Projektas dar neįgyvendintas. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-042 1 

Žemaičių dailės 
muziejus 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-012 1 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Sukurtų darbo vietų skaičius vykdant 

projektą 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-71-009 0 

VšĮ „Sakralus 

menas" 
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-003 

Projektas dar vykdomas, veikla neprasidėjo, 

darbo vietos dar nesukurtos. 

UAB „Ekspetra“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-098 5 

Žemaičių dailės 

muziejus 
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-003 2 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-71-008 0 

Skuodo rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-008 0 

VšĮ „Klaipėdos 
jachtklubas“ 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-016 
Sukurta 1 darbo vieta vykdant projektą, 

papildomai 2 darbo vietas pradėjus veiklą. 

VšĮ „Vilniaus 
Jeruzalės skulptūrų 

sodas“ 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-015 Numatyta sukurti 4 darbo vietas. 

Kauno IX forto 
muziejus 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-014 0 

Akmenės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-61-007 1 

Vilniaus 
universitetas 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-019 0 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-013 1 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-11-003 Nėra duomenų. 

Kauno rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-21-014 
Bus sukurta 1 darbo vieta (0,5 etato) po projekto 

įgyvendinimo. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-006 1 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-013 Dar nėra sukurta. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-008 Nėra duomenų. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-015 Nėra duomenų. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Sukurtų darbo vietų skaičius vykdant 

projektą 

UAB „Green Vilnius 

hotel“ 
VP3-1.3-ŪM-06-K-01-040 

Dėl sezoniškumo daromos įtakos naujai sukurtų 
darbo vietų darbuotojų skaičius svyruoja nuo 32 

iki 38. 

Klaipėdos rajono 

savivaldybė 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013 Nėra duomenų. 

Klaipėdos rajono 

savivaldybė 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013 0 

UAB „TOUREX“ VP3-1.3-ŪM-06-K-01-013 18 

UAB „Raminora", 
SPA Vilnius 

S-VP3-1.3-ŪM-06-K-01-020 10 

Valstybinė 
saugomų teritorijų 
tarnyba prie 
Aplinkos 

ministerijos 

S-VP3-1.3.-ŪM-01-V-01-017 1 

VšĮ „Ignalinos 
rajono turizmo 
informacijos 

centras“ 

S-BPD04-ERPF-3.4.2-01-
05/0424 

5 

UAB „Palangos 
konferencijų 

centras“ 
VP3-1.3-ŪM-06-K-02-048 4 

Bir6tono sporto 
centras 

Nr. S-VP3-1.3-ŪM-01-V-02-
004 

0 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-008 6 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 Dar nėra sukurta. 

Kupiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-51-002 2 

Jonavos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-008 1 

Marijampolės 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R Projektas dar neįgyvendintas. 

Šalčininkų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-03-002 Bus sukurtos 3 naujos darbo vietos. 

Elektrėnų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-03-V-01-002; 1 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-004 0 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas 
Sukurtų darbo vietų skaičius vykdant 

projektą 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-01-009 0 

Joniškio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-61-009; 

VP3-1.3-ŪM-05-R-61-014 
0,25 etato teritorijos priežiūrai 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 

administracija 
S-VP3-ŪM-05-R-91-007 1 

UAB „Verslo 
vertikalė“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-056 20 

Trakų istorinio 
nacionalinio parko 

direkcija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-008 5 

Trakų istorinio 
nacionalinio parko 

direkcija 
VP3-1.3-ŪM-02-04-006 Dar nėra sukurta. 

UAB „Paveldas“ Nėra 7 

Mažeikių rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-007 0 

Kretingos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-017 Dar nėra sukurta. 

Rietavo 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-044 2 
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35 lentelė. Dėl projekto vykdymo į objektą pritrauktų privačių investicijų apimtis 

Atstovaujama 

įstaiga 
Projekto kodas Pritrauktos privačios investicijos 

Birštono 
savivaldybės 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-007 
Projektas nėra baigtas, todėl dar anksti 

skaičiuoti pritrauktas privačias investicijas. 

UAB „Doriteksas“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-028 8,77 mln. litų 

Varnių regioninio 
parko direkcija 

S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-001 Nepritraukta. 

Vilniaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-006 Nepritraukta. 

Kretingos muziejus VP3-1.3-ŪM-02-V-01-046 Nepritraukta. 

Varėnos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-005 

Privačiomis lėšomis įrengtas nuotykių parkas 
PILDYK, tačiau nėra informacijos apie 

investicijų dydį. 

Kretingos muziejus VP3-1.3-ŪM-02-V-03-003 Nepritraukta. 

Birštono sav. 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-041 Nepritraukta. 

UAB "Babilonas LT" VP3-1.3-ŪM-06-K-02-027 2.87 mln. litų 

Žagarės regioninio 
parko direkcija 

S-VP3-1.3-ŪM-01-V-01-001 Nepritraukta. 

Vilkaviškio rajono 
Suvalkijos 
(Sūduvos) kultūros 

centras 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-004 Nepritraukta. 

VšĮ „Tytuvėnų 
piligrimų centras“ 

Nežinau Nepritraukta. 

Alytaus miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-03-V-01-003 - 

Kelmės rajono 

savivaldybė 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-004 

Į objektą privačių investicijų nebuvo, tačiau 
projektas paskatino investicijas aplinkinėse 

teritorijose. 

UAB „Anšilas“ VP2-2.1-ŪM-06-K-01-021 8 mln. litų. 

Alytaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-001 Nepritraukta. 

Alytaus rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-002 Nepritraukta. 

VšĮ „Utenos 
kolegija“ 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-089 5 proc. 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-011 Nepritraukta. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas Pritrauktos privačios investicijos 

Anykščių rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V Nepritraukta. 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-02-001 
Projekto įgyvendinimo metu privačios 

investicijos nebuvo pritrauktos, po projekto 

įgyvendinimo duomenų dar neturima. 

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-001 Nepritraukta. 

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-045 Nepritraukta. 

Kauno rajono 
savivaldyb4s 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-034 Planuojama, kad tai bus 100 tūkst. Lt 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-004 0,22 mln. litų. 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3ŪM-01-V-01-002 65,85 mln. Litų. 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-02-014 

Projekte nenumatyta pritraukti privačių 
investicijų. Tačiau pradėjus įgyvendinti projektą, 

suaktyvėjo domėjimasis parku ir numatoma 

galimybė pritraukti apie 11 mln. litų. 

Šilutės rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-001 20 000 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios aplinkos 

Kaune, Žemaičių g. 31B, 
tvarkymas. 

Nepritraukta. 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-013 Nepritraukta. 

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-006 Nepritraukta. 

Molėtų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-91-004 Nepritraukta. 

Molėtų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-91-013 Nepritraukta. 

Telšių rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-001 Nepritraukta. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas Pritrauktos privačios investicijos 

Plungės rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-006 Nepritraukta. 

Telšių rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-037 Nepritraukta. 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-004 apie 800 000 litų. 

Atostogų parkas - - 

VšĮ „Šv. Jokūbo 
kultūros centras“ 

VP3-1.3-ŪM-02-V-03-004 Nepritraukta. 

Klaipėdos dramos 
teatras 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-002 Nepritraukta. 

Pagėgių 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-71-011 Nėra informacijos. 

UAB „Žemaitijos 
hidroenergija“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-01-017 1,23 mln. litų. 

Valstybinio 
Kernavės kultūrinio 

rezervato direkcija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-011 Nepritraukta. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-042 Nepritraukta. 

Žemaičių dailės 
muziejus 

VP3-1.3-ŪM-02-V-02-012 Nepritraukta. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-71-009 Nepritraukta. 

VšĮ „Sakralus 

menas“ 
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-003 

Projekto įgyvendinimui ir projektu 
nefinansuotoms išlaidoms planuojama išleisti iki 

300 000 litų privačių lėšų. 

UAB „Ekspetra“ VP3-1.3-ŪM-06-K-02-098 3,03 mln. litų. 

Žemaičių dailės 

muziejus 
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-003 Nepritraukta. 

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-71-008 Nepritraukta. 

Skuodo rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-008 80 000 litų. 

VšĮ „Klaipėdos 
jachtklubas“ 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-016 Apie 3 mln. litų. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas Pritrauktos privačios investicijos 

VšĮ „Vilniaus 
Jeruzalės skulptūrų 

sodas“ 

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-015 
Vykdant atskirus projektus prašoma privačių 

rėmėjų paramos. 

Kauno IX forto 

muziejus 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-014 Nepritraukta. 

Akmenės rajono 
savivaldybės 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-61-007 Nepritraukta. 

Vilniaus 
universitetas 

VP3-1.3-ŪM-02-V-01-019 Nepritraukta. 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-013 

Pagal projekto finansavimo ir administravimo 
sutartį numatyta pritraukti ne mažiau kaip 

40 000 litų privačių investicijų. 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-11-003 Nepritraukta. 

Kauno rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-014 Nepritraukta. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-006 Nepritraukta. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-013 Nepritraukta. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-01-V-02-008 Nepritraukta. 

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-015 Nepritraukta. 

UAB „Green Vilnius 

hotel“ 
VP3-1.3-ŪM-06-K-01-040 Pritraukta 11,4 mln. litų. 

Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013 Nėra informacijos 

Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013 - 

UAB „TOUREX“ VP3-1.3-ŪM-06-K-01-013 2,25 mln. litų. 

UAB „Raminora“, 
SPA Vilnius 

S-VP3-1.3-ŪM-06-K-01-020 4,78 mln. litų. 

Valstybinė 
saugomų teritorijų 
tarnyba prie 
Aplinkos 

ministerijos 

S-VP3-1.3.-ŪM-01-V-01-017 Nepritraukta. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas Pritrauktos privačios investicijos 

VšĮ „Ignalinos 
rajono turizmo 
informacijos 

centras“ 

S-BPD04-ERPF-3.4.2-01-

05/0424 
- 

UAB „Palangos 
konferencijų 
centras“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-02-048 
Objektas dar nėra baigtas, tad galutinių 

duomenų nėra. 

Birštono sporto 
centras 

Nr. S-VP3-1.3-ŪM-01-V-02-
004 

Nepritraukta. 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-01-V-01-008 Numatoma pritraukti 300 000 litų. 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 Nenumatyta pritraukti. 

Kupiškio rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-002 Nepritraukta. 

Jonavos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-008 Nepritraukta. 

Marijampolės 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R Projektas dar neįgyvendintas. 

Šalčininkų rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-02-V-03-002 Nėra informacijos. 

Elektrėnų 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-03-V-01-002; Kol kas nepritraukta. 

Trakų rajono 
savivaldybės 
administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-01-004 Nėra informacijos. 

Trakų rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-009 Nepritraukta. 

Joniškio rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-61-009; 
VP3-1.3-ŪM-05-R-61-014 

- 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 

administracija 
S-VP3-ŪM-05-R-91-007 Nepritraukta. 

UAB „Verslo 
vertikalė“ 

VP3-1.3-ŪM-06-K-056 15 mln. litų. 

Trakų istorinio 
nacionalinio parko 

direkcija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-008 Nepritraukta. 
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Atstovaujama 
įstaiga 

Projekto kodas Pritrauktos privačios investicijos 

Trakų istorinio 
nacionalinio parko 

direkcija 

VP3-1.3-ŪM-02-04-006 Kol kas nepritraukta. 

UAB „Paveldas“ Nėra 10 000 litų. 

Mažeikių rajono 
savivaldybės 

administracija 

VP3-1.3-ŪM-05-R-81-007 Nepritraukta. 

Kretingos rajono 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-017 Nėra informacijos. 

Rietavo 
savivaldybės 

administracija 
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-044 

Per anksti spręsti, projektas dar nėra 
įgyvendintas. 
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4 priedas. TIC ir kelionių organizatorių apklausos rezultatai 

Turizmo informacijos centrų ir kelionių organizavimo paslaugas teikiančių įmonių apklausos tikslas 
buvo išsiaiškinti, kokie turizmo objektai patraukliausi turistams atskiruose regionuose, kokią įtaką 
turizmo objektų patrauklumui turėjo ES parama ir kokiems turizmo objektams turėtų būti skiriama 
ES parama ateityje. 

Apklausos metu buvo gautos 66 užpildytos anketos iš respondentų – turizmo informacijos centrų ir 
kelionių paslaugas teikiančių įmonių. Visi apklausoje dalyvavę respondentai apklausą užpildė po 
vieną kartą.  

 
31 paveikslas. Respondentų teikiamos paslaugos: 

 
 

 

36 lentelė. Kitos teikiamos paslaugos. 

Respondentų atsakymai 

Atvykstamasis turizmas 

Sveikatinimo, apgyvendinimo paslaugos 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 

Verslo informacija, konsultacijos 

Projektų, susijusių su turizmo sritimi įgyvendinimas 

 
 
  

58 % 

35 % 

7 % 

Turizmo informacija

Kelionių organizavimas

Kita
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32 paveikslas. Etnografinis regionas, kuriame vykdoma veikla: 

 
 
 
 
33 paveikslas. Patraukliausi turizmo produktai: 
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3.a. Kokie turizmo produktai regione turistams patraukliausi (galima pasirinkti 1 arba 2 atsakymo 
variantus)? 

 

Etnografinis regionas, kuriame vykdote veiklą: 

Aukštaitija Žemaitija Dzūkija Suvalkija 
Mažoji 

Lietuva 

Visa 

Lietuva 

Kultūrinis turizmas 33,33 % 17,65 % 9,80 % 3,92 % 7,84 % 27,45 % 

Sveikatos turizmas 37,50 % 12,50 % 25,00 % 0,00 % 12,50 % 12,50 % 

Aktyvaus poilsio turizmas 32,26 % 25,81 % 12,90 % 3,23 % 12,90 % 12,90 % 

Dalykinis (konferencijų) turizmas 45,45 % 0,00 % 27,27 % 0,00 % 0,00 % 27,27 % 

Kita (įvairių pramogų turizmas: 
teminiai parkai, masiniai sporto 

ar kultūriniai renginiai) 
53,33 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 20,00 % 

 
 
 
 

3.b.  Kokie turizmo produktai regione turistams patraukliausi (galima pasirinkti 1 arba 2 atsakymo 
variantus)? 

Etnografinis 
regionas, 

kuriame vykdote 

veiklą: 

Kultūrinis 
turizmas 

Sveikatos 
turizmas 

Aktyvaus 
poilsio turizmas 

Dalykinis 
(konferencijų) 

turizmas 
Kita 

Aukštaitija 39,53 % 6,98 % 23,26 % 11,63 % 18,60 % 

Žemaitija 47,37 % 5,26 % 42,11 % 0,00 % 5,26 % 

Dzūkija 33,33 % 13,33 % 26,67 % 20,00 % 6,67 % 

Suvalkija 50,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 

Mažoji Lietuva 40,00 % 10,00 % 40,00 % 0,00 % 10,00 % 

Visa Lietuva 56,00 % 4,00 % 16,00 % 12,00 % 12,00 % 
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34 paveikslas. Turizmo objektai, kurie pritraukia didžiausius turistų srautus: 

 
 
 
 
 
37 lentelė. Kiti turizmo objektai, kurie pritraukia didžiausius turistų srautus. 

Respondentų atsakymai 

Geležinkelio turizmas 

Prekybos centrai 

Pramogos vaikams 

Regioninis parkas 

Edukacinis pramoginis maršrutas „Alaus kelias“ 

Nuotykių parkas „Lokės pėda“ 

Sakralinio paveldo objektai 

Kulinarinis paveldas 

Pramogos 
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4.a. Kokie turizmo objektai regione pritraukia didžiausius turistų srautus (galima pasirinkti nuo 1 iki 3 
atsakymo variantų)? 

  

Etnografinis regionas, kuriame vykdote veiklą: 

Aukštaitija Žemaitija Dzūkija Suvalkija 
Mažoji 
Lietuva  

Visa 
Lietuva 

Kultūros paveldas 33,33 % 19,30 % 10,53 % 3,51 % 7,02 % 26,32 % 

Muziejai 35,29 % 17,65 % 11,76 % 5,88 % 5,88 % 23,53 % 

Dviračių trasos 18,18 % 18,18 % 9,09 % 9,09 % 27,27 % 18,18 % 

Paplūdimiai 41,67 % 8,33 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 

Vandens trasos 36,36 % 27,27 % 9,09 % 0,00 % 27,27 % 0,00 % 

Pramogų ir sporto arenos 57,14 % 0,00 % 14,29 % 14,29 % 0,00 % 14,29 % 

Hipodromai 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Golfo laukai 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Konferencijų centrai 50,00 % 0,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 

SPA ir sveikatingumas 28,57 % 7,14 % 21,43 % 0,00 % 0,00 % 42,86 % 

Kita (įrašyti) 44,44 % 22,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 
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4.b. Kokie turizmo objektai regione pritraukia didžiausius turistų srautus (galima pasirinkti nuo 1 iki 3 atsakymo variantų)? 

Etnografinis 
regionas, 
kuriame 

vykdote veiklą: 

Kultūros 
paveldas 

Muziejai 
Dviračių 
trasos 

Paplūdimiai 
Vandens 

trasos 

Pramogų ir 
sporto 

arenos 

Hipodro-
mai 

Golfo 
laukai 

Konferencijų 
centrai 

SPA ir 
sveikatingumas 

Kita 
(įrašyti) 

Aukštaitija 32,20 % 20,34 % 3,39 % 8,47 % 6,78 % 6,78 % 0,00 % 0,00 % 8,47 % 6,78 % 6,78 % 

Žemaitija 42,31 % 23,8 % 7,69 % 3,85 % 11,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,85 % 7,69 % 

Dzūkija 31,58 % 21,05 % 5,26 % 0,00 % 5,26 % 5,26 % 0,00 % 0,00 % 15,79 % 15,79 % 0,00 % 

Suvalkija 33,33 % 33,33 % 16,67 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Mažoji Lietuva 26,67 % 13,33 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Visa Lietuva 36,59 % 19,51 % 4,88 % 7,32 % 0,00 % 2,44 % 0,00 % 2,44 % 4,88 % 14,63 % 7,32 % 
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38 lentelė. Patraukliausi turizmo objektai turistams. 

Respondentų atsakymai 

Kadangi dirbame specifinėje srityje, tai mūsų turistus domina industrinis paveldas 

Vilniaus senamiestis, Trakų pilis 

Europos parkas Vilniuje, Plokštinės šaltojo karo muziejus, nieko itin patrauklaus Šiauliuose, Druskininkų 
sveikatingumo kompleksas, „MemelNord“ įtvirtinimai Giruliuose. 

Vandens parkai, SNOW arena, Grūto parkas, ONE parkas 

Konferencijų centrai, SPA 

Miestų senamiesčiai, atgimstantys dvarai, specializuoti muziejai, išskirtines pramogas vaikams siūlantys 
paslaugų tiekėjai 

Nidos kopos, Gintaro muziejus, Kauno senamiestis 

„Utenos“ alaus muziejus, Vytauto Valiušio keramikos muziejus, Alaušo ežeras, Senoji pašto stotis (Dailės 
mokykla), Dauniškio ežeras su fontanu. 

Rokiškio dvaro sodyba, Šv. Mato Rokiškio bažnyčia, Salų dvaras, Sartų regioninis parkas. 

Raudondvario dvaro sodyba, Kadagių slėnis, Zapyškio bažnyčia 

Žemaičių vyskupystės muziejus, Šv. Aleksandro ir Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios, Valančiaus darželis, 

Debesnų botaninis takas, Medvėgalio, Šatrijos, Sprūdės ir Lopaičių piliakalniai 

Panemunės pilis, Raudonės pilis, V.Grybo muziejus, Senovinės technikos muziejus, piliakalniai 

Europos parkas, Medininkų pilis, Vladislavo Sirokomlės muziejus, Liubavos malūnas, Čekoniškių kaimo 

verbų ir buities seklyčia 

Etnografinė J. Gižo sodyba-muziejus,  Drevernos naujoji prieplauka, „Svencelės sala“. 

Pajūrio regioninis parkas 

Gedimino pilies bokštas, Katedros aikštė, Genocido aukų muziejus, Pilies gatvė, Aušros Vartai 

Kryžių kalnas, Kurtuvėnų regioninis parkas. 

