
 

 

 

 

 

 
Turizmo visiems status quo,  

iššūkiai ir skatinimas 
Lidija Bajarūnienė 

Turizmo politikos skyrius 



Prieinamas turizmas. Kas tai? 

 Prieinamas turizmas – veikla, kuria užtikrinama, jog turistinės 

vietovės, turizmo produktai ir paslaugos yra prieinami visiems 

žmonėms, nepriklausomai nuo jų fizinių apribojimų, negalios 

ar amžiaus.  



Prieinamas turizmas 

 Objektai be kliūčių: tinkama infrastruktūra ir 

įranga 

 Transportas: tinkamas keliauti oru, sausuma ir 

vandeniu 

 Aukštos kokybės paslaugos: apmokyti 

darbuotojai 

 Paslaugos, eksponatai, pramogos: visiems 

leidžiama susipažinti ir dalyvauti 

 Rinkodara, rezervavimo sistemos, interneto 

svetainės ir paslaugos: informacija prieinama 

visiems Šaltinis: European Network for Accessible Tourism 



Turizmo visiems trukdžiai  

 Aplinka (prof. Buhalis, Ukmergės 

piliakalnis, restoranas „Times“, 

tualetai, nedraugiški šaligatviai ir 

senamiestis) 

 Transportas 

 Komunikacija 

 Informacija, ženklinimas 

 Mokymai 

 Sąmoningumas 

 Įranga (vežimėliai,  pakėlėjai, 

sklenksčiai, kt.) ir taksi 

 Požiūris 

 



Visiems prieinamo turizmo 

paklausa ES > 40 mln. 

keliautojų 

Šaltinis: Europos Komisija, 2015 

10% 

18% 

72% 

ES šalių gyventojų pasiskirstymas 

Neįgalieji Senjorai Kiti  

Keliautojų potencialas 



Turizmo visiems iššūkiai  

 Nei Turizmo įstatyme, nei 

kituose Turizmo 

departamento 

direktoriaus įsakymais 

tvirtinamuose teisės 

aktuose, 

reglamentuojančiuose 

turizmo paslaugų teikėjų 

priežiūrą, nėra specialių 

nuostatų dėl neįgaliųjų ar 

specialių poreikių turinčių 

turistų. 

 



Reikalavimai kolektyvinio 

apgyvendinimo įstaigoms 

Patogumai neįgaliesiems: 

Neįgaliojo vežimėlis arba reikalingas palydovas 

Taip / 

Ne 
5 

Patogumai neįgaliesiems:  

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis 

Taip / 

Ne 
8 

Patogumai neįgaliesiems:  

Aklieji arba turintys regos negalią  

Taip / 

Ne 
5 

Patogumai neįgaliesiems:  

Kurtieji arba turintys klausos negalią 

Taip / 

Ne 
5 

Patogumai neįgaliesiems:  

Visai be kliūčių neįgaliesiems 

Taip / 

Ne 
5 

Šaltinis: 2013 m. Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimai 

 

Pastaba: papildomi balai už pritaikymą neįgaliesiems (neprivalomi) 

 
 



Veiklos visiems prieinamam turizmui 

skatinti 

 Nuo 2016 m. – atstovas Turizmo taryboje 

 2017 m. birželio 27 d. – seminaras apie turizmo 

paslaugų teikimą žmonėms su negalia ir aplinkos jiems 

pritaikymą "Turizmas prieinamas visiems: iššūkiai ir 

galimybės". 

 2017 m. rugsėjo 27 d. – 5-asis Lietuvos turizmo forumas 

 2017 m. lapkričio 30 d. – seminaras „Turizmas 

prieinamas visiems: iššūkiai ir galimybės“, skirtas aptarti 

turizmo paslaugų teikimo ir infrastruktūros pritaikymo 

turistams, turintiems specialių poreikių, klausimus. 

 2017-2018 m. – projektas „Nuo darniosios plėtros tikslų 

darnaus Baltijos jūros regiono link“ 

 

 



Darniojo turizmo plėtros gairės 

 7 darniojo turizmo plėtros skatinimo prioritetai 

 40 rekomenduojamų veiklų 

 Siūloma skatinti visiems prieinamo turizmo 

plėtrą: 

 informavimo priemonių apie visiems 

prieinamas turizmo paslaugas plėtra 

 turizmo paslaugų prieinamumo gerinimas 

 kokybiškų visiems prieinamo turizmo paslaugų 

plėtra 

 

 



Visiems prieinami turistiniai 

leidiniai, svetainės  

  2018 m. išleistas 

interaktyvus turistinis 

žemėlapis, kuriame 

pažymėti ir aprašyti 50 

objektų, prieinamų 

ribotas judėjimo 

galimybes turintiesiems 

  Svetainė 

www.tourism.lt 

pritaikyta neįgaliesiems 

 

  

http://www.tourism.lt/


Kurlink einame? 

  2018 m. IV ketvirtį 

planuojami mokymai verslo 

atstovams apie neįgaliųjų 

aptarnavimą ir aplinkos 

tvarkymą. 

 Šiuo metu atnaujinama 

svetainė 

www.Lithuania.travel 

 2019 m. numatoma studija 

dėl Lietuvos turizmo plėtros 

programos 2021-2025 m. 

 

 

 

http://www.lithuania.travel/


Atsakingas = Darnusis? 



Darnieji keliautojai ieško 

60% - 70% Vakarų Europos šalių 

gyventojų planuodami kelionę: 

■ Įvertina vietovės ekologinį 

patrauklumą; 

Yra linkę mokėti daugiau už 

sertifikuotas paslaugas; 

■    Keliauja atsakingai, nedarydami 

žalos gamtai ir kultūrai, 

gerbdami specialiųjų poreikių 

turistus;  

ieško autentiškų patirčių, santykio su 

vietos bendruomene. 

Šaltinis: The Future of Travel in 2020 

https://cdn.tourism-review.com/temp/aktualita-detail-center_zoom_10526.jpg?v=1522035385


Europos ambicijos 

 In addition to responsible behavior, 

companies have the option of using their 

business travel agency to offset CO2 

compensation for climate damage caused 

by emission avoidance elsewhere. When 

air travel cannot be avoided, it calculates 

the CO2 emissions for the route and the 

equivalent price. This is then invested in 

reducing CO2 elsewhere, such as 

renewable energy or energy efficient 

technologies. 

 

 
Baltoji knyga 2011 m. - Transporto strategija iki 2050 m. 
• nė vieno iškastiniu kuru varomo automobilio 
miestuose 2050 m. 
• per pusę sumažinti iškastiniu kuru varomo 
automobilių skaičių iki 2030 m. 
• didinti viešuoju transportu besinaudojančiųjų 
skaičių. 
• didinti geležinkeliu dalį tarprūšiniame transporto 
pasiskirstyme. 
• plėsti dviračių naudojimą ir pėsčiųjų eismą 
• užtikrinti transporto sistemos visuotinumą, 
t.y. žmonėms su specialiais poreikiais.  

https://cdn.tourism-review.com/temp/contents_paragraph_center_horizontal_zoom_3192.jpg?v=1522035505


Dėkojame, kad esate ir keliaujate 


