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ĮVADAS
Lietuvos gamta ir specifiniai tam tikrų regionų ir zonų kraštovaizdžio kompleksai
sudaro palankias sąlygas rekreacijai ir turizmui plėtoti. Lietuva pagal rekreacinį potencialą
lenkia net daugelį Europos šalių, išsidėsčiusių palei šiaurinę jūros pakrantę. Rekreacinės
paskirties upės, ežerai ir girios sudaro 28 proc. visos šalies teritorijos. Miškai, parkai, jūra,
kiti vandens telkiniai, geomorfologinės struktūros, estetiškai vertingi kraštovaizdžio kompleksai Lietuvoje sudaro per trečdalį viso ploto. Vaizdingos vietovės, kurių kraštovaizdžio
gamtiniai komponentai (vandenys, miškai, reljefas) tinka įvairiai rekreacijai, sudaro apie
7,6 proc. Lietuvos ploto. Vaizdingas vietoves sudaro kraštovaizdžio vizualinės erdvės,
labiausiai atskleidžiančios šalies kraštovaizdžio tipus, gamtą, kultūrą ir istoriją. Nors
Lietuvos teritorija palyginti nedidelė, jai būdinga gana didelė geografinių kompleksų ir
kraštovaizdžių įvairovė. Geografiniu aspektu čia išskiriama net 22 tipų kraštovaizdžiai.
Lietuvoje pažintinės paskirties objektai – tai kraštovaizdis, kultūros, istorijos paminklai, kultūriniai kompleksai, žymių įvykių vietos, etnokultūrinis paveldas, gamtos paminklai. Tai objektai, kuriuos verta pamatyti keliaujant po šalį.
Lietuvoje sukurta saugomų teritorijų sistema, apimanti visas rekreacines teritorijas. Puikiausios galimybės turizmui plėtoti yra penkiuose nacionaliniuose parkuose ir trisdešimtyje
regioninių parkų, taip pat daugelyje draustinių (kraštovaizdžio, hidrografinių ir kt.). Šiose
teritorijose yra ir daugelis kultūros paveldo objektų, taigi susiformuoja unikalūs gamtiniaikultūriniai kompleksai, labai tinkami turizmui plėtoti. Iš 25 tūkstančių atskirų kultūrinių
objektų pusė jų turi kultūrinio paminklo statusą, iš jų 3,4 tūkst. yra respublikinės reikšmės.
Mokomosios knygos tikslas – pateikti studentams pagrindinę informaciją apie
Lietuvos gamtinius ir kultūrinius išteklius, rekreacinių teritorijų planavimą, naudojimą ir
tvarkymą bei plėtros galimybes.
Mokomoji knyga skirta žemėtvarkos bakalauro studijų programos studentams bei
visiems asmenims, besidomintiems rekreacija.



SĄVOKOS
Rekreacinė teritorija – gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių
visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinti teritorija, kurios ribos,
žemės naudojimo būdas ir pobūdis yra nustatytas, rekreacinio naudojimo prioritetas suteiktas teritorijų planavimo dokumentais ar teisės aktais.
Rekreacinių teritorijų sistema – rekreacinių teritorijų, lankytinų ir turizmo
paslaugų objektų, siejamų turistinėmis trasomis ir (ar) kelių (gatvių) tinklu, apibrėžtas
teritorinis junginys.
Rekreacinis žemės sklypas – teritorijų planavimo dokumentais suformuotas kitos
pagrindinės tikslinės paskirties žemės sklypas, skirtas rekreacijai, kuriam nustatytose
naudojimo sąlygose yra reikalavimai, susiję su rekreacinių išteklių naudojimu ir apsauga,
rekreacinės infrastruktūros įrengimu, rekreacinių želdinių įveisimu ir kt.
Rekreaciniai ištekliai – gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių
visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti.
Turizmo ištekliai – turistinį interesą turintys objektai ar vietovės.
Turizmo ir rekreacijos schema – specialiojo planavimo dokumentas, kuriame numatoma rekreacinės infrastruktūros bei turizmo paslaugų objektų plėtojimo bendroji koncepcija.
Turizmo (rekreacijos) planas (projektas) – specialiojo planavimo dokumentas,
kuriame numatomas viešosios turizmo (rekreacinės) infrastruktūros objektų išdėstymas,
šių objektų bei gretimų teritorijų naudojimo ir apsaugos priemonės.
Rekreacinė infrastruktūra – apgyvendinimo, gydymo (sveikatingumo), maitinimo,
poilsio, sporto, informacijos paskirties pastatai, kiti statiniai ir priklausiniai, statinių grupės
ir kompleksai su jų užimamais žemės plotais (taip pat ir poilsio namai, sanatorijos, sveikatingumo kompleksai, nakvynės paslaugų namai, jaunimo nakvynės namai, viešbučiai,
stovyklavietės, turizmo bazės, apžvalgos aikštelės, pliažai (paplūdimiai), poilsiavietės,
kempingai, turizmo trasos, pažintiniai takai ir kt.), sudarantys galimybes lankytojų apgyvendinimui, maitinimui, informacijai, poilsiui, turizmui, pramogoms, sveikatingumui
didinti ir kitiems rekreaciniams poreikiams tenkinti, atskiroms turizmo paslaugoms teikti.
Viešoji turizmo infrastruktūra – visuomenės lankymui ar poilsio veiklai organizuoti
rekreacinėse teritorijose privaloma stacionari ar laikina įranga higienos poreikiams tenkinti
ir atliekoms surinkti, teritorijos lankymui skirta informacijos įranga ir kita infrastruktūra
(turistinės trasos ar takai, poilsio ir nakvynės aikštelės bei įrenginiai ir kiti aptarnavimo
objektai).
Kurortas – įstatymo suteiktas statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra gamtinių
gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus klimatas,
rekreacinių želdinių, vandens telkinių) bei speciali infrastruktūra šiems veiksniams naudoti gydymui, profilaktikai, poilsiui bei turizmui.
Apžvalgos aikštelė (regykla) – teritorija, skirta stebėti atsiveriančią panoramą. Joje
gali būti įrengti stebėjimui pritaikyti įrenginiai (žiūronai, teleskopai ir kt.), lauko baldai,
pavėsinės, dekoratyvinės tvorelės, informacijai skirti statiniai (skydai, stendai, nuorodos).
Pažintinis takas – ne platesnis kaip 4 metrų pločio takas su informacijai skirtais statiniais (stendai, skydai, nuorodos), skirtas pėstiesiems, bevariklio transporto priemonių nau-



dotojams ar žirginiam turizmui, įrengtas siekiant sudaryti sąlygas susipažinti (aplankyti) su
gamtos ir (ar) kultūros paveldo vertybėmis, savitais reginiais, panoramomis bei reiškiniais.
Pliažas (paplūdimys, maudyklė) – maudymuisi, kaitinimuisi saulėje, ramiam ir (arba)
aktyviam poilsiui pritaikyta vandens telkinio pakrantės ir atabrado juosta (teritorija).
Poilsiavietė – laikinai apsistoti be nakvynės skirta teritorija, kurioje gali būti įrengti
lauko baldai, pavėsinės, sporto ar laisvalaikio įrenginiai, automobilių stovėjimo aikštelės,
laužavietės, tualetai, informacijai skirti statiniai.
Stovyklavietė – poilsiui su nakvyne skirta teritorija, kurioje teikiama turistinės
stovyklos paslauga ir turi būti sudaromos sąlygos palapinėms statyti, higienos poreikiams
tenkinti, atliekoms surinkti. Joje gali būti išdėstoma: lauko baldai, pavėsinės, sporto ar
laisvalaikio įrenginiai, automobilių stovėjimo aikštelės, laužavietės, tualetai, informacijai
skirti statiniai.
Turistas – fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais,
kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po šalį
ar į kitas šalis ir apsistoja bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už
savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas
darbas lankomoje vietovėje.
Turizmas – tikslinga žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės
gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra mokymas ar
mokamas darbas lankomoje vietovėje.
Turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų
kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti
poreikiai.
Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal
nustatytą maršrutą, kai dalyvauja gidas.
Turizmo centras – gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio), išsiskirianti turizmo
ištekliais ir turizmo paslaugų infrastruktūros išvystymu bei galimybėmis formuoti turistų
srautus.
Turizmo paslaugų infrastruktūra – turizmo paslaugoms teikti reikalingi objektai
(statiniai).
Kelionės organizatorius – juridinis asmuo, reguliariai rengiantis organizuotas turistines keliones ir savo vardu viešai siūlantis teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui
arba tam tikrai asmenų grupei.
Kelionės organizavimo paslauga – veiklos, susijusios su organizuotų turistinių
kelionių rengimu ir (ar) jų pardavimu, rezultatas.
Kelionių agentūra – juridinis asmuo, tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas.
Kelionių vadovas – teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis
fizinis asmuo, kuris suteikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje
arba užsienyje.
Organizuota turistinė kelionė (turizmo paslaugų rinkinys) – iš anksto parengta,
už bendrą kainą parduodama turistinė kelionė, kurią sudaro ne mažiau kaip dvi turizmo
paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita esminę kelionės dalį sudaranti turizmo paslauga,



nesusijusi su vežimu ar apgyvendinimu) ir kuri tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas arba yra
įtraukta nakvynė.
Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms
sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos
bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių
asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.
Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Valstybės
ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į
teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo
erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai, vadinamas bendruoju
(generaliniu) planu.
Specialusis planas (projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims
reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės
ir reikalavimai.
Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų
erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.
Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės
sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos).
Planavimo organizatoriai – Vyriausybė arba jos įgalioti viešojo administravimo
subjektai, apskrities viršininkas, savivaldybės administracijos direktorius, juridiniai ir
fiziniai asmenys, organizuojantys teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą,
konsultavimąsi ar viešą svarstymą ir teikimą tvirtinti.
Planų rengėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Planų vykdytojai – Vyriausybė arba jos įgalioti viešojo administravimo subjektai, savivaldybės
administracijos direktorius, juridiniai ir fiziniai asmenys, žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai,
vykdantys veiklą suplanuotoje teritorijoje, naudojantys žemę, gamtos ir kultūros išteklius.

Valstybės ilgalaikės raidos strategija – Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas
ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta valstybės geopolitinės
padėties analizė, ilgalaikiai prioritetai ir suderinta visų sektorių ilgalaikės plėtros vizija.
Ilgalaikė ūkio plėtros strategija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas
strateginio planavimo dokumentas, kuriame apibendrintos visų ūkio šakų (sektorių) strategijos ir numatytos prioritetinės ūkio plėtros kryptys.
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija – Vyriausybės patvirtintas ilgalaikis
strateginis planavimo dokumentas, kuriame pagal darnaus vystymosi prioritetus ir principus suformuluota valstybės darnaus vystymosi vizija ir misija, numatyti darnaus vystymosi tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės ir rodikliai.
Bendrasis programavimo dokumentas – Lietuvos Respublikos parengtas ir Europos Komisijos patvirtintas strateginis dokumentas, kuriame išdėstyti Europos Sąjungos



struktūrinių fondų ir valstybės narės veiksmų tikslai, plėtros strategija, nurodyti ES
struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių įnašai.
Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti
turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius iškeltai misijai
vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus.
Strateginis tikslas – siektinas ūkio šakos (srities, sektoriaus) plėtros rezultatas,
susijęs su atitinkamais poreikiais, sąlygomis ir galimybėmis ir išreiškiantis visuomenės
interesus.
SSGG analizė – analizė, apibendrinanti ir sujungianti išvien aplinkos ir išteklių
analizės rezultatus, suklasifikuojanti strategiją lemiančius veiksnius į keturias grupes: stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes (SSGG).
Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie institucijos strateginio tikslo (ar ūkio šakos (sektoriaus) strategijos tikslo), programos tikslo ar uždavinio
įgyvendinimą.



1. KRAŠTOTVARKOS SAMPRATA
Kurti ekologiškai tvarų, gerą gyventi, patogų dirbti, sveiką ilsėtis kultūrinį kraštovaizdį,
nežalojant to, kas gamtos ir žmogaus sukurta vertingo, yra pasaulinė problema, kurios
sprendimas yra išplėtotas kompleksinis aplinkos tvarkymas, vadinamas kraštotvarka.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas kraštotvarką apibrėžia kaip
organizacinę visumą, apimančią ir teritorinį strateginį, arba vadybinį, planavimą ir teritorinį
fizinį, arba tvarkomąjį planavimą.
Kraštotvarkos tikslas – užtikrinti krašto, regiono ar kitokio teritorinio komplekso
subalansuotą kokybinę plėtrą. Šiuo metu sprendžiami tokie bendriausieji teritorijos kompleksinio tvarkymo uždaviniai:
• subalansuojami visuomenės ir gamtos santykiai;
• teritoriškai įgyvendinama valstybės socialinė, ekonominė ir ekologinė politika;
• formuojama optimali tautos gyvenamoji, darbo ir rekreacijos aplinka.
Kraštotvarkoje aplinka apibūdinama keturiais aspektais [2]:
1. Pagal antropogeninio poveikio laipsnį ir pobūdį:
• Natūrali (gamtinė). Tai žmogaus veiklos nepaliesta arba šiek tiek pakeista
aplinka. ��������������������������������������������������������
Tokioje aplinkoje vizualiai vyrauja gamtiniai elementai.
• Antropogenizuota. Tai žmogaus veikla šiek tiek pakeista ir dažniausiai palanki
gyvybei aplinka, kurioje išlaikytos darnaus gamtinio ir kultūrinio sambūvio
galimybės: antropologiniai elementai vizualiai nestelbia gamtinių.
• Antropogeninė. Tai žmogaus veikla pertvarkyta aplinka, kurioje vizualiai
vyrauja žmogaus veiklos tvariniai.
2. Pagal psichologinį pojūtį – jauki, graži arba nepatraukli ir net psichofiziologiškai
nepriimtina.
3. Pagal suvokimo galimybes ir erdvės mastelį siaurąja prasme suprantama kaip
žmogaus ar bet kokio kito objekto nedidelė erdvė, kurioje jis gyvena, dirba, ilsisi,
ir plačiąja – kaip gyvybės terpė, susidedanti iš gamtos (natūros) ir žmogaus veiklos
(kultūros) tvarinių.
4. Pagal panaudojimo funkciją ir pobūdį – miesto, kaimo, rekreacinė.
Kraštovaizdžio klasifikacija. Pagal antropogeninio poveikio laipsnį skiriami du
pagrindiniai kraštovaizdžio tipai: natūralus ir sukultūrintas. Natūraliam kraštovaizdžiui
priskiriamas žmogaus ūkine veikla nepaliestas arba labai mažai pakeistas gamtinis kraštovaizdis. Tokie kraštovaizdžiai Lietuvoje yra tik rezervatuose. Sukultūrintas
kraštovaizdis – tai hibridinė geosistema, susidedanti iš skirtingos prigimties, tačiau
glaudžiai susijusių gamtinių ir sociogeninių struktūrų. Gamtines struktūras sudaro
glaudžiai susijusių abiogeninių (pamatinės uolienos, požemio oras, paviršiaus vandenys, iš
dalies – dirvožemiai) ir biogeninių (augalija, gyvūnija, iš dalies – dirvožemiai, ir žmonės).
Sukultūrintas kraštovaizdis pagal antropogeninio poveikio laipsnį yra dviejų atmainų:
antropogenizuotas, t. y. pakeistas, ir antropogeninis, t. y. pertvarkytas.
Kraštotvarkinės zonos. Pagal istoriškai susiklosčiusį vyraujantį žemėnaudos pobūdį
ir antropogeninio poveikio pasekmes Lietuvos kraštovaizdžiui kraštotvarkos interesų teritorinis objektas skaidomas į kelias zonas, kurios pagal kompleksinio tvarkymo interesus
vadinamos kraštotvarkinėmis zonomis.