Biržų pilis, Lietuvoje ilgiausias pėsčiųjų tiltas per ežerą, karstinė įgriuva „Karvės ola“, maršrutas „Alaus 

kelias“ 

Olando kepurė, Dinozaurų parkas 

Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė - Rožinio 

slėpinių parkas Guronyse, Brazauskų namai-muziejus, Laukagalio akmuo, Padalių keltas per Nerį 

Nuotykių parkas „Lokės pėda“, sveikatinimo centras „Atgaiva Tau“, dviračių takai mieste . 

Trakų senamiestis, Salos pilis, Užutrakio dvaro ansamblis 

SPA centras, Lietuvos žiemos sporto centras, Aukštaitijos nacionalinis parkas su lankomais objektais, 
edukacinė šakočio kepimo programa (privatus verslo sektorius) 

Pranciškonų ordino vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčios pastatų 
ansamblis, 4 moterų vienuolynai, Kretingos muziejus ir Žiemos sodas, Japoniškas sodas „Samogitia“, 

Orvidų sodyba-muziejus, Salantų regioninio arko gamtos objektai. 

Palėvenės dominikonų vienuolynas (Palėvenės km), Kupiškio marios, Kupiškio Kristaus žengimo į dangų 
bažnyčia, dvarai (5 rajone) 

Pagramančio regioninis parkas, Taurų nuotykių parkas 

Šiluva, Lyduvėnų geležinkelio tiltas, Nemakščių technikos muziejus, Raseinių arešto namų kompleksas, 
Molavėnų piliakalnių kompleksas 

Veisiejų šviesos ir garso fontanas, Akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“, Rudaminos piliakalnis, 
Šv. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinė šventovė, Prelomčiškės piliakalnis, Veisiejų Šv. Jurgio 
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Respondentų atsakymai 

bažnyčia, Lazdijų krašto muziejus 

Žemaitijos nacionalinis parkas (Plateliai), Varnių regioninis parkas, Renavo dvaras, Tverai, Viekšniai, 
Ventos, Minijos, Dubysos ,Virvytės upės 

Plungės dvaro sodyba, Šaltojo karo muziejus, Platelių dvaro svirno muziejinės ekspozicijos. 

Krekenavos regioninis parkas, Stumbrynas 

Paežerių dvaras, Jono Basanavičiaus gimtinė, Vištyčio regioninis parkas 

Mažosios miesto puošmenos, Masčio ežero pakrantė, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra, žemaičių 
muziejus „Alka“, Žemaitijos kaimo muziejus, Žemaičių vyskupystės muziejus, Varnių regioninis parkas, 

Biržuvėnų dvaro sodyba. 

Pakruojo dvaras, Linkuvoje esantis karmelitų vienuolynas, Žeimelyje Žiemgalos muziejus. 

Smegduobių parkas, Pasvalio krašto muziejus, Girnų ir dubenuotųjų akmenų muziejus, Joniškėlio Karpių 
dvaras 

Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Asvejos regioninis parkas, Žalvario parkas, Molėtų krašto muziejaus 
padaliniai: Ežerų žvejybos muziejus, Alantos dvaro muziejus-galerija 

Gintaro muziejus 

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus Evangelikų reformatų bažnyčioje 

Vilniaus senamiesčio istoriniai-kultūriniai objektai 

Biržų krašto objektai, Anykščių regionas 

Kultūrinis paveldas (dvarai, sodybos), muziejai, gamtiniai ištekliai 

Žagarės miestas bendrai, kaip turintis didžiausią turistinį potencialą rajone: žagarės regioninis parkas, 
senojo miesto architektūra, kultūros paveldo objektai, rekreacinė zona. Joniškio mieste - Baltoji ir 

raudonoji sinagogos, Sidabrės poilsio zona. 

Poilsis prie jūros 

Bažnyčios, dvarai 

Kultūros paveldas 

Konferencinis turizmas 

Pakruojo dvaras, Zypliai, Raudondvaris, Varnių RP, Panemunės pilys, Naisiai, Žemaitijos dvarai  

Gamtos, istorijos, kultūros objektai. Taip pat  interaktyvi veikla ( duonos kepimas, degustavimai), 
etnokultūrinės kokybiškos programos 

Vandens parkas Druskininkuose, dviračių trasos 

Kelmės dvaras, Tytuvėnų vienuolynas, Kražių kolegija 

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Kelmės dvaras 

Gamtiniai 

Raganų eglė, Rambyno kalnas, Baltųjų gandrų kolonijos, Mažosios Lietuvos paveikslų sodas po atviru 
dangumi Bitėnuose 
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35 paveikslas. Lankytojų srautų į regione ES paramos lėšomis 2007-2013 m finansuotus 
objektus pokyčiai: 

64 % 

4 % 

32 % 

Padidėjo

Nepadidėjo

Trūksta duomenų
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36 paveikslas. 2007–2013 m. ES paramos turizmui panaudojimo atitiktis turistų poreikiams 
 

 

7.a. Ar 2007–2013 m. ES paramos turizmui panaudojimas atitinka turistų poreikius? 

  

Etnografinis regionas, kuriame vykdote veiklą: 

Aukštaitija Žemaitija Dzūkija Suvalkija 
Mažoji 

Lietuva  

Visa 

Lietuva 

Taip 25,00 % 16,67 % 25,00 % 4,17 % 8,33 % 20,83 % 

Ne 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 

Iš dalies 28,57 % 28,57 % 7,14 % 7,14 % 14,29 % 14,29 % 

Dar per anksti vertinti 50,00 % 16,67 % 4,17 % 0,00 % 0,00 % 29,17 % 

 

7.b. Ar 2007–2013 m. ES paramos turizmui panaudojimas atitinka turistų poreikius? 

Etnografinis 
regionas, kuriame 

vykdote veiklą: 
Taip Ne Iš dalies Dar per anksti vertinti 

Aukštaitija 25,00 % 8,33 % 16,67 % 50,00 % 

Žemaitija 33,33 % 0,00 % 33,33 % 33,33 % 

Dzūkija 75,00 % 0,00 % 12,50 % 12,50 % 

Suvalkija 50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 

Mažoji Lietuva 40,00 % 20,00 % 40,00 % 0,00 % 

Visa Lietuva 33,33 % 6,67 % 13,33 % 46,67 % 

 

37 % 

6 % 

21 % 

36 % 
Atitiko

Neatitiko

Iš dalies

Dar per anksti vertinti
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37 paveikslas. Respondentų nuomonė apie informacijos pakankamumą apie ES paramos 
lėšomis sutvarkytus objektus: 

 

8.a. Ar pakanka informacijos apie ES paramos lėšomis sutvarkytus objektus? 

  

Etnografinis regionas, kuriame vykdote veiklą: 

Aukštaitija Žemaitija Dzūkija Suvalkija 
Mažoji 

Lietuva  

Visa 

Lietuva 

Taip 41,30 % 23,91 % 15,22 % 4,35 % 8,70 % 6,52 % 

Ne 25,00 % 5,00 % 5,00 % 0,00 % 5,00 % 60,00 % 

 
 

8.b. Ar pakanka informacijos apie ES paramos lėšomis sutvarkytus objektus? 

Etnografinis regionas, kuriame 
vykdote veiklą: 

Taip Ne 

Aukštaitija 79,17 % 20,83 % 

Žemaitija 91,67 % 8,33 % 

Dzūkija 87,50 % 12,50 % 

Suvalkija 100,00 % 0,00 % 

Mažoji Lietuva 80,00 % 20,00 % 

Visa Lietuva 20,00 % 80,00 % 

  

70 % 

30 % 

Pakanka

Nepakanka
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38 paveikslas. Respondentų nuomonė apie veiklas, kurioms reikėtų skirti ES paramą, 
siekiant sustiprinti turizmo sektorių: 

 
 

9.a.  Kokioms veikloms ateityje reikėtų skirti ES paramą, siekiant sustiprinti turizmo sektorių (galima 
pasirinkti nuo 1 iki 3 atsakymo variantų)? 

  

Etnografinis regionas, kuriame vykdote veiklą: 

Aukštaitija Žemaitija Dzūkija Suvalkija 
Mažoji 
Lietuva  

Visa 
Lietuva 

Infrastruktūros gerinimas 38,18 % 20,00 % 10,91 % 3,64 % 9,09 % 18,18 % 

Pastatų vidaus įrengimo darbai 27,27 % 36,36 % 9,09 % 0,00 % 9,09 % 18,18 % 

Ekspozicijų gerinimas 33,33 % 26,67 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 20,00 % 

Paslaugų kokybės gerinimas 35,00 % 10,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 % 30,00 % 

Renginių organizavimas ir kita 

kultūrinė veikla 
47,62 % 19,05 % 4,76 % 0,00 % 4,76 % 23,81 % 

Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos 
kėlimas 

35,00 % 25,00 % 5,00 % 0,00 % 10,00 % 25,00 % 

Partnerystės ir bendradarbiavimo 
skatinimas 

40,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 10,00 % 40,00 % 

Turizmo rinkodaros priemonės 30,30 % 15,15 % 24,24 % 6,06 % 3,03 % 21,21 % 

Kita (įrašyti) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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9.b.  Kokioms veikloms ateityje reikėtų skirti ES paramą, siekiant sustiprinti turizmo sektorių (galima pasirinkti nuo 1 iki 3 atsakymo variantų)? 

Etnografinis 
regionas, 
kuriame 
vykdote 

veiklą: 

Infrastruktūros 
gerinimas 

Pastatų 
vidaus 

įrengimo 

darbai 

Ekspozicijų 
gerinimas 

Paslaugų 
kokybės 

gerinimas 

Renginių 
organizavimas ir 

kita kultūrinė 

veikla 

Žmogiškųjų 
išteklių 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Partnerystės ir 
bendradarbiavi

mo skatinimas 

Turizmo 
rinkodaros 

priemonės 

Kita 
(įrašyti) 

Aukštaitija 31,34 % 4,48 % 7,46 % 10,45 % 14,93 % 10,45 % 5,97 % 14,93 % 0,00 % 

Žemaitija 31,43 % 11,43 % 11,43 % 5,71 % 11,43 % 14,29 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 

Dzūkija 28,57 % 4,76 % 4,76 % 9,52 % 4,76 % 4,76 % 4,76 % 38,10 % 0,00 % 

Suvalkija 33,33 % 0,00 % 16,67 % 16,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 0,00 % 

Mažoji Lietuva 35,71 % 7,14 % 7,14 % 14,29 % 7,14 % 14,29 % 7,14 % 7,14 % 0,00 % 

Visa Lietuva 23,81 % 4,76 % 7,14 % 14,29 % 11,90 % 11,90 % 9,52 % 16,67 % 0,00 % 
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39 paveikslas. Turizmo objektai, kuriems ateityje reikėtų (nereikėtų) skirti ES paramos lėšų: 
 

 
39 lentelė. Kiti turizmo objektai, kuriems ateityje reikėtų skirti ES paramos lėšų. 

Respondentų atsakymai 

Nestandartinis turizmas: gamtos, industrinis, t.t. 

Edukacinės programos vaikams 

Viešbučiai 

Aktyvaus poilsio galimybių (objektų ir infrastruktūros) plėtrai 

 
40 lentelė. Kiti turizmo objektai, kuriems ateityje nereikėtų skirti ES paramos lėšų. 

Respondentų atsakymai 

Nutraukti finansavimą biurokratų kelionėms 

Nėra 

Nėra sričių kurios nereikėtu vienokios ar kitokios paramos 

Reikia visiems 
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10.a.  Kokiems turizmo objektams ateityje reikėtų skirti daugiau ES paramos lėšų (galima pasirinkti 
nuo 1 iki 3 atsakymo variantų)? 

  

Etnografinis regionas, kuriame vykdote veiklą: 

Aukštaitija Žemaitija Dzūkija Suvalkija 
Mažoji 

Lietuva  

Visa 

Lietuva 

Kultūros paveldas 37,21 % 13,95 % 13,95 % 2,33 % 9,30 % 23,26 % 

Muziejai 25,00 % 18,75 % 12,50 % 0,00 % 12,50 % 31,25 % 

Dviračių trasos 37,50 % 20,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 % 17,50 % 

Paplūdimiai 35,71 % 28,57 % 7,14 % 0,00 % 7,14 % 21,43 % 

Vandens trasos 35,00 % 25,00 % 0,00 % 5,00 % 15,00 % 20,00 % 

Pramogų ir sporto arenos 47,06 % 35,29 % 5,88 % 5,88 % 0,00 % 5,88 % 

Hipodromai 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Golfo laukai 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Konferencijų srautai 40,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 

SPA ir sveikatingumas 30,77 % 7,69 % 23,08 % 0,00 % 7,69 % 30,77 % 

Kita (įrašyti) 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 
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10.b. Kokiems turizmo objektams ateityje reikėtų skirti daugiau ES paramos lėšų (galima pasirinkti nuo 1 iki 3 atsakymo variantų)? 

Etnografinis 
regionas, 
kuriame 
vykdote 
veiklą: 

Kultūros 
paveldas 

Muziejai 
Dviračių 
trasos 

Paplūdimiai 
Vandens 

trasos 

Pramogų 
ir sporto 
arenos 

Hipodrom
ai 

Golfo 
laukai 

Konferencijų 
srautai 

SPA ir 
sveikatingumas 

Kita 
(įrašyti) 

Aukštaitija 24,24 % 6,06 % 22,73 % 7,58 % 10,61 % 12,12 % 0,00 % 1,52 % 6,06 % 6,06 % 3,03% 

Žemaitija 17,65 % 8,82 % 23,53 % 11,76 % 14,71 % 17,65 % 0,00 % 2,94 % 0,00 % 2,94 % 0,00% 

Dzūkija 31,58 % 10,53 % 21,05 % 5,26 % 0,00 % 5,26 % 0,00 % 0,00 % 10,53 % 15,79 % 0,00% 

Suvalkija 20,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 

Mažoji Lietuva 26,67 % 13,33 % 26,67 % 6,67 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,67 % 0,00% 

Visa Lietuva 25,00 % 12,50 % 17,50 % 7,50 % 10,00 % 2,50 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % 5,00% 
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41 lentelė. Respondentų išskirti objektai, kurie prisidėtų prie Lietuvos turizmo įvaizdžio 
gerinimo, jei būtų pritaikomi turizmui. 

Respondentų atsakymai 

Nemuno delta 

Kauno senamiestis 

Aukštaitijos nacionalinis parkas  

Rotušė 

Raudonės pilis 

Neringa 

Užpalių dvaras  

Dviračių takas Utena–Sudeikiai  

Jotaučių dvaras 

Salų dvaro  sodyba 

Kriaunų istorijos-etnografijos muziejus 

Onuškio dvaro griuvėsiai 

Dviračių takai, jungiantys Kauną ir Kauno rajoną 

Paplūdimiai Kulautuvoje ar Zapyškyje  

Slidinėjimo trasos 

Žemaičių vyskupystės muziejus 

Smalininkų senasis uostas 

Smalininkų buvusi geležinkelio stotis 

Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčia 

Nemėžio dvaras 

Neries regioninis parkas 

Kuršėnų dvaras 

Mingės kaimas 

Budelių piliakalnis 

Kaišiadorių muziejus 

Jonavos sinagoga 

Lentvario dvaras 

Ledo arena 

Palėvenės dvaro sodyba 

Palėvenės dominikonų vienuolynas  

Kupiškio marios  

Dviračių takai Pagramančio regioniniame parke 
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Respondentų atsakymai 

Lyduvėnų geležinkelio tiltas  

Čėkuvos dvaras 

Lazdijų r. sav. teritorijoje esantis gynybinis paveldas 

Papilės atodanga Ventos regioniniame parke 

Plinkšių dvaro rūmai 

Dviračių takas nuo Plungės iki Platelių  

Masčio ežeras 

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros bokštas 

Biržuvėnų dvaro malūnas 

Raubonių vilnų karšykla 

Videniškių vienuolynas 

Baltadvario bastioninė pilis 

Apytalaukio dvaro sodyba 

Sirutiškio dvaro sodyba 

Kalnaberžės dvaro sodyba 

Pavermenio dvaro sodyba 

Lančiūnavos dvaro sodyba 

Joniškio poilsio zona „Sidabrė“ 

Sinagogos kompleksas 

Saulės mūšio memorialinio kompleksas 

Žagarės dvaro rūmų pastatai ir parkas 

„Memel Nord“ ( Klaipėdos raj.) 

Vištyčio regioninis parkas 

Kauno zoologijos sodas 
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5 priedas. Turizmo srities planavimo dokumentų analizė 

Europos Komisijos komunikatas dėl naujos turizmo politikos 
Komisijos komunikate „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“ 
suformuota nauja turizmo veiksmų programa, kuri skirta konkurencingumui didinti ir darniam 
vystymuisi užtikrinti. Joje nurodoma, kad siekdama atlaikyti konkurenciją, Europa turi pasiūlyti 
ilgalaikių ir kokybiškų turizmo paslaugų, pabrėždama savo pranašumus – kraštovaizdžio 
įvairovę ir ištisą kultūros lobyną. Jį plėtojant būtina derinti ekonomikos augimą, darnų vystymąsi 
ir etinius aspektus. Turizmo sektorius susijęs su kultūros ir gamtos paveldu, tautų tradicijomis, 
šiuolaikine kultūra.  

Didinti ES turizmo konkurencingumą yra labai svarbu – tai prisideda prie sektoriaus dinamiško ir 
darnaus augimo. Siekiant šio tikslo reikėtų: 

► skatinti naujoves turizmo sektoriuje, 

► gerinti visų turizmo paslaugų kokybę, 

► tobulinti profesinius darbuotojų įgūdžius, 

► spręsti sezoniškumo problemą, 

► siūlyti įvairesnių paslaugų, 

► tikslinti statistinius turizmo duomenis ir analizę. 

Turizmo sektoriaus įtaka verslumo plėtrai labai didelė, nes daugelis turizmo įmonių yra 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Turizmas glaudžiai susijęs su amatais ir menais, kurie taip 
pat svarbūs saugant kultūros paveldą ir vystant vietos ekonomiką. 

Europos turizmo sektoriui keliami specifiniai uždaviniai, atsirandantys dėl tik jam būdingų 
savybių. Šie uždaviniai, visų pirma, yra susiję su vartojimo įpročiais (sezoniškumas, turistinės 
kelionės), o antra – su paslaugų modeliais (vertybių skalė ir lankytinos vietos). Įprasta, kad 
turizmo paslaugų poreikis būna labai didelis liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Sezoniškumas ne tik 
turi įtakos pajamų srautams, bet ir neleidžia optimaliai išnaudoti turimos infrastruktūros ir 
darbuotojų. 

Europos Sąjunga gali prisidėti įvairinant turizmo paslaugas, skatindama jų mainus Europoje. Šią 
užduotį gali palengvinti teminių produktų pripažinimas Europos mastu. Valstybių sąveika gali 
skatinti turizmą ir daryti jį patrauklesniu. Tai gali apimti labai įvairų paveldą:  

► kultūros paveldą (įskaitant ekskursijas po kultūros objektus), 

► šiuolaikinę kultūrinę veiklą, 

► saugomas gamtos vietoves, 

► sveikatos turizmą (įskaitant gydomąjį turizmą), 

► šviečiamąsias keliones, 

► gastronomiją ir vynininkystę, 

► istorinį turizmą, 

► sportinį turizmą, 

► religinį turizmą, 
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► agroturizmą ir kaimo turizmą 

► jūrų ir povandeninės kultūros paveldą, 

► pramoninį paveldą ar regiono ūkinę veiklą. 

