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Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 



Turizmo reglamentavimas yra kiekvienos šalies 

kompetencija, tarptautinių organizacijų, dirbančių su 

turizmo klausimais, pagrindinis įgaliojimas yra teikti 

rekomendacijas, formuoti turizmo plėtros prioritetus, 

padėti šalims geriau prisitaikyti prie geopolitinės 

situacijos bei nuolat kintančių turizmo tendencijų.  

 

Nepaisant, kad yra daugybė įvairių reglamentų, 

deklaracijų, rekomendacijų Lietuvoje kol kas 

visiems prieinamo turizmo nėra.  

Yra tik epizodiniai prieinamo turizmo reiškiniai 

- prieinamas viešbutis, regioninio parko 

lankytojų centras ar pojūčių takas, tačiau 

bendros šalies vizijos bei  strategijos nėra. 

 

„Recommendations on Accessible Tourism for All”; 

•„UNWTO Recommendations on Accessible Information in 

Tourism”; 

•„Accessible Tourism for All: An Opportunity within Our 

Reach”. 
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PATIRTIS 

Lietuvos turizmo srityje jaučiamas didelis neatitikimas tarp turizmo paslaugų 

paklausos ir pasiūlos specialių poreikių turintiems žmonėms, nes netenkina 

gana didelės žmonių grupės poreikių. Turint omenyje, kad ne tik neįgalieji turi 

specialiųjų poreikių dalyvauti visuomenės gyvenime, prie jų galima priskirti 

pagyvenusius žmones, šeimas, turinčias mažus vaikus ir asmenis, turinčius 

laikinus sveikatos sutrikimus.  

 

 Universalus dizainas (prieinamumas) 

didina: 

• paslaugų vartotojų ratą 40 % 

• turizmą 20 % 



• Įvairūs tyrimai Australijoje, JAV ir ES parodė, kad 

turistai su negalia tampa svarbūs turizmo rinkoje. 

Pvz. Australijoje turistai su negalia sudaro apie 11% 

bendro turistų skaičiaus. Jungtinėje Karalystėje -

12%. (2009 m.)  

• Europoje yra 50 milijonų neįgaliųjų. 70 % neįgaliųjų 

gali keliauti, bet dėl nepritaikytos aplinkos, 

neprieinamų paslaugų, informacijos trūkumo dalis 

jų to padaryti negali.  
 

• Per 2011-2020 m. ES numatomas prieinamo 

turizmo visiems šuolis: iš 744,3 mln. kelionių iki 

861,9 mln. kelionių. Metinis augimas 1,64 %. 
 

• Daugėja keliaujančių vyresnio amžiaus žmonių. 
 

• Prieinamas turizmas tampa iššūkiu visai Pasaulinei 

kelionių pramonei: ieškoma galimybių ir skiriamos 

investicijos, atlikti reikalingus trumpalaikius ir 

ilgalaikius patobulinimus.  

 

 

PRIEINAMAS TURIZMAS EUROPOJE IR 

PASAULYJE 

2012 M. EUROPOS MĄSTU BUVO ATLIKTAS TYRIMAS „ECONOMIC IMPACT AND TRAVEL PATTERNS OF 

ACCESSIBLE TOURISM IN EUROPE – FINAL REPORT“ 

 



KAS TRUKDO ŽN 

KELIAUTI? 
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Aplinkos barjerai (arba kliūtys) 

-Nepritaikytas transportas 

-Architektūriniai barjerai: prieigos, objektai, pastatai. 

-Komunikaciniai barjerai: negeba bendrauti su ŽN. 

-Kelionės planavimo barjerai: sunku rasti tinkamą informaciją, dažnai 

paslaugų teikėjai negeba paaiškinti apie paslaugų prieinamumą, teikiama 

klaidinga informacija, trūksta informacijos kt. kalbomis. 

 Socialiniai barjerai 

-Mokymų turizmo srityje dirbantiems žmonėms stoka 

-Sąmoningumo apie pritaikymą (prieinamumą) stoka 

-Požiūrio barjerai 

   
Yra be galo daug visokių reguliacinių teisės aktų, įvairių dokumentų, deklaracijų. 
Institucijos visą dėmesį sutelkia į aplinkos barjerus (kliūtis), tačiau svarbiausia yra 
panaikinti barjerus (kliūtis) galvose! 
 