Mažiausio antropogeninio poveikio teritorijos, kuriose vyrauja miškai, kurioms
būtina speciali tvarkomoji veikla, priskirtinos miško ūkio kraštotvarkos zonai.
Didžiausio antropogeninio poveikio teritorijos, kurios priklauso miestų plėtros
interesų sričiai ir kurioms būtina speciali urbanistinė tvarkomoji veikla – priskirtinos
urbokraštotvarkos zonai. Šioje zonoje atliekama veikla vadinama urbanistika arba miestotvarka.
Tarpinio antropogeninio poveikio teritorijos, kuriose vyrauja žemės ūkio interesai ir kurioms reikia specialių priemonių kaimo aplinkai tvarkyti, priskirtinos kaimo
kraštotvarkos zonai.
Kraštotvarkinis makrozonavimas. Kraštovarkiniu makrozonavimu išskiriamos
trys pagrindinės makrozonos, sudarančios teritorinių kraštotvarkos karkasų formavimo
pagrindą:
1. Miestų, pramonės, transporto interesų veiklos zona su labiausiai pakeista gamtine aplinka, išsiskirianti ūkinės plėtros centrų bei ašių ir išplėtotų urbanistinių
kompleksų stipriais ryšiais bei ypač dideliu ūkiniu aktyvumu – tai urbanistinio
karkaso plėtros zona.
2. Miško ūkio, rekreacijos bei gamtosaugos interesų plėtros zona, išsiskirianti ekologinio aktyvumo centrų bei ašių stipriais ryšiais ir mažiausiai pakeistais kraštovaizdžio
gamtiniais kompleksais su ribota technine infrastruktūra – tai gamtinio karkaso
plėtros zona.
3. Žemės ūkio ir kaimo gyvenviečių bei infrastruktūros interesų plėtros zona.
Rekreacinė zona – tai specialiai išskirta ir sutvarkyta natūrali arba dirbtinė gamtinė
aplinka poilsiui ir masiniam turizmui, atitinkanti rekreacinių teritorijų reikalavimus.
Planuojant, steigiant naujas, plečiant esamas rekreacines teritorijas, būtina laikytis
kraštotvarkos, teritorijos planavimo principų išsaugant kraštovaizdį ir natūralių jo elementų
bei kompleksų įvairovę.
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2. REKREACIJOS SAMPRATA
Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas.
Rekreacija yra procesas, kurio efektyvumas tiesiogiai turi įtakos žmogaus
gebėjimui tinkamai dirbti ir uždirbti reikiamas lėšas pragyvenimui. Rekreacija suteikia
pasitenkinimą, malonumą.
Rekreacija – ne tik kelias į socialinę, asmeninę ir sveikatos pilnatvę, bet ir pati veikla,
jos suteikiami potyriai žmogų daro tobulesnį, dvasiškai stipresnį, aktyvesnį. Rekreacinė
veikla – sąmoningas žmogaus užsiėmimas, skirtas fizinių ar dvasinių jėgų atgavimui. XX
amžiuje mokslininkai pateikė teorijas, kurios padeda geriau suvokti rekreacijos proceso ir
sampratos sudėtingumą [4]:
• perteklinės energijos teorija;
• instinktų ir adaptacijos teorija;
• biologinio paveldimumo teorija;
• hedonizmo teorija;
• katarsio teorija;
• kompensacinė teorija;
• žinojimo teorija;
• psichoanalizės teorija;
• vystymosi teorija;
• balanso teorija – homeostazė;
• prabudimo ir ieškojimo teorija.
Rekreacijos objektas yra labai platus, tačiau svarbiausios sritys: rekreacijos subalansuota plėtra, tausojant naudojamus išteklius, ir socialiniai-ekonominiai rekreacijos
efekto tyrimai.

2.1. Rekreacinė aplinka
Rekreacinė aplinka gali būti tiriama ir vertinama grupuojant pagal šiuos aspektus [1]:
• socialinius, ekonominius, politinius, teisinius;
• teritorinius, erdvinius, architektūrinius, dizaino;
• išteklių;
• ekologinius;
• klimatinius, sezoniškumo;
• fizinio aktyvumo;
• proceso dalyvių skaičiaus ir kt.
Kiekvieno individo rekreacinė aplinka teritoriniu erdviniu požiūriu yra dvejopa: artimoji ir tolimoji.
Artimoji aplinka – tai sudėtinga, pripildyta įvairių elementų, tiesiogiai veikiančių
žmogų, taip pat veikiamų žmogaus aplinka.
Tolimoji aplinka – didelės, atviros gamtinės ar antropogenizuotos erdvės. Kuo didesnė
kraštovaizdžio įvairovė, tuo geresnės sąlygos efektyviai rekreacijai organizuoti [4].
Aplinkos įvairovė, ypatumai lemia žmogaus rekreacijos įvairovę, pagrindžia rekreacijos sampratos esmę, formuoja atitinkamą požiūrį į skirtingų bendruomenių, gyvenančių
nevienodoje aplinkoje, rekreacinius poreikius bei jų tenkinimo ypatumus. Lietuvoje yra
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didelė aplinkos tipologinė įvairovė, sustiprinama klimato skirtumo pajūrio ir žemyniniuose
regionuose.
Organizuojant rekreacinę veiklą svarbūs šie trys aplinkos tipai:
• gamtinė aplinka;
• kultūrinė aplinka;
• socialinė aplinka.
Šie trys veiksniai lemia vietovės patrauklumą, jos pritaikymą rekreacijai.

2.2. Rekreacinės teritorijos
Rekreacinė teritorija – tai gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių
visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinti teritorija, kurios ribos,
žemės naudojimo būdas ir pobūdis yra nustatytas ir rekreacinio naudojimo prioritetas suteiktas teritorijų planavimo dokumentais ar teisės aktais. Rekreacinių teritorijų samprata ir
rūšys (rekreacinė sritis, rekreacinis rajonas, rekreacinė vietovė, rekreacinis žemės sklypas),
šių teritorijų išskyrimas priklauso nuo teritorijų planavimo lygmens.
Rekreacinės teritorijos gali būti nustatomos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, apskričių ir savivaldybių teritorijų bendruosiuose planavimo dokumentuose,
taip pat specialiuosiuose planavimo dokumentuose. Rekreacinėms teritorijoms priskiriamos teritorijos, pasižyminčios rekreaciniais ištekliais, taip pat teritorijos, turinčios turizmo
paslaugų arba poilsio infrastruktūrą. Rekreacinėse teritorijose prioritetas skiriamas poilsio
ir turizmo veiklai.
Lietuvos Respublikos bendrajame plane [6] visa šalies teritorija yra suskirstyta į
rekreacinius arealus (40 vnt.), jiems nustatytos rekreacinių išteklių potencialo kategorijos
(5), rekreacijos perspektyvinės plėtros lygmenys (3 laipsnių), rekreacijos rūšys (6 grupių),
nustatyti rekreacijos rūšių prioritetai kiekviename areale.
Detaliaisiais ar specialiaisiais teritorijų planais suformuotose rekreacinėse teritorijose gali būti statomi turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai:
apgyvendinimo, pramogų ir gydyklų statiniai bei įranga, turistinių trasų, stovyklaviečių,
gyvenamųjų vietovių parkų, paplūdimių ir prieplaukų bei informavimo įranga. Rekreacinėse
teritorijose turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai statomi vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir privalo atitikti normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus.
Privačiuose žemės sklypuose, esančiuose kaimo gyvenamosiose vietovėse, nerengiant detaliųjų planų ir nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, gali
būti vykdoma naujų statinių statyba kaimo turizmo paslaugoms teikti ir esamų individualių
gyvenamųjų pastatų bei sodybų rekonstrukcija ir jų pritaikymas kaimo turizmo poreikiams
pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus projektus.
Turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros objektų statybai detalieji
planai nerengiami tais atvejais, kai nekeičiama sklypo žemės naudojimo paskirtis, planuojamiems ar rekonstruojamiems turizmo ir poilsio paslaugų statiniams nereikalingas leidimas statybai. Rekreacinis sklypas neformuojamas kaimo turizmo ir turistinės stovyklos
objektams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti.
Rekreacinių teritorijų naudojimo ir apsaugos priežiūrą vykdo savivaldybių institucijos, vadovaudamosi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais dokumentais.
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Rekreacinių teritorijų sistemą sudaro [7]:
1. Rekreacinės sritys ir rajonai.
2. Rekreacinės vietovės:
• gyvenamosios vietovės, turinčios kurorto statusą;
• rekreacinio funkcinio prioriteto zonos ir jų dalys;
• miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių bendro naudojimo želdynai, taip pat parkų
ir kitos teritorijos, skirtos visuomenės bendram naudojimui;
• miškai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka priskirti IIB
(rekreacinių miškų) grupei;
• paviršinio vandens telkiniai, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane,
apskričių ir savivaldybių teritorijų planavimo dokumentuose priskirti rekreaciniams ištekliams.
3. Kitos (rekreacinės) pagrindinės tikslinės paskirties žemės sklypai, naudojami
rekreacinės infrastruktūros įrengimui ir eksploatavimui.
Rekreacinės teritorijos gali būti ir valstybinės, ir privačios nuosavybės formos žemėje.
Jos gali būti nustatomos miškų, vandens, žemės ūkio ir kitos tikslinės paskirties žemės
sklypuose ar jų grupėse, išskyrus konservacinės ir kitos paskirties sklypus, skirtus krašto
apsaugai bei teritorijas, kuriose rekreacinė veikla draudžiama įstatymų ir kitų teisės aktų.
Rekreacinės sritys, rajonai išskiriami nustatant bendrus rekreacinio naudojimo interesus valstybės ir regionų lygmens bendruosiuose ir atitinkamos rūšies specialiuosiuose
teritorijų planavimo dokumentuose, remiantis rekreacinių išteklių pobūdžiu pagal gamtinės
aplinkos išteklių ir kultūros paveldo turtingumą, atsižvelgiant į aplinkos ekologinį
atsparumą bei sveikumą, socialinės aplinkos saugumo, rekreacinės infrastruktūros
išvystymo lygį bei rekreacinio aptarnavimo tradicijas.
Rekreacinės teritorijos skirstomos į tam tikras zonas: natūralios gamtos agroparkų,
stovyklavietes ir pastatų kompleksus. ������������������������������������
Teritorija turi būti suskirstyta į:
• intensyvaus naudojimo teritoriją, kurioje būtų susikoncentravęs didžiausias kiekis
poilsiautojų;
• rezervinę zoną, kuri yra mažai lankoma, bet ateityje būtų galima nukreipti
poilsiautojų srautus į šią teritoriją;
• apriboto naudojimo zoną, kuri išskiriama vertingų kraštovaizdžio vertybių bei
augalų ir augimviečių apsaugai;
• rezervatinę zoną, kuri skirta natūralios gamtos išsaugojimui ir atkūrimui.
Rekreacinės vietovės – tai rekreacinės teritorijos (žemės sklypų grupės),
pasižyminčios rekreacinių išteklių koncentracija ir didelėmis rekreacinės plėtros
galimybėmis, kurioms valstybės, regionų, savivaldybės (miesto ar rajono) lygmens bendruosiuose ir atitinkamos rūšies specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose
(valstybinių parkų, biosferos rezervatų tvarkymo planuose (planavimo schemose) nustatytas rekreacinio naudojimo prioritetas.
Rekreacinėse vietovėse, atsižvelgiant į planavimo lygmenį, žemės sklypų pagrindinę
tikslinę naudojimo paskirtį, teritorijų tvarkymo reglamento ar naudojimo ir tvarkymo
režimo ypatumus (žemės naudojimo būdus, pobūdžius ir kt.), skiriamos viena ar keletas
atskirų tvarkymo zonų.
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Rekreacinės agrarinės teritorijos – tai agrarinės funkcijos nepraradusios sodų bendrijų
teritorijos, taip pat vaizdingos agrarinės paežerių ar paupių teritorijos (agroparkai), intensyviai naudojamos poilsiui, dažniausiai apsistojus pas vietos gyventojus. Išskiriamos šios
kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
1. Ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona, joje [10]:
• leidžiama vykdyti darbus, didinančius vietovės estetinį potencialą (patrauklumą),
kraštovaizdį formuoti specialiomis kraštovaizdžio architektūros priemonėmis;
• gerinamos vietovių pažintinio eksponavimo sąlygos;
• didinami želdinių plotai;
• laikomasi bendrųjų ekologinės apsaugos principų;
• skatinama kaimo turizmo plėtra.
2. Intensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona – specializuotos rekreacinės
agrarinės teritorijos-agrorekreaciniai gamybiniai kompleksai.
Rekreaciniai miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys – tai gyvenvietės, kurių tvarkymo
reglamentą formuojančiais prioritetiniais interesais pripažįstami rekreaciniai, taip pat esamos arba perspektyvinės vasarvietės, kuriose rekreacinės aplinkos kokybės užtikrinimas
yra svarbiausias jų kraštovaizdžio formavimo uždavinys. Išskiriamos [10]:
1. Ekstensyvaus (palaikomojo) tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje:
• išlaikomas esamas užstatymo pobūdis, tradicinė kaimiška aplinka, propaguojama tradicinė gyvensena, kultūrinio kraštovaizdžio tvarkymo tradicijos;
• vykdomos priemonės (daugiausia renovacijos), padedančios gerinti poilsio
sąlygas;
• kaimuose skatinama sodybas pertvarkyti į kaimo turizmo sodybas.
2. Intensyvaus (formuojančiojo) tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje:
• galima tikslingai keisti esamo užstatymo pobūdį, tvarkyti želdinius taip, kad
nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdžio vertybės ir nebūtų daroma
vizualinė įtaka artimoje aplinkoje esančioms vertybėms;
• naujos statybos ir tvarkymo priemonės (daugiausia transformacijos ir renovacijos) turi iš esmės gerinti poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę;
• plėtojamas intensyvus rekreacinis naudojimas, sodybos pertvarkomos į vasarnamius, kaimuose – į kaimo turizmo sodybas.
Rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų teritorijose tvarkymą lemia numatytų rekreacinių funkcijų poreikis. Rekreacinių teritorijų apsaugos ir tvarkymo
darbai vykdomi pagal specialiuosius ir detaliuosius planus, išskyrus naujų statinių statybą
kaimo turizmo paslaugoms teikti, esamų individualių gyvenamųjų pastatų ir sodybų
rekonstravimą ir pritaikymą kaimo turizmo poreikiams pagal teisės aktų nustatyta tvarka
parengtus ir patvirtintus projektus. Turi būti užtikrinamas šių teritorijų prieinamumas
lankytojams, poilsiautojų saugumas, reikiamos poilsiavimo sąlygos, negalima bloginti
fizinių rekreacinių kraštovaizdžio savybių, naikinti jo estetinio potencialo, statyti su rekreacija nesusijusių pastatų ir įrenginių. Išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
1. Subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo
zona. Joje:
• draudžiama statyti poilsio pastatus;
• leidžiama įrengti poilsiavietes, sustojimo aikšteles ir maudykles;
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• leidžiama formuoti tik minimalią rekreacinę infrastruktūrą, išsaugant gamtinę
aplinką, natūralų kraštovaizdį;
• draudžiama žaloti ir naikinti rekreacinę įrangą, trukdyti ilsėtis.
2. Urbanizuotos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje:
• statomi stovyklaviečių, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų ar kitokių
stacionarių rekreacinių statinių kompleksai;
• kuriama intensyviai lankyti pritaikyta aplinka, rekreacinė inžinerinė
infrastruktūra;
• rekreaciniais interesais gali būti keičiamas gamtinės aplinkos pobūdis.
Rekreaciniame sklype gali būti išdėstytas vienas ar keletas rekreacinės infrastruktūros
objektų (statinių, jų grupių ar kompleksų). Rekreacinė infrastruktūra – apgyvendinimo,
gydymo (sveikatingumo), maitinimo, poilsio, sporto, informacijos paskirties pastatai, kiti
statiniai ir priklausiniai, statinių grupės ir kompleksai su jų užimamais žemės plotais (taip
pat ir poilsio namai, sanatorijos, sveikatingumo kompleksai, nakvynės paslaugų namai,
jaunimo nakvynės namai, viešbučiai, kempingai, turizmo bazės, apžvalgos aikštelės,
paplūdimiai, poilsiavietės, stovyklavietės, turizmo trasos, pažintiniai takai ir kt.), sudarantys galimybes lankytojų apgyvendinimui, maitinimui, informacijai, poilsiui, turizmui,
pramogoms, sveikatingumui didinti ir kitiems rekreaciniams poreikiams tenkinti, atskiroms turizmo paslaugoms teikti.
Teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais gali būti ribojamas arba draudžiamas
rekreacinių teritorijų lankymas bei kita veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams
ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams.
Rekreacinėse teritorijose draudžiama [7]:
• kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti lankyti rekreacijai naudojamas
teritorijas bei objektus, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;
• teršti aplinką, žaloti ar naikinti rekreacinę infrastruktūrą, kirsti ar kitaip naikinti
želdinius, sodinti želdinius, užstosiančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę
turinčias teritorijas;
• užtverti, perkasti ar kitaip naikinti turistines trasas ir takus, kelius, vedančius prie
rekreacinių miškų ir vandens telkinių, paplūdimių, lankytinų gamtos ir kultūros
paveldo teritorinių kompleksų bei objektų, apžvalgos aikštelių, poilsiaviečių, kitų
rekreacinės infrastruktūros objektų.
Rekreacinėse teritorijose draudžiama veikla, galinti pabloginti rekreacinių išteklių
būklę ir kelianti pavojų asmenų saugumui ir poilsio organizavimui. Rekreacinių teritorijų
naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatuose nurodytais atvejais gali būti nustatomi
ūkinės veiklos reguliavimo rekreacinėse teritorijose reglamentai, jeigu vykdoma ūkinė
veikla gali turėti neigiamą poveikį rekreaciniams ištekliams, aplinkai ir žmonių sveikatai.
Rekreacinėse teritorijose, nepažeidžiant jų apsaugos bei naudojimo reglamentų ir
režimų, teisės aktuose nustatytų aplinkosauginių reikalavimų, galima:
• laisvai važinėti automobiliais ir kitomis motorizuotomis ir nemotorizuotomis
priemonėmis bendrojo naudojimo keliais, jungiančiais rekreacinės infrastruktūros
objektus, statyti autotransporto priemones tam tikslui įrengtose vietose ir kelių
kelkraštyje, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra ribojančių kelio ženklų, nedaroma žala aplinkai;
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• keliauti pėsčiomis;
• rinkti miškuose vaistažoles, riešutauti, uogauti ir grybauti;
• maudytis visuose paviršinio vandens telkiniuose, prieiti prie šių telkinių pakrantės
juostomis, taip pat kitaip naudotis privačiais vandens telkiniais servitutų nustatyta
tvarka;
• plaukioti plaukiojimo priemonėmis be vidaus degimo ir elektros variklių pratakiuose paviršinio vandens telkiniuose;
• žvejoti paviršinio vandens telkiniuose.
Poilsiautojai turi racionaliai naudoti ir tausoti rekreacinius išteklius, mišką, vandenis,
tinkamai sutvarkyti paliekamą rekreacinę teritoriją, nepažeisti žemės savininkų, naudotojų
teisių. Žemės savininkai, taip pat rekreacinės teritorijos apsaugos, naudojimo, tvarkymo,
planavimo priežiūrą atliekantys atsakingi pareigūnai turi teisę pareikalauti poilsiautojų
palikti teritoriją, jeigu šie daro žalą gamtai, rekreaciniams ištekliams, nesilaiko rekreacinių
teritorijų naudojimo ir apsaugos režimo, pažeidžia žemės savininkų teises ir interesus.
Rekreacinėse teritorijose bei valstybinių parkų rekreacinėse, ūkinėse zonose yra skatinama veikla, susijusi su turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtra.
Kraštotvarkinės priemonės rekreacinėse teritorijose. Kraštotvarkinės priemonės
įvairiose zonose taikomos skirtingai. Tokioms teritorijoms reikia individualių sprendimų.
Kraštotvarkininkai didelį dėmesį skiria teritorijų eksploatacijos, apsaugos ir tobulos
rekreacinės įrangos, skirtos ne tik sveikiesiems, bet ir neįgaliems poilsiautojams, įdiegimui.
Pagrindinis uždavinys – vykdyti racionalų rekreacinės teritorijos naudojimą ir optimalią
apsaugą siekiant, naudojant teritorijas išsaugoti kultūros ir gamtos vertybes esamoms ir
būsimoms kartoms.
Kraštotvarkiniu rekreacinių teritorijų tvarkymu siekiama gerinti teritorijos kokybę,
išsaugoti estetines teritorijų savybes, reguliuoti rekreaciją gamtosaugos ir priešgaisriniu
požiūriu. Kraštotvarkininkai numato poilsiavietes, poilsio trasas, pažintinius takus,
įrangos projektavimą. Rekreacinėse teritorijose kraštotvarka numato ir specifines ūkines
priemones: parenkami dekoratyviniai, maskuojantys ar kiti želdiniai. Rekreacinių
teritorijų naudojimas turi būti efektyvus, šiam tikslui ežeringų ir miškingų administracinių
rajonų savivaldybės turi koordinuoti ir skatinti rekreacinių išteklių naudojimą, užtikrinti
sabalansuotą ir tausojančią plėtrą.
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3. REKREACINIAI IŠTEKLIAI
3.1 Gamtiniai rekreaciniai ištekliai
Rekreacija naudoja įvairius išteklius, kurie sudaro rekreacinės veiklos aplinką.
Rekreaciniams ištekliams priskiriama:
• gamtos ištekliai (miškai, gyvenamųjų vietovių želdynai, vandens telkiniai ir jų
pakrantės, tinkamos arba galimos pritaikyti žmonių poilsiui ir pramogoms, mineralinio vandens ir gydomojo purvo telkiniai, gamtos paveldo objektai);
• kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės);
• turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūros pastatai bei objektai, esantys kurortuose, rekreacinėse ir saugomose teritorijose, taip pat turistinės trasos, apžvalgos
aikštelės, kitos rekreacijai skirtos teritorijos.
Gamtiniai rekreaciniai ištekliai – tai gamtiniai kompleksai, erdvės, teritorijos, naudojami rekreantų poreikiams tenkinti.
Gamtinius rekreacinius išteklius sudaro [21]:
• klimatas ir mikroklimatas;
• rekreacijai tinkami vandenys;
• rekreaciniai miškai;
• rekreacinė augalija;
• gyvūnija;
• reljefas;
• dirvožemis.
Išskiriamos tokios rekreacinės naudmenos:
• rekreaciniai vandens telkiniai;
• paplūdimiai;
• rekreaciniai miškai, miško parkai, parkai, skverai;
• turistinės trasos;
• sodai.
Pagrindiniai kriterijai, lemiantys žmogaus rekreacinę veiklą gamtoje:
• graži miško aplinka;
• tinkami vandens telkiniai;
• įdomus reljefas;
• palankios klimato sąlygos;
• pažintinės galimybės;
• tvarkinga aplinka;
• rekreacinė infrastruktūra;
• lankomumas;
• kompleksiškumas.
Lietuvoje skiriami du svarbiausi rekreaciniai turistiniai regionai [4]:
• pajūrio rekreacinis turistinis regionas;
• Pietryčių Lietuvos rekreacinis turistinis regionas.
Unikaliausi gamtiniai deriniai yra nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose, kurortuose.
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Prie netiesiogiai naudojamų gamtinių išteklių priskiriami sudėtingi ir unikalūs
kraštovaizdžio kompleksai ir pavieniai objektai. Tai miško, jūros pakrantės, atskiros
reljefo formos, pavieniai medžiai, žolinė augmenija, gyvūnija. Jie sudaro didelę ir vertingą
gamtos išteklių dalį. Pagrindinis reikalavimas jiems – estetiškumas. Svarbu, kad prie šių
išteklių, ypač pavienių objektų, būtų galima prieiti ir juos apžiūrėti. Čia reikia įrengti takus
ir apžvalgos aikšteles, tvarkyti šių objektų teritoriją.
Gamtiniai ištekliai pasidaro rekreaciniais tik tada, kai juos galima panaudoti turizmui bei poilsiui. Tai priklauso ir nuo vadybos: kaip šie gamtos ištekliai bus prižiūrimi
ir tvarkomi, kaip kontroliuojama jų kokybė, kiekybė ir kaita, kaip saugomi nuo antropogeninio poveikio.
Gamtos išteklių panaudojimą lemia:
• teritorijos vertybių nustatymas, pažinimas ir įvertinimas, vertingiausių ir
tinkamiausių gamtinių išteklių išskyrimas;
• gamtos išteklių apsauga;
• gamtinių teritorijų sutvarkymas;
• rekreacijos organizavimas;
• teritorijos apsauga.