Pastaraisiais metais buvo pradėtos tarpvalstybinės iniciatyvos – nutiestos Europos dviračių 
trasos arba sukurti piligriminių kelionių maršrutai (Via Francigena arba Santjago de 
Kompostelos kelias). Valstybėms būtų naudinga pripažinti ir įteisinti šias iniciatyvas Europos 
mastu, nes taip būtų užtikrintas jų tarptautinis pobūdis. Šis europinių iniciatyvų pripažinimas gali 
būti toks pat naudingas, kaip ir Europos kultūros sostinių iniciatyva, kuri yra ambicinga ir visoje 
Europoje žinoma kasmetinė kultūrinė programa, skatinanti vietos plėtrą ir turizmą. Šia patirtimi 
gali pasinaudoti ir „Natura 2000“ tinklui, kurį sudaro 17 proc. turizmo požiūriu vertingų Europos 
teritorijų, priklausantys regionai, jei bus laikomasi tų gamtos teritorijų apsaugos reikalavimų. 

Inovacijos ir naujos informacinės technologijos turi didelę reikšmę didinant turizmo pramonės 
konkurencingumą ir stiprinant mainus su kitais su turizmu susijusiais sektoriais. Įgyvendinant 
sąmoningumo ugdymo ir partnerystės iniciatyvas bei tinkamai naudojant įvairias nacionalines ir 
europines programas, reikėtų skatinti nacionalines turizmo organizacijas ir privačias įmones 
(ypač MVĮ) naudoti naujas technologijas. Taip pat būtina spartinti informacinės visuomenės 
priemonių ir paslaugų diegimą į turizmo veiklą, o turizmo sektoriaus suinteresuotosioms pusėms 
sudaryti sąlygas lengviau gauti finansavimą. 

Modernizuojant turizmo veiklą reikėtų stiprinti pastangas, dedamas sektoriaus darbuotojų 
profesiniams įgūdžiams gerinti, kad darbuotojai lengviau prisitaikytų prie naujų rinkos 
technologijų ir lūkesčių (pvz., sveikatos turizmo srityje) ir pagerėtų jų profesinis judrumas. Šie 
veiksmai yra ir strategijos „Europa 2020“ dalis (pvz., pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų kūrimo darbotvarkė“). 

Optimaliau išnaudodamos esamą turizmo infrastruktūrą ir darbuotojų gebėjimus ne sezono 
metu, įmonės galėtų dar geriau išnaudoti infrastruktūrą ir didinti našumą, turėdamos pastovesnį 
ir labiau motyvuotą personalą. Pirmas žingsnis šioje srityje – iniciatyva „CALYPSO12“, kuria 
siekiama kaupti gerąją valstybių narių patirtį. 

Taigi, naująja turizmo veiksmų programa siekiama skatinti turizmo paslaugų įvairovę, apimančią 
kultūros paveldą, šiuolaikinę kultūrinę veiklą, saugomas gamtos vietoves, sveikatos turizmą, 
šviečiamąsias keliones, gastronomiją, istorinį, sportinį ir religinį turizmą, agroturizmą ir kaimo 
turizmą, jūrų ir povandeninės kultūros paveldą, pramoninį paveldą ir regiono ūkinę veiklą. 
Siekdama padidinti konkurencingumą, Europa turi diegti naujoves turizmo pramonėje, tobulinti 
profesinius įgūdžius, gerinti turizmo sektoriaus socialines ir ekonomines žinias.  

Lietuvos turizmo planavimo dokumentų apžvalga 

Turistinių maršrutų sudarymui didžiausio turistinio potencialo teritorijose išanalizuoti pagrindiniai 
turizmo planavimo dokumentai:  

► LR bendrasis planas, 

► Nacionalinė turizmo plėtros 2010–2013 m. programa, 

► Autoturizmo trasų specialusis planas, 

► Vandens turizmo trasų specialusis planas, 

► Mokslinis tiriamasis darbas „Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausias 
turistines vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studija“. 
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LR bendrajame plane nustatyti rekreacinių teritorijų suformavimą lėmę veiksniai:  

► gamtinės aplinkos išteklių turtingumas, 

► kultūros paveldo turtingumas, 

► esamas rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis, 

► vietos gyventojų ekonominės galimybės, 

► aplinkos sveikumas, 

► aplinkos ekologinis atsparumas, 

► socialinės aplinkos saugumas, 

► rekreacinio aptarnavimo tradicijos. 

Pagal šiuos veiksnius LR bendrajame plane išskirta 40 rekreacinių išteklių arealų, kurių ribas 
daugiausiai lėmė rekreacinis gamtinės bei kultūrinės aplinkos turtingumas.  

Labai didelio potencialo rekreaciniai arealai: 

► pajūrio, 

► Vilniaus–Trakų, 

► Kauno–Jurbarko, 

Didelio potencialo rekreaciniai arealai: 

► Ignalinos–Molėtų, 

► Alytaus–Druskininkų, 

► Anykščių–Ukmergės, 

► Plungės–Telšių, 

► Vilkaviškio–Vištyčio. 

Vidutinio potencialo rekreaciniai arealai, sudarantys regioninės reikšmės rekreacines sistemas, 
yra šie: Dubingių, Aukštadvario–Daugų, Dusetų–Zarasų, Lazdijų–Veisiejų, Švenčionių, Biržų–
Pasvalio, Šiaulių–Raseinių, Gargždų–Skuodo, Pagėgių–Šilutės. 

Gana mažo ir mažo potencialo rekreaciniai arealai, sudarantys lokalinės svarbos rekreacines 
sistemas, yra šie: Jonavos–Elektrėnų, Varėnos–Rūdiškių, Rokiškio–Utenos, Dūkšto–Visagino, 
Kazlų Rūdos–Lekėčių, Pabradės, Dieveniškių, Kėdainių–Panevėžio, Akmenės–Žagarės, 
Kretingos, Lavoriškių–Medininkų, Rietavo–Tauragės, Marijampolės–Šakių, Pandėlio–
Vabalninko, Joniškio–Pakruojo, Ramygalos–Šėtos, Dotnuvos–Radviliškio, Kuršėnų–Mažeikių, 
Eržvilko–Kražių, Žemaičių Naumiesčio, Adutiškio–Tverečiaus, Eišiškių–Šalčininkų, Širvintų. 

Gydomosios rekreacijos plėtojimo tikslu yra numatoma išplėsti kurortinių vietovių tinklą įtraukiant 
į jį vietoves, turinčias šiam tikslui didelį gamtinių kurortologinių išteklių potencialą: Anykščius, 
Aukštadvarį, Juodkrantę, Likėnus, Salantus, Smalininkus, Zarasus. Didžiausią rekreacijos 
plėtojimo potencialą turi miestai kurortai: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. 

Bendrajame plane nurodoma, kad Lietuva nepriklauso pažintinio turizmo požiūriu ypač 
patrauklioms šalims, todėl mūsų šaliai yra privalomas apgalvotas ir racionalus turimų pažintinio 
(kultūrinio ir ekologinio) turizmo išteklių naudojimas, sisteminiais principais pagrįsta jų 
tarptautinė rinkodara. Prioritetinių nacionalinės svarbos specializuoto pažintinio turizmo trasų 
sistemą sudaro: 
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► nacionalinis kultūrinio turizmo maršrutas – „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“, 

► regioniniai gamtinio ir kultūrinio pobūdžio valstybinių parkų žiedai: „Aukštaitijos parkų 
žiedas“, „Dzūkijos parkų žiedas”, „Žemaitijos parkų žiedas”, „Suvalkijos žiedas”, „Pajūrio 
parkų žiedas” ir „Vidurio Lietuvos parkų žiedas”, 

► „Eurovelo“ sistemos trasų koridoriai Nr. 10 ir Nr. 11, 

► tarptautinis Nemuno vandens kelias. 

Rekreacinėms teritorijoms nustatyti prioritetai: 

► plėtoti rekreacinį Pajūrio regioną, kuriant vidutinio ir aukšto lygio apgyvendinimo 
infrastruktūrą ir poilsio bei pramogų bazę, nepriklausančią nuo sezonų įtakos ir 
didinančią trauką, 

► stiprinti kitus svarbiausius nacionalinės svarbos rekreacinius arealus: Vilniaus–Trakų, 
Kauno–Jurbarko, Ignalinos–Molėtų, Alytaus–Druskininkų, Anykščių–Ukmergės, 
Plungės–Telšių, Vilkaviškio–Vištyčio, tarp jų nacionalinių ir regioninių parkų teritorijas, 
atnaujinant esamus poilsio namus ir sukuriant kempingų tinklą, plėtojant poilsį kaime bei 
pramogų paslaugas, 

► plėtoti nacionalinės svarbos rekreacinio aptarnavimo centrus: Vilnių, Kauną, Klaipėdą, 
Palangą, Druskininkus, plėtojant apgyvendinimo paslaugų pasirinkimą, sukuriant 
infrastruktūrą tarptautiniams renginiams, poilsiui bei pramogoms ir galimybes turizmui 
priemiesčiuose organizuoti, 

► plėtoti turizmo ir poilsio centrus, tam palankias sąlygas turinčiuose nedideliuose 
miestuose: Anykščiuose, Trakuose, Molėtuose, Ignalinoje, Zarasuose, Veisiejuose, 
Varniuose, 

► kokybiškai stiprinti Lietuvos kurortus ir jų pajėgumą varžytis, atgaivinti Birštono kurortą, 

► sukurti regionines rekreacijos (turizmo) plėtros organizacijas bei informacijos centrus, 

► plėtoti infrastruktūrą nacionalinio kultūrinio turizmo maršruto – „Lietuvos istorijos ir 
kultūros vėrinys“ atkarpoje nuo Vilniaus iki Klaipėdos, Pajūrio zonoje nuo Klaipėdos iki 
Nidos ir Šventosios, 

► įrengti numatytus reprezentacinius valstybinių parkų žiedus Aukštaitijos, Dzūkijos bei 
Žemaitijos regionuose, 

► įrengti „Eurovelo“ sistemos trasą „Baltijos takas“, 

► plėtoti „Via Baltica“ magistralės autoturistinę infrastruktūrą.  

Bendrajame plane numatyti turizmo prioritetai įgyvendinti tik iš dalies: išvystyti nacionalinės 
svarbos rekreaciniai aptarnavimo centrai (Vilnius, Druskininkai, Palanga), atgaivintas Birštono 
kurortas, įrengta „EuroVelo“ 10 dviračių trasa. Tačiau didžiąja dalimi nepasiekti rezultatai – 
nesumažintas sezoniškumas pajūrio regione, nesukurtas kempingų tinklas, neišvystyta 
autoturizmo trasų ir „EuroVelo“ 11 dviračių turizmo trasos infrastruktūra.  

Nacionalinė turizmo plėtros 2010–2013 m. programa (toliau – NTPP) – tai turizmo sektoriaus 
planavimo dokumentas, kuriame įvertintos šalies turizmo raidos tendencijos ir, vadovaujantis 
nacionaliniais, regioniniais ir kitais turizmo sektoriaus strateginiais planavimo dokumentais, 
atlikta turizmo plėtros galimybių ir turizmo sektoriaus būklės analizė, numatyti Lietuvos turizmo 
plėtros ir investicijų į turizmą prioritetai bei priemonės nustatytiems uždaviniams įgyvendinti.  
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NTPP išskirti 7 prioritetiniai turizmo plėtros regionai (teritorijos), kurie suformuoti atsižvelgiant į 
gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių išskirtinumą bei gausą: 

► Pajūrio, 

► Žemaitijos aukštumų, 

► Nemuno žemupio, 

► Rytų Aukštaitijos ežerų, 

► Vilniaus, 

► Pietų Dzūkijos miškų, 

► kurortų ir kurortinių teritorijų. 

40 paveikslas. Prioritetiniai turizmo plėtros regionai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

NTPP nurodoma, kad atsižvelgiant į šalies turizmo galimybes ir rinkose vyraujančias paklausos 
tendencijas bei prioritetus, Lietuva pajėgi konkuruoti su šiais turizmo produktais: 

► kultūrinio turizmo, kurį sudaro kultūros paveldo objektų ar miestų lankymas, 

► sveikatos turizmo, kurį sudaro sveikatinimo ir sveikatingumo turizmo rūšys, 

► aktyvaus poilsio, kurį sudaro dviračių, vandens, žygių, žvejybos, medžioklės bei 
ekologinio (pažintinio) turizmo rūšys, 

► dalykinio (konferencijų) turizmo, kurį sudaro dalykinio turizmo, susitikimų, konferencijų, 
skatinamųjų kelionių turizmo rūšys. 

Šie turizmo produktai yra patraukliausi tiek vietiniams, tiek užsienio turistams ne tik Lietuvoje, 
bet ir Europos rinkoje. Todėl šių produktų plėtojimo perspektyvos turi būti labiau siejamos su 
atskirų rinkų paklausos ypatumais, t.y. turistų poreikiais ir galimybėmis, kur kas geriau 
panaudojant turimas paslaugas ir išteklius.  
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Kultūrinio turizmo prioritetas numatytas Vilniaus, Nemuno žemupio, pajūrio ir Žemaitijos 
aukštumų regione, sveikatos turizmo – pajūrio, Nemuno žemupio, Vilniaus, Pietų Dzūkijos 
miškų regionuose, Anykščiuose ir Birštone, konferencijų – Vilniaus regione, aktyvaus poilsio – 
visuose prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose.  

NTPP išskirti viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimo prioritetiniai kriterijai, kuriais siekiama 
didesnio turizmo veiklos veiksmingumo: 

► objektas yra nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentų (vandens turizmo trasų, 
autoturizmo trasų ar kitų) sprendinys, 

► skatina kompleksišką turizmo traukos vietovės ir regiono plėtrą, o sukurtos naujos ar 
išplėstos turizmo veiklos rūšys pritraukia papildomą turistų ir lankytojų srautą, 

► skatina verslą plėtoti turizmo paslaugas ir kurti naujas darbo vietas ar didina esamų 
užimtumą (ypač ne sezono metu). 

NTPP akcentuojama, kad turizmo produktus dažniausiai papildo įvairių pramogų turizmas: 
laisvalaikio poreikių tenkinimas pramogaujant tam tikslui skirtuose objektuose, dalyvaujant 
masiniuose sporto ar kultūriniuose renginiuose. Pramogų turizmo produktų plėtojimas yra viena 
veiksmingiausių priemonių turizmo vietovių konkurencingumui didinti, sezoniškumui mažinti, 
kelionės trukmei prailginti ir paslaugų verslo sąlygoms gerinti. 

Valstybės ir savivaldybių funkcija – parengti planavimo dokumentus ir įgyvendinti viešosios 
turizmo infrastruktūros plėtros projektus (kultūros paveldo objektų sutvarkymas, vandens, 
dviračių ir autoturizmo trasų įrengimas), verslo funkcijos – vystyti turizmo paslaugų 
(apgyvendinimas, maitinimas) ir pramogų infrastruktūrą.  

Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiuoju planu suformuotas didelį kultūrinį ir 
rekreacinį potencialą turinčių autoturizmo trasų tinklas, tai yra, išplėtoti jose viešąją turizmo 
infrastruktūrą, taip sudarant palankias sąlygas Lietuvos ir užsienio turistams, keliauti 
automobiliais. Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiajame plane nustatyti šie prioritetinių 
lankytinų objektų parinkimo kriterijai: 

► objektai ar vietovės įtrauktos į UNESCO paveldo objektų sąrašą, 

► valstybės saugomi kultūros ir technikos paveldo objektai,  

► senamiesčiai, 

► dvarų sodybos, kuriose turėtų būti įsikūrę muziejai ar ekspozicijos, 

► gamtos paminklai, 

► muziejai, 

► Europos ir Lietuvos kultūrai reikšmingų asmenybių memorialiniai kompleksai, 

► reikšmingų Europai ir Lietuvai istorinių įvykių vietos, 

► geografinis taškas, svarbus Europai ir Lietuvai, 

► tradicinių amatų centrai, kuriuose galima nuolat stebėti veiklą, 

► vietovės arba gamtiniai kompleksai, kurie atspindi išskirtines Lietuvos kraštovaizdžio 
arba gyvūnijos, augalijos ypatybes, 

► Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai. 
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Nacionalinio lygmens autoturizmo trasų specialiajame plane suformuota 10 nacionalinių 
autoturizmo trasų, reprezentuojančių Lietuvos istorijos, kultūros paveldo, kraštovaizdžio, 
archeologinius ir kitus objektus: 

► Nemuno kelias (Veisiejai – Druskininkai – Merkinė – Alytus – Birštonas – Rumšiškės – 
Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Rusnė), tai trasa reprezentuojanti panemunių kultūros, 
istorijos ir kraštovaizdžio įvairovę (nuo Dzūkijos miškų iki Mažosios Lietuvos), 

► Kuršių kelias (Šilutė – Klaipėda – Palanga – Senoji Įpiltis – Skuodas – Barstyčiai) 
reprezentuoja išlikusius Kuršių istorijos ir kultūros reliktus, 

► Gintaro kelias (Neringa – Klaipėda – Palanga – Šventoji) reprezentuoja Lietuvos pajūrio 
kraštovaizdžio įvairovę, gintaro gavybos ir apdirbimo istoriją, 

► Jono Pauliaus II piligrimų kelias (Marijampolė – Pivašiūnai – Trakai – Vilnius – Kaunas – 
Šiluva – Tytuvėnai – Žemaičių Kalvarija – Šiauliai – Kryžių kalnas), 

► Žemaitijos keliai (Palanga – Kretinga – Plungė – Telšiai – Varniai – Kaltinėnai – Kražiai – 
Kelmė – Kurtuvėnai arba Tytuvėnai – Šiluva – Raseiniai) reprezentuoja Žemaitijos 
istoriją, kultūrą ir kraštovaizdžio įvairovę, 

► Via Hanseatica trasa (Bitėnai – Tauragė – Skaudvilė – Kelmė – Šiauliai – Joniškis – 
Žagarė) reprezentuoja Lietuvą tarptautinėje turizmo trasoje VIA Hanziatica, 

► Vidurio Lietuvos kelias (Kaunas – Babtai – Kėdainiai – Krekenava – Panevėžys – 
Pasvalys – Biržai – arba Pakruojis – Šeduva – Radviliškis – Šiauliai) reprezentuoja 
Nevėžio slėnių ir agrarinį vidurio Lietuvos kraštovaizdį (malūnai, miestelių tinklas, 
turgavietės ir kt.), 

► Sūduvos keliai (Jurbarkas – Šakiai – Lukšiai – Kudirkos Naumiestis – Vilkaviškis – 
Virbalis – Vištytis – Marijampolė – Žuvintas – Prienai – Birštonas) reprezentuoja 
Sūduvos lygumų agrarinį ir Šešulės slėnių kraštovaizdį, savasties suvokimo istoriją (J. 
Basanavičiaus gimtinė, V. Kudirkos veikla ir kt.), 

► Keturių sostinių kelias (Medininkai – Vilnius – Trakai – Kernavė – Kaunas) trasa 
reprezentuoja Lietuvos valstybės kūrybos ir miestų statybos istoriją, 

► Aukštaitijos keliai (Vilnius – Molėtai – Ignalina – Dūkštas (Zarasai) – Dusetos – Rokiškis 
– Kupiškis – Anykščiai – Ukmergė – Molėtai) trasa reprezentuoja kalvotus ir ežeringus 
Aukštaitijos kraštovaizdžius, gamtinę įvairovę ir poilsį gamtoje. 

Visos pasiūlytos nacionalinio autoturizmo trasos formuoja nuoseklų trasų tinklą, apimantį visus 
Lietuvos regionus, didžiausio rekreacinio potencialo vietoves, atveriančias keliavimo galimybes 
ir prieigą prie turizmo išteklių Lietuvos ir užsienio turistams, keliaujantiems automobiliais.  

Vienas geriausių pavyzdžių – Jono Pauliaus II piligrimų kelias, kurio įgyvendinimui buvo 
parengta Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo 
reikmėms 2007–2013 m. programa. Valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis 
sutvarkyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai (Pažaislio vienuolynas, Trakų bažnyčia, Kryžių 
kalnas, Tytuvėnų vienuolynas), išliestas turistinis vadovas.  

Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiuoju planu suformuotas vientisas vandens 
turizmo trasų tinklas Lietuvoje, kuris jungia pavienes savarankiškai nacionaliniuose ir 
regioniniuose parkuose susiformavusias turistines trasas, tokiu būdu poilsiautojams bus 
sudarytos galimybės rinktis įvairios trukmės ir sudėtingumo maršrutus, o turimi vandens ištekliai 
bus tikslingai išnaudojami vietiniam ir atvykstamajam turizmui skatinti. 
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41 paveikslas. Nacionalinės vandens turizmo trasos 

 

Šaltinis: Nacionalinis vandens turizmo trasų specialusis planas 

 

Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiajame plane išskirtos 8 nacionalinės reikšmės 
vandens turistinės trasos, kurių bendras ilgis – 1858 km: 

► Merkio ir Ūlos, 

► Aukštaitijos nacionalinio parko ir Žeimenos, 

► Neries, 

► Minijos, 

► Jūros, 

► Šventosios, 

► Nemuno, 

► Dubysos.  

Specialiajame plane pažymima, kad vandens turizmo trasų infrastruktūrą sudaro turistinės 
trasos, poilsio ir nakvynės vietos (atokvėpio vietos, poilsiavietės, stovyklavietės, kempingai, 
automobilių stovėjimo vietos, prieplaukos), taip pat trasų ženklinimas vietovėje (stendai, 
ženklai).  

Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas sudaro 
galimybes pagerinti ir išplėsti vandens turizmo viešąją infrastruktūrą. Didžioji dalis nacionalinių 
vandens turizmo trasų (ar jų atkarpos) patenka į prioritetinius turizmo plėtros regionus, išskyrus 
Jūros, Dubysos ir Žeimenos vandens turizmo trasas. 

Šiuo metu įgyvendinta tik labai nedidelė dalis vandens turizmo trasų specialiojo plano 
sprendinių: įrengtos prieplaukos Nemuno upėje, įgyvendinta Jūros ir Dubysos upių vandens 

http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Turizmas/issidestymas pagal apskritis_vandens turizmas.jpg
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turizmo trasų dalis, įrengta vandens turizmo trasų infrastruktūra Aukštaitijos nacionaliniame 
parke. 

Moksliniame tiriamajame darbe „Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant 
didžiausias turistinės traukos vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studija“ pateiktas 
Lietuvos turizmo potencialo teritorinis vertinimas, nustatytos didžiausios turistinės traukos 
vietovės ir jų turistinio potencialo panaudojimo prioritetai. Studijoje sukurta vietovių turizmo 
potencialo vertinimo metodika ir kriterijai, kuriais remiantis įvertintas Lietuvos vietovių turistinis 
patrauklumas ir turizmo išvystymo lygis.  

Šiame darbe pateiktas savivaldybių pozicionavimas pagal turistinį potencialą (išteklius) ir 
turizmo išvystymo lygį. Remiantis šios studijos išvadomis, didžiausią turistinį potencialą turinčių 
vietovių grupė yra vienoda tiek bendru, tiek vietinio arba tarptautinio turizmo požiūriu: 

► Lietuvos kurortai (Neringa, Palanga, Druskininkai ir Birštonas), 

► Lietuvos didmiesčiai (Vilnius, Kaunas ir Klaipėda), kuriuose yra didžiausia lankytinų 
objektų sankaupa ir kurie vertintini kaip kompleksinių turizmo paslaugų ir infrastruktūros 
centrai. 

Vidutinio turistinio potencialo grupę vietinio turizmo požiūriu sudaro 18 (30 %) vietovių, 
tarptautinio turizmo požiūriu – 19. Unikalus savo istorine ir kultūrine verte Trakų rajonas šioje 
grupėje užsienio turistams yra patraukliausias. Vietos turistams patrauklesni yra miškingi ir 
ežeringi rajonai, kurie sietini su rekreacija ir poilsiu gamtoje – Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonai 
lenkia Trakų rajoną vietinio turizmo požiūriu. Užsienio turistams papildomai patrauklūs yra 
Kauno ir Vilniaus rajonai. Geografiniu požiūriu vidutinio turizmo potencialo vietovės grupuojasi į 
keturis regionus: šiaurės rytų (Utenos, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių, Molėtų, Anykščių rajonai), 
pietryčių (Trakų, Varėnos, Lazdijų, Kauno rajonai ir Alytaus miestas), vakarų (Šilutės ir 
Klaipėdos rajonai) ir šiaurės vakarų (Plungės, Telšių ir Šiaulių rajonai). Vidutinio potencialo 
vietovių grupei tikslinga skirti didžiausią dėmesį formuojant valstybinę turizmo plėtros politiką 
nepamirštant regionalumo aspekto. 

 

Apibendrinimas. Turizmo planavimo dokumentų analizė parodė, kad: 

► Prioritetiniai turizmo regionai (sutampa Bendrojo plano ir NTPP prioritetai): pajūrio, 
Vilniaus–Trakų, Kauno–Jurbarko, Ignalinos–Molėtų, Plungės–Telšių, 

► Didžiausio turistinio potencialo miestai kurortai (sutampa Bendrojo plano ir NTPP 
prioritetai): Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga, Anykščiai, Zarasai, 

► Pagrindinės turizmo traukos vietovės46 – Neringa, Palanga, Druskininkai, Birštonas, 
Vilnius, Klaipėda ir Kaunas, 

► ES ir nacionaliniu lygiu iškirta teminių produktų svarba (parkai, piligrimystė, dviračių 
trasos ir kt.). 

  

                                              
46

 Pagal mokslinį tiriamąjį darbą „Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausias turistinės traukos 
vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studija“. 
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6 priedas. Kultūrinis turizmas: planavimo prioritetai, ištekliai 
ir ES parama 

Kultūrinis turizmas – keliavimas turint tikslą pažinti kultūrinę aplinką, įskaitant kraštovaizdžius, 
kultūros ir gamtos paveldą, tradicijas, išskirtinį vietos gyvenimo būdą, įvykius ir kultūros 
renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus. 

Kultūrinis turizmas yra svarbiausias stimulas ir galimybė išlaikyti didžiulę istorinę ir meninę vertę 
turinčius paveldo objektus, todėl jie turi būti pritaikyti lankymui (sukuriama reikiama aplinkos ir 
eksponavimo infrastruktūra), juose turi būti teikiamos turizmo paslaugos ir geriau tenkinami 
keliautojų poreikiai. 

Pagrindinis nacionalinės reikšmės turistinių maršrutų formavimo pagrindas – rekreaciniai ir 
kultūros paveldo teritoriniai arealai, kuriuose gausu gamtos, archeologijos, architektūros ir 
urbanistikos paveldo vertybių, istorinių miestų senamiesčių. Kultūros paveldo pritaikymas 
turizmui bei viešiesiems poreikiams sudaro sąlygas organizuoti kultūrinio turizmo, dalykinio 
turizmo, poilsio veiklą ir skatina regionų plėtrą. Kultūros paveldo objektai, pritaikyti turizmui, 
sukuria turistų traukos centrus, sudaro sąlygas laisvalaikio praleidimui, juose organizuojami 
renginiai didina regionų ir Lietuvos turistinį patrauklumą, formuoja turistų srautus. 

 

Kultūros paveldo teritorijos 

Vertinant kultūrinio turizmo išteklius ir sudarant nacionalinės reikšmės kultūrinius turistinius 
maršrutus, analizuojami pagrindiniai turizmo planavimo dokumentai:  

► LR bendrasis planas, 

► Nacionalinė turizmo plėtros 2010–2013 m. programa, 

► Autoturizmo trasų specialusis planas. 

LR bendrajame plane nurodoma, kad nekilnojamosios kultūros vertybės, sudarančios šalies 
funkcinę kraštotvarkinę kultūros paveldo struktūrą, yra bendrosios kraštovaizdžio formavimo 
politikos objektas.  

Svarbiausi veiksniai, darantys įtaką tokios tvarkymo politikos formavimui, LR teritorijos 
bendrajame plane yra laikomi: 

► ypatingą reikšmę kraštovaizdžio vizualinėje struktūroje turinčių nekilnojamųjų kultūros 
vertybių vertė ir teritorinė sklaida, 

► kultūros paveldo vertybių ir jų rūšių apsaugos teritoriniai prioritetai, 

► istoriškai susiklosčiusių kultūrinio kraštovaizdžio erdvinių struktūrų išlikimas, 

► architektūros paveldo regioniniai savitumai, 

► konkrečių kultūros paveldo objektų vertė. 

Kultūros vertybių vertė ir sklaida diferencijuoja kultūros paveldo tvarkymo politikos teritorinį 
intensyvumą. Remiantis archeologijos paveldo (piliakalniai ir senovės gyvenvietės), taip pat 
architektūros ir urbanistikos paveldo (pilys, bažnyčios, vienuolynai, dvarų paveldas, etnografiniai 
kaimai) verte ir išsidėstymu, rekomenduota per 120 kraštovaizdžio tvarkymo politikos požiūriu 
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reikšmingų kultūros vertybių teritorinių arealų. Išsaugojimo ir panaudojimo požiūriu ypač 
reikšmingos vertybės yra istoriniai miestų senamiesčiai (tarp jų – urbanistiniai paminklai). 

Išskirti ypač svarbūs nacionalinės reikšmės arealai: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kernavės, 
Trakų, Anykščių, Šiaulių, Birštono, Merkinės, Druskininkų–Marcinkonių, Palūšės–Tauragnų, 
Kretuono, Švenčionių, Panemunių, Dubysos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio, Platelių, 
Salantų, Kuršių nerijos, Varnių, Tytuvėnų, Daugyvenės, Biržų, Žagarės, Rusnės, Rambyno, 
Ukmergės, Kėdainių ir kt. 

LR bendrasis planas rekomenduoja ypatingą planavimo nuostatą – kultūros paveldo erdvinio 
stuburo išskyrimą. Tai vientisa funkcinė teritorinė struktūra, išreiškianti istorinio paveldo erdvinio 
dominavimo zoną – savotišką šalies valstybingumo centrų bei ašių junginį, kurio tąsos kryptys 
žymios ir už dabartinių Lietuvos ribų. 

42 paveikslas. Kultūros paveldo teritorijos 

 

Šaltinis: LR bendrasis planas  

Pagal pateiktų kultūros vertybių vertės ir koncentracijos arealų tipų teritorinį išsidėstymą šalies 
teritorijoje nustatyti penki istorijos paveldo dominavimo regionai:  

► Vilniaus regionas – pagrindinis istorinis krūvis tenka istorinių Lietuvos sostinių – 
Kernavės, Trakų, Vilniaus – archeologiniams bei memorialiniams kompleksams, taip pat 
Dubingių–Širvintų memorialiniam ruožui, 

► Panemunių regionas – pagrindinis istorinis krūvis tenka Liškiavos, Merkinės, Alytaus, 
Punios, Pyplių, Seredžiaus ir Veliuonos piliakalniams, Panemunės dvarams ir pilims bei 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 179 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

 
 

laikinosios sostinės titulą turinčiam Kaunui, taip pat Padubysių archeologiniam 
memorialiniam kompleksui, 

► Vidurio ir Šiaurės Vakarų Žemaitijos regionas – istorinis krūvis gana sudėtingas ir apima 
ypač gausų šio regiono archeologijos paveldą (piliakalnius, alkakalnius, pilkapius ir kt.), 
taip pat Klaipėdos, Varnių, Telšių ir kitų istoriškai garsių regiono vietovių memorialinius 
akcentus, 

► Šiaurės Rytų Aukštaitijos regionas – istorinis paveldas orientuotas į Deltuvos, Sėlos ir 
Lietuvos (pagal A. Dubonį) žemių gynybinių ruožų bei senovinių gyvenviečių 
reprezentavimą, taip pat gausų memorialinį Aukštaitijos palikimą, 

► Vakarų Suvalkijos regionas – istorinis krūvis tenka Jotvos archeologiniam palikimui bei 
ypač turtingam nacionalinės vertės memorialinių Suvalkijos vietovių kompleksui. 

Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiuoju planu siekiama suformuoti didelį kultūrinį ir 
rekreacinį potencialą turinčių autoturizmo trasų tinklą, tai yra, išplėtoti jose viešąją turizmo 
infrastruktūrą, taip sudarant palankias sąlygas Lietuvos ir užsienio turistams keliauti 
automobiliais. Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiajame plane nustatyti šie prioritetinių 
lankytinų objektų parinkimo kriterijai: 

► objektai ar vietovės įtrauktos į UNESCO paveldo objektų sąrašą, 

► valstybės saugomi kultūros ir technikos paveldo objektai,  

► senamiesčiai, 

► dvarų sodybos, kuriose turėtų būti įsikūrę muziejai ar ekspozicijos, 

► gamtos paminklai, 

► muziejai, 

► Europos ir Lietuvos kultūrai reikšmingų asmenybių memorialiniai kompleksai, 

► reikšmingų Europai ir Lietuvai istorinių įvykių vietos, 

► geografinis taškas, svarbus Europai ir Lietuvai, 

► tradicinių amatų centrai, kuriuose galima nuolat stebėti veiklą, 

► vietovės arba gamtiniai kompleksai, kurie atspindi išskirtines Lietuvos kraštovaizdžio 
arba gyvūnijos, augalijos ypatybes, 

► Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai. 

Vadovaujantis nacionalinio lygmens autoturizmo trasų formavimo principais ir būdais 
suformuota 10 nacionalinių autoturizmo trasų, reprezentuojančių Lietuvos istorijos, kultūros 
paveldo, kraštovaizdžio, archeologinius ir kitus objektus: 

► Nemuno kelias (Veisiejai – Druskininkai – Merkinė – Alytus – Birštonas – Rumšiškės – 
Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Rusnė) – tai trasa reprezentuojanti panemunių kultūros, 
istorijos ir kraštovaizdžio įvairovę (nuo Dzūkijos miškų iki Mažosios Lietuvos), 

► Kuršių kelias (Šilutė – Klaipėda – Palanga – Senoji Įpiltis – Skuodas – Barstyčiai) 
reprezentuoja išlikusius Kuršių istorijos ir kultūros reliktus, 

► Gintaro kelias (Neringa – Klaipėda – Palanga – Šventoji) reprezentuoja Lietuvos pajūrio 
kraštovaizdžio įvairovę, gintaro gavybos ir apdirbimo istoriją, 
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► Jono Pauliaus II piligrimų kelias (Marijampolė – Pivašiūnai – Trakai – Vilnius – Kaunas – 
Šiluva – Tytuvėnai – Žemaičių Kalvarija – Šiauliai – Kryžių kalnas), 

► Žemaitijos keliai (Palanga – Kretinga – Plungė – Telšiai – Varniai – Kaltinėnai – Kražiai – 
Kelmė – Kurtuvėnai arba Tytuvėnai – Šiluva – Raseiniai) reprezentuoja Žemaitijos 
istoriją, kultūrą ir kraštovaizdžio įvairovę, 

► Via Hanseatica trasa (Bitėnai – Tauragė – Skaudvilė – Kelmė – Šiauliai – Joniškis – 
Žagarė) reprezentuoja Lietuvą tarptautinėje turizmo trasoje VIA Hanziatica, 

► Vidurio Lietuvos kelias (Kaunas – Babtai – Kėdainiai – Krekenava – Panevėžys – 
Pasvalys – Biržai – arba Pakruojis – Šeduva – Radviliškis – Šiauliai) reprezentuoja 
Nevėžio slėnių ir agrarinį vidurio Lietuvos kraštovaizdį (malūnai, miestelių tinklas, 
turgavietės ir kt.), 

► Sūduvos keliai (Jurbarkas – Šakiai – Lukšiai – Kudirkos Naumiestis – Vilkaviškis – 
Virbalis – Vištytis – Marijampolė – Žuvintas – Prienai – Birštonas) reprezentuoja 
Sūduvos lygumų agrarinį ir Šešulės slėnių kraštovaizdį, savasties suvokimo istoriją (J. 
Basanavičiaus gimtinė, V. Kudirkos veikla ir kt.), 

► Keturių sostinių kelias (Medininkai – Vilnius – Trakai – Kernavė – Kaunas) trasa 
reprezentuoja Lietuvos valstybės kūrybos ir miestų statybos istoriją, 

► Aukštaitijos keliai (Vilnius – Molėtai – Ignalina – Dūkštas (Zarasai) – Dusetos – Rokiškis 
– Kupiškis – Anykščiai – Ukmergė – Molėtai) trasa reprezentuoja kalvotus ir ežeringus 
Aukštaitijos kraštovaizdžius, gamtinę įvairovę ir poilsį gamtoje. 

Visos pasiūlytos nacionalinio autoturizmo trasos formuoja nuoseklų trasų tinklą, apimantį visus 
Lietuvos regionus, didžiausio rekreacinio potencialo vietoves, atveriančias keliavimo galimybes 
ir prieigą prie turizmo išteklių Lietuvos ir užsienio turistams, keliaujantiems automobiliais. Toks 
vientisas trasų tinklas sudaro geras galimybes kurti įvairius turizmo rinkos produktus, lanksčiai 
komponuoti regioninius ir vietinius maršrutus, pasirinkti įvairios trukmės keliones skirtingų 
amžiaus grupių, keliavimo stiliaus ir poreikių turistams.  

Nacionalinėje turizmo plėtros programoje nurodoma, kad kultūrinį turizmą sudaro kultūros 
paveldo objektai (pilys, bažnyčios, vienuolynai, senamiesčiai, muziejai ir meno galerijos bei kiti) 
ir miestų lankymas (kultūros objektai, kultūriniai renginiai, tautinės tradicijos, amatai).  

Lietuvos kultūros vertybių registre įrašyta apie 16 000 kultūros paveldo objektų, iš jų daugiau 
kaip 6 000 pripažinti valstybės saugomais kultūros paveldo objektais, o iš šių apie 1 200 turi 
paminklo statusą. Kultūriniam turizmui taip pat svarbios 106 muziejuose sukauptos 
archeologijos, istorijos, meno ir kultūros vertybės. Eksponatų gausa, įvairovė ir ekspozicijų 
parengimas, galimybė konkuruoti, labiau atsižvelgiant į turistų poreikius, reikalauja plėsti 
muziejų eksponavimo galimybes, sparčiau diegti audiogidų paslaugas populiariausiomis 
užsienio kalbomis ir tobulinti veiklą taikant novatoriškus, modernius sprendimus ir naujausias 
technologijas.  

Sparčiai populiarėjantys tradiciniai ir kiti renginiai, skatinantys vietinių turistų srautus, 
pabrėžiantys daugiatautiškumą ar primenantys istorinius kultūrinius ryšius, kol kas Lietuvoje yra 
menkai panaudojami turizmui skatinti. 

Norint sėkmingai pristatyti kultūrinio turizmo produktus, siektina prisijungti prie europinių 
kultūrinio turizmo kelių ar parengti teminius kultūrinio turizmo maršrutus (Lietuvos pilys, dvarai, 
vienuolynai, kulinarijos paveldas, „Baroko kelias“, „Gintaro kelias“, „Hanzos kelias“ ir panašiai).  
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Kaip prioritetiniai turizmo plėtros regionai, kuriuose prioritetas teikiamas kultūrinio turizmo 
plėtrai, išskiriami 4 regionai: pajūrio, Žemaitijos aukštumų, Nemuno žemupio, Vilniaus. 
Palyginus bendrajame plane ir NTPP išskirtas prioritetines kultūrinio turizmo teritorijas, 
nustatyta, kad sutampa pajūrio, Vilniaus–Trakų, Kauno–Jurbarko prioritetiniai arealai. 

Atsižvelgiant į kultūrinių turizmo išteklių koncentraciją ir bendrajame plane numatytas aukšto 
lygio investicijas remti vertingo kultūros paveldo paruošimą, būtina įvertinti nacionaliniuose 
turizmo planavimo dokumentuose išskirtas svarbiausias kultūrinio turizmo teritorijas.  

43 paveikslas. Regionai, kuriuose prioritetas teikiamas kultūrinio turizmo plėtrai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Šiuo tikslu galutinėje vertinimo ataskaitoje analizuojama 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų 
parama kultūrinio turizmo plėtrai, atliekamas ekspertinis gamtos ir kultūros paveldo objektų 
turistinio patrauklumo vertinimas. 

Galutinėje vertinimo ataskaitoje, išanalizavus ir apibendrinus interviu bei anketinių tyrimų 
rezultatus, bus sudaryti nacionalinės reikšmės turistiniai maršrutai didžiausio turistinio 
potencialo teritorijose. 