 

TRANSPORTAS  

Kiekvienas turistas, keliaudamas savo pasirinktu maršrutu, turi turėti 

galimybę naudotis visų rūšių transportų paslaugomis. 

 

Pritaikyta: jūrų keltai, lėktuvai,  

Nepritaikyta: 

•Tolimojo susisiekimo autobusai; 

•Tarpmiestinio susisiekimo autobusai (pradžia jau yra). 

Iš dalies pritaikyta: 

•Traukiniai su vietomis ŽN, tačiau tik iki Kauno ar  

Klaipėdos.  

•Miestų viešasis transportas.  

•Patogiausia keliauti nuosavais automobiliais. 

●Didelė problema lengvųjų automobilių 

 parkavimo vietos. 



PRIEIGOS. GRINDINYS. TAKAI  



PRIEIGOS. GRINDINYS. TAKAI  
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VANDENS NUTEKĖJIMO GRIOVELIAI 

Griovelių kraštai per aštrūs, 

ištrupėjusiomis plytelėmis. Grioveliai 

per gilūs ir per platūs, vežimėliu 

važinėti labai nepatogu. 



PUČKORIŲ ATODANGA 



INFORMACINĖS LENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APŽVALGOS BOKŠTAI, AIKŠTELĖS 



MAITINIMOSI VIETOS  



APGYVENDINIMAS  
• Nakvynės kambariai, pritaikyti ŽN, daugiausia įrengti didmiesčių arba kurortinių 

vietovių viešbučiuose. Daugumoje jų yra po 1-2 kambarius, skirtus ŽN. Nėra 

galimybių apgyvendinti 5-10 ŽN viename viešbutyje dėl pritaikytų kambarių 

trūkumo.  

• Kaimo turizmas - dinamiškiausiai besivystanti turizmo sritis, tačiau sodybos 

praktiškai nepritaikytos ŽN: iš 383 sodybų siūlančių savo paslaugas tinklapyje 

www.atostogoskaime.lt , tik 41 dalinai pritaikyta ŽN.  

• 2017 m. apgyvendinimo paslaugas siūlė 668 kaimo turizmo sodyba. 

• Vidutinė nakvynės kaimo turizmo sodyboje kaina vienam turistui svyravo nuo 9,99 

iki 15,96 euro. Lietuvos gyventojas už nakvynę kaimo turizmo sodyboje vidutiniškai 

mokėjo 12,83 euro, užsienietis - 19,54 euro. ŽN pigesnių kainų sodybos – 

neprieinamos. 

• Kiek geresnė situacija yra kempinguose: tinklapyje www.camping.lt paslaugas siūlo 

25 kempingai, 15 iš jų yra pritaikyti ŽN.  

• Yra regionų, kur visiškai nėra ŽN apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių. 

http://www.atostogoskaime.lt/
http://www.camping.lt/


NETINKAMAI APDIRBTO AKMENS TRINKELIŲ 

GRINDINYS SUKURIA NEGALIĄ STIPRINANČIĄ 

APLINKĄ 
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Bažnyčios Anykščiuose prieigos 
Amfiteatras Telšiuose 

NETINKAMAI APDIRBTO AKMENS TRINKELIŲ 

GRINDINYS SUKURIA NEGALIĄ STIPRINANČIĄ 

APLINKĄ 



OBJEKTŲ PRIEINAMUMAS 

• Pandusai.  

• Keltuvai. 

• Durys: slenksčiai, plotis, 

iškvietimo mygtukai, 

kilimėliai prie durų. 

 

SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ: 



KERNAVĖS TURISTINIS - POILSINIS 

TAKAS  
  



PRIVAŽIAVIMAS.AUTOMOBILIO 

PARKAVIMAS. 
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Iš anksto sužinoti parkavimo vietas:  

-  Kiek yra vietų.  

-  Kokie bus automobiliai. 

-  ŽN parkingas LT nemokamas. 