3.1.1. Lietuvos gamtinis kraštovaizdis ir rekreaciniai ištekliai
Lietuvos gamtinės sąlygos bei atskirų zonų kraštovaizdžio kompleksai yra palankūs
rekreacijai. Nors Lietuvos teritorija palyginti nedidelė, jai būdinga gana didelė geografinių
kompleksų ir kraštovaizdžių įvairovė. Geografiniu aspektu čia išskiriama net 22 tipų
kraštovaizdžiai. Estetiniu aspektu naujausiais tyrimais nustatyta [23], kad net 27 proc.
Lietuvos teritorijos yra vaizdingos ir ypač vaizdingos.
Lietuvos gamtiniam kraštovaizdžiui būdingas mozaikiškumas, didelė tipologinė
įvairovė, platus galimybių spektras.
Lietuvoje išskiriami penki gamtinio kraštovaizdžio tipai [21]:
1. Molingosios lygumos. Jos užima 55,2 proc. Lietuvos teritorijos. Būdingas derlingas dirvožemis.
2. Smėlingosios lygumos. Užima 17,8 proc. Lietuvos teritorijos. Paplitę nederlingi
arba vidutiniškai derlingi dirvožemiai. Vyrauja pušynai, auga kerpės, samanos.
3. Kalvotos moreninės aukštumos. Užima 18,8 proc. Lietuvos teritorijos. Tai
ežeringiausios vietos Lietuvoje. Aukštaičių, Dzūkų, Sūduvos aukštumos. Auga
pušynai, eglynai, plokščialapiai medynai.
4. Pajūrio lygumos. Sudaro 2,2 proc. Lietuvos teritorijos. Auga daugiausia pušynų,
kalninių pušų masyvų. Nemuno potvyniai suformavo derlingų užliejamų pievų
kraštovaizdį.
5. Upių slėniai. Jie sudaro 3,6 proc. Lietuvos teritorijos. Šiose teritorijose yra gražūs
kraštovaizdžiai, vešli augmenija.
Miškai, parkai, jūra, kiti vandens telkiniai, geomorfologinės struktūros, estetiškai
vertingi kraštovaizdžio kompleksai Lietuvoje sudaro per trečdalį viso ploto. Tinkančių rekreacijai bei turizmui vietovių bendras lankomumas vertinamas per 60 mln. žmogaus dienų
per metus. Tokio tipo vietovės suskirstytos pagal savo visuomeninę svarbą ir aplinkosaugos problemų pobūdį.
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Miškingų, ežeringų rajonų svarbiausi gamtiniai rekreaciniai veiksniai yra ekologiškai
švarūs ežerai, miškai ir oras. Miškai užima apie 32,7 proc. šalies teritorijos, iš jų daugiau
kaip 30 proc. – sausi pušynai, svarbūs rekreacijai. Šios teritorijos turi ūkinę reikšmę, čia
apsilanko nemažai uogautojų ir grybautojų.
Miškuose gausu medžiojamosios faunos, todėl paplitusi medžioklė.
Lietuvoje yra 2850 ežerų, kurių kiekvieno plotas didesnis nei 0,5 ha. 65 proc. viso
ežerų ploto tenka ežerams, kurių kiekvieno paviršiaus plotas didesnis nei vienas kvadratinis
kilometras. Tokių ežerų yra 160. Ežerai Lietuvoje išsidėstę labai nevienodai. Didžiausias
ežeringumas yra Šiaurės rytų Lietuvoje Baltijos – Švenčionių aukštumos ruože, kur yra
apie 80 proc. visų ežerų [20]. Ežerai Lietuvoje yra intensyviai naudojami rekreacijai.
Lietuvoje yra 29902 upių ir upelių [20], kurių ilgis siekia apie 64 tūkst. km, o tankis
0,98 km/kv. ir yra palankus vandens ir rekreaciniam turizmui. Lietuvos upės, sudarančios
švaraus vandens rezervą, naudojamą pirmiausia rekreacijos tikslams, yra Minijos,
Žeimenos, Dysnos bei Pajūrio baseinas, ir užima apie 11 proc. šalies ploto. ���������������
Upių slėniuose
svarbiausi gamtiniai rekreaciniai veiksniai yra:
• galimybės poilsiauti;
• vandens turizmo galimybės.
Pajūryje plėtojama įvairi rekreacija, tačiau populiariausias poilsiavimas vasarą. Svarbiausi rekreaciniai veiksniai:
• jūros vanduo;
• paplūdimiai;
• mikroklimatas.
Plačiai naudojami priemiestinių zonų rekreaciniai ištekliai: parkai, miško parkai,
upės, ežerai, vaizdingos vietovės.
Lietuvoje yra 194 parkai ir 353 gamtos paminklai, saugomi valstybės, 128 gamtiniai
draustiniai, tarp jų – 29 kraštovaizdžio, 36 geomorfologiniai, 22 hidrologiniai, 21 botaninis. Veikia 5 nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų [4].
Vaizdingos vietovės, kurių kraštovaizdžio gamtiniai komponentai (vandenys, miškai,
reljefas) tinka įvairiai rekreacijai, sudaro apie 7,6 proc. Lietuvos ploto [23]. Labiausiai
lankomos teritorijos yra pajūryje, Rytų ir Pietų Lietuvoje, Žemaitijos aukštumų regione
bei didžiųjų miestų rajonuose.
Vaizdingas vietoves sudaro kraštovaizdžio vizualinės erdvės, labiausiai atspindinčios
šalies kraštovaizdžio tipus, gamtą, kultūrą ir istoriją. Labiausiai lankomas Vilniaus Gedimino kalnas, Klaipėdos Kopgalis, Kauno Aleksoto šlaitas, Trakų aikštelė priešais pilį,
Palangos tiltas į jūrą, Nidoje aikštelė kopose, Merkinės piliakalnis, Ladakalnio kalva
Aukštaitijos nacionaliniame parke, Šatrijos kalnas.
Sąrašą papildo ir Telšiai, Zarasai, Biržai, Anykščiai, Punios piliakalnis, Seredžiaus
piliakalnis, Liškiavos piliakalnis, Plateliuose Žemaičių festivalio vieta šlaite, Ventės ragas,
Kauno marių aikštelė ties Neveronimis, Birštono piliakalnis, Sudargo piliakalnis, Rambynas, Raigardo aikštelė, Šiauliuose Salduvės kalnas ir t. t.

3.1.2. Rekreaciniai miškai
Svarbią vietą plėtojant rekreaciją užima miškai.
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Pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį
miškai skirstomi į grupes [8]:
I grupė – rezervatiniai miškai. Tai valstybinių rezervatų, valstybinių parkų bei biosferos monitoringo teritorijose esančių rezervatų ir rezervatinių apyrubių miškai.
Ūkininkavimo tikslas – palikti miškus natūraliai augti.
II grupė – specialiosios paskirties miškai. Joje skiriami:
1. Ekosistemų apsaugos miškai. Kraštovaizdžio, telmologinių, pedologinių,
botaninių, miško genetinių, zoologinių, botaninių-zoologinių draustinių,
esančių valstybiniuose parkuose bei biosferos stebėsenos teritorijose, miškai,
saugomų gamtos išteklių sklypų, priešeroziniai ir kiti miškai. Ūkininkavimo
tikslas – išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus.
2. Rekreaciniai miškai. Tai miško parkai, miestų miškai, valstybinių parkų
rekreacinių zonų miškai, rekreaciniai miško sklypai ir kiti poilsiui skirti miškai.
Ūkininkavimo tikslas – formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką.
III grupė – apsauginiai miškai. Tai geologinių, geomorfologinių, hidrografinių,
kultūrinių draustinių, šių rūšių draustinių, esančių valstybiniuose parkuose bei biosferos stebėsenos teritorijose, miškai, apsaugos zonų ir kiti miškai. Ūkininkavimo
tikslas – formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas.
IV grupė – ūkiniai miškai. Tai visi kiti miškai, nepriskirti I–III miškų grupėms.
Ūkininkavimo tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų, formuoti produktyvius medynus.
2007 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 2135,8 tūkst. ha ir užėmė 32,7 proc.
šalies teritorijos [26]. Nuo 2001 m. sausio 1 d. miško žemės plotas padidėjo 115,5 tūkst.
ha, o šalies miškingumas išaugo 1,8 proc. Vienam gyventojui tenkantis miško žemės plotas buvo 0,63 ha. Lietuvos miškuose, 2007 m. sausio 1 d. duomenimis, didžiausią plotą
užėmė spygliuočių medynai (pušynai – 35,6 proc., eglynai – 20,9 proc.), o lapuočių medynai – 43,4 proc. visų miškų [25].
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir prasidėjus žemės reformai, privačių miškų plotas nuolat didėja. Šiuo metu (2007 m. liepos 1 d.) privačių miškų Lietuvoje yra 755,6 tūkst.
ha, tai sudaro 35,4 proc. bendro mūsų šalies miškų ploto [26]. Privačių miškų savininkų
skaičius yra apie 225 tūkst., o vidutiniškai vienam miško savininkui tenkantis privataus
miško plotas – 3,35 ha.
Lietuvoje 2007 m. sausio 1 d. buvo apie 67 tūkst. ha rekreacinių miškų (1 lentelė), iš
jų 23 proc. – privačių. 60–70 proc. šalies miškų yra tinkami rekreacijai [26].
1 lentelė. Lietuvos miškų teritorijos pasiskirstymas pagal grupes ir nuosavybės formas 2007 01 10 [26]
Miškų grupės ir kategorijos
I. Rezervatiniai miškai
II. Specialiosios paskirties miškai
1) ekosistemų apsaugos miškai
2) rekreaciniai miškai
III. Apsauginiai miškai
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Valstybiniai miškai
plotas ha
%
25700
2,1
154600
12,8
103600
8,6
51000
4,2
122600
10,2

Privatūs ir privatizuotini miškai
plotas ha
%
106000
9,0
90700
7,7
15300
1,3
218000
18,5

Miškų grupės ir kategorijos
IV. Ūkiniai miškai
Iš viso

Valstybiniai miškai
plotas ha
%
748300
62,1
1205800
100

Privatūs ir privatizuotini miškai
plotas ha
%
745700
63,5
1175800
100

Rekreacinei veiklai miškai naudojami tiesiogiai. Didžiausią rekreacinę vertę turi
miškai, esantys arčiausiai vandens telkinių: ežerų, upių, tvenkinių, jūros. Miškai be vandens telkinių yra labiausiai lankomi uogavimo, grybavimo, medžioklės sezono metu [17].
Miškai vandens telkinių atžvilgiu skirstomi į:
• miškus, esančius iki 0,5 km nuo vandens telkinių;
• miškus, nutolusius 0,5–2 km nuo vandens telkinių;
• miškus, išsidėsčiusius toliau kaip 2 km nuo vandens telkinių.
Miškams, naudojamiems tiesioginei rekreacinei veiklai, keliami šie reikalavimai:
sausi dirvožemiai, paprastųjų pušų ar mišrūs medynai, medynai su skurdžiu ar retu
traku ir pomiškiu, mozaikišku lajų išsidėstymu, ne mažesni kaip 10 ha ploto, su gerai
įrengtais takais.
Pagrindiniai miškų rekreacinio vertingumo kriterijai:
• želdiniai – medžių rūšis, amžius;
• miško tankumas;
• augalijos ir gyvūnijos gausa;
• sausas oras;
• nežymūs oro temperatūrų svyravimai;
• saulės energijos intensyvumas;
• įrengtos teritorijos;
• teritorijos pasiekiamumas;
• aplinkos ramybė;
• miško aplinkos įvairovė ir estetiškumas.
Lietuvos miškingumas yra 32,7 proc [26]. Atskirų šalies apskričių miškingumas
yra nuo 25,8 iki 49,1 proc. �������������������������������������������������������������
(1pav.). Miškingiausios yra Alytaus (49,1 proc.) ir Vilniaus
(42,0 proc.) apskritys.