 

Kultūrinio turizmo išteklių ekspertinis vertinimas 

Turizmo planavimo dokumentuose pažymima, kad dauguma paveldo objektų yra blogos arba 
net avarinės būklės, nepritaikyti viešiesiems poreikiams ir turizmui. Kultūriniai turizmo ištekliai 
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yra vienas iš svarbiausių konkurencinių pranašumų, siekiant pritraukti turistus ir padidinti 
ekonominę turizmo naudą. Šioje dalyje analizuojami ir vertinami prioritetinių turizmo plėtros 
regionų, kuriuose numatyta kultūrinio turizmo plėtra, svarbiausi gamtos ir kultūros paveldo 
objektai, kurie yra pagrindas sudarant nacionalinės reikšmės turistinius maršrutus. Pažymime, 
kad galutiniai turistiniai maršrutai bus sudaryti atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo, interviu bei 
tyrimų rezultatus. 

Atliekant ekspertinį turizmo išteklių vertinimą, objekto turistinį patrauklumą lėmė: objekto 
pritaikymui turizmui panaudotos ES lėšos, tai, ar jis išskirtas nacionaliniuose turizmo planavimo 
dokumentuose, yra UNESCO paveldo teritorijoje, išsiskiria savo istorija, architektūros stiliumi, 
ekspozicijomis ir kita. 

 
 
 

42 lentelė. Prioritetinių kultūrinio turizmo plėtros regionų turizmo išteklių vertinimas. 

Savivaldybė Pagrindiniai gamtos ir kultūros paveldo objektai Objektų atranka (ekspertinis vertinimas) 

 
NEMUNO ŽEMUPIO 

 
Kauno miesto  Aleksoto funikulierius 

 Aukštosios Fredos dvaras 

 Brangakmenių muziejus  

 Kauno fortai 

 Kauno IX forto muziejus 

 Kauno jėzuitų vienuolynas ir Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčia 

 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia 

 Kauno miesto muziejus  

 Kauno paveikslų galerija 

 Kauno pilis 

 Kauno senamiestis 

 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra 
bazilika  

 Kauno Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčia 

 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) bažnyčia 

 Keramikos muziejus 

 Lietuvos aviacijos muziejus  

 Lietuvos zoologijos sodas 

 M.Žilinsko dailės galerija 

 Maironio lietuvių literatūros muziejus 

 Miesto rotušė 

 Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus 

 P. Stulgos Lietuvių tautinės muzikos instrumentų 
muziejus  

 Pažaislio kamaldulių vienuolynas  

 Prezidentūros statinių kompleksas 

 S. Neries memorialinis muziejus  

 Šv.Gertrūdos bažnyčia 

 T. Ivanausko zoologijos muziejus 

 Vytauto Didžiojo karo muziejus  

 Žaliakalnio funikulierius 

 Aukštosios Fredos dvaras  

 Jėzuitų vienuolyno kompleksas  

 Kauno Bernardinų vienuolynas ir Šv. 
Jurgio Kankinio bažnyčia  

 Kauno IX forto muziejus  

 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia  

 Kauno pilis 

 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
arkikatedra bazilika  

 Kauno Šv. Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia  

 Lietuvos zoologijos sodas 

 Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
ansamblis 

 Prezidentūros statinių kompleksas 

 Siručio rūmai (Maironio lietuvių literatūros 
muziejus) 

 Šv. Gertrūdos bažnyčia 

 T. Ivanausko zoologijos muziejus  

 Vytauto Didžiojo bažnyčia  

 Vytauto Didžiojo karo muziejus  

 Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
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Savivaldybė Pagrindiniai gamtos ir kultūros paveldo objektai Objektų atranka (ekspertinis vertinimas) 

 Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus 
Kauno rajono  Altoniškių piliakalnis 

 Babtų kraštotyros muziejus 

 Biliūnų dvaras 

 Guogų piliakalnis 

 Jadagonių piliakalnis 

 Jaučakių piliakalnis 

 Juškų etninės kultūros muziejus 

 Kadagių slėnis 

 Pakalniškių piliakalnis  

 Piepalių piliakalnis 

 Pyplių piliakalnis  

 R. Naujalio memorialinis muziejus 

 Raudondvario pilis 

 Ringovės piliakalnis 

 Samylų piliakalnis  

 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 

 Raudondvario pilis 

 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 

Jurbarko 
rajono 

 Belvederio dvaras 

 Belvederio gynybinis įtvirtinimas, vad. Šančiais 

 Belvederio dvaras  

 Jurbarko dvaras  

 Jurbarko (Bišpilio) piliakalnis 

 Jurbarko dvaras  

 Jurbarko krašto istorijos muziejus  

 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia 

 Kalnėnų piliakalnis 

 Kartupėnų piliakalnis 

 P. Cvirkos memorialinė sodyba 

 Panemunės pilis 

 Raudonėnų piliakalnis  

 Raudonės pilis 

 Seredžiaus I piliakalnis  

 Šilinės smuklė 

 V. Grybo memorialinis muziejus 

 Veliuonos dvaro sodyba  

 Veliuonos piliakalniai 

 Panemunės pilis  

 Raudonės pilis  

 Šilinės smuklė  

 Veliuonos dvaras 

Pagėgių 1. M.J ankaus muziejus  
2. Opstainio piliakalnis 
3. Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčia 
4. Raganų eglė 
5. Rambyno alkakalnis   
6. Šereitlaukio piliakalnis 
7. Vilkyškių dvaras 
8. Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia 
9. Vilkyškių piliakalnis 

 

Šilutės rajono  Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia 

 H. Zudermano memorialinis muziejus 

 Macikų lagerio muziejus 

 Polderių muziejus 

 Rusnės kaimas 

 Šilutės muziejus  

 Šilutės H. Šojaus dvaro sodyba 

 Švėkšnos dvaras 

 Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia 

 Vanagų kaimo etnografinės kapinės  

 Ventės ragas 

10. H. Šojaus dvaro sodyba  

 Macikų lagerio muziejus  

 Rusnės kaimas  
11. Ventės rago švyturys ir ornitologinė 

stotis 
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Savivaldybė Pagrindiniai gamtos ir kultūros paveldo objektai Objektų atranka (ekspertinis vertinimas) 

 Vilkėno dvaras 

 Vydūno kultūros centras-muziejus 

 Žemaičių krašto etnokultūros centro muziejus  

 
PAJŪRIO  

 
Klaipėdos 
miesto 

12. Kalvystės muziejus 
13. Klaipėdos dramos teatras 
14. Klaipėdos laikrodžių muziejus  
15. Klaipėdos paveikslų galerija  
16. Klaipėdos piliavietė 
17. Klaipėdos senamiestis (Didžioji Vandens g., Mažoji g. 

ir kt.) 
18. Klaipėdos universiteto ansamblis 
19. Kuršių Nerijos nacionalinio parko muziejus 
20. Lietuvos jūrų muziejus  
21. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus  
22. Pilies muziejus 

 Klaipėdos piliavietė 
23. Lietuvos jūrų muziejus  
24. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
25. Pilies muziejus 
 

 
 

Klaipėdos 
rajono 

26. Agluonėnų etnografinė sodyba-muziejus  

 Baterija „Memel-Nord“ 

 Gargždų krašto muziejus  

 I. Simonaitytės memorialinis muziejus  

 Iškamšų muziejus  

 Baterija „Memel-Nord“  

 Karklės etnografinis kaimas 

 Olandų kepurės skardis 
 
 

 J. Gižo etnografinė sodyba-muziejus  

 Kalniškės piliakalnis 

 Karklės etnografinis kaimas  

 Olandų kepurės skardis 

 S. Girėno gimtinės memorialinis kompleksas 

 Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčia 

 Vėžaičių dvaro sodyba 

 

Neringos   Kuršių nerija 

 Gintaro įlanka Juodkrantėje 

 Juodkrantės gyvenvietė 

 Mizgirio Gintaro galerija muziejus 

 Neringos istorijos muziejus  

 Senosios Nidos kapinės  

 T. Mano memorialinis muziejus 

 Žvejo etnografinė sodyba-muziejus  

 Kuršių nerija  

 Mizgirio Gintaro galerija muziejus 
 

Palangos 
miesto 

 A. Mončio namai-muziejus 

 Birutės kalnas  

 Dr. J. Šliūpo memorialinė sodyba  

 Gintaro dirbtuvės 

 Palangos bažnyčia 

 Palangos dvaras ir parkas  

 Palangos kurhauzas 

 Žemaičių alka 

 Birutės kalnas  

 Palangos dvaras ir parkas  

 Žemaičių alka  

Kretingos 
rajono 

 Barstyčių milžinas (akmuo) 

 Dauginčių piliakalnis 

 Gandrų kolonija Šaukliuose 

 Kartenos piliakalnis  

 Kretingos dvaro sodyba ir muziejus 

 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis  

 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia 

 Kretingos dvaro sodyba ir parkas  

 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai bažnyčios ir bernardinų 
vienuolyno ansamblis 
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Savivaldybė Pagrindiniai gamtos ir kultūros paveldo objektai Objektų atranka (ekspertinis vertinimas) 

 Orvydų sodyba-muziejus  

 Pranciškonų vienuolyno ansamblis  

 Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 

 Senosios Įpilties piliakalnis 

 Šauklių riedulynas 

 Vyskupo M.Valančiaus gimtinė 

 
ŽEMAITIJOS AUKŠTUMŲ  

 
Plungės 
rajono 

 Gandingos piliakalnis  

 Kulių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia 

 Platelių dvaro sodyba  

 Platelių piliavietė  

 Plungės dvaras ir parkas, Žemaičių dailės muziejus  

 Plungės piliakalnis  

 Rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus  

 Šaltojo karo muziejus  

 Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo 
bazilika ir kryžiaus kelio stočių kompleksas 

 Bukantės dvaras 

 Platelių dvaro sodyba 

 Plungės dvaras ir parkas  

 Šaltojo karo muziejus  

 Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos 
Apsilankymo bazilika ir kryžiaus kelio 
stočių kompleksas  

 
 

Telšių rajono  Biržuvėnų dvaro sodyba  

 Šatrijos piliakalnis  

 Telšių senamiestis  

 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra 

 Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia 

 Žemaičių vyskupystės muziejus 

 Žvėrinčius 

 Biržuvėnų dvaro sodyba  

 Žemaičių muziejus „Alka“  

 Žemaičių vyskupystės muziejus  

 Žemaitijos kaimo muziejus 

 
VILNIAUS  

 
Vilniaus 
miesto  

 Aušros vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia  

 Bazilijonų vienuolyno kompleksas 

 Bernardinų vienuolyno ansamblis  

 Dievo Motinos ženklo iš Dangaus cerkvė 

 Gedimino pilies bokštas  

 Geležinkelių muziejus  

 Gintaro muziejus-galerija 

 Kairėnų dvaras  

 Karo technikos ir transporto muziejus 

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

 Lietuvos energetikos muziejus  

 Lietuvos genocido aukų muziejus  

 Lietuvos nepriklausomybės signatarų namai  

 Literatūrinis A. Puškino muziejus  

 Markučių dvaras  

 Mineralų muziejus  

 Namai (Pilies g. ir Aušros Vartų g.) 

 Panerių memorialinis muziejus 

 Pinigų muziejus  

 Pranciškonų bažnyčia 

 Prezidento rūmai 

 Radvilų rūmai  

 Rotušė 

 Sapiegų rūmai ir parkas 

 Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvė 

 Aušros vartų koplyčia ir Šv. Teresės 
bažnyčia  

 Bazilijonų vienuolyno kompleksas  

 Bernardinų istorinis-architektūrinis 
ansamblis  

 Gedimino pilis  

 Kairėnų dvaras 

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai  

 Mažieji Radvilų rūmai (Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejus 

 Radvilų rūmai  

 Sapiegų rūmai ir parkas  

 Sluškų rūmai  

 Šv. Jonų bažnyčia ir varpinė 

 Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas 

 Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčia  

 Trakų Vokės dvaro sodyba ir parkas  

 Trijų kryžių kalnas  

 Tuskulėnų dvaras  

 Verkių dvaras ir parkas  

 Vilniaus arkikatedra bazilika ir varpinė 

 Vilniaus gynybinės sienos bastėja  

 Vilniaus Kalvarijų kompleksas  
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 Sluškų rūmai 

 Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia 

 Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčia 

 Šv. Konstantino ir Michailo cerkvė 

 Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas  

 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 

 Taikomosios dailės muziejus  

 Tiškevičių rūmai 

 Trakų Vokės dvaro sodyba ir parkas  

 Trijų kryžių kalnas 

 Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 

 Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 

 Verkių dvaras ir parkas  

 Vilniaus arkikatedra bazilika  

 Vilniaus choralinė sinagoga 

 Vilniaus gynybinės sienos bastėja 

 Vilniaus Kalvarijų kompleksas  

 Vilniaus Kenesa 

 Vilniaus miesto gynybinė siena ir neišlikę Subačiaus 
vartai 

 Vilniaus paveikslų galerija (Chodkevičių rūmai) 

 Vilniaus senamiestis  

 Vilniaus universiteto kompleksas  

 Vilniaus miesto gynybinė siena 

 Vilniaus universiteto kompleksas 

Vilniaus 
rajono 

 „Vilnojos“ akmens skulptūrų parkas 

 Baltosios vokės dvaras 

 Bezdonių dvaras  

 Buivydžių bažnyčia 

 Europos centro muziejus Europos parkas  

 Europos geografinis centras  

 Glitiškių dvaras 

 Karmazinų piliakalnis  

 Liubavo dvaro malūnas-muziejus 

 Medininkų pilis 

 Struvės geodezinio lanko punktai  

 Sudervės Švč. Trejybės bažnyčia 
 

 Liubavo dvaro malūnas-muziejus 

 Maišiagalos dvaras  

 Medininkų pilis  

 Nemėžio dvaras 

 Struvės geodezinio lanko punktai  

 Šumsko bažnyčia ir vienuolynas 

 Viliaus krašto etnografijos muziejus  

 Vl. Sirokomlės muziejus 

 

Širvintų 
rajono 

 Bartkuškio dvaro sodyba 

 Čiobiškio bažnyčios ansamblis 

 Čiobiškio dvaro rūmai 

 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčia 

 Širvintų Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia 

 Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas ir muziejus 

 Valstybinis Kernavės kultūrinis 
rezervatas  

 Čiobiškio bažnyčios ansamblis  

 Čiobiškio dvaro rūmai  

Trakų rajono  „Velnio duobė“  

 Aukštadvario piliakalnis  

 Bražuolės piliakalnis  

 Karaimų etnografinė ekspozicija 

 Lavariškių piliakalnis, vad. Napoleono kepure 

 Lentvario dvaro sodyba ir parkas 

 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas 

 Trakų istorijos muziejus  

 Lentvario dvaro sodyba ir parkas  

 Senųjų Trakų buvęs benediktinų 
vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai bei šv. Benedikto 
bažnyčia  

 Trakų pusiasalio pilis 

 Trakų salos pilis  

 Užutrakio dvaro sodyba ir parkas 
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 Trakų pusiasalio pilis  

 Trakų salos pilis  

 Trakų senamiestis  

 Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijinė 
bažnyčia  

 Užutrakio dvaro sodyba ir parkas  

 

Papildomai vertinami Rytų Aukštaitijos ežerų regiono, Birštono ir Druskininkų kurortų, Anykščių 
kurortinės teritorijos turizmo ištekliai. Rytų Aukštaitijos regionas, Druskininkų ir Birštono kurortai, 
Anykščių kurortinė teritorija NTPP yra išskiriami kaip prioritetiniai turizmo plėtros regionai, tačiau 
prioritetas teikiamas kitoms turizmo rūšims, o ne kultūriniam turizmui. Tačiau LR teritorijos 
bendrajame plane išskiriami su minėtomis turistinės traukos vietovėmis susiję didelio potencialo 
Ignalinos–Molėtų, Alytaus–Druskininkų, Anykščių–Ukmergės rekreaciniai arealai. 

43 lentelė. Kitų prioritetinių turizmo plėtros regionų išteklių vertinimas 

Savivaldybė Pagrindiniai gamtos ir kultūros paveldo objektai Objektų atranka (ekspertinis vertinimas) 

 
IGNALINOS – MOLĖTŲ  

 
Ignalinos 
rajono 

 Akmens amžiaus būsto ekspozicija Palūšėje 

 Dūkštelių piliakalnis  

 Dūkšto dvaro sodyba 

 Etnografiniai kaimai (Salos II, Mėčionys, Senosios 
Katinautiškės) 

 Ginučių piliakalnis  

 Ginučių vandens malūnas 

 Ladakalnis 

 Nalšios visuomeninio muziejaus filialas 
Reškutėnuose 

 Palūšės šv. Juozapo bažnyčia 

 Papiliakalnės piliakalnis 

 Pasamanės piliakalnis  

 Senovinės bitininkystės muziejus 

 Sokiškio piliakalnis  

 Šiliniškių apžvalgos bokštas 

 Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia 

 Taurapilio piliakalnis 

 Trainiškio ąžuolas 

 Vidiškio dvaras 

 Akmens amžiaus būsto ekspozicija 
Palūšėje  

 Etnografiniai kaimai 

 Ginučių vandens malūnas  

 Ladakalnis  

 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia  

 Senovinės bitininkystės muziejus  

 

Molėtų rajono 
 

 Alantos dvaro muziejus-galerija  

 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia 

 Ambraziškių dvaro sodyba 

 Arnionių dvaras 

 Bijutiškio dvaro sodyba  

 Didžiokų dvaro sodybos parkas 

 Dubingių piliavietė, vad. Pilies kalnu 

 Klabinių dvaro sodyba 

 Lietuvos etnokosmologijos muziejus 

 Molėtų krašto muziejus 

 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 

 Dubingių piliavietė  

 Lietuvos etnokosmologijos muziejus  
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ALYTAUS – DRUSKININKŲ   
 

Kaičiadorių 
rajono  

 Brazauskų namai muziejus 

 Kaišiadorių muziejus 

 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia 

 Kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškė 

 Kruonio pilies liekanos 

 Lietuvos liaudies buities muziejus  

 Oginskio rūmai Mūro Strėvininkuose  

 Rumšiškių Jono Aisčio muziejus 

 Lietuvos liaudies buities muziejus  

Birštono  Birštono muziejus 

 Kurhauzas  

 Mineralinio vandens biuvetė 

 Sakralinis muziejus 

 Siponių kaimas 

 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia  

 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Nemajūnuose 

 Vytauto kalnas  

 Kurhauzas  

 Vytauto kalnas  

Prienų rajono  Bačkininkėlių piliakalnis  

 Jiezno bažnyčia 

 Naravų piliakalnis  

 Norkūnų piliakalniai 

 Pašventupio piliakalniai 

 Pelekonių piliakalniai 

 Prienų (Mačiūnų) piliakalnis  

 Prienų krašto muziejus 

 Senųjų XVIII-XIX a. popieriaus dirbtuvių pastatas 

 Stakliškių bažnyčia 

 V. Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus 

 Žarijų piliakalniai 

  

Alytaus 
miesto 

 Jonyno memorialinis muziejus 

 Matučio memorialinis muziejus 

 Afganistano karo veteranų klubo muziejus 

 
 

  Alytaus kraštotyros muziejus 

 Alytaus piliakalnis su senovine gyvenviete  

 Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos muziejus 

 Radžiūnų piliakalnis  

 Senasis miesto parkas 

 

Alytaus 
rajono  

 Gerulių piliakalnis 

 Margaravos piliakalnis  

 Muziejus Žuvinto rezervate 

 Nemunaičio piliakalnis 

 Papėčių piliakalnis 
27. Pivašiūnų piliakalnis 

 Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų 
bažnyčia 

 Poteronių piliakalnis 

 Punios piliakalnis  

 Rumbonių piliakalnis 

 Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia 
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Savivaldybė Pagrindiniai gamtos ir kultūros paveldo objektai Objektų atranka (ekspertinis vertinimas) 