 

 
 



TUALETAI 

 
 

• Didelė problema – tualetų nebuvimas!  

 

• Vilniuje iš 48 viešųjų tualetų, pritaikyti - 2!  

 

• Išeitys. 



 

KOKIŲ LAISVALAIKIO PASLAUGŲ  NORĖTŲ  

ŽMONĖS SU NEGALIA? 

• Žvejyba 

• Tenisas: lauko, stalo 

• Krepšinis 

• Tinklinis 

• Dažasvydis 

• Pasiplaukiojimas valtimis, 

baidarėmis 

• Vandens pramogos 

• Žygiai pelkėmis 

• Paukščių stebėjimas 

•  Žiemos pramogos: čiuožimas 

slidėmis, rogutėmis 

 



ĮVAIRIŲ NEGALIŲ ŽMONIŲ 

GALIMYBĖS 
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➢ Numatyti daugiau laiko tam pačiam 

objektų apžiūrėjimui; 

➢ Neprigirdintys turistai (įvertinti 

triukšmo lygį); 

➢ Oro sąlygų įtaka. 



2
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Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo 

parke – sūpynės neįgaliesiems 

Druskininkų „Snow Arenoje“ 

slidinėti gali ir neįgalieji 



NEPAKANKA OBJEKTĄ PRITAIKYTI – SVARBU 

SKLEISTI  TEISINGĄ INFORMACIJĄ APIE PRITAIKYMĄ 

• Sukūrus prieinamą lankytiną objektą ar paslaugų teikimo įstaigą, tačiau 

nepateikus apie tai informacijos – niekas apie tai ir nesužinos...  

       Tai labai dažnai trukdo surasti norimus objektus.  

 

• Užsienio turistui ar lietuviui, keliaujant po Lietuvą – sunku orientuotis ir 

surasti įvairių paslaugų objektus ar lankytinas vietoves, tenkinančias 

neįgaliojo turisto poreikius.  

 

• Kelio ženklų, turizmo informacijos stendų, 

        bei poilsio aikštelių trūkumas – akivaizdi  

        keliavimo po Lietuvą problema.  

 

 



  

REZERVAVIMAS 

Labai svarbu, kad interneto svetainėse, kur galima 

užsisakyti keliones ar kelionės dalį, būtų pateikta 

kuo tikslesnė informacija apie objektų pritaikymą 

neįgaliesiems. 
 

Elektroninės užsakymų sistemos dažniausiai 

užsakymus priima elektroniniu paštu, bet galima 

sukurti alternatyvius kanalus, pritaikytus 

neįgaliesiems (pvz., pokalbiai per „Skype“ ar 

telefonu akliesiems). Visomis šiomis bendravimo 

formomis gali naudotis visi klientai, tačiau jos 

atitinka Universalaus dizaino principus ir yra 

prieinamos skirtingų negalių asmenims. 
 

Taip pat svarbu, ar iki objekto galima atvykti. Jei 

pats objektas pritaikytas, tačiau nėra tinkamo 

transporto, arba neaišku, kaip galima juo 

pasinaudoti, objekto pritaikymas tampa 

nebesvarbus. Taip pat svarbu, ką galima aplankyti 

netoliese. Kadangi ne visos turistų lankomos vietos 

pritaikytos neįgaliesiems, galima parekomenduoti, 

ką jie gali aplankyti, pasiūlyti patogų maršrutą.  

 



PRITAIKYMO 

GALIMYBĖS: 



PRITAIKYMO IR PRISITAIKYMO GALIMYBĖS  



IŠKYLOS VIETA  



WWW.BESLENKSCIU.LT 



DĖL KO VERTA VAŽIUOTI Į ŠVEDIJĄ 

30 



VISIEMS PRIEINAMA POILSIO 

AIKŠTELĖ  
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GRINDINYS VISIEMS 
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Ginta Žemaitaitytė  

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 

Gėlių g.7, Vilnius, www.negalia.lt , www.beslenksciu.lt 

 +370 52691308, ginta@negalia.lt  

      Ačiū už dėmesį  

mailto:ginta@negalia.lt