1 pav. Miškingumas pagal apskritis procentais
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Miškai, o ypač valstybinės reikšmės, visuomenės ir valstybės gyvenime atlieka
daugiaplanes funkcijas, viena jų – socialinė. Visuomenė naudojasi jais poilsiui, rekreacijai,
uogavimui, grybavimui, įvairioms kitoms pramogoms.
Vienas iš miškų ūkio plėtros strateginių tikslų, įvardintų Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategijoje, yra visuomenės bendrųjų su miškais susijusių
reikmių tenkinimas. Ši sąvoka apima: lankymosi miškuose reglamentavimo suderinimą,
atsižvelgiant į miškų savininkų ir visuomenės poreikius, pažintinės rekreacijos ir turizmo infrastruktūros plėtrą miškuose, kultūros paveldo objektų apsaugos ir išsaugojimo
miškuose užtikrinimą.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane miškininkystės plėtra numatoma
atsižvelgiant į pagrindinius Lietuvos miškų politikos tikslus. Šiems tikslams, šalia kitų,
taip pat yra priskiriamas miškų rekreacinio potencialo didinimas.
Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama pritaikyti valstybinius miškus
visaverčiam lankymuisi ir turiningam poilsiui gamtoje. Kuriant rekreacinę infrastruktūrą
miškuose, orientuojamasi į labiausiai pamėgtus ir lankomus miško sklypus, siekiant sureguliuoti miško lankytojų srautus, nukreipiant poilsiautojus į saugius priešgaisriniu
požiūriu miško sklypus [24]. Pažintinių ir mokomųjų objektų kūrimas leidžia visuomenei
pažinti gamtos turtus, kultūros paveldo vertybes. Taip auklėjama visuomenė, ugdomas jos
kultūrinis elgesys gamtoje. Taikant rekreacines priemones miškas mažiau šiukšlinamas,
kraštovaizdžiui nepadaroma žala arba ji yra minimali, mažinamas miško gaisrų kilimo
pavojus ir pan.

3.1.2.1. Valstybinių miškų rekreacinis naudojimas ir tvarkymas
Rekreaciniai miškai yra sudėtinė šalies rekreacijos bei turizmo sistemos dalis, todėl
jie planuojami ir tvarkomi pagal rekreacinėms teritorijoms nustatytus reikalavimus. Lietuvoje iš esmės sudarytos teisinės prielaidos miškų panaudojimui rekreacinėms reikmėms,
nustatyti šios veiklos apribojimai saugomose ar kitose teritorijose, kur ji negalima ar
nepriimtina. Dalyje Lietuvos miškų nustatytas prioritetas rekreacijos plėtrai – išskirta
II B miškų grupė (rekreaciniai miškai). Rekreacinės politikos valstybiniuose miškuose
įgyvendinimą organizuoja dvi institucijos prie Aplinkos ministerijos: Generalinė miškų
urėdija ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Konkrečias rekreacinės infrastruktūros
objektų plėtros, tvarkymo ir priežiūros priemones valstybiniuose miškuose įgyvendina VĮ
miškų urėdijos, valstybinių parkų ir biosferos rezervato direkcijos.
Lietuvoje 2007 m. sausio 1 d. iš 66300 ha rekreacinės funkcinės paskirties miškų
(miško parkų, miestų sanitarinių higieninių miškų, kurortinių miškų, kitų rekreacinių
miškų ir sklypų), 44385 ha, arba 66,9 proc., priklausė VĮ miškų urėdijoms ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai [25]. Miškai yra svarbi sudėtinė įvairių rekreacijos rūšių
dalis, sukurianti estetiškai patrauklią ir higieniniu-klimatiniu požiūriu priimtiną aplinką.
Specialių miškų ūkio priemonių taikymas rekreaciniuose miškuose. Rekreaciniai
miškai – tai miškai, kurių svarbiausia funkcija yra žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimas ir poilsiavimo sąlygų sudarymas. Rekreaciniuose miškuose taikomi teisės aktų,
reglamentuojančių naudojimą IIB grupės miškuose, reikalavimai. Juose išskiriamos šios
kraštovaizdžio tvarkymo zonos [10]:
1. Ekstensyvaus pritaikymo (miško parkų) kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje:
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• palaikoma artima natūraliai miško rūšinė sudėtis ir struktūra;
• vykdomos aplinkos formavimo, sanitarinių-higieninių ir estetinių savybių gerinimo, reginių formavimo ir medynų atsparumo didinimo priemonės;
• gerinamos rekreacinės savybės, atveriami reginiai, atraktyvūs ir lankomi objektai, kuriant minimalią rekreacinę infrastruktūrą;
• gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais
kirtimais. Leidžiama vykdyti visų rūšių ugdymo, sanitarinius ir aplinką
formuojančius kirtimus;
• kertama ne per poilsiavimo sezoną, išskyrus stichinių arba biotinių veiksnių
sudarkytus medynus. Blogos sanitarinės būklės, sudarkyti stichinių arba biotinių
veiksnių medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais;
• draudžiama naudoti pesticidus. Masiškai plintant kenkėjams, leidžiama naudoti
biopreparatus ir selektyvinio veikimo insekticidus;
• leidžiama rinkti nemedieninius miško išteklius;
• draudžiama statyti statinius ir plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, paversti miško
žemę kitomis naudmenomis;
• stovyklavietės gali būti įrengiamos tik saugomų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose vietose prie vandens ir dviračių turizmo trasų;
• medžioklė ribojama, per vasaros sezoną draudžiama.
2. Intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje:
�����
• leidžiama formuoti intensyviam poilsiui pritaikytą būdingą poilsio parkui miško
rūšinę sudėtį ir struktūrą, atverti reginius;
• rekreacinę aplinką leidžiama formuoti neplynais (grupiniais-atvejiniais ir atrankiniais) kirtimais, želdinti stambiais sodmenimis;
• leidžiama formuoti tankų rekreacinės infrastruktūros tinklą;
• gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. Leidžiama vykdyti visų rūšių ugdymo, sanitarinius ir kraštovaizdžio formavimo kirtimus;
• kertama ne per poilsiavimo sezoną, išskyrus stichinių arba biotinių veiksnių
sudarkytus medynus. Blogos sanitarinės būklės, sudarkyti stichinių arba biotinių
veiksnių medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais;
• draudžiama naudoti pesticidus. Masiškai plintant kenkėjams, leidžiama naudoti
biopreparatus ir selektyvinio veikimo insekticidus;
• medžioklė ribojama, per vasaros sezoną draudžiama.
Rekreacinių objektų aplinkos, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo darbai atliekami pagal specialius techninius projektus ir (ar) pagal bendrus reikalavimus rekreacinių želdinių tvarkymui.

3.1.2.2. Valstybinių miškų rekreacinės infrastruktūros plėtra
Miškų pritaikymas rekreaciniams poreikiams – tai pasirengimas naudoti miškus taip,
kad jie galėtų priimti lankytojus be žalos miškų ekosistemoms, tenkinant visuomenės
poreikius. Atskiri regionai bei vietovės pasižymi savitais rekreacijos ypatumais ir daro
įtaką rekreacinei veiklai.
Svarbią reikšmę poilsiui miško aplinkoje turi įvairūs veiksniai [25]:
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medynų tinkamumas rekreacijai;
reljefo sąskaida;
vandens telkinių išsidėstymas;
gamtos ir kultūros vertybės (gamtos ir kultūros paveldo objektų gausa), jų išsidėstymas,
pobūdis ir patrauklumas, žmonių kūrybinės veiklos sukurti objektai, kt.
Planuojant rekreacinės infrastruktūros objektų plėtrą, būtina įvertinti regioninius rekreacijos ypatumus bei atskirų vietovių specifiką ir ypač patrauklius objektus [3]:
• pajūryje, ypač Kuršių nerijoje, su čia esančiais saugomais objektais, savitais urbanistiniais ir rekreaciniais kompleksais, esant dideliam stacionaraus poilsio
infrastruktūros plėtros poreikiui, rekreacinės infrastruktūros objektų plėtra galima
atsižvelgiant į išsaugojimo tikslus ir priemones;
• ežeringuose regionuose didžiausias stovyklaviečių ir kempingų, vandens ir
dviračių turizmo trasų poreikis, kurį tenkinant būtina sukurti reikiamą rekreacinę
infrastruktūrą ir ją tinkamai prižiūrėti;
• miestų ir priemiestiniuose miškuose būtina sukurti pėsčiųjų ir dviračių trasų bei
takų (rekreacinių ir pažintinių) bei poilsiaviečių (be nakvynės vietų) sistemą su
atitinkama rekreacine įranga;
• kurortų miškuose kuriamas įvairių rekreacinių takų (pėsčiųjų ir dviračių), pritaikytų
ramiam ar aktyviam poilsiui su tinkamai įrengtomis atokvėpio vietomis, tinkles;
• valstybinių parkų ir draustinių, biosferos rezervato miškuose rekreacinė
infrastruktūra reikalinga visuomenės poreikiams tenkinti, pirmiausia pažintiniam
turizmui plėtoti; čia svarbu sukurti pažintinio turizmo trasą bei takų (autoturizmo,
pėsčiųjų, dviračių, vandens, žirgų, kt.) sistemą su regyklomis, atokvėpio vietomis,
poilsiavietėmis, priėjimais bei privažiavimais prie lankomų objektų taip, kad būtų
sudarytos sąlygos susipažinti su visais lankomais objektais, juos tinkamai eksponuojant.
Esamos rekreacinės infrastruktūros išsidėstymas yra netolygus, o įrengimo lygis –
nevienodas, todėl reikia įvertinti rekreacinės įrangos, jos formų specifiškumą, atsižvelgiant
į etnokultūrinių regionų architektūrinius savitumus.
Lietuvos valstybiniuose miškuose išskirtini trys rekreacinės infrastruktūros planavimo ir projektavimo lygmenys [3]:
1. Regioninis lygmuo.
Subalansuota miško socialinių funkcijų plėtra, pagrindinės rekreacinės infrastruktūros
plėtros kryptys ir gairės ne trumpesniam kaip 20 metų laikotarpiui numatomos regiono
mastu rengiamose miškų tvarkymo schemose. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtas turizmo ir rekreacijos vystymosi kryptis, pobūdžius ir
teritorinį lokalizavimą, nustačius miškų urėdijų rekreacinės plėtros lygmenis, įvertinus
jose esančių objektų reikšmingumą, rekreacijos formų įvairovę, saugomų teritorijų, pirmiausia valstybinių parkų, buvimą, taip pat rekreacinių miškų bei rekreacijai tinkamiausių
medynų kiekio pasiskirstymą, didelius lankytojų srautus ir kitas aplinkybes, VĮ miškų
urėdijų miškai skirstomi į keturis rekreacijos intensyvumo lygmenis:
• aukščiausio rekreacijos intensyvumo (1-asis) lygmuo – VĮ Druskininkų,
Dubravos EM, Ignalinos, Kretingos, Nemenčinės, Trakų, Veisiejų, Vilniaus
miškų urėdijų;
•
•
•
•
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• aukšto rekreacijos intensyvumo (2-asis) lygmuo – VĮ Alytaus, Anykščių,
Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Panevėžio, Prienų, Šiaulių, Šilutės,
Švenčionėlių, Telšių, Tytuvėnų, Utenos, Varėnos, Zarasų miškų urėdijų;
• vidutinio rekreacijos intensyvumo (3-iasis) lygmuo – VĮ Jurbarko, Marijampolės,
Mažeikių, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Ukmergės miškų urėdijų;
• žemo rekreacijos intensyvumo (4-asis) lygmuo – VĮ Biržų, Jonavos, Joniškio,
Kėdainių, Kupiškio, Kuršėnų, Pakruojo, Radviliškio, Rietavo, Šalčininkų,
Tauragės, Valkininkų miškų urėdijų.
Atsižvelgiant į rekreacijos intensyvumo lygmenis, VĮ miškų urėdijos planuoja atitinkamas rekreacinių darbų rūšis ir jų apimtis bei skiria atitinkamą finansavimą rekreacinės
infrastruktūros objektams įrengti ir tvarkyti.
2. Miškų urėdijų lygmuo.
Pagrindinės rekreacinės infrastruktūros plėtros kryptys ir gairės VĮ miškų urėdijoms
numatomos miškų rekreacijos schemose, kurios yra rengiamos kaip vidinės miškotvarkos
projektų sudėtinė dalis. Rekreacijos schemose pateikiama informacija apie gamtos ir
kultūros paveldo bei kitus patrauklius objektus, esamą rekreacinę infrastruktūrą ir jos
išsidėstymą VĮ miškų urėdijos miškuose, trūkstamų infrastruktūros objektų kiekius ir jų
preliminarinį išdėstymą, metinių kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos tvarkymo darbų
apimtis ir orientacinį lėšų poreikį.
3. Lokalinis lygmuo.
Konkretiems rekreaciniams objektams projektai rengiami šiais atvejais [3]:
• VĮ miškų urėdijų dalyse, kuriose nėra saugomų teritorijų (valstybinių parkų
ir draustinių, biosferos rezervato), projektai reikalingi numatant įrengti naujus
objektus, kurių sąmatinė vertė viršija 50 tūkst. Lt, taip pat gamtos ir kultūros
paveldo objektų bei jų aplinkos tvarkymo darbams;
• VĮ miškų urėdijų dalyse, kuriose yra saugomos teritorijos (valstybiniai parkai
ir draustiniai, biosferos rezervatas), projektų reikalingumas sprendžiamas
bendru VĮ miškų urėdijų ir saugomų teritorijų direkcijų sutarimu; techniniai
projektai būtini naujiems visų paskirčių takams, stovyklavietėms, didesnėms
poilsiavietėms, taip pat svarbių gamtos ir kultūros paveldo objektų bei jų
aplinkos tvarkymo darbams;
• projektai yra būtini rekreaciniams objektams, kurių įrengimas finansuojamas
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

3.1.2.3. Rekreaciniai objektai
Skirtingus rekreacinės įrangos kiekius ir nevienodą rekreacijos pobūdį atskirose
miškų urėdijose nulemia rekreacinių išteklių kiekiai ir kokybė bei jų naudojimo intensyvumas valstybiniuose miškuose. Lietuvos valstybiniuose miškuose apskaityta daugiau
kaip 2 tūkst. vnt. įvairios rekreacinės paskirties, talpos, įrangos gausos ir sudėtingumo
rekreacinių objektų: pažintinių, mokomųjų, rekreacinių ir kitokių specializuotų takų,
regyklų (apžvalgos aikštelių), atokvėpio vietų, poilsiaviečių, stovyklaviečių ir kt., iš kurių
apie pustrečio šimto yra pritaikyta žmonių su judėjimo negalia reikmėms (2 pav.) [24].
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2 pav. VĮ miškų urėdijų rekreaciniai objektai vnt. (2007 m. sausio 1 d. duomenys)

Tvarkant rekreacines teritorijas ir pritaikant miškus poilsiui turi būti įrengiami šie
rekreaciniai objektai:
• atokvėpio vietos;
• žaidimų aikštelės;
• kempingai;
• maitinimo įstaigos;
• poilsio namai;
• autotransporto stovėjimo aikštelės;
• masinių renginių vieta;
• stovyklavietės;
• poilsio nameliai;
• informaciniai stendai, rodyklės, turistiniai maršrutai.
Kasmet atnaujinami seni ar įrengiami nauji rekreaciniai objektai (3 pav.).

3 pav. VĮ miškų urėdijų rekreacinių objektų įrengimas ir atnaujinimas 2003–2006 metais vnt. [24]
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Kuriant rekreacinę infrastruktūrą miškuose, orientuojamasi į labiausiai pamėgtus ir
lankomus miškus, siekiant sureguliuoti lankytojų srautus, nukreipiant poilsiautojus į saugius
priešgaisriniu požiūriu miško sklypus, sukuriant pažintinių ir mokomųjų trasų sistemą, kuri
leidžia visuomenei pažinti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kitus įdomius objektus.