Varėnos 
rajono 

 Liškiavos vienuolyno ansamblis  

 Liškiavos piliakalnis  

 Merkinės piliakalnis  

 Muziejus Čepkelių valstybiniame  rezervate  

 T. Ivanausko zoologijos muziejaus filialas Čepkelių 
valstybiniame rezervate Marcinkonyse 

 Merkinės kraštotyros muziejus  

 V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus-namas 

 Zervynų kaimo gyvenvietė 

 Drevinės bitininkystės muziejus 

 Perlojos istorijos-etnografijos muziejus 

 Etnografijos muziejus Marcinkonyse 

 Merkinės bažnyčia 

 Liškiavos vienuolyno ansamblis  

 Liškiavos piliakalnis  

 Merkinės piliakalnis   

 Muziejus Čepkelių valstybiniame 
rezervate 

 T. Ivanausko zoologijos muziejaus filialas 
Čepkelių valstybiniame rezervate 
Marcinkonyse 

Druskininkų  Druskininkų miesto muziejus 

 Druskininkų rezistencijos ir tremties relikvijų muziejus 

 Druskininkų stačiatikių cerkvė 

 Grūto parkas (sovietinių skulptūrų ekspozicija) 

 M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus 

 Miško muziejus „Girios aidas“  

 Raigardo slėnis 

 Senosios vilos Druskininkų mieste 

 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia 

 Valstybinio Vilniaus Gaono muziejaus filialas 

 Žiogelių kaimas (etnokultūrinis draustinis) 

 M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus 

 Sovietinių skulptūrų Grūto parkas 

 
ANYKŠČIŲ – UKMERGĖS  

 

Anykščių 
rajono 

 Anykščių miesto istorinė dalis 

 Siaurojo geležinkelio kompleksas  

 Šeimyniškėlių piliakalnis  

 Arklio muziejus  

 Siauruko istorijos ekspozicija Anykščių geležinkelio 
stotyje  

 Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus  

 J. Biliūno memorialinė sodyba  

 Akmuo „Puntuko brolis“ 

 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo šaltinis 

 Puntuko akmuo 

 Variaus atodanga 

 Vetygalos atodanga 

 Siaurojo geležinkelio kompleksas 

 Arklio muziejus  

 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia ir 
bernardinų vienuolyno ansamblis  

 Anykščių Šv. Mato bažnyčia  

  Burbiškio dvaro sodyba 

 Kavarsko Šv. Jono krikštytojo bažnyčia 

 Troškūnų Švč.Trejybės bažnyčia ir bernardinų 
vienuolyno ansamblis  

 Raguvėlės dvaro ansamblis ir parkas 

 

Ukmergės 
rajono 

 Ukmergės senamiestis  

 Ukmergės kraštotyros muziejus  

 Petronių amatų namai  

 Užugirio dvaras  

 Taujėnų dvaras  

 Siesikų dvaras  

 Leonpolio dvaro sodyba  

 Krikštėnų dvaras 
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Savivaldybė Pagrindiniai gamtos ir kultūros paveldo objektai Objektų atranka (ekspertinis vertinimas) 

 Ukmergės Švč. Trejybės (Pijorų) bažnyčia 

 Veprių Kalvarijos 

 Veprių dvaras 

 Ukmergės piliakalnis 

 Šventutės dvaro sodyba  

 Kurėnų dvaras ir parkas 

 

Siekiant sudaryti bent po 1 kompleksinį turistinį maršrutą, 7 didžiausio turistinio potencialo 
teritorijose su finansuotais ir naujai finansuotinais turistiniais objektais, buvo atlikta nacionalinio 
lygmens turizmo planavimo dokumentų analizė, įvertintas kultūrinių turizmo išteklių 
patrauklumas ir koncentracija, atsižvelgta į UNESCO paveldo, kurorto ar kurortinės teritorijos 
statusą, ES lėšomis finansuotų projektų pasiskirstymą, esamus turistų srautus, pasiekiamumo 
galimybes. 

Ekspertinio vertinimo metu išskirti nacionalinės reikšmės kultūrinio turizmo maršrutai, 
skatinantys vietinį ir atvykstamąjį turizmą: 

► Vilnius–Trakai–Kernavė, 

► Palanga–Klaipėda–Neringa, 

► Kaunas–Jurbarkas, 

► Druskininkai–Liškiava–Marcinkonys. 

Šių teritorijų parinkimą lėmę kriterijai: turistinės vietovės pasiekiamumas, gamtos ir kultūros 
išteklių koncentracija, ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti projektai, esami turistų srautai, 
paslaugų išvystymo lygis, atitiktis nacionaliniams turizmo planavimo prioritetams, turistinės 
vietovės plėtros potencialas ir kita.   

Ekspertinio vertinimo metu išskirti nacionalinės reikšmės kultūrinio turizmo maršrutai, 
skatinantys vietinį turizmą Lietuvoje: 

► Vilnius–Medininkai, 

► Kaunas–Birštonas, 

► Klaipėda–Rusnė–Šilutė, 

► Palanga–Kretinga, 

► Plungė–Telšiai, 

► Ignalina–Molėtai–Anykščiai. 

Galutinis su kultūriniu turizmu susijusių regionų sąrašas bus sudarytas įvertinus rinkos tyrimus ir 
interviu metu gautus rezultatus, nes šiame etape neįvertintas didžiausio turistinio potencialo 
teritorijose finansuotų turizmo objektų užbaigtumas ir pritaikomumas turizmui. 
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7 priedas. Aktyvaus poilsio turizmas: planavimo prioritetai, 
ištekliai ir ES parama 

Aktyvaus poilsio turizmas – keliavimas gamtinėje aplinkoje pėsčiomis, dviračiais, slidėmis, 
valtimis, kopiant į kalnus ir kitaip panaudojant savo fizines ir dvasines jėgas ar turint tikslą jas 
atgauti. 

NTPP nurodoma, kad aktyvaus poilsio turizmą sudaro dviračių, vandens, žygių, žvejybos, 
medžioklės, ekologinio (pažintinio) turizmo rūšys. Aktyvaus turizmo produktų konkurencingumą 
lemia patraukli viešoji turizmo infrastruktūra (turizmo trasos, takai) ir aptarnavimo paslaugų 
kompleksas, kuris sudarytų sąlygas turistui užsiimti pageidaujama aktyvaus poilsio veikla tam 
tikroje turistinėje vietovėje. 

Rekreacinės teritorijos 

LR teritorijos bendrajame plane nustatyta, kad labai didelio potencialo rekreaciniai arealai, 
sudarantys nacionalinės svarbos rekreacines sistemas, yra pajūrio, Vilniaus–Trakų, Kauno–
Jurbarko. Didelio potencialo rekreaciniai arealai, sudarantys nacionalinės svarbos rekreacines 
sistemas, yra Ignalinos–Molėtų, Alytaus–Druskininkų, Anykščių–Ukmergės, Plungės–Telšių, 
Vilkaviškio–Vištyčio. Pagal LR teritorijos bendrąjį planą prioritetinės nacionalinės svarbos 
specializuotos pažintinio turizmo trasos, susijusios su aktyvaus turizmo plėtra:  

► „Eurovelo“ sistemos trasų koridoriai: „Baltijos takas” (Nr. 10) ir „Rytų Europos takas” (Nr. 11) 
ir tarptautinis Nemuno vandens kelias. 

Rekreacinių teritorijų tvarkymo nuostatoms įgyvendinti išskirtas prioritetas – „Eurovelo“ sistemos 
trasa „Baltijos takas“. 

NTPP aktyvaus turizmo plėtrai prioritetas teikiamas visuose 7 prioritetiniuose turizmo plėtros 
regionuose (teritorijose):   

► Pajūrio, 

► Žemaitijos aukštumų, 

► Nemuno žemupio, 

► Rytų Aukštaitijos ežerų, 

► Vilniaus, 

► Pietų Dzūkijos miškų, 

► kurortai ir kurortinės teritorijos. 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 192 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

 
 

44 paveikslas. Turistiniai regionai, kuriuose prioritetas teikiamas aktyvaus poilsio plėtrai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Turizmo trasų infrastruktūros trūkumas ir nepakankama paslaugų pasiūla regionuose – 
svarbiausias kliuvinys, trukdantis aktyvaus poilsio produktams konkuruoti užsienio turizmo 
rinkose. Kad būtų plėtojami aktyvaus poilsio produktai ir stiprinamas konkurencingumas, būtinos 
investicijos sukurti ar gerinti viešąją infrastruktūrą, skatinti verslininkus plėtoti reikalingas 
paslaugas (apgyvendinimo, maitinimo, inventoriaus nuomos, aptarnavimo ir kitas) ir užtikrinti 
informacijos sklaidą.  

 

Svarbiausios valstybės ir savivaldybių funkcijos: 

► tinkamas planavimas, 

► viešosios turizmo infrastruktūros plėtra, 

► informacijos apie aktyvaus poilsio galimybes sklaida. 

 

Atlikus turizmo planavimo dokumentų analizę nustatyta, kad pagrindinės aktyvaus poilsio rūšys, 
susijusios su viešosios turizmo infrastuktūros plėtra, yra šios: 

► Dviračių, 

► Vandens, 

► Ekologinis (pažintinis) turizmas. 
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Valstybinių institucijų užsakymu parengti nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentai:  

► Mokslinis tiriamasis darbas „Ekoturizmo metodinės rekomendacijos“, 

► Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas, 

► Nacionalinių dviračių turizmo trasų specialusis planas (projektas),  

► Dviračių turizmo Lietuvoje galimybių studija. 

1.8. Ekologinis (pažintinis) turizmas 

Ekologinis (pažintinis) turizmas apima keliavimą saugomose gamtinėse teritorijose, augalų, 
gyvūnų stebėjimą, vietinės kultūros ir tradicijų pažinimą bei aplinkos puoselėjimą. Gamtos 
išteklių pritaikymas turizmo poreikiams leidžia sukurti naujus ir plėtoti esamus turizmo traukos 
centrus, kurie pritrauktų daugiau vietos ir užsienio turistų.  

Saugomose teritorijose yra didžiausias šalies ekologinio (pažintinio) turizmo potencialas, ir jam 
panaudoti dar yra daug galimybių. Kuriant rekreacinę infrastruktūrą, siekiama orientuotis į 
labiausiai pamėgtas ir lankomas teritorijas, sureguliuoti lankytojų srautus, įrengiant lauko 
informacines sistemas (stendus, nuorodas, rodykles ir kita), apsaugoti gamtos ir kultūros 
paveldo vertybes.   

Saugomos teritorijos užima 15,4 proc. Lietuvos ploto. Saugomų teritorijų sistemoje yra 5 
nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, 6 rezervatai ir apie 300 draustinių. Nacionaliniuose 
parkuose skatinamas pažintinis turizmas, kurio tikslas – supažindinti lankytojus su gamtos ir 
kultūros paveldo vertybėmis. 
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45 paveikslas. Saugomos teritorijos 

 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

► Nacionaliniai parkai (toliau – NP): Kuršių nerijos NP, Aukštaitijos NP, Dzūkijos NP, 
Žemaitijos NP, Trakų istorinis NP. 

► Lietuvoje yra 30 regioninių parkų: Anykščių, Asvejos, Aukštadvario, Biržų, Dubysos, 
Dieveniškių istorinis, Gražutės, Kauno marių, Krekenavos, Kurtuvėnų, Labanoro, Metelių, 
Nemuno deltos, Neries, Nemuno kilpų, Pagarmančio, Pajūrio, Panemunių, Pavilnių, 
Rambyno, Salantų, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Veisiejų, Ventos, Verkių, Vištyčio, 
Žagarės. Rezervatai skirstomi į gamtinius (ypač vertingiems gamtinio kraštovaizdžio 
kompleksams išsaugoti) ir kultūrinius (rezervatus – muziejus, ypač vertingiems kultūrinio 
kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti). 

Vertybės pripažintos pasaulyje: 

► RAMSAR teritorijos: Čepkelių, Kamanų, Viešvilės gamtiniai rezervatai, Žuvinto biosferos 
rezervato dalis, Nemuno deltos regioninis parkas, 

► UNESCO paveldo sąrašas: Kuršių nerijos NP ir Žuvinto biosferos draustinis. 

10 lentelėje pateikiami unikalūs gamtos ir kultūros paveldo objektai, esantys saugomose 
teritorijose. Valstybinė saugoma teritorijų tarnyba pateikia įvairius aktyvaus poilsio turistinius 
maršrutus: vandeniu, dviračiais, pėsčiomis, slidėmis ir žirgais. 
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46 lentelė. Papildomas LR teritorijos bendrojo plano regionų kultūros paveldo vertinimas 

Parkas 
Unikalūs gamtos ir kultūros 

paveldo objektai 
Pažintinio turizmo takai ir trasos 

Aukštaitijos nacionalinis 
parkas 

 Ladakalnis 

 Vaišnoriškės etnografinis 
kaimas 

 Mažasis dviračių žiedas 

 Palūšės Botanikos takas 

Dzūkijos nacionalinis parkas  Marcinkonių etnografinės 
sodybos ekspozicija 

 „Ūlos akies“ apžvalgos aikštelė 

 Čepkelių mokomasis takas 

 Drevinės bitininkystės takas 

 Dziackagirio (Zackagirio) gamtinis pažintinis 
takas 

 Girinio takas 

 Dviračių trasa Marcinkonys–Čepkeliai–
Musteika–Margionys–Marcinkonys 

 Dviračių trasa Marcinkonys–Darželiai–
Kapiniškiai–Margionys–Marcinkonys 

 Dviračių trasa Marcinkonys–Lynežeris–
Kašėtos–Zervynos–Marcinkonys 

 Dviračių trasa Marcinkonys–Zervynos–„Ūlos 
akis“–Žiūrai–Marcinkonys 

 Dviračių trasa Merkinė–Subartonys–
Samūniškės–Merkinė 

 Skroblaus pažintinis takas 

 Ūlos vandens turizmo maršrutas  

 Dviračių trasa Varėna–Mergežeris–Lavysas–
Žiūrai–Mardasavas–Puvočiai–Kasčiūnai–
Lankininkai–Merkinė 

 Dviračių trasa Zervynos–Trakiškiai–Puvočiai–
Marcinkonys 

 Drevinės bitininkystės takas 
Kuršių nerijos nacionalinis 
parkas 

 Parnidžio kopos apžvalgos 
aikštelė 

 Vecekrugo kopa 

 Dviračiu po Nidos apylinkes 

 Pažintinis takas „Tarp dviejų vandenų“ 

 Pažintinis takas Naglių gamtos rezervate 
Žemaitijos nacionalinis 
parkas 

 Gardų ozas  

 Raganos uosis 

 Dviračių trasa „Aplink Platelių ežerą“ 

 Dviračių trasa Plateliai-Medsėdžiai-Dovainiai-
Užpelkiai 

 Gardų ozo pažintinis takas 

 Mikytų pažintinis takas 

 Paplatelės pažintinis takas 

 Pažintinis takas “Giliuko ir Kaštoniuko kelionė 
Platelių dvaro parke” 

Trakų istorinis nacionalinis   Užutrakio dvaras  Pažintinis takas Varnikų botaniniame– 
zoologiniame draustinyje 

parkas   
Anykščių regioninis parkas  Naujas apžvalgos bokštas prie 

Rubikių ežero  

 Variaus atodanga 

 Dviračių takas Anykščiai–Niūronys 

 Kairiojo Šventosios upės kranto takas 

 Šventosios pažintinis takas 

 Šventosios vandens turizmo trasa 

 Žygis valtimis per keturis ežerus 
Asvejos regioninis parkas  Dubingių piliavietė  Dubingių piliavietės pažintinis takas 
Aukštadvario regioninis 
parkas 

 Velnio duobė  Pažintinis takas „Aplink Strėvos įgriuvą“  

 Žaliasis takas 
Biržų regioninis parkas  Kirkilų ežerėliai   
Dieveniškių istorinis 
regioninis parkas 

 Grybiškių ąžuolas  

 Rimašių gatvinis kaimas 

 Dviračių trasa „Po Dieveniškių kraštą“ Grybiškių 
ąžuolo pėsčiųjų maršrutas 
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Parkas 
Unikalūs gamtos ir kultūros 

paveldo objektai 
Pažintinio turizmo takai ir trasos 

Dubysos regioninis parkas  Lyduvėnų tiltas  Dviračių maršrutas „Padubysio žiedas“ 

 Vandens turizmo trasa Dubysos regioniniame 
parke 

Gražutės regioninis parkas  Lūžų akmuo su dubeniu 
Šavašos pažintiniame take 

 Dviračių trasa „Antalieptė – pasakiškas lieptų 
kraštas“ 

 Gražutės didysis dviračių trasos žiedas 

 Gražutės mažasis dviračių trasos žiedas  

 Pažintinis takas „Ąžuolas“ 

 Su dviračiu po Salakonų žemę 

 Šavašos pažintinis takas 
Kauno marių regioninis 
parkas 

  Gastilionių pažintinis takas 

 Kapitoniškių pažintinis takas 

 Laumėnai pažintinis takas 

 Pakalniškių pažintinis takas 

 Palemono pažintinis takas 

 Pažaislio pažintinis takas 

 Pažintinis takas Arlaviškių kadagyne 

 Žiegždrių geologinis takas 
Krekenavos regioninis 
parkas 

 Bakainių piliakalnis  Centrinis dviračių turizmo maršrutas  

 Nevėžio senvagių takas 

 Pažintinis miško takas 

 Pėsčiųjų mokomasis–pažintinis „Girinio takas“ 

 Pietinis dviračių turizmo maršrutas 

 Šiaurinis didysis dviračių turizmo maršrutas  

 Šiaurinis mažasis dviračių turizmo maršrutas 

 Vandens turizmo trasa Nevėžio upe 
Kurtuvėnų regioninis parkas  Kurtuvėnų dvaro sodyba 

 Pustlaukio termokarstinė 
duobė 

 Svilės šaltiniai 

 Pėsčiųjų maršrutas Kurtuvėnai–Jautmalkė–
Kurtuvėnai  

 Pėsčiųjų maršrutas Kurtuvėnai–Jautmalkė–
Kurtuvėnai 

Labanoro regioninis parkas   Dviračių trasa „Iš lankytojų centro į gamtą“ 

 Labanoro apylinkių orientacinė trasa 

 Labanoro girios pažintinis takas 

 Labanoro girios pažintinis takas 

 Lakajos vandens kelias 

 Peršokšnos gamtinis pažintinis takas 

 Vakarinis mėlynasis pėsčiųjų ir dviratininkų 
žiedas 

Metelių regioninis parkas  Prelomciškės piliakalnis  Dusios dviračių žiedas (didysis) 

 Dusios dviračių žiedas (mažasis) 

 Metelio dviračių žiedas 

 Pažintinis takas ,,Bijotų–Širvinto miškais“ 

 Pėsčiųjų pažintinis takas Prelomciškės kalvomis 

  
Nemuno deltos regioninis 
parkas 

 Ventės ragas  Aukštumalos pažintinis takas 

Nemuno kilpų regioninis 
parkas 

 Škėvonių atodanga 

 Balbieriškio atodangos 
stebėjimo aikštelė 

 

Neries regioninis parkas  Naujosios Rėvos piliakalnis  Dūkštos pažintinis takas 

 Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas 

 Kairiojo Neries kranto turizmo trasa 

 Karmazinų pažintinis takas 
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Parkas 
Unikalūs gamtos ir kultūros 

paveldo objektai 
Pažintinio turizmo takai ir trasos 

 Saidės pažintinis takas 

 Trasa Šilėnai–Naujosios Rėvos piliakalnis 
Pagramančio regioninis 
parkas 

  Akmenos pažintinis takas 

 Dabrupio pažintinis takas 

 Dviračių ir automobilių trasa 

 Lylavos pažintinis takas 

 Plynosios pažintinis takas 

 Trumpas maršrutas 
Pajūrio regioninis parkas  Olandų kepurės skardis  Ekologinis pažintinis takas „Litorina“ 
Panemunių regioninis 
parkas 

 Upė – gatvė  

 Veliuonos piliakalnis 

  