3.1.3. Rekreaciniai vandens telkiniai
Pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytą žemės naudojimo būdą vandens
ūkio žemės sklypai skirstomi į:
• ūkinei veiklai naudojamus vandens telkinius;
• rekreacinius vandens telkinius;
• ekosistemas saugančius vandens telkinius;
• bendrojo naudojimo vandens telkinius.
Rekreaciniai vandens telkiniai – tai išimtinai rekreaciniams tikslams naudojami vandens telkiniai ar jų dalys. Teritorijų planavimo dokumentuose išskiriama [10]:
1. Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje:
• rekreaciniai vandenys tvarkomi hidroparkų formavimo principais;
• pakrantė parengiama rekreaciniam naudojimui;
• akvatorijos išlaikomos subnatūralios, neperkraunamos inžineriniais
įrenginiais.
2. Intensyvaus rekreacinio pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje:
• kuriama komfortiška numatytų rūšių vandens rekreacijos aplinka;
• akvatorijos pritaikomos ypač intensyviai naudoti;
• pakrantėse gali būti sukurta intensyvi rekreacinė inžinerinė infrastruktūra.
Vandens telkinių naudojimą poilsiui, sportui, žuvininkystei ir medžioklei reglamentuoja įstatymai.
Tinkami rekreacijai vandens telkiniai skirstomi į tris grupes [21]:
• pajūris;
• ežerai ir kiti vandens telkiniai;
• upės.
Šios grupės dar skirstomos į pogrupius, atsižvelgiant į jų naudojimo pobūdį (plotai,
skirti žvejams, turistinėms trasoms, maudytis, plaukioti valtimis ir t. t).
Pajūris – populiariausia ir gausiausiai lankoma poilsio vieta. Pagrindinis privalumas
– jūros oras, paplūdimys, palyginti švarus vanduo. Vandens rekreacija teikia ramų poilsį,
grūdina sveikatą.
Ežerai yra svarbus gamtinės aplinkos veiksnys rekreacijoje. Ežeringos vietovės vis
populiarėja, poilsiautojų skaičius jose kasmet didėja. Rekreacinės veiklos būdai prie ežerų
priklauso nuo ežero tipo, dydžio, ryšio su upėmis ir t. t. Daugiausia ežerų yra Aukštaičių
aukštumoje – kalvotajame moreniniame kraštovaizdyje.
Rekreaciniu požiūriu svarbūs ir Vilniaus, Žemaičių aukštumų ežerynai. Ežerų
išsidėstymas Lietuvos teritorijoje gana palankus rekreacijai – ežeringus rajonus lengva
pasiekti iš didesnių šalies miestų.
Upėmis daugiausia vyksta vandens turizmas ir jų vertę lemia praplaukiamumas.
Vandens telkiniai gali būti intensyviai naudojami ir įvairioms rekreacinės veiklos
formoms, pirmiausia maudymuisi, įrengiant paplūdimius, ten, kur yra tinkamos sąlygos
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– plati pakrantės juosta rekreaciniams užsiėmimams, įrenginiams. Jose gali būti steigiami
jachtklubai, rekreacinės bazės. Populiari saugyklose mėgėjiška žūklė.
Pagrindiniai rekreacinių vandens telkinių vertinimo kriterijai [4]:
• pakrančių pobūdis ir patogus priėjimas prie paplūdimių;
• vandens temperatūra;
• vandens kokybė;
• dydis (10 ha ir daugiau ežerams, 10 km ir ilgesnėms – upėms);
• dumblėtumas ir užžėlimas;
• žuvų ištekliai;
• sukūringumas ir sraunumas;
• pakrančių teritorijos įrengimas;
• pasiekiamumas;
• aplinkos ramybė;
• aplinkos įvairovė ir estetiškumas.
Vertinant vandens telkinius rekreaciniu požiūriu atskiri kriterijai įvertinami pagal
numatomą rekreacinę veiklą.

3.1.4. Saugomos teritorijos ir rekreacija
Saugomos teritorijos – tai sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis
ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę, kuriems teisės
aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas [9]. Saugomos teritorijos – viena svarbiausių priemonių natūraliai ir sveikai gamtinei aplinkai išsaugoti. Saugomos
teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ar atkūrimą, sudaryti sąlygas
pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti
gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus.
Turistinės trasos paprastai sutampa su teritorijomis, kur gausu kultūros ir gamtos
paminklų. Tos teritorijos, kur šių paminklų koncentracija yra didelė, dažniausiai yra saugomos valstybės.
LR saugomų teritorijų įstatyme nustatytos keturių kategorijų saugomos teritorijos [9]:
1. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos. Jose saugoma kraštovaizdžio biologinė
įvairovė, unikalūs arba tipiški gamtinio bei sukultūrinto kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Šiose teritorijose ūkinė bei rekreacinė veikla ribojama arba draudžiama. Šiai kategorijai priskiriami rezervatai, draustiniai bei pavieniai, gamtos ir kultūros objektai.
Rezervatai steigiami moksliniu požiūriu gamtinio arba kultūrinio kraštovaizdžio
kompleksams saugoti bei tirti, juose uždrausta gamtinė veikla.
Draustiniai steigiami moksliniu ir pažintiniu požiūriais vertingiems gamtos ir kultūros
paveldo kompleksams, ansambliams bei vietovėms saugoti, juose reguliuojama ir ribojama ūkinė, rekreacinė veikla.
Saugomi kraštovaizdžio objektai – tai atskiri arba kompaktiškas grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo elementai, kuriems dėl mokslinės, istorinės, meninės bei
pažintinės vertės taikomas specialus apsaugos režimas.
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2. Apsaugančios (prezervacinės) teritorijos, kuriose, norint išvengti neigiamo
poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams ir objektams arba neigiamo antropogeninių objektų poveikio aplinkai, ribojama tam tikra ūkinė, rekreacinė ir
kitokia veikla. Šiai kategorijai priskiriamos apsaugos zonos.
3. Gamtos išteklius atkuriančios (rekuperacinės) teritorijos, kuriose, norint, kad
atsikurtų, pagausėtų bei būtų apsaugoti gamtos ištekliai, ribojama ir reguliuojama ūkinė,
rekreacinė bei kitokia veikla. Šiai kategorijai priskiriami saugomi gamtos išteklių sklypai.
4. Kompleksinės paskirties (integracinės) saugomos teritorijos, kuriose sujungiamos
išsaugančios, apsaugančios, rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo
ir naudojimo programą. Šiai kategorijai priskiriami valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai) bei biosferos stebėsenos teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).
Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programoje (UNEP) buvo patvirtinta ši tarptautinė
saugomų teritorijų klasifikacija:
1. Gamtos rezervatai, kurie įsteigti išsaugoti maksimaliai nepakeistą teritoriją ir joje
vykstančius procesus, užtikrinti natūralią jos plėtrą, mokslo, švietimo ir panašiais
tikslais.
2. Nacionaliniai parkai. Jų tikslas – išsaugoti reikšmingus gamtinius ir gamtiniuskultūrinius arealus gamtinio kompensavimo, mokslo, švietimo, rekreacijos tikslais.
Tai didelės teritorijos su nepažeistais gyvosios gamtos ryšiais.
3. Gamtos paminklai, skirti išsaugoti gamtinio kraštovaizdžio objektus arba
bruožus.
4. Gamtiniai rezervatai. Įsteigti, kad užtikrintų retų rūšių arba jų bendrijų apsaugą.
5. Saugomi kraštovaizdžiai ir jūrovaizdžiai. Jų tikslas – išsaugoti reikšmingus gamtinius kraštovaizdžius, derinant apsaugos režimą su ribota ūkine veikla, nepažeidžiant
saugojamo kraštovaizdžio vertės.
6. Išteklių rezervatai. Išsaugomi arealo gamtiniai ištekliai ateities naudojimui.
7. Antropologiniai rezervatai. Jų tikslas – išsaugoti tradicinį gyvenimo būdą ir darnius tradicinius visuomeninius santykius su aplinka.
8. Daugiatikslio panaudojimo arealai. Užtikrina patvarų išteklių naudojimą, išlaiko
teritorijos gamtinę-kultūrinę pusiausvyrą.
9. Biosferos rezervatai. Tarptautinės reikšmės arealai, skirti išsaugoti rūšių bendrijų
natūralią aplinką stebėsenos ir mokslo tyrimo tikslais.
10. Pasaulinio paveldo objektai. Išsaugomi pasaulinės reikšmės gamtos ir kultūros
objektai, įtraukti į Pasaulio paveldo konvencijos sąrašus.
Saugomų teritorijų tinklą Lietuvoje sudaro (4 pav.):
• 5 nacionaliniai parkai (4 gamtiniai, 1 istorinis) – Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos,
Kuršių nerijos, Trakų istorinis nacionalinis parkas.
• 5 valstybiniai rezervatai – Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, gamtiniai rezervatai ir
Kernavės bei Vilniaus pilių kultūriniai rezervatai.
• 30 regioninių parkų.
• 357 draustiniai, iš jų valstybiniai draustiniai užima 19 proc. saugomų teritorijų
ploto ir savivaldybių draustiniai – 1proc.
• 2 proc. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ploto užima biosferos stebėsenos
rezervatai (Žuvinto).
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4 pav. Lietuvos saugomų teritorijų ploto pasiskirstymas pagal kategorijas procentais

Nacionalinis saugomų teritorijų tinklas Lietuvoje užima 992359 ha, tai sudaro 15,2
proc. šalies teritorijos. Lyginant su 2004 m., šių saugomų teritorijų plotas padidėjo apie
6 proc.
Rezervatai – tai saugomos teritorijos, skirtos išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu
ypač vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti natūralią
gamtinių procesų eigą arba kultūros vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos
ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugą.
Rezervatai skirstomi į [9] (2 lentelė):
• gamtinius – vertingiausiems gamtos kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti;
• kultūrinius – istoriškai vertingiausiems kultūros kraštovaizdžio kompleksams
išsaugoti.
Pagal organizavimo formą rezervatai skirstomi į valstybinius bei rezervatines apyrubes (t. y. nedidelio ploto gamtinis arba kultūrinis rezervatas, kurio apsaugai ir priežiūrai
nėra steigiama direkcija).
2 lentelė. Rezervatų plotas Lietuvoje
Kategorija
Čepkelių
Kamanų
Viešvilės
Žuvinto
Valstybinis kultūros rezervatai
Kernavės
Vilniaus pilių
Dubravos

Plotas ha
Rajonas
Valstybiniai gamtos rezervatai
11197
Varėnos
3935
Akmenės
3216
Jurbarko, Tauragės
Valstybinis biosferos stebėsenos rezervatas
18489
Alytaus
190
58
Rezervatinė apyrubė
120

Širvintų
Vilniaus
Kauno

Draustiniai. Jų paskirtis yra išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus ar
atskirus jų elementus, augalijos ir gyvūnijos rūšis, užtikrinti kraštovaizdžio įvairovę bei
ekologinę pusiausvyrą, likti mokslinių tyrimų ir pažintinės rekreacijos objektais.
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Draustiniai skirstomi į [9]:
• gamtinius;
• kultūrinius;
• kompleksinius.
Gamtiniai draustiniai gali būti:
• geologiniai – žemės gelmių struktūrų, tipiškų sluoksnių atodangų, uolienų ir fosilijų
kompleksams saugoti;
• geomorfologiniai – tipiškiems bei unikaliems reljefo formų kompleksams saugoti;
• telmologiniai – tipiškiems bei unikaliems pelkių kompleksams saugoti,
• hidrografiniai - hidrografinio tinklo elementams (upių, ežerų, tvenkinių) ar jų
dalims saugoti,
• pedologiniai - natūralios dirvožemio dangos pavyzdžiams saugoti;
• botaniniai – augalų ir grybų rūšims, jų bendrijoms ir biotopams saugoti. Šioje
draustinių grupėje gali būti išskirtos miškų, pievų, vandens augmenijos ir kitos
rūšys;
• teriologiniai draustiniai – tai teritorijos, kuriose saugomi reti žinduoliai. Lietuvoje
saugoma viena unikali šikšnosparnių žiemojimo vieta. Draustinis įsteigtas 9 ha
plote Kauno miesto fortuose;
• ornitologiniai draustiniai steigiami apsaugoti paukščius, jų lizdus, veisimosi, mitybos ir poilsio vietas;
• herpetologiniai draustiniai skirti balų vėžlių apsaugai;
• ichtiologiniai draustiniai skirti apsaugoti vertingas žuvų rūšis, jų mitybos vietas ir
nerštavietes;
• entomologiniai draustiniai skirti vabzdžių ir jų buveinių apsaugai;
• talasologiniai draustiniai – vertingiems jūrų gamtos kompleksams ir ekosistemoms
saugoti;
• zoologiniai – gyvūnų rūšims, jų bendrijoms ir biotopams saugoti;
• botaniniai-zoologiniai – augalų ir gyvūnų rūšims bei jų bendrijoms saugoti.
Lietuvoje valstybiniai draustiniai (3 lentelė) sudaro apie 19 proc. visų saugomų
teritorijų ploto, savivaldybių draustiniai – 1 proc. Šalyje saugomų gamtinių kraštovaizdžio
objektų yra 662, iš jų 386 – valstybiniai ir 276 savivaldybių kraštovaizdžio objektai.
3 lentelė. Draustiniai Lietuvoje
Kategorija
Valstybiniai draustiniai
Geologiniai
Geomorfologiniai
Telmologiniai
Hidrografiniai
Pedologiniai
Botaniniai
Zoologiniai
Teriologiniai
Ornitologiniai
Herpetologiniai
Ichtiologiniai

Plotas ha
152992
638
22987
23764
12425
1421
5118
9246
9
2817
116
5843

Plotas proc. nuo saugomų teritorijų ploto
19,5
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Kategorija
Entomologiniai
Botaniniai-zoologiniai
Kraštovaizdžio
Savivaldybių draustiniai

Plotas ha
461
18377
59016
11122

Plotas proc. nuo saugomų teritorijų ploto

1,4

Kultūrinių draustinių tipai:
• archeologiniai – teritoriniams archeologiniams kompleksams, mitologinėms,
sakralinėms ir ritualinėms vietovėms, suformuotoms ir gamtos, ir žmogaus, saugoti;
• memorialiniai – teritorijoms, susijusioms su istoriniais įvykiais ar atmintimi, įžymių
asmenybių gyvenimu ar veikla, istoriškai reikšmingoms gyvenvietėms saugoti;
• etnokultūriniai – vertingiems etnografiniams kompleksams saugoti;
• architektūriniai – istorinių miestų, tradicinių miestelių, kaimų architektūros ypatumams saugoti;
• urbanistiniai – gyvenviečių, istorinių žemėnaudų ir inžinerinių įrenginių bendrosios planinės ir erdvinės struktūros ypatumams saugoti;
• kraštovaizdžio architektūros – architektūros ansamblių, dvarų parkų (dvarų sodybų)
ir jų aplinkos ypatumams saugoti.
Draustiniai gali būti ir kompleksiniai, jie skirstomi į [9]:
• kraštovaizdžio – unikaliems bei tipiškiems gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio
kompleksams saugoti;
• kartografinius – ypatingas geografines koordinates turinčioms vietovėms saugoti.

3.1.4.1. Valstybiniai parkai
Nacionaliniai parkai. Valstybiniams parkams priklauso nacionaliniai ir regioniniai parkai. Nacionaliniai parkai steigiami nacionalinės svarbos kraštovaizdžiams bei
antropologinėms ekosistemoms, reprezentuojančioms etnokultūrinių sričių gamtinius
bei kultūrinius savitumus, saugoti, tvarkyti ir jų naudojimui reguliuoti. Istoriniai nacionaliniai parkai steigiami istorinių centrų kultūriniams kompleksams bei jų gamtinei
aplinkai išsaugoti.
Nacionalinių parkų teritorijos, atsižvelgiant į paskirtį ir apsaugos pobūdį, skirstomos
į zonas: rezervatinę, draustinių, rekreacinę ir ūkinės veiklos.
Nacionaliniai parkai sudaro 19 proc. visų saugomų teritorijų ploto. Nacionalinių
parkų rekreacinės zonos (4 lentelė) užima 4377 ha plotą, t. y. 2,9 proc. visų nacionalinių
parkų ploto.
4 lentelė. Nacionalinių parkų plotai
Parkai
Aukštaitijos
Dzūkijos
Kuršių Nerijos
Žemaitijos
Iš viso
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Plotas ha
40570
55900
26394
21700
152728