Rambyno regioninis parkas  Septyniolikos kamienų eglė, 
vadinama Raganų šluota  

 Opstainių piliakalnis 

 Mažasis maršrutas pėstiesiems „Po Rambyną ir 
Bitėnus“ 

 „Iš lankytojų centro į gamtą“ – maršrutas po 
Rambyno regioninį parką  

Salantų regioninis parkas  Perkūno akmuo Šauklių 
riedulyne 

 Kalnalio pažintinis takas 

 Maršrutas – Keliaujant ledyniniais upių slėnių 
keliais 

 Maršrutas – Keliaujant akmeniniais ledynų 
pėdsakais 

 Mosėdžio pažintinis takas su informacine 
sistema 

 Pažintinis gamtos takas Šauklių riedulyne 

 Šilalės kaimo geologinio-archeologinio 
komplekso pažintinis takas 

Sartų regioninis parkas  Apžvalgos bokštas (35 m 
aukščio) Baršėnų kaime 

 Dviračių trasa „Tarp Zalvio ir Zalvės“ 

 Maršrutas: Sartų regioninio parko Lankytojų 
centro ekspozicija – Bobriškio cerkvė 

 Maršrutas: Sartų regioninio parko Lankytojų 
centro ekspozicija – Dviračių trasa 

 Šventosios upės vandens maršrutas 

 Vandens maršrutas: Kriauna–Sartų  ežeras–
Dusetos    

Sirvėtos regioninis parkas  Lino verdenė (šaltinis)  Dauguvos–Nemuno takoskyros dviračių 
maršrutas  

 Šventos pėsčiųjų pažintinis takas 
Tytuvėnų regioninis parkas  Tytuvėnų regioninio parko 

dviračių takas 
 Giliaus ežero pažintinis takas 

Varnių regioninis parkas  Sprūdės piliakalnis  Gintarų takas 

 Varnių regioninio parko lankytojų centras–
Vembūtų piliakalnis–Kūlgrinda–Paršpilis–
Bilionių piliakalnis–Aukštagirės apžvalgos 
bokštas–Medvėgalis–Požerė–Paršežeris–
Varniai  

   
   Varnių regioninio parko lankytojų centras–

Varniai–Debesnų botaninis takas–Lūksto 
ežeras–Lūksto gintarų takas–Varniai 

 Žąsūgalos pėsčiųjų dviratininkų trasa 
Veisiejų regioninis parkas  Veisiejų dvaro parkas  Didysis Ančios kraštovaizdžio draustinis 

 Mokomasis pažintinis takas Veisiejų dvaro 
parke 

 Pažintinis pėsčiųjų takas Ringėliškės 
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Parkas 
Unikalūs gamtos ir kultūros 

paveldo objektai 
Pažintinio turizmo takai ir trasos 

botaniniame–zoologiniame draustinyje 

 Pažintis su gamtinėmis buveinėmis 

 Pažintis su kultūros ir gamtos paveldo objektais 

 Šlavantų kraštovaizdžio draustinio žiedas 

 Vainežerio dvaro parko ir gynybinių įtvirtinimų 
pažintinis takas 

 Veisiejų miestelio istorinio centro pažintinis 
takas 

Ventos regioninis parkas  Penkiolikakamienė liepa  Baidarėmis Ventos upe 

 Pėsčiomis po Viekšnius 
Vištyčio regioninis parkas  Pavištyčio piliakalnis  Pažink Vištyčio regioninį parką 

 Šilelio mažasis pažintinis takas 
Žagarės regioninis parkas   Žagarės ozo pažintinis takas 
Pavilnių regioninis parkas  Pūčkorių atodanga  

Verkių regioninis parkas  Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio 
draustinis 

 Dviračių takas Verkių regioniniame parke  

 Kalvarijų Kryžiaus kelias 

 

► Pastaraisiais metais saugomose teritorijose įrengta naujų lankytojų centrų, juose kuriamos 
šiuolaikiškos vidaus ekspozicijos (Neries RP, Gražutės RP, Asvejos RP ir kiti). Saugomose 
teritorijose įrengiami ne tik lankytojų centrai ar ekspozicijos, bet ir pažintiniai takai, vizualinės 
informacinės sistemos, regyklos, apžvalgos bokštai. 

► Lankytinais objektais ir pažintinio turizmo takais, trasomis išsiskiria šie nacionaliniai ir 
regioniniai parkai (esantys prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose): Dzūkijos NP, 
Žemaitijos NP, Anykščių RP, Gražutės RP, Kauno marių RP, Metelių RP, Neries RP, Varnių 
RP, Veisiejų RP. 

1.9. Vandens turizmas 

► Lietuvoje pradėta plėtoti jūrinio turizmo infrastruktūra. Kruizinių laivų terminalo veikla labai 
pagerino kruizinio turizmo sąlygas Klaipėdos jūrų uoste. Pradėtas aktyviau plėtoti jachtų 
turizmas, kuris populiarus Baltijos jūros šalyse. Stokojant viešosios infrastruktūros 
(prieplaukų, degalinių, techninio aptarnavimo ir panašiai) ir pajūryje, ir prie didžiųjų vidaus 
vandens telkinių, jachtų turizmo galimybės yra gana ribotos. 

► Vandens turizmo infrastruktūra plėtojama labai pasyviai, nors vandens turizmas (keliavimas 
baidarėmis, kanojomis, valtimis, plaustais ir panašiai) Lietuvoje yra populiari turizmo rūšis ir, 
atskirais atvejais, mažosiose upėse jau per intensyvus. Daugumoje Lietuvos upių trūksta 
įrengtų išlaipinimo vietų poilsiui ar nakvynei, nėra ženklų trasose, nuorodų vietovėse.  

► Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiuoju planu suformuotas vientisas vandens 
turizmo trasų tinklas Lietuvoje, kuris apjungia pavienes savarankiškai nacionaliniuose ir 
regioniniuose parkuose susiformavusias turistines trasas, tokiu būdu poilsiautojams bus 
sudarytos galimybės rinktis įvairios trukmės ir sudėtingumo maršrutus, o turimi vandens 
ištekliai bus tikslingai išnaudojami vietiniam ir atvykstamajam turizmui skatinti. 
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47 paveikslas. Nacionalinės vandens turizmo trasos 

 

Šaltinis: Nacionalinis vandens turizmo trasų specialusis planas 

Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiajame plane išskirtos 8 nacionalinės reikšmės 
vandens turizmo trasos, kurių bendras ilgis – 1858 km: 

► Merkio ir Ūlos, 

► Aukštaitijos nacionalinio parko ir Žeimenos, 

► Neries, 

► Minijos, 

► Jūros, 

► Šventosios, 

► Nemuno, 

► Dubysos.  

Specialiajame plane pažymima, kad vandens turizmo trasų infrastruktūrą sudaro turistinės 
trasos, poilsio ir nakvynės vietos (atokvėpio vietos, poilsiavietės, stovyklavietės, kempingai, 
automobilių stovėjimo vietos, prieplaukos), taip pat trasų ženklinimas vietovėje (stendai, 
ženklai).  

http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Turizmas/issidestymas pagal apskritis_vandens turizmas.jpg
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Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas sudaro 
galimybes pagerinti ir išplėsti vandens turizmo viešąją infrastruktūrą. Didžioji dalis nacionalinių 
vandens turizmo trasų (ar jų atkarpos) patenka į prioritetinius turizmo plėtros regionus, išskyrus 
Jūros, Dubysos ir Žeimenos vandens turizmo trasas. 

1.10. Dviračių turizmas 

Lietuvoje dviračių turizmas gali būti sėkmingai plėtojamas, nes yra palankus reljefas, tankus 
kelių tinklas, patrauklios saugomos teritorijos, tačiau jam skiriama mažai dėmesio (įrengta tik 
viena ištisinė Pajūrio dviračių turizmo trasa ir kelios pavienės trasos atskirose savivaldybėse ar 
saugomose teritorijose).  

Gerinant eismo dalyvių saugumą gyvenamosiose vietovėse, kasmet įrengiama per 30 kilometrų 
naujų pėsčiųjų ir dviračių takų, tačiau dažniausiai jie skirti ne turistams, o vietos gyventojams. 
Naudoti šiuos takus turizmo tikslams sudėtinga, nes nėra vientiso šalies dviračių tinklo ir trūksta 
nacionalinių, regioninių ir vietinių dviračių trasų ženklinimo, nėra aiškios regioninių ir vietinių 
trasų numeracijos ir panašiai. Lietuva patenka į tarptautinių dviračių turizmo trasų „EuroVelo“ 
tinklą, tarptautinės trasos „R-1“ maršrutą, tačiau iš esmės šios trasos Lietuvoje nėra 
naudojamos ir nuosekliai paženklintos. 

Kartu Lietuvos miestai turi dideles galimybes diegti viešųjų dviračių sistemų programas 
centrinėse miesto dalyse ar parkuose, skirtas pažintiniam ar poilsiniam turizmui. Be to, yra gana 
didelės galimybės skatinti daugiarūšes turistines keliones dviračiais, tam specialiai pritaikant 
traukinių vagonus (įrengiant dviračių (slidžių) laikiklius) ar autobusus („Bike&Ride“ sistema ir 
laikikliai autobusų išorėje) bei terminalų (stotys, stotelės) infrastruktūrą.  

Parengtame, tačiau nesuderintame Nacionalinių dviračių trasų specialiajame plane atlikta 
išsami esamos situacijos analizė ir pateikti specialiojo plano sprendiniai, kuriuose išskirtos 
nacionalinės dviračių trasos, tarp jų: 

► prioritetinė nacionalinė dviračių trasa Kaunas–Vilkyškiai, 

► trys nacionalinės tranzitinės paskirties dviračių trasos, 

► specializuota nacionalinė dviračių trasa žygiams su kalnų dviračiais, 

► realizuota nacionalinė dviračių trasa „Pajūrio dviračių trasa“. 

Nacionalinės trasos formuoja nuoseklų trasų tinklą, kuris atveria keliavimo galimybes ir prieigą 
prie turizmo išteklių Lietuvos ir užsienio dviračių turistams. Vientisas dviračių trasų tinklas 
sudaro galimybes kurti įvairius dviračių turizmo produktus.  

Prioritetine nacionaline dviračių trasa parinkta populiari, turizmo požiūriu labai patraukli ir 
plėtotina turizmo trasa Kaunas–Vilkyškiai, kurios bendras ilgis 143,91 km. Dalis prioritetinės 
nacionalinės dviračių trasos siejama su mažo eismo intensyvumo rajoniniais, vietiniais keliais ir 
įrengtais dviračių takais bei miestų ir miestelių gatvėmis, siūlant juose skirtingus techninius 
sprendimus ir eismo saugumo priemones. Prioritetinės nacionalinės dviračių trasos Kaunas–
Vilkyškiai sprendinius siūloma įgyvendinti per 10 metų laikotarpį.  

Nacionalinės tranzitinės paskirties dviračių trasos yra nacionalinių dviračių trasų tinklo dalis. Jos 
skirtos dviračių turizmo maršrutams, einantiems per keletą valstybių, organizuoti. Trasos 
suformuotos, siekiant tiesiausiu keliu sujungti reprezentatyviausias, turinčias gausias kultūros 
paveldo objektų sankaupas Lietuvos vietoves, pritraukiančias daugiausiai turistų. Siūlomos trys 
nacionalinės tranzitinės paskirties dviračių trasos, sąlyginai vadinamos T1, T2, T3: 
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► Nacionalinė tranzitinės paskirties dviračių trasa T1 (Lietuvos Respublikos valstybinė siena 
ties Nida–Pervalka–Preila–Juodkrantė–Klaipėda–Šventoji–LR valstybinė siena ties 
Šventąja). 

► Nacionalinė tranzitinės paskirties dviračių trasa T2 siūloma formuoti kelio Via Hanseatica 
kryptimi nuo valstybinės sienos su Kaliningrado sritimi per Tauragę, Skaudvilę, Bijotus, 
Kražius, Kelmę, Šiaulius, Kryžių kalną, Joniškį iki Valstybinės sienos su Latvijos Respublika.  

► Nacionalinė tranzitinės paskirties dviračių trasa T3 eina nuo valstybinės sienos su Lenkija 
ties Lazdijais per Lietuvos sostinę Vilnių iki valstybinės sienos su Latvijos Respublika. Viena 
trasos atšaka valstybinę sieną kerta ties Biržais, o kita – ties Zarasais. Trasa parinkta taip, 
kad būtų patraukli ir realizuojama su mažiausiomis sąnaudomis. Ji tęsiasi pro 
įspūdingiausias ir reprezentatyviausias pietų ir rytų Lietuvos vietoves: Veisiejus, 
Druskininkus, Dzūkijos nacionalinį parką, Merkinę, Punią, Aukštadvarį, Trakus, Vilnių, 
Europos parką ir Europos centrą, Molėtus, Anykščius, Kupiškį, Biržus. Jos atšaka nuo 
Anykščių tiesiama pro Uteną, Dusetas, Antalieptę. 

Specializuota nacionalinė dviračių trasa – tai Utenos apskrities dviračių trasos „Aukštaitijos 
dviračių žiedas“ dalis, suprojektuota (parengtas techninis projektas) vietiniais, miško ir lauko 
keliais su žvyro, grunto danga arba visai be dangos, todėl tinkama kelionėms su kalnų 
dviračiais. Trasa dalinai sutampa su nacionaline dviračių trasa Molėtai–Etnokosmologijos 
centras–Linkmenys–Ginučiai–Minčia –Salakas–Zarasai. 

Realizuota nacionalinė dviračių trasa „Pajūrio dviračių trasa“ dviračių trasos atkarpa Šilutė–
Kintai–Dreverna–Priekulė–Dituva–Kalviai–Klaipėda yra realizuota įgyvendinant PHARE projektą 
„Dviračių žiedo Vakarų Lietuvoje plėtojimas“. 

Vertinant dviračių turizmo trasų sąsajas su prioritetiniais kultūrinio turizmo plėtros regionais, 
galima būtų išskirti šias dviračių trasų atkarpas: Kaunas–Jurbarkas, Šilutė–Kintai–Palanga, 
Nida–Šventoji, Vilnius–Trakai, Druskininkai–Dzūkijos NP, Molėtai–Anykščiai, Molėtai–Ginučiai–
Zarasai. 

► 2007–2013 m. ES parama aktyvaus turizmo skatinimui 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje nurodoma, kad traukos centruose esančių teritorijų 
plėtra apima poilsio, laisvalaikio ir sporto infrastruktūros atnaujinimą ar sukūrimą. Miestuose 
trūksta kokybiškai įrengtų poilsio ir laisvalaikio zonų – parkų, sodų, aikščių, skverų, promenadų, 
pasažų ir kitų. 

Vienas svarbiausių turizmo sektoriaus vystymo tikslų – skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą 
sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui. Aktyvaus poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros 
ribota plėtra daro didelę įtaka turizmo sektoriaus sezoniškumui. Mažinti sezoniškumo įtaką gali 
padėti intensyvi aktyvaus poilsio ir pramogų infrastruktūros plėtra.  

Parama aktyvaus poilsio turizmui 2007–2013 m. buvo skiriama pagal Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 3 priemonių grupės „Atvykstamojo ir vietos turizmo 
skatinimas naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes aktyvaus 
poilsio sąlygas“ priemones: 

► Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas 
ir plėtra, 

► Nacionalinės svarbos turizmo projektai, 
► Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose. 
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Priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros 
kūrimas ir plėtra“ tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos ekologiniam 
(pažintiniam), aktyvaus poilsio turizmui plėtoti ir sveikatai gerinti, kūrimas ir plėtra. Pagal 
priemonę parama teikiama viešosios ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektams Lietuvos regionuose skatinti.  

 

Remiama veikla: 

► vandens, dviračių, atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų, pėsčiųjų takų, paplūdimių, prieplaukų, 
poilsio parkų, stovyklaviečių, poilsio ir atokvėpio vietų, poilsio ir sustojimo aikštelių 
įrengimas, įskaitant informacijos, higienos ir kitų statinių ar įrenginių statybą, rekonstravimą 
ir remontą, 

► viešosios hipodromų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ar remontas, 

► viešosios kempingų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas, 

► viešosios kurortų ir kurortinių sanatorijų, kurortų ir kurortinių reabilitacijos centrų, sveikatos 
per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir 
remontas, 

► viešosios ledo arenų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas, 

► projektavimas. 

 

Projektus pagal priemonę įgyvendino: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji 
juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas. Pagal tinkamumo finansuoti vertinimo 
metodikos bendruosius kriterijus projektai turi atitikti nacionalinius strateginius dokumentus.  

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos 
gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“47 iš viso finansuota 30 projektų, iš kurių baigta 
įgyvendinti 12 projektų (40 proc.). Iš viso šiems projektams skirta 161,14 mln. Lt. 

 

Daugiausia ES struktūrinių fondų paramos skirta šiems objektams: 

► Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų su dirbtine sniego danga įrengimas (~40 mln. Lt), 

► Smiltynės jachtų uosto infrastruktūros rekonstrukcija (~14,7 ml. Lt), 

► Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) sutvarkymas (~10 mln. Lt). 

 
ES parama vandens turizmo trasų įrengimui: 

► Aukštaitijos nacionalinio parko ežerynas, 

► Dubysos upės trasa Raseinių ir Kelmės rajonuose, 

► Šventosios upės trasa Ukmergės rajone, 

                                              
47  www.esparama.lt [2013 m. gegužės 6 d.] 
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► Šventosios upės vandens turizmo trasa Anykščiuose 

► Panemunės mobilioji prieplauka Pagėgių savivaldybėje, 

► Žeimenos upės trasa Švenčionių rajone, 

► Jūros upės vandens turizmo trasa Rietavo savivaldybėje. 

 

Dviračių turizmo plėtra: 

► Dviračių trasų plėtra Birštono kurorte, 

► Dviračių takas Nemuno upės pakrantėje Jurbarko mieste, 

► Dviračių takas Palangos kurorte, 

► Turizmo trasa aplink Platelių ežerą. 

 

Pagal šią priemonę ES parama skirta specializuoto turizmo plėtrai – Raseinių ir Lazdijų 
hipodromams, Druskininkų uždaroms kalnų slidinėjimo trasoms, parkų sutvarkymui: Vilniaus 
Jeruzalės skulptūrų parkas, Birštono miesto centrinis parkas, Druskininkų sveikatingumo 
parkas, Bernardinų sodas (Sereikiškių parkas). 

Priemonės „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ tikslas – skatinti dalykiniam turizmui, 
tarptautinių renginių organizavimui reikalingos infrastruktūros plėtrą. Remiama veikla – 
daugiafunkcinių sporto ir pramogų objektų, skirtų nuo 5000 iki 10000 žiūrovų bei didesnių ir 
teikiančių galimybę organizuoti įvairius renginius, statyba ir rekonstravimas, viešųjų sporto 
objektų rekonstravimas – pritaikymas turizmui. 

Projektus pagal šią priemonę įgyvendino: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji 
juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“48 iš viso finansuoti 7 
projektai, kuriems skirta ~111 mln. Lt. 

 

Daugiausia ES struktūrinių fondų paramos skirta šiems objektams: 

► Kauno pramogų ir sporto rūmams Nemuno saloje (~50 mln. Lt) 

► Klaipėdos daugiafunkciniam sporto ir pramogų kompleksui (~36,5 mln. Lt) 

► Alytaus daugiafunkciniam pramogų ir sporto kompleksui (~9,4 mln. Lt) 

 

Iš viso pagal šią priemonę pramogų ir sporto rūmų kompleksų rekonstrukcijai ir statybos 
darbams skirta daugiau kaip 100 mln. Lt, ledo rūmams ir žiemos sporto centrui ~10 mln. Lt. 

Priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ tikslas – skatinti 
turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose. Remiama veikla – 
viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas, projektavimas ir rinkodara. Projektus pagal šią 

                                              
48 www.esparama.lt [2013 m. gegužės 6 d.] 
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priemonę įgyvendino: apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių biudžetinės įstaigos, 
viešieji juridiniai asmenys. Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas. Pagal 
tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos bendruosius kriterijus projektai turi atitikti 
nacionalinius strateginius dokumentus. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra 
regionuose“49 iš viso finansuoti 43 aktyvaus turizmo ir poilsio projektai, iš kurių 30 baigti 
įgyvendinti. Šiems projektams skirta ~36 mln. Lt. 