Rekreacinės zonos plotas ha
1380
540
1937
520
4377

Rekreacinės zonos plotas % nuo parko ploto
3,40
0,96
7,34
2,39
2,9

Aukštaitijos nacionalinis parkas – pirmasis nacionalinis parkas Lietuvoje, įkurtas
1974 metais. Parko plotas – 40570 ha, reljefas ypač įvairus, kalvagūbriai apaugę miškais,
daugiausia pušynais, o daubose tyvuliuoja ežerai. Per 70 proc. parko teritorijos užima
miškai. Didžiausios girios: Ažvinčių – 4603 ha, Minčios – 2964 ha. Parke yra daugiau
kaip 130 ežerų.
Aukštaitijos nacionaliniame parke yra 116 gatvinių ir padrikų kaimų bei etnografiniai
kaimai.
Parke yra daugybė žymių vietų, kraštovaizdžių, gamtos draustinių. Pėstiems poilsiautojams skirti sveikatingumo takai, įrengta 20 poilsiaviečių.
Rekreacinė zona šiame parke užima 3,40 proc. teritorijos ploto. Parke yra Palūšės,
Jonalaukio, Vainiūnų, Gaveikėnų, Ginučių ir Pavajuonio rekreacinio prioriteto zonos.
Dzūkijos nacionalinis parkas – tai didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje, užimanti
55900 ha plotą. Šis nacionalinis parkas įkurtas gamtiniu ir kultūriniu požiūriais turtingiausioms Dainavos krašto teritorijoms saugoti, tvarkyti bei naudoti. Parke yra 20 draustinių,
tai didžiųjų upių (Nemuno, Merkio ir Ūlos) charakteringos atkarpos.
Dzūkijos nacionaliniame parke saugoma apie 60 gamtos paminklų, iš kurių 18 yra
kraštovaizdžio objektai – tai Ūlos, Merkio ir Nemuno skardžiai, griovos, šaltiniai, atodangos, kalvagūbriai, daubos, ežerai. Unikalūs gamtos paminklai: šaltinis Ūlos akis, Margonių
kaime – Lietuvos liepa, Zervynų ąžuolas. Kultūriniai draustiniai parke užima 860 ha (tai
Musteikos etnokultūrinis draustinis). Čia vinguriuoja bitininkystės takas.
Parko teritorijoje saugoma 20 akmens amžiaus stovyklų (Merkinės, Netiesų),
10 architektūros, per 40 dailės paminklų, kurių daigiausia yra Merkinės, Liškiavos,
Marcinkonių bažnyčiose.
Dzūkijos nacionaliniame parke yra 48 ežerai, jų bendras plotas – apie 230 ha. Apie
4/5 parko teritorijos dengia girios, kuriose vyrauja smėlingi pušynai.
Šiame parke įrengti 4 pėsčiųjų takai. Rekreacinė zona parke užima 540 ha teritorijos,
t. y. apie 1 proc. parko teritorijos ploto.
Žemaitijos nacionalinis parkas – tai 21700 ha ploto saugoma teritorija. Svarbiausias
parko uždavinys – išsaugoti Platelių ežeryną, jo apylinkes, teritorijoje esančius unikalius
geomorfologinius kompleksus, pelkes su retomis augalų ir gyvūnų rūšimis, būdingus etnografinius kaimus, piliakalnius, tautodailės paminklus.
Parko teritorija yra Minijos, Bartuvos ir Ventos upių baseinų takoskyroje. Beveik
pusė parko teritorijos, t. y. 9158 ha, apima miškai, kuriuose vyrauja eglynai ir pušynai. Du
trečdaliai miškų yra savaiminės kilmės.
Nacionalinio parko teritorijoje yra 26 natūralūs ežerai, iš jų didžiausias yra 1205 ha
ploto Platelių ežeras.
Rekreacinė zona, t. y. miško parkai, ežerų akvatorijos, rekreacinės įstaigos, užima
520 ha teritorijos plotą. Žemaitijos nacionaliniame parke yra 2 hidrografiniai draustiniai, 5
telmologiniai, 2 botaniniai, botaninis zoologinis draustinis.
Parko teritorijoje yra 215 architektūros, archeologijos, istorijos, kultūros ir dailės
paminklų.
Kuršių nerijos nacionalinis parkas – Kuršių nerija – unikalus gamtos kampelis, jo
plotas – 26474 ha, iš jų: 9774 ha - sausuma, 4200 ha – Kuršių marios, 12500 ha – Baltijos
jūra. Miškai užima 6852 ha, tai sudaro apie 70 proc. sausumos ploto.
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Kuršių nerijos nacionalinio parko uždaviniai:
• išsaugoti Kuršių Nerijos didijį kopagūbrį, jos senąsias parabolines kopas,
užpustytus senuosius miško dirvožemius, savitą augmeniją, gyvūniją, kultūros
paveldo vertybes;
• plėtoti pažintinę rekreaciją, puoselėti pajūrio kultūrines tradicijas, amatus, propaguoti gamtosaugos idėjas.
Nacionaliniame parke yra du gamtos rezervatai – Grobšto ir Naglių – 1850 ha, keturi kraštovaizdžio draustiniai – Parnidžio, Karvaičių, Juodkrantės, Lapnugario – 5653 ha,
kultūros draustiniai Nidos, Juodkrantės ir Preilos gyvenvietėse.
Rekreacinė zona Kuršių nerijos nacionaliniame parke užima 1807 ha, t. y. 18,5 proc.
parko sausumos ploto.
Trakų istorinis nacionalinis parkas. Parke žemės ūkio naudmenos sudaro beveik
trečdalį teritorijos, miškai – 30 proc., vandenys – apie 18 proc., pelkės – 6 proc. Nacionaliniame parke yra du kultūriniai rezervatai: Senųjų Trakų piliavietės ir Trakų salos
pusiasalio pilių.
Didžiausia Nacionalinio parko istorijos ir kultūros vertybė – senamiestis. Trakų
senamiestyje yra 5 istorijos ir archeologijos, 33 architektūros ir 42 dailės paminklai.
Istoriniame parke yra 10 kultūros ir gamtos draustinių: senųjų Trakų archeologinis,
Trakų senamiesčio urbanistikos, Užutrakio parko kraštovaizdžio architektūros, Senųjų
Trakų kaimo architektūros, Varnikėlių ir Serapiniškių kaimo architektūros, Kudrionų
kraštovaizdžio, Galvės ir Akmenos ežerų hidrografiniai, Bražuolės hidrografinis, Varniškių
botaninis – zoologinis, Plomėnų ornitologinis.
Trakų istorinio parko teritorijoje tinkami rekreacijai yra Skaisčio, Totoriškių, Lukos,
Gilužio, Babruko, Bitiškių ežerai [15].
Regioniniai parkai – tai saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam naudojimui reglamentuoti. Daugeliu atveju jie labai svarbūs rekreacijai.
Regioniniai parkai sudaro sąlygas rekreacijai, ypač pažintiniam turizmui. Leidžia plačiau
susipažinti su įvairių Lietuvos regionų etnokultūros tradicijomis.
Šie parkai steigiami vaizdingose vietose, prie upių ir upelių slėnių, ežerų, į juos
dažnai įeina miškai. Lietuvos saugomų teritorijų bendrame plote regioniniai parkai užima
didžiausią dalį – 57 proc.
Visi regioniniai parkai suskirstyti į 5 kategorijas:
1. Upių slėnių parkai: Dubysos, Krekenavos, Nemuno kilpų, Neries, Pagramančio,
Panemunių, Rambyno, Salantų, Ventos.
2. Ežerų duburių parkai – Asvejos, Metelių, Sartų, Veisiejų.
3. Ežeringų girių parkai – Gražutės, Kurtuvėnų, Labanoro.
4. Sudėtingų kraštovaizdžio kompleksų parkai – Anykščių, Aukštadvario, Sirvėtos,
Tytuvėnų, Varnių, Verkių, Vištyčio, Žagarės.
5. Unikalių kraštovaizdžio kompleksų parkai – Biržų, Kauno marių, Nemuno deltos,
Pajūrio, Pavilnių.
Kiekvieno parko teritorija suskirstyta į funkcines zonas:
• išsaugančiąją, arba konservacinę – tai rezervatai ir draustiniai;
• apsauginę – tai rezervatų, paviršinių vandens telkinių ir kelių apsauginės zonos;
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• rekreacinę – tai miško parkai, rekreacinės akvatorijos ir rekreacinių įstaigų teritorijos;
• ūkinę – tai miškų ūkio ir žemės ūkio zonos;
• gyvenamąją – tai pagrindinės gyvenamosios teritorijos.
5 lentelė. Regioninių parkų plotai
Parko pavadinimas Plotas ha Rekreacinės zonos plotas ha Rekreacinės zonos plotas % nuo parko
ploto
Anykščių
15212
505
3,3
Asvejos
11589
1142
9,8
Aukštadvario
15350
1012
6,6
Biržų
14659
100
0,7
Dieveniškių
10876
Dubysos
10571
423
4,0
Gražutės
29700
1304
4,3
Kauno marių
10221
4394
43,0
Krekenavos
11968
243
2,0
Kurtuvėnų
15090
1848
12,3
Labanoro
52848
2969
5,6
Metelių
15300
400
2,6
Nemuno deltos
28870
980
3,4
Nemuno kilpų
25171
1208
4,8
Neries
9816
130
1,3
Pagramančio
13644
393
2,9
Pajūrio
5602
174
3,11
Panemunių
10530
302
2,9
Pavilnių
2128
924
43,4
Rambyno
4786
55
1,2
Salantų
13633
210
1,5
Sartų
12130
780
6,4
Sirvėtos
8735
87
1,0
Tytuvėnų
10571
770
7,3
Varnių
16387
256
1,6
Veisiejų
12200
738
6,1
Ventos
10630
306
2,9
Verkių
2640
630
23,9
Vištyčio
10100
277
2,8
Žagarės
4931
154
3,1
Iš viso
415888
22711
5,5

Dubysos regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti įdomiausią Lietuvos Dubysos
erozinio slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą, kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti
ir racionaliai naudoti. Rekreacinės zonos Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinyje – Lyduvėnų,
Pakalniškių. Betygalos kraštovaizdžio draustinyje – Pakalniškių, Tvenkinių, Plembergo.
Gausiausiai lankoma Padubysio miško („Lakštingalos“) rekreacinė zona.
Labanoro regioniniame parke skiriamos nuo kelių iki kelių šimtų hektarų dydžio
miškingos teritorijos intensyviam rekreaciniam naudojimui. Šiame parke išskirtos stam-
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bios rekreacinio prioriteto zonos Aisetos, Balčio, Baltųjų Lakajų, Didžiojo Siaurio,
Peršokšnų, Rašių, Siaurio, Siesarties, Stirnių, Šiekšnio, Terpežio, Vaikščiuko-Dirvelinio
ir Želvos ežerų bei Žeimenos upės pakrantėse. Labanoro regioniniame parke yra 1248 ha
rekreacinių miškų, tai sudaro 2,25 proc. teritorijos. Rekreacinės paskirties sklypai užima
696 ha parko ploto (1,26 proc.), o rekreacinės agrarinės teritorijos – 22 ha (0,04 proc.).
Parke yra 37 ha rekreacinių vandenų (5 lentelė).
Pajūrio regioninis parkas yra įtrauktas į ekologinį ES tinklą „Natura 2000“. Be to,
Pajūrio regioninis parkas yra aktyvioje jūros veiklos zonoje ir visos gamtinės buveinės yra
atsiradusios iš darnios jūros, vėjo ir sausumos stichijų veiklos. Tokiu būdu natūraliai sukurtos
jūros ir pajūrio gamtinės buveinės, tarp kurių svarbiausia išsaugoti baltąsias pajūrio kopas.
Rekreacinis naudojimas. Rekreacijos funkcija regioniniuose ir nacionaliniuose
parkuose yra įvairiapusė, susideda iš daugelio veiklos sričių. Rekreacinė veikla yra
priemonė naudoti visuomenės poreikiams saugomas gamtos ir kultūros vertybes bei rekreacinius išteklius. Tik lankomi parkai įtvirtina savo buvimą, atlieka socialinę visuomenės
švietimo ir auklėjimo funkciją. Rekreacija, kaip verslas, taip pat yra priemonė gauti
pajamų. Rekreacijos plėtojimo priemonių tikslas – parengti ir tvarkyti saugomas gamtos,
kultūros vertybes ir rekreacinius išteklius, tinkamai juos naudojant visuomenės švietimui,
auklėjimui, poilsiui ir pramogoms.
Pagrindinė rekreacinio naudojimo kryptis – rekreacinių teritorijų lankymo pažinimo
tikslams didinimas. Tam būtina kurti rekreacijos infrastruktūrą, organizuoti rekreaciją,
skatinti lankymą reguliuojant rekreacinių išteklių naudojimą.

3.2. Kultūriniai rekreaciniai ištekliai
Kultūra – tai žmogaus bei visuomenės veiklos produktai, jos formos ir sistemos, kurių
funkcionavimas leidžia kurti, panaudoti ir perteikti materialines ir dvasines vertybes [21].
Lietuva iš kitų Europos šalių išsiskiria kultūros paveldo vertybių įvairove, savitumu,
archaiškumu. Kultūros ištekliai vertingi dėl jų išsidėstymo gražiose gamtinėse vietose,
prie ežerų, upių, savituose kraštovaizdžiuose. Lietuvoje gausu etninės kultūros tradicijų,
švenčių, muziejų, senų dvarų, kultūros įstaigų, bibliotekų, parodų rūmų. Kaimuose yra
medžio drožėjų, puodžių, pynėjų, audėjų, bitininkų.
Ne tik fiziniai kultūros paveldo ar gamtos ištekliai, bet ir Lietuvos kultūrinis ir intelektinis potencialas gali būti ir yra patrauklūs ne tik vietiniam, bet ir atvykstamajam turizmui. Lietuvoje yra 175 muziejai. Lietuvos buities muziejus Rumšiškėse, Jūrų muziejus
Klaipėdoje, Gintaro muziejus Palangoje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, Velnių
muziejus Kaune ir kiti jau dabar populiarūs tarp užsienio lankytojų.
Visoje Europoje garsi Lietuvos muzikinė kultūra. Vilniaus ir Kauno muzikos festivaliai,
T. Mano kultūriniai renginiai Neringoje, Birštono džiazo festivaliai ir kiti renginiai – tai
didelis potencialas intelektinei rekreacijai plėtotis.
Kiekvienoje šalyje yra suformuota tam tikra kultūros vertybių sistema, apimanti
kultūros išteklių grupes. Kultūros paveldas – iš praeities paveldėta dirbtinė žmogaus aplinka, sudaranti geokultūrinio komplekso kultūros išteklius.
Pagal Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvenciją kultūros paveldas yra suskirstytas į paminklus, statinių grupes, vietas arba vietoves, kurie apibūdinami taip [21]:
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• paminklai: architektūros kūriniai, monumentaliosios skulptūros, archeologinės
prigimties elementai ar struktūros, įrašai, žmonių būstai, šių komponentų deriniai,
kurie turi išskirtinę vertę istorijos, meno ar mokslo požiūriais;
• statinių grupės: atskirų ar tarpusavyje sujungtų statinių grupės, kurių architektūra,
homogeniškumas ar išdėstymas kraštovaizdyje suteikia joms išskirtinę vertę istorijos, meno ar mokslo požiūriais;
• vietos: žmogaus arba mišrūs gamtos ir žmogaus kūriniai bei teritorijos, taip pat
archeologinės vietos, kurios turi išskirtinę vertę istorijos, estetikos, etnologijos ar
antropologijos požiūriais.
Nekilnojamąjį kultūros paveldą galima suskirstyti į:
• paveldo pavienius (vienetinius) objektus;
• kultūros paveldo vietoves;
• kultūros paveldo teritorijas.
Pavieniams kultūros paveldo objektams priskiriami: dailės, architektūros, liaudies meno
vertybės, dvarų ansambliai, sakralinės, visuomenės, gyvenamosios paskirties pastatai.
Kultūros paveldo vertybių vietovės – tai bažnytkaimiai, senieji kaimai, žvejų
gyvenvietės, buvusieji dvarai ir palivarkų sodybos.
Kultūros paveldo vertybių teritorijos – tai reikšmingiausios ir sudėtingiausios
etnokultūrinio paveldo, kraštovaizdžio teritorijos, liudijančios krašto savitumą ir kultūrinį
identitetą – Baltijos regione ir Europos kultūrinio kraštovaizdžio kontekste.
Kaimo kultūriniai ištekliai skirstomi į architektūros ir istorijos, urbanistikos, liaudies
meno paveldą, tradicijas, liaudies verslus ir amatus.
Architektūros ir istorijos paveldą sudaro piliakalniai, pilkapiai, alkakalniai, pilys,
dvarai, bažnyčios. Pilkapių gausa Lietuvoje išsiskiria Aukštaitijos nacionalinis parkas (300
pilkapių) ir Neries regioninis parkas. Nemažai pilkapių yra Labanoro, Gražutės, Asvejos regioniniuose parkuose. Dieviniškių istoriniame regioniniame parke yra 24 pilkapių grupė.
Alkakalniai – pagoniškos kultūros aukojimo, šventosios ugnies kūrenimo vietos. Jų
gausu Dzūkijos nacionaliniame parke, Kurtuvėnų regioniniame parke, Žemaitijos nacionaliniame parke.
Piliakalniai – tai supilti kalnai, tvirtovės, skirtos apylinkės gyventojų gynybai.
Ypatingą vertę turi Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus – rezervatas su penkių
piliakalnių gynybiniu kompleksu. Garsūs yra Panemunių regioninio parko piliakalniai.
Pilkapiai – tai laidojimo vietos, supiltos dirbtiniu būdu.
Urbanistikos paveldą sudaro kaimai (kupetiniai, vienkiemiai, gatviniai, gyvenamieji
pastatai, kluonai, pirtys). Kupetiniai kaimai – tai piliakalnių papėdėse susiformavusios
gyvenvietės. Jų yra Dzūkijos (Dubininkai, Zervynos, Musteika), Aukštaitijos nacionaliniuose parkuose (Strazdai ir Šuminai), Labanoro regioniniame parke (Labanoro kaimas).
Gatviniai kaimai yra Dzūkijos (Lynežeris), Aukštaitijos nacionaliniuose parkuose (Kretuonys, Vaišnoriškė), Dieveniškių regioniniame parke (Poškonių, Rimašių), Sirvėtos regioniniame parke – Didžiasalio 42 sodybų gatvinis kaimas.
Urbanistiniams paminklams priskiriami ir gyvenamieji namai, klėtys, kluonai, svirnai, pirtelės, šuliniai, malūnai.
Liaudies meno paveldui priskiriami ankstyvieji meno dirbiniai, medžio drožiniai, memorialiniai paminklai. Liaudies meno paveldas skiriamas į: memorialinius paminklus (sto-
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gastulpiai, stulpai, koplytstulpiai, koplytėlės, kryžiai, krikštai), buitinius medžio drožinius
(baldai, darbo įrankiai, buities daiktai, lentynos, rankšluostinės ir kt.), audinius (staltiesės,
drabužiai, juostos). Daugelis liaudies meno dirbinių šiandien yra išsaugoti ir surinkti
(Rieškutėnų etnografiniame muziejuje Aukštaitijos nacionaliniame parke, Marcinkonių
muziejuje Dzūkijos nacionaliniame parke ir kitur).
Tradicijas sudaro kalendorinės, šeimos, tradicinės šventės.
Liaudies verslams ir amatams priskiriama žemdirbystė, gyvulininkystė, bitininkystė,
žvejyba, dailieji amatai.
Vertingi kaimo kraštovaizdžiai skiriami į [21]:
• valakinius (siauralaukius);
• vienkiemienius (mozaikiškos laukų kaitos);
• stambiaūkius (stambialaukius).
Pažintinės rekreacijos plėtrai yra svarbūs senieji kaimai ir bažnytkaimiai, dvarų
sodybos. Priskaičiuojama 3342 buvusių dvarų ir palivarkų sodybos, jų liekanos ir vietos. Daugiausia jų yra Vidurio ir Rytų Lietuvoje, Kauno ir Vilniaus apskrityse. Po
nepriklausomybės atkūrimo į kultūros vertybių apskaitą buvo patekę 817 dvarų, iš jų 239
sunykę arba neišlikę.
Pavienių kultūros objektų, sukeliančių pažintinį susidomėjimą šalies teritorijoje yra
apie 25 tūkstančius. Daugiausia šių objektų yra šiaurės rytų Žemaitijoje nuo Kryžkalnio iki
Palangos, šiaurės rytų Aukštaitijoje nuo Ukmergės iki Zarasų, Nemuno vidurupio zonoje
nuo Druskininkų iki Jurbarko, Kernavės, Vilniaus, Aukštadvario apylinkėse. Miestuose
yra 2413 kultūros paminklų, užmiesčio vietovėse – 8275 [4].
Sukultūrinto kraštovaizdžio vietovių, keliančių pažinimo interesą, sąrašą sudaro:
1. Turinčios ir neturinčios paminklo statusą teritorinio tipo kultūros vertybės: 168
archeologijos paminklai, 74 urbanistikos paminklai, 50 miestelių ir bažnytkaimių,
išsaugojusių savitumą, 90 buvusių dvarų sodybų, 10 stambių architektūrinių
ansamblių, 113 parkų, 40 buvusių kaimo gyvenviečių, 65 sodybos bei kitos
istorinės vietovės;
2. Skirtingo pažintinio intereso įvairiarūšių kultūros kraštovaizdžio vietovių yra 39: 9
su vyraujančia architektūros ir dailės sankaupa, 47 kompleksinės sankaupos arealai
vaizdingame kraštovaizdyje [4];
3. Teritorijos su išlikusiais valakinio vienkiemio kaimo kraštovaizdžio struktūros
fragmentais;
4. Sukultūrinto kraštovaizdžio vaizdingos teritorijos vietovės;
5. Valstybės saugomos teritorijos.
Pagal kultūrinių išteklių pobūdį, jų turistinį atraktyvumą ir lankymo organizavimo
būdą skiriami išteklių ekspoziciniai lygmenys:
1. Pavieniai ekspoziciniai objektai – labai didelio turistinio atraktyvumo, didelio turistinio atraktyvumo, vidutinio ir žemo atraktyvumo;
2. Ekspozicinės vietovės;
3. Ekspoziciniai regionai.
Pavienių ekspozicinių objektų Lietuvoje yra 345, iš jų 86 – labai didelio antraktyvumo ir 259 – didelio turistinio atraktyvumo.
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Pavienių ekspozicinių objektų grupei priskirtinos ir kultūros įstaigos, kurių atraktyvumas nėra didelis.
Ekspozicinių vietovių užmiesčio teritorijose yra apie 111. Sutvarkius tinkamai šias
teritorijas, apie 50 jų galėtų būti tarptautinio turizmo objektai [23]. 34 vietovės priskirtos
labai intensyviai lankytinų vietovių grupei. Lietuvoje pagal labai intensyvaus ir intensyvaus
lankymo pavienių ekspozicinių vietovių koncentraciją bei pagal etnokultūrinę krašto raišką
išskiriamos šešios nacionalinio ir tarptautinio intereso ekspozicinės teritorijos:
• Pajūrio;
• Nemuno juostos;
• Žemaitijos;
• Aukštaitijos;
• Vidurio Lietuvos;
• Aukštadvario–Vilniaus–Kernavės.
Baltijos jūros regione formuojami kultūriniai pažintiniai maršrutai, naudojantys archeologijos, istorijos vertybes:
• Gintaro kelias;
• Karalių kelias;
• Hanzos kelias;
• kiti maršrutai.
Kultūriniai rekreaciniai ištekliai yra vieni svarbiausių objektų, reikalingų pažintinei
rekreacijai bei turizmui.

3.3. Rekreacinė veikla
Rekreacinė veikla – sąmoningas žmogaus užsiėmimas, skirtas fizinių ar dvasinių jėgų
atgavimui.
Pagal pobūdį rekreacinė veikla skirstoma į 7 rūšis [21]:
• poilsis ir sveikatingumas. Šios veiklos tikslas – relaksacija, regeneracija, įtampos
mažinimas;
• intelektuali veikla apima savišvietą, kultūrinę veiklą, kūrybą. Šia veikla siekiama:
žinių ir įgūdžių tobulinimo, estetinio skonio lavinimo, socialinės sąveikos, terapijos, saviraiškos, visuomenės poreikių tenkinimo;
• hobis – esminis, intensyvus domėjimasis daiktais, reiškiniais, veikla ir jų tyrimas
ar kolekcionavimas. Tikslai: savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimas, relaksacija,
nuoseklus vienos krypties žinių tobulinimas;
• sportas. Tikslai – kantrybės ar ištvermės lavinimas, kūno formų palaikymas, poreikio varžytis ar nugalėti patenkinimas, poreikio azartui patenkinimas. Sportinė
���������
veikla yra ir neaktyvi – šachmatai, biliardas ir kt.,
• kelionės. Tikslai – atitrūkti nuo kasdienybės, daugiau sužinoti, praplėsti akiratį,
patirti nuotykių, atsipalaiduoti. Šiai veiklai priklauso turistinės kelionės, žygiai,
ekskursijos;
• socialinė veikla. Tikslai – bendravimas, pagalba žmonėms, savęs suvokimas. Tai
draugų ir giminių lankymas, šeimos šventės, klubų, draugijų, partijų veikla;
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• pramogos – tai rekreacinė veikla, teikianti malonumą, nereikalaujanti susikaupimo, žinių, fizinių sugebėjimų. Tikslas – malonumas, atitrūkimas nuo kasdienybės,
neįpareigojantis bendravimas.
Rekreacinės veiklos formos ir jų rūšys [21]:
• aplinka – miesto, kaimo, universali;
• organizavimas – organizuota, neorganizuota;
• aktyvumas – aktyvi, pasyvi;
• sezoniškumas – sezoniška, nesezoniška;
• vieta – lauko, patalpų, universali;
• dalyvių skaičius – individuali (skaitymas, rankdarbiai), porinė (stalo tenisas),
grupinė (ekskursijos, žygiai), masinė (koncertų lankymas);
• teisinis reglamentavimas – griežtai reglamentuoja, iš dalies reglamentuoja, nereglamentuoja.
Atnaujinant, plečiant esamas ir steigiant naujas rekreacines teritorijas, atsiranda
veiklų, kuriomis iki šiol nebuvo plačiai užsiimama. Šiuo metu labai išpopuliarėjo golfo
žaidimas, lauko tenisas, dažasvydis, žaidimas kėgliais ir kt. rekreacinė veikla.
Vėl atgijo sanatorinis poilsis, relaksacija. Labai padaugėjo žmonių, lankančių ne
tik Lietuvos gamtinius ir kultūrinius objektus, bet ir keliaujančių po užsienio šalis. Taip
patiriama nuotykių, atsipalaiduojama, įgaunama naujų žinių.
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4. REKREACIJA IR TURIZMAS
4.1. Turizmo politika ir valdymas
Turizmo plėtros politikos kryptis nustato Seimas priimdamas įstatymus. Turizmo valdymo funkcijas šalyje atlieka Vyriausybė, Vyriausybės įgaliota ministerija, Valstybinis turizmo
departamentas prie įgaliotos ministerijos, apskričių viršininkai, savivaldybių institucijos.
Turizmo srityje Lietuvos Respublikos Vyriausybė atlieka šias funkcijas [13]:
• tvirtina Nacionalinę turizmo plėtros programą, nustatančią valstybės turizmo
plėtros ir investicijų į turizmą prioritetus ir priemones;
• tvirtina valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos bei kurortų infrastruktūros projektus;
• steigia Valstybinį turizmo departamentą prie įgaliotos ministerijos ir tvirtina šio
departamento nuostatus.
Vyriausybės įgaliotos ministerijos funkcijos:
• vykdo strateginį šalies turizmo veiklos planavimą;
• rengia ir teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos bei kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo.
Valstybinis turizmo departamentas:
• dalyvauja vykdant strateginį šalies turizmo veiklos planavimą, rengia Nacionalinę
turizmo plėtros programą;
• rengia valstybinės reikšmės turizmo infrastruktūros plėtros projektus;
• pagal savo kompetenciją derina įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
• pagal savo kompetenciją turizmo ir rekreacijos srityje derina teritorinių turizmo
plėtros programų, kurortų plėtros programų, turizmo ir rekreacijos plėtros schemų
bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus;
• atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų tyrimus, rengia Lietuvos turizmo
rinkodaros planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia bei platina informaciją
apie Lietuvą ir jos turizmo bei kurortų galimybes užsienio bei vidaus turizmo
rinkose;
• pagal savo kompetenciją koordinuoja valstybės turizmo politikos įgyvendinimą
turizmo ir kurortų veiklos planavimo, turizmo išteklių naudojimo ir informacijos
srityje bei įgyvendinant Nacionalinę turizmo plėtros programą;
• rengia turizmo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų projektus, tvirtina turizmo
paslaugų teikimo taisykles ir reikalavimus, nustatyta tvarka kontroliuoja turizmo
teisės aktų vykdymą;
• tiria ir prognozuoja turizmo specialistų rengimo reikmes ir organizuoja specialistų
kvalifikacijos kėlimą, vykdo turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą;
• steigia turizmo informacijos centrus (atstovybes) užsienyje;
• steigia viešąsias įstaigas turizmo informacijos ir rinkodaros veiklai plėtoti;
• steigia ir valdo Nacionalinę turizmo informacijos sistemą;
• teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja kelionės organizavimo paslaugų vartotojų
interesams.

41

Turizmo plėtros klausimams nagrinėti ir pasiūlymams teikti valstybės institucijoms, įgyvendinančioms valstybės politiką turizmo srityje bei Nacionalinę turizmo plėtros
programą, sudaroma nuolatinė Turizmo taryba iš valstybės institucijų, savivaldybių asociacijos bei savivaldybių atstovų ir turizmo verslo asociacijų ar organizacijų bei savaveiksmių
turistinių organizacijų atstovų. Turizmo taryboje ne mažiau kaip pusę narių sudaro turizmo
verslo asociacijų ar organizacijų bei savaveiksmių turistinių organizacijų deleguoti atstovai.
Apskrities viršininko kompetencija plėtojant turizmą:
• kartu su savivaldybėmis planuoja turizmo plėtrą apskrities teritorijoje ir pagal
Nacionalinę turizmo plėtros programą rengia (koreguoja) ir tvirtina apskrities turizmo ir rekreacijos plėtros projektus, planus, turizmo plėtros galimybių studijas;
• planuoja bei organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklų, finansuojamų valstybės
biudžeto lėšomis, veiklą;
• tvarko apskrities turizmo išteklių apskaitą ir turizmo informaciją bei teikia duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
• gali steigti apskrities turizmo informacijos centrą.
Savivaldybių institucijų kompetencija turizmo srityje [13]:
• skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę;
• vadovaudamosi Nacionalinės turizmo plėtros programos nuostatomis, rengia,
tvirtina ir įgyvendina savivaldybės turizmo plėtros programas (strategijas) arba
savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros schemas ir projektus;
• steigia savivaldybės turizmo informacijos centrą. Nesant savivaldybės įsteigto turizmo informacijos centro, tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis
Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
• planuoja ir vykdo priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio
ir turizmo veiklai jose plėtoti, ir tvarko šių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių
teritorijų naudojimo reglamentus;
• vykdo savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
• įstatymų nustatyta tvarka sudaro sutartis su turizmo paslaugas teikiančiais juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl rekreacinių išteklių naudojimo (nuomos) turizmui
ir poilsiui, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
• įstatymų nustatyta tvarka tvirtina mokesčių už savivaldybei priklausančių
rekreacinių išteklių naudojimą dydį ir tvarką;
• planuoja ir organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklų veiklą, nustato šių stovyklų
rengimo reikalavimus, kontroliuoja jų vykdymą;
• išduoda kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugos teikimo pažymėjimus bei kontroliuoja šių paslaugų teikimo reikalavimų vykdymą.