ES parama vandens turizmo plėtrai (specialiojo plano sprendinius atitinka tik 2 projektai): 

► Rumšiškių prieplaukos ir jos prieigos infrastruktūros sutvarkymas,  

► Jūros upės vandens turistinė trasa. 

 

Dviračių turizmo plėtra: 

► Dviračių takas dešiniu Nemuno krantu Kauno rajone, 

► Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Kaune, 

► Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Biržuose, 

► Dviračių–pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste, 

► Šilutės miesto dviračių–pėsčiųjų takų rekonstrukcija, 

► Dviračių ir pėsčiųjų tako Ignalinoje įrengimas, 

► Dviračių tako Birštono savivaldybės Škėvonių kaime įrengimas, 

► Dviračių takų plėtra Jonavos mieste, 

► Nemuno upės pakrantės Jurbarko mieste pritaikymas turizmo infrastruktūrai. 

12 paveiksle pavaizduoti ES lėšomis įgyvendinti projektai, kuriais įrengta ar sutvarkyta aktyvaus 
poilsio infrastruktūra. Išryškėja prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose esančios 
savivaldybės, kurios inicijuoja dviračių turizmo plėtros projektus – Šilutės, Plungės, Jurbarko, 
Ignalinos rajonų, Palangos miesto, Alytaus, Birštono, savivaldybės. Vandens turizmo plėtros 
projektų įgyvendinta mažai, projektuose mažai bendradarbiaujama, infrastruktūra įrengiama ne 
prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose. 

                                              
49 www.esparama.lt [2013 m. gegužės 6 d.] 
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48 paveikslas. ES parama aktyvaus turizmo plėtrai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Turizmo planavimo prioritetų ir ES paramos aktyvaus turizmo plėtrai apibendrinimas 

Įvertinus turizmo planavimo prioritetus, pasiekiamumo galimybes, esamus turistų srautus 
vietovėse, turizmo išteklių ir paslaugų koncentraciją, sukurtą aktyvaus poilsio  turizmo 
infrastruktūrą ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, patraukliausi aktyvaus 
poilsio arealai yra: 

► Saugomos teritorijos: Aukštaitijos nacionalinis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas, 
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Žemaitijos nacionalinis parkas, Anykščių regioninis 
parkas, Gražutės regioninis parkas, Kauno marių regioninis parkas, Neries regioninis 
parkas ir Varnių regioninis parkas, 

► Nacionalinių vandens turizmo trasų atkarpos: Neris (Vilnius–Kernavė), Nemunas 
(Druskininkai–Liškiava ir Kaunas–Kulautuva), Aukštaitijos ežerynas, 

► Pajūrio regionas patrauklus jūrinio turizmo plėtrai, 

► Dviračių trasų atkarpos: Kaunas–Jurbarkas, Šilutė–Kintai–Palanga, Nida–Šventoji,  
Vilnius–Trakai, Druskininkai–Dzūkijos NP, Molėtai–Anykščiai, Molėtai–Ginučiai–Zarasai, 

► Siekiant sudaryti bent po 1 kompleksinį turistinį maršrutą 7 didžiausio turistinio 
potencialo teritorijose su finansuotais ir naujai finansuotinais turistiniais objektais, 
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aktyviam poilsiui patraukliausios teritorijos turi būti derinamos su kultūrinio turizmo 
maršrutais, 

► Ekspertinio vertinimo metu papildomai išskirtas galimai nacionalinės reikšmės turistinis 
maršrutas: Ignalina–Dūkštas–Zarasai. 

Aktyvaus poilsio ir kultūrinio turizmo maršrutai 

Pirminio vertinimo metu, atlikus kultūrinio turizmo ir aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros, 
išteklių ir paslaugų vertinimą, sudaryta 11 preliminarių kompleksinių turistinių maršrutų 
didžiausio turistinio potencialo teritorijose: 

► Vilnius–Trakai–Kernavė (~70 km), 

► Palanga–Klaipėda–Neringa (~95 km), 

► Kaunas–Jurbarkas (~85 km), 

► Liškiava–Druskininkai–Marcinkonys (~ 45 km), 

► Vilnius–Medininkai (~30 km), 

► Palanga–Kretinga (~ 30 km), 

► Klaipėda–Rusnė–Šilutė (~75 km), 

► Kaunas–Birštonas (~45 km), 

► Plungė–Telšiai (~ 30 km), 

► Ignalina–Molėtai–Anykščiai (~104 km), 

► Ignalina – Zarasai (~55 km). 

49 paveikslas. Preliminarūs nacionalinės reikšmės turistiniai maršrutai didžiausio turistinio 

potencialo teritorijose 

 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Maršrutai vietiniam ir atvykstamajam turizmui skatinti 

Maršrutai vietiniam turizmui skatinti 
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8 priedas. Sveikatos turizmas: planavimo prioritetai ir ES 
parama 

Sveikatos turizmas – keliavimas turint tikslą pagerinti sveikatą, gaunant sveikatinimo ir (ar) 
sveikatingumo paslaugų. 

Sveikatos turizmo planavimas 

Lietuvoje didžiausią rekreacijos plėtojimo potencialą turi miestai kurortai: Birštonas, 
Druskininkai, Neringa, Palanga. LR teritorijos bendrajame plane nurodoma, kad gydomosios 
rekreacijos plėtojimo tikslu numatoma išplėsti kurortinių vietovių tinklą įtraukiant į jį vietoves, 
turinčias šiam tikslui didelį gamtinių kurortologinių išteklių potencialą: Anykščiai, Aukštadvaris, 
Juodkrantė, Likėnai, Salantai, Smalininkai, Zarasai.  

Šiuo metu Lietuvoje yra keturi kurortai: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga ir keturios 
kurortinės teritorijos: Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto Strigailiškio ir Palūšės kaimų 
dalių teritorijos.  

Lietuvos kurortų plėtros prioritetas – sveikatingumo ir reabilitacijos veikla. Vertinama, kad 
gausūs Lietuvos kurortų gydomieji ir rekreaciniai ištekliai gali patenkinti didžiulius sveikatingumo 
paslaugų ir kurortų plėtros poreikius. Kurortuose gausu mineralinio vandens ir gydomųjų durpių 
išteklių, sveikatinimui (reabilitacijai) palankus mikroklimatas. Kurortų gamtos išteklių pakanka ir 
intensyvesnei rekreacinei veiklai plėtoti.  

Nacionalinėje turizmo plėtros programoje išskirti 5 regionai, kuriose prioritetas teikiamas 
sveikatos turizmo plėtrai: pajūrio, Nemuno žemupio, Vilniaus, Pietų Dzūkijos miškų, kiti kurortai 
ir kurortinės teritorijos. 

50 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas sveikatos turizmo plėtros 

prioritetas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Pagrindinės turizmo traukos vietovės, susijusios su sveikatos turizmo produktu, yra kurortai 
(Druskininkai, Palanga, Birštonas ir Neringa) ir kurortinės teritorijos (Anykščiai ir Trakai) bei 3 
didieji Lietuvos miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), esantys prioritetinėse turizmo plėtros 
regionuose. 

Lietuvos statistikos departamento duomenis 2011 metais iš viso Lietuvoje sveikatinimo 
paslaugas teikė 20 sanatorijų ir reabilitacijos centrų, iš kurių daugiausia buvo Druskininkų (4) ir 
Palangos miesto (6) savivaldybėse. Turistų skaičiumi sanatorijose ir reabilitacijos centruose 
išsiskiria Druskininkų savivaldybė – 54,2 tūkst. turistų (48 proc.). 

Pastaraisiais metais kurortuose sparčiai plėtojama kurortinio gydymo, sveikatinimo, turizmo 
paslaugų bei pramogų infrastruktūra. 
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9 priedas. Dalykinis (konferencijų) turizmas: planavimo 
prioritetai ir ES parama 

Dalykinis (konferencijų) turizmas – keliavimas profesiniais ar darbo tikslais, siekiant įgyti 
profesinių žinių ir jas papildyti, ar susijęs su dalykiniais susitikimais, parodų lankymu, 
dalyvavimu seminaruose, konferencijose, kongresuose. 

Turizmo planavimas 

Nacionalinėje turimo plėtros programoje išskirtas tik Vilniaus regionas, kuriame prioritetas 
teikiamas dalykinio (konferencijų) turizmo plėtrai. Pagal nacionalinius turizmo planavimo 
dokumentus pagrindinės turizmo traukos vietovės, susijusios su dalykinio turizmo produktu, yra 
Vilniaus miestas ir Trakai. 

51 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas dalykinio turizmo plėtros 

prioritetas 

  

Šaltinis: sudaryta autorių 

Rekomenduojama dalykinio (konferencijų) turizmo prioritetus numatyti ir kitose prioritetiniuose 
turizmo plėtros regionuose (Kaune, Klaipėdoje, Druskininkuose ir Palangoje), kadangi šios 
vietovės turi gerą pasiekiamumą, išvystytą apgyvendinimo, maitinimo paslaugų ir dalykiniam 
(konferencijų) turizmui reikalingą infrastruktūrą. 
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2007–2013 m. ES parama dalykiniam (konferencijų) turizmui skatinti 

Parama dalykinio (konferencijų) turizmo plėtrai 2007–2013 m. buvo skiriama pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 2 priemonių grupės „Atvykstamojo ir vietos 
turizmo skatinimas naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes 
aktyvaus poilsio sąlygas“ priemones: 

► Nacionalinės svarbos turizmo projektai, 

► Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas. 

Priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės 
gerinimas“ tikslas – skatinti privačių juridinių asmenų investicijas į turizmą. Remiama veikla, 
susijusi su dalykinio (konferencijų) turizmo plėtra: privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji 
statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui, turistinės klasės apgyvendinimo 
paslaugų infrastruktūros statyba ir rekonstravimas, kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, 
kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo 
paslaugų, išskyrus medicinos veiklą (paslaugas), konferencijų infrastruktūros statyba ir 
rekonstravimas. Projektus pagal priemonę įgyvendino: privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys 
už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas. Projektų 
atrankos būdas – projektų konkursas. 

Pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės gerinimas“50 buvo finansuoti 45 projektai, iš kurių 7 buvo susiję su dalykiniu 
(konferencijų) turizmu, o pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai“ buvo finansuoti 7 projektai, iš kurių vienas susijęs su konferencijų turizmo plėtra. 

Iš viso šiems projektams buvo skirta ~26,3 mln. Lt. Daugiausia ES struktūrinių fondų paramos 
skirta dviem objektams – Klaipėdos viešbučio „Aurora“ statybai ir daugiafunkcinio kultūros 
renginių ir konferencijų centro įkūrimui (~9,3 mln. Lt) bei konferencijų centro Druskininkų mieste 
įkūrimui (~5,6 mln. Lt). 

Turizmo projektai gavę Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą: 

► Nacionalinio parodų, kongresų ir pramoginių renginių centro „LITEXPO“ įkūrimas (~5,1 mln. 
Lt), 

► Kempinski SPA ir konferencijų centro įrengimas (~1,5 mln. Lt), 

► Konferencijų centro viešbutyje „Vanagupė“ sukūrimas (~3,8 mln. Lt), 

► Konferencijų centro, atitinkančio tarptautinius standartus, įrengimas Druskininkuose 
(~5,6 mln. Lt), 

► SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros 
įrengimas Panevėžio miesto savivaldybėje (~1 mln. Lt), 

► Ekonominės klasės viešbučio statyba ir daugiafunkcinio kultūros renginių ir konferencijų 
centro įkūrimas, Klaipėdos mieste (~9,3 mln. Lt). 

                                              
50 www.esparama.lt [2013 m. gegužės 21 d.] 
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52 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas dalykinio 
turizmo plėtros prioritetas ir ES lėšomis finansuoti objektai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Prioritetiniam Vilniaus regionui skirta 6,6 mln. Lt ES struktūrinių fondų paramos, o tai sudaro 25 
proc. skirto finansavimo dalykinio (konferencijų) turizmo projektams. Konferencijų turizmo plėtrai 
kurortuose buvo skirta 9,4 mln. Lt, tai sudaro 36 proc. skirto finansavimo konferencijos centrų ir 
salių įrengimui. 

Įvertinus esamus turistų srautus, pasiekiamumo galimybes, ES struktūrinių fondų lėšomis 
įgyvendintų projektų sklaidą, išskirtos prioritetinės konferencijų turizmo vietovės: kurortai ir 
kurortinės teritorijos (Druskininkai, Palanga, Trakai) ir didieji Lietuvos miestai (Vilnius, Klaipėda, 
Kaunas). 
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10 priedas. Turizmo plėtros prioritetai didžiausio turistinio 
potencialo teritorijos 

53 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas kultūrinio 
turizmo plėtros prioritetas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

54 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas aktyvaus 
poilsio plėtros prioritetas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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55 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas sveikatos 
turizmo plėtros prioritetas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

56 paveikslas. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose numatytas dalykinio 
turizmo plėtros prioritetas 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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11 priedas. Literatūros sąrašas ir duomenų šaltiniai 

► ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojantys dokumentai 

1. Europos Komisijos 2007 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 patvirtinta 
Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų panaudojimo strategija konvencijos tikslui 
įgyvendinti; 

2. ES Tarybos 2006 m. liepos 11 d. reglamentas (EB) Nr.1083/2006, nustatantis 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr.1260/1999; 

3. 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. 
http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/
files/3VP_SS_2007-07-05.pdf ; 

4. 2008 m. liepos 23 dienos LR vyriausybės nutarimas Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (2013-08-28 redakcija); 

5. LR Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1225 "Dėl Veiksmų programų 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 137-5429); 

6. LR finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 "Dėl Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo" (Žin, 2008, Nr. 23-861); 

7. LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 "Dėl Atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas (Žin., 2007, Nr. 114-
4637) (toliau - Nutarimas dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų); 

8. EK reglamentų dėl ES struktūrinių fondų paramos 2014-2020 m. programavimo periodu 
projektai; 

9. Europos Komisijos pozicija dėl Partnerystės sutarties sudarymo, veiksmų programų 
rengimo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo Lietuvoje 2014-2020 m. 
programavimo laikotarpiu. 

 

► Strateginiai dokumentai 

1. Nacionalinėje turizmo plėtros 2010–2013 m. programa; 

2. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

3. Nacionalinė pažangos programa 2014 – 2020; 

4. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija; 

5. Strateginis dokumentas „Europa 2020”; 

6. Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas; 

7. Birštono savivaldybės 2013-2020 m. strateginis plėtros planas; 

8. Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 m. strateginis planas; 

9. Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginis plėtros planas; 

http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/files/3VP_SS_2007-07-05.pdf
http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/files/3VP_SS_2007-07-05.pdf
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10. Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginis plėtros planas; 

11. Kaišiadorių rajono strateginis plėtros planas iki 2015 m.; 

12. Kauno miesto 2005-2015 m. strateginis planas; 

13. Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007-2013 
m.; 

14. Klaipėdos miesto 2013–2020 metų strateginis plėtros planas; 

15. Klaipėdos rajono strateginis plėtros planas 2009-2020 m.; 

16. Kretingos rajono strateginis plėtros planas 2007-2013 m.; 

17. Lazdijų rajono savivaldybės 2011-2020 metų strateginis plėtros planas 

18. Molėtų rajono savivaldybės plėtros planas 2011–2017 m.; 

19. Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2014–2020; 

20. Utenos rajono plėtros strateginis planas 2011-2017 metams; 

21. Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 m.; 

22. Plungės rajono savivaldybės 2010-2017 metų strateginis plėtros planas; 

23. Šilutės strateginis plėtros planas 2005-2014 metams; 

24. Širvintų rajono 2010-2016 metų strateginis plėtros planas; 

25. Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo 
programa; 

26. Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017 metų strateginis planas; 

27. Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas; 

28. Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginis planas; 

29. Zarasų miesto turizmo strateginis plėtros planas 2011-2020 metams; 

30. Zarasų rajono savivaldybės 2008–2013 metų priemonių planas. 

 

► Statistinių duomenų šaltiniai: 

1. SFMIS duomenys; 

2. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys; 

3. Eurostat duomenys; 

4. Lietuvos banko duomenys. 

 



Lietuvos 
Respublikos ūkio 

ministerija 

Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo 
sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas 216 lapas iš 217 

Galutinė vertinimo ataskaita 

 

 
 

► Aktualūs vertinimai ir tyrimai: 

1. Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausios turistinės traukos vietoves ir 
jų panaudojimo prioritetus studija. http://www.tourism.lt/moksliniu-tyrimu-ir-galimybiu-
studijos/ ; 

2. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų 
lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimo galutinė ataskaita. 
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_f
ondai/2007-2013/Vertinimas/Sektoriu_Galutine%20vertinimo%20ataskaita.pdf 

3. Lietuvoje atliktų ES struktūrinės paramos vertinimų ataskaitos 
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/vertinimas 

 

► Metodologiniai dokumentai 

1. ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Stili
aus_gidas_v5_GALUTINIS.pdf ; 

2. ES struktūrinės paramos vertinimą reglamentuojanti Teisinė ir metodinė informacija 
http://www.esparama.lt/es-paramos-vertinimas ; 

3. ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės gairės: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ver
tinimo_metodines_gaires_leidinys_2010.pdf 

4. Lietuvoje atliktų ES struktūrinės paramos vertinimų ataskaitos 
http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos ; 

5. Socialinės ir ekonominės plėtros vertinimo vadovas (angl. EVALSED - Evaluation of 
Social and Economic Development); 

6. Europos Komisijos metodologinės gairės 2000 - 2006 m. ir 2007 - 2013 m. 
programavimo periodams įvairiais ES struktūrinių fondų paramos programų vertinimo 
metodologiniais ir procedūriniais klausimais: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm ; 

7. Europos Komisijos darbo dokumentas Nr. 5: Einamojo vertinimo metodinės 
rekomendacijos. 

 

► Kiti šaltiniai 

1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas; 

2. Europos Komisijos komunikatas „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja 
turizmo politika“; 

3. Europos Komisijos penktoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita 
„Investavimas į Europos ateitį“; 

4. Bendrieji planai ir saugomų teritorijų tvarkymo planai; 

5. Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialusis planas;  

http://www.tourism.lt/moksliniu-tyrimu-ir-galimybiu-studijos/
http://www.tourism.lt/moksliniu-tyrimu-ir-galimybiu-studijos/
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/Vertinimas/Sektoriu_Galutine%20vertinimo%20ataskaita.pdf
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/Vertinimas/Sektoriu_Galutine%20vertinimo%20ataskaita.pdf
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/vertinimas
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Stiliaus_gidas_v5_GALUTINIS.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Stiliaus_gidas_v5_GALUTINIS.pdf
http://www.esparama.lt/es-paramos-vertinimas
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Vertinimo_metodines_gaires_leidinys_2010.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Vertinimo_metodines_gaires_leidinys_2010.pdf
http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm
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6. Anykščių regioninio parko tvarkymo planas; 

7. Birštono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

8. Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

9. Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas; 

10. Ignalinos miesto bendrasis planas; 

11. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

12. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

13. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

14. Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas;  

15. Klaipėdos miesto bendrasis planas; 

16. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

17. Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas; 

18. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

19. Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

20. Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas; 

21. Nemuno kilpų regioninio parko tvarkymo planas; 

22. Neries regioninio parko tvarkymo planas; 

23. Neringos savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

24. Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

25. Pajūrio regioninis parkas: rekreacinės infrastruktūros planas; 

26. Palangos miesto bendrasis planas; 

27. Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

28. Sartų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas; 

29. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

30. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

31. Trakų miesto bendrasis planas; 

32. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

33. Varėnos rajono bendrasis planas; 

34. Vilniaus miesto bendrasis planas; 

35. Zarasų rajono savivaldybės bendrasis planas; 

36. Žemaitijos nacionalinio parko tvarkymo planas; 

37. Kiti nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentai. 