4.2. Turizmo planavimas
Turizmo planavimo rūšys [13]:
• strateginis planavimas, kai proceso metu nustatomos atitinkamo laikotarpio turizmo plėtros strateginės kryptys ir turizmo politikos įgyvendinimo nuostatos;
• teritorijų planavimas (bendrasis, specialusis), kai proceso metu rengiami teritorijų
planavimo dokumentai;
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• trumpalaikis (artimojo periodo) planavimas – turizmo plėtros galimybių studijos, kurios rengiamos turizmo plėtojimo galimybių ir prioritetų artimiausiu laikotarpiu įvertinimui,
projektavimo dokumentų ir investicijų poreikiui nustatyti, turizmo viešosios infrastruktūros
ir paslaugų (produktų) poreikiams ir pasiūlai suderinti, rinkų įvertinimui atlikti.
Pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį skiriami tokie
teritorijų planavimo bei turizmo plėtros planavimo lygmenys [12]:
• nacionalinis (visa valstybės teritorija);
• regiono (valstybės teritorijos dalis, apskritis);
• rajono (regiono dalis, savivaldybė);
• vietovės (savivaldybės dalis).
Rekreacinės teritorijos (kaip turizmo ištekliai ir planavimo objektas) gali būti nustatomos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, apskričių ir savivaldybių
teritorijų bendruosiuose planavimo dokumentuose, specialiuosiuose planavimo dokumentuose, juose rekreacinėms teritorijoms priskiriant teritorijas, pasižyminčias rekreaciniais
ištekliais, ir teritorijas, turinčias turizmo paslaugų ar rekreacinę infrastruktūrą, sveikatingumo, poilsio, laisvalaikio veiklai organizuoti.
Turizmo plėtros planavimo dokumentų, programų, galimybių studijų rengimo ir jų
įgyvendinimo stebėsenos metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Valstybinio turizmo departamento (2006-12-01, įsakymas Nr. V-94), nurodyta, kad turizmo planavimo
sistemą sudaro:
• teisės aktai ir metodikos;
• tarpusavyje susiję pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai ir teritorijų planavimo dokumentai;
• institucijos, atsakingos už metodikų ir strateginių planavimo dokumentų
parengimą;
• institucijos-planavimo organizatoriai, atsakingi už turizmo plėtros planavimo
dokumentų parengimą;
• planavimo dokumentų rengimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarka bei stebėsena.
Turizmo planavimo dokumentai:
Strateginiai planai. Ilgalaikiai turizmo strateginio planavimo dokumentai (Valstybės,
apskrities, savivaldybių teritorijų ir savivaldybių dalių vystymo kryptys), erdvinės raidos koncepcija teritorijų planavimo dokumentuose rengiami 15 (20) metų laikotarpiui,
o konkretūs teritorijų planavimo sprendiniai – 10 metų laikotarpiui (pastarųjų galiojimas
gali būti pratęsiamas). Vidutinio laikotarpio planavimo dokumentai rengiami 4–7 metų
laikotarpiui. Trumpojo laikotarpio planavimo dokumentai rengiami 1–3 metų laikotarpiui. Strateginiame turizmo plane (strateginio plano turizmo dalyje) atliekama turizmo
aplinkos (išteklių ir galimybių) ir sektoriaus būklės analizė; SSGG analizė, nustatomi turizmo plėtojimo prioritetai (prioritetinės kryptys), plėtojimo strateginiai tikslai, atitinkamo
laikotarpio uždaviniai ir priemonės. Prieš pasirenkant vieną (galutinę) plėtros strategiją,
pageidautina išnagrinėti keletą galimų variantų ir įvertinti jų efektyvumą.
Turizmo ir rekreacijos plėtros kryptys, teritorijos šiai veiklai turi būti numatomos
teritorijų planavimo dokumentuose, norminiuose dokumentuose, institucijų, įmonių bei
įstaigų veiklos programose ir pan. Pagrindinės kryptys numatomos bendruosiuose planuose, detalesnė informacija – specialiuosiuose planuose.
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Bendrasis planas (šalies, regiono, rajono lygmuo). Bendrajame plane [6] atliekama
esamos būklės analizė ir įvertinimas, koncepcijos rengimas, sprendinių konkretizavimas,
kurio metu detalizuojant nustatomi specialieji raidos tikslai ir parengiami sprendiniai,
teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimas ir teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių svarstymas ir derinimas. Kiekviename bendrajame plane išskiriama
atskira dalis – turizmo ir rekreacijos būklės analizuojamoje teritorijoje analizė, įvertinimas
ir pasiūlymai.
Specialusis planas, t. y. turizmo ir rekreacijos schema ir planas (projektas). Specialiojo planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, Schemos (plano) rengimo etapas,
sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas. Parengiamojo etapo metu
Planavimo organizatorius nustato planavimo tikslus ir uždavinius, parengia ir patvirtina
planavimo darbų programą, prireikus atlieka tyrimus. Schemos (plano) rengimo etapą sudaro planuojamos teritorijos esamos būklės analizė, koncepcijos parengimas, sprendinių
konkretizavimas. Schemos (plano) sprendinių pasekmių vertinimas yra atliekamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio
vertinimo tvarkos aprašu; parengiama teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio
vertinimo ataskaita.
Galimybių studija (valstybės, regiono, rajono, turistinio objekto lygmuo). Galimybių
studijoje (taip pat trumpalaikiame plėtros plane), esant pradinei stadijai, identifikuojamas
analizės objektas, apibrėžiami jo raidos tikslai, nustatoma jo reikšmė įgyvendinant strategines turizmo plėtros kryptis; esamos būklės analizėje pagal statistikos, tyrimų (apklausų),
esamų planavimo dokumentų ir kitus duomenis išsamiai įvertinama objekto būklė, jo
tolesnės raidos aplinkos (gamtinės, kultūrinės, socialinės, ekonominės) galimybės, pateikiama SSGG analizė, nustatomi galimi problemų sprendimo būdai ir pasiūlymai, gali
būti atliekamas problemų medžio sukūrimas, trūkstant duomenų – atliekamos specialios
anketinės apklausos (tyrimai). Sprendiniai ir pasiūlymai pagrindžiami ekonominiu aspektu
(strateginis, ekonominis, finansinis vertinimas), kartu atsižvelgiant į socialinius ir aplinkosauginius veiksnius. Esant pasiūlymų rengimo stadijai gali būti peržiūrimi anksčiau suformuoti tikslai, naujai įvertinus gautus analizės rezultatus ir išvadas, taip pat pagal iškeltus
uždavinius ir priemones, finansavimo galimybės. Vykdomas ir projekto viešinimas.
Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai yra: bendrieji, specialieji bei detalieji
planavimo dokumentai, rekreacinių sričių ir rajonų planavimo schemos, rekreacinių
vietovių planai, turizmo trasų ir jų tinklų schemos, rekreacinės paskirties sklypų detalieji
planai ir kt.
Šiuose dokumentuose sprendžiami tokie klausimai [7]:
• bendrojo planavimo dokumentų rekreacijos ir turizmo plėtros dalyse – priklausomai nuo planavimo lygmens yra įvertinamas rekreacinių išteklių potencialas ir svarba nacionaliniu, regioniniu, vietiniu lygiais, atsižvelgiant į kitas teritorijų naudojimo
funkcijas, nustatomi rekreacijos ir turizmo vystymo prioritetai, formuojama rekreacinių
teritorijų sistema (nacionaliniu, regioniniu lygiais – rekreacinės sritys, rajonai, vietovės,
savivaldybėje – rekreacinio funkcinio prioriteto zonos, rekreaciniai sklypai), teritorijų
rekreacinės veiklos specializacija (kurortinė, poilsinė, pažintinė, pramoginė, gydomoji,
sportinė, kultūrinė, kaimo turizmas ir kt.), teikiami pasiūlymai dėl kurorto statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms, kitos (rekreacinės) žemės sklypų tikslinės paskirties
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nustatymo ar keitimo, vandens telkiniams nustatomas rekreacinio naudojimo prioritetas, numatomi teritorijų tvarkymo reglamentai, rekreacinių išteklių apsaugos ir naudojimo režimas, rekreacinės infrastruktūros išdėstymo principai, statinių, jų kompleksų
statybos zonos bei sąlygos, turizmo trasų sistema, rezervuojamos teritorijos rekreacinės
infrastruktūros plėtrai ateityje ir kt.;
• kitų rūšių specialiojo planavimo dokumentuose – rekreacijos ir turizmo plėtros
sprendiniai – priklauso nuo planavimo lygmens, plano rūšies, rekreacinio teritorijos naudojimo. Miškotvarkos, žemėtvarkos, saugomų teritorijų ir kituose specialiojo planavimo dokumentuose skiriamos rekreacinio prioriteto zonos (rekreacinių miškų, vandenų,
agrarinių plotų, miestų, miestelių ir kaimų bendro naudojimo teritorijų) bei nustatomos
kitos (rekreacinės) paskirties žemės sklypų ar jų grupių ribos, išdėstoma rekreacinė
infrastruktūra, nustatomas teritorijų tvarkymo reglamentas arba režimas ir numatomos
teritorijų tvarkymo priemonės [7]:
1) apskrities, savivaldybės lygmens žemėtvarkos schemose – nustatomos rekreacinių
teritorijų ribos, prioritetinės rekreacinių teritorijų vystymo kryptys, rekreacinių
teritorijų tvarkymo reglamentas (reglamentai) bei kitos sąlygos;
2) žemėtvarkos projektuose, taip pat ir žemės reformos žemėtvarkos projektuose –
vadovaujantis galiojančiais bendraisiais, detaliaisiais planais ir žemėtvarkos schemomis, gali būti formuojami rekreaciniai žemės sklypai, nustatomas jų naudojimo
būdas bei pobūdis, sąlygos, susijusios su rekreacinių išteklių naudojimu ir apsauga,
rekreacinės infrastruktūros objektų vietos ir kt.;
3) valstybinių parkų ir jų zonų, biosferos rezervatų ir jų zonų ribų planuose – nustatomos rekreacinio funkcinio prioriteto zonų ribos;
4) valstybinių parkų, biosferos rezervatų tvarkymo planuose (planavimo schemose) –
nustatoma šių teritorijų rekreacinio naudojimo sistema (gali būti pateikiama atskiru
brėžiniu), rekreacinių teritorijų tvarkymo reglamentai, intensyvaus ir ekstensyvaus
naudojimo teritorijos, jų užstatymo pobūdis, rekreacinės infrastruktūros objektų
statybos vietos, taip pat pažintinio turizmo trasų sistema ir kt.;
5) miestų, miestelių ir kaimų bendrojo naudojimo teritorijų (želdynų) tvarkymo
planuose bei schemose – nustatomas rekreacinių teritorijų tvarkymo reglamentas ar režimas, žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis, teritorijos (taip
pat želdinių, vandens telkinių) tvarkymo priemonės, numatomos rekreacinės
infrastruktūros objektų vietos (taip pat turizmo trasos, apžvalgos aikštelės ir kt.)
bei kitos sąlygos;
6) miškų tvarkymo schemose išskiriami esami rekreaciniai miškai, miško parkai ir
numatomos panaudoti rekreacijai miškų teritorijos, šių teritorijų tvarkymo reglamentai;
7) vidinės miškotvarkos projektuose numatomos rekreacinių miškų apsaugos ir naudojimo priemonės, taip pat medynų pertvarkymo, rekonstrukcijos priemonės rekreacijos reikmėms, numatomos aikštelių su lauko baldais, laužaviečių, pažintinių
takų vietos, kai tokia veikla neprieštarauja saugomų teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniams;
• rekreacinės paskirties sklypų detaliuosiuose planuose – nustatomos rekreacinių
žemės sklypų ir (ar) jų grupių ribos, kita (rekreacinė) pagrindinė tikslinė naudojimo
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paskirtis, žemės naudojimo būdas ir pobūdis, rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos
režimas, teritorijos tvarkymo priemonės (želdinimas, vandens telkinių įrengimas ir kt.),
išdėstoma rekreacinė infrastruktūra, nustatomas teritorijos užstatymo pobūdis ir intensyvumas, statinių architektūrinė raiška, žemės sklypo servitutai ir kt.;
• rekreacinių sričių ir rajonų planavimo schemose – įvertinamas bendras rekreacinis
teritorijos vystymo potencialas, galimi rekreaciniai poreikiai, nustatoma planuojamos teritorijos rekreacinio naudojimo koncepcija, vystymo kryptys, reikalingos vystyti žemesnio
lygmens rekreacinės teritorijos, rekreacinio funkcinio prioriteto zonų bei kitų vietovių
(taip pat ir kurortų) galima vieta ir specializacija, galimų turistinių trasų sistema regiono ar
rajono lygiu, rekreacinių išteklių apsaugos ir naudojimo kryptys;
• rekreacinių vietovių (tarp jų funkcinio prioriteto zonų tvarkymo) planuose (projektuose) – priklausomai nuo planavimo rūšies ir lygmens nustatomos rekreacinių vietovių ir
(ar) atskirų tvarkymo zonų jose ribos, įvertinamas gamtinio ir kultūrinio patrauklumo rekreacinei veiklai vystyti potencialas, nustatoma planuojamos teritorijos rekreacinio naudojimo koncepcija, apsaugos ir naudojimo reglamentas (reglamentai), teritorijos formavimo
priemonės, išdėstoma konkreti rekreacinė infrastruktūra (tarp jų turistinės trasos) ir kt.;
• turizmo trasų ir jų tinklų schemose (projektuose) – nustatomas teritorijos gamtinio ir kultūrinio patrauklumo rekreacinei veiklai vystyti potencialas, įvertinama esama
rekreacinė ir kita infrastruktūra ir jos kokybė, formuojamos maršrutų idėjos, trasų vieta ir
specializacija, technologinis aprūpinimas, orientacinis investicijų poreikis ir kt.;
Viena svarbiausių sąlygų nustatant rekreacinių teritorijų ribas, formuojant ar plečiant
rekreacinius žemės sklypus ir t. t. – gamtos ir kultūros objektų išsaugojimas bei racionalus
jų naudojimas. Tai turi būti numatyta atitinkamuose planavimo dokumentuose.
Turizmo planavimą reglamentuojantys teisės aktai. Turizmo sektorių reglamentuoja šie pagrindiniai įstatymai bei taisyklės:
• Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas ir su juo susiję įstatymo įgyvendinamieji
teisės aktai;
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
• Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklės.
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas [13] nustato turizmo verslo organizavimo
principus, reikalavimus turizmo paslaugų teikimui ir turistų (vartotojų) teisių apsaugai bei
valstybės, savivaldybių institucijų kompetenciją turizmo reguliavimo ir turizmo išteklių
naudojimo ir planavimo srityje. Turizmo įstatymas apibrėžia turizmo išteklių naudojimo,
apsaugos ir planavimo principus.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas [12] reglamentuoja Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimą, planavimo organizatorių ir planų rengėjų, fizinių,
juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese.
Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklės [11] reglamentuoja turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką,
turizmo ir rekreacijos teritorijų planavimo proceso dalyvių (planavimo organizatorių,
planų rengėjų, planą derinančių, tvirtinančių ir priežiūrą vykdančių institucijų ir asmenų)
tarpusavio santykius šio proceso metu.
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Kiti su turizmo sektoriumi susiję įstatymai:
• Saugomų teritorijų įstatymas [9], kai planuojamoje turizmo plėtros teritorijoje yra
saugomos teritorijos;
• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, kai planuojamoje turizmo
plėtros teritorijoje yra nekilnojamieji kultūros paveldo objektai, ar jų apsaugos
zonos;
• Miškų įstatymas [8], kai planuojamo turizmo plėtros teritorijoje yra miškai;
• Vandens įstatymas, kai planuojamo turizmo plėtros teritorijoje yra vandens telkiniai;
• kiti įstatymai ir teisės aktai, kai tai yra susiję su turizmo planavimo objektu.
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos (patvirtinta LR Seimo 2002-11-12 nutarimu
Nr. IX-1187) aštuntame skyriuje turizmo plėtrai numatomos strateginės kryptys:
• stiprinti šalies turizmo ir rekreacijos administravimą;
• formuoti veiksmingą, turizmo plėtrą skatinančią teisinę ir ekonominę aplinką;
• aktyviai kurti Lietuvos kaip patrauklios turizmo šalies įvaizdį;
• išplėsti apgyvendinimo, turizmo paslaugų ir pramogų sektoriaus įvairovę turizmo
centruose ir rekreacinėse vietovėse;
• atgaivinti ir plėtoti kurortinį turizmą Birštone, Druskininkų, Neringos, Palangos,
kurortuose ir kitose kurortinėse vietovėse;
• skatinti vidaus turizmo srautų didėjimą, tolygesnį jų regioninį pasiskirstymą šalies
teritorijoje;
• užtikrinti visoje šalies teritorijoje viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimą ir
priežiūrą;
• pagerinti turizmo sektoriaus statistinę apskaitą, skatinti mokslinius tyrimus turizmo srityje;
• tobulinti turizmo ir rekreacijos specialistų rengimą.
Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje [14] suformuotos pagrindinės turizmo plėtros politikos kryptys:
• parengti kompleksines programas, turizmo planavimo dokumentus bei projektus;
• išplėsti apgyvendinimo, turizmo paslaugų ir pramogų sektoriaus įvairovę turizmo
centruose ir rekreacinėse vietovėse;
• sukurti jūrinio ir vidaus vandenų turizmo infrastruktūrą;
• užtikrinti regioninių turizmo srautų judėjimą šalies teritorijoje;
• kiti su turizmo plėtra susiję uždaviniai.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (patvirtinta LR Seimo 2002 m.
spalio 29 d. įstatymu Nr. IX-1154) yra pagrindinis teritorijų planavimo dokumentas, reguliuojantis šalies teritorijos naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją.
Remiantis įstatymų nuostatomis buvo suformuluotos šios pagrindinės LR teritorijos
bendrojo plano rengimo užduotys [6]:
• konkretizuoti svarbiausių šalies erdvinių struktūrų (urbanistinės sistemos,
kraštovaizdžio ir kultūros paveldo teritorijų, gamybos, rekreacijos, socialinėskultūrinės bei techninės infrastruktūros) teritorinės plėtros perspektyvą;
• nustatyti bendrąją šalies teritorijos naudojimo ir apsaugos strategiją ir prioritetus;
• nustatyti pagrindines šalies regioninės politikos formavimo nuostatas.
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Vienas iš teritorijos raidos tikslų – optimizuoti urbanistinę sistemą, kraštovaizdžio
ir biologinės įvairovės apsaugą, kultūros paveldo, gamybos bei rekreacinių teritorijų
naudojimą ir socialinės-kultūrinės bei techninės infrastruktūros teritorinę plėtrą.
Rekreacijos (ir turizmo) teritorinio vystymo pagrindiniai tikslai:
• plėsti gamtinėje aplinkoje rekreacijos specializuotų teritorijų tinklą ir plėtoti
infrastruktūrą;
• intensyvinti turizmo, ypač pažintinio-kultūrinio, plėtrą ir stiprinti potencialą;
• užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos
efektyvumą bei optimalumą;
• išnaudoti poilsio kaimiškoje aplinkoje potencialą ekonomiškai silpnų šalies rajonų
gaivinimui;
• perorientuoti įvažiuojamąjį turizmą ir, orientuojantis į Vakarų šalis, sukurti
atitinkamą rekreacinės infrastruktūros kokybę;
• sukurti valstybinę rekreacijos rėmimo sistemą ir užtikrinti jos regioninį
diferencijavimą;
• pasiekti, kad planuojamu laikotarpiu (iki 2020 m.) bendrosios pajamos iš turizmo
išaugtų iki 2,5 karto, o turizmo dalis šalies BVP padidėtų iki 10 proc.
Šiame bendrajame plane [6] išskiriami pagrindiniai veiksniai, lemiantys rekreacinių
teritorijų diferencijavimą, naudojimą ir kryptis bei tvarkymą:
• 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 išskirta 40 rekreacinių arealų, kurių ribas dažniausiai lemia
rekreacinės gamtinės ir kultūrinės aplinkos turtingumas.
Lietuvos kurortų plėtros koncepcijos (Žin., 2002, Nr. 104-4671), kaip programinio
planavimo dokumento, pagrindinis tikslas – suformuoti svarbiausias valstybės kurortų
politikos nuostatas. Taip pat koncepcijoje pateikiamas kurortų ekonominės būklės
įvertinimas, trumpa socialinės aplinkos analizė, aplinkos ir gamtinių išteklių, paslaugų teikimo sistemos, sanatorinių paslaugų vartotojų analizė. Koncepcijoje išskirti svarbiausieji
kurortų plėtros tikslai, kurortų funkcijos bei plėtros vizija, pateikiamos kurortų plėtros ir
įgyvendinimo priemonės.

4.3. Rekreacinių teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas (bendrasis, specialusis, detalusis teritorijų planavimas)
vykdomas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu [12] ir atitinkamais įstatymo
įgyvendinamaisiais teisės aktais. Bendrasis planas [6] yra pagrindinis teritorijų planavimo
dokumentas, rengiamas valstybės, apskrities, savivaldybės, miestų ir miestelių teritorijai. Specialusis teritorijų planavimas gali būti taikomas turizmo ir rekreacinės paskirties
teritorijų nustatymui bei veiklai jose plėtoti, taip pat turizmo infrastruktūrai vystyti. Tu-

48

rizmo ir rekreacijos specialiojo teritorijų planavimo objektas yra rekreacinių teritorijų
sistema ir jos dalys bei viešoji turizmo infrastruktūra. Specialieji turizmo ir rekreacinių
teritorijų planavimo dokumentai rengiami vadovaujantis Turizmo ir rekreacijos schemų ir
planų (projektų) rengimo taisyklėmis [11].
Turizmo ir rekreacijos specialiojo teritorijų planavimo uždaviniai yra šie:
• formuoti rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos
plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų
objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti
turizmo ir rekreacijos išteklius [12];
• sudaryti prielaidas formuoti turizmo centrus ir sąlygas plėtoti turizmo paslaugas
bei viešąją turizmo infrastruktūrą, planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas
rekreacinės infrastruktūros objektams statyti [13];
• nustatyti rekreacinių teritorijų tvarkymo ir apsaugos reglamentus bei numatyti
visuomenės lankymui ir poilsio veiklai skirtose rekreacinėse teritorijose įrengti reikalingą
rekreacinę infrastruktūrą;
• patenkinti visuomenės poreikius ir suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių
ir juridinių asmenų ar jų grupių, plėtojančių turizmo verslą, interesus plėtojant turizmo
paslaugas, saugant turizmo ir rekreacijos išteklius ir užtikrinant darnią teritorijų plėtrą;
• detalizuoti bendrojo teritorijų planavimo dokumentų arba kitų specialiųjų planų
sprendinius;
• pagerinti investicinę aplinką, skatinti investicijas plėtoti turizmo ir rekreacinę
veiklą.
Planavimo procedūrų metu rengiami šie dokumentai [11]:
• sprendimas dėl schemos (plano) rengimo, planavimo sąlygos, planavimo darbų
programa;
• sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir sprendinių strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaita, apie visuomenės dalyvavimą svarstyme apibendrinanti medžiaga;
• derinimo ar išvadų dokumentai;
• valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos patikrinimo aktas.
Rekreacinių teritorijų planavimo procesą sudaro:
• parengiamasis etapas;
• schemos (plano) rengimo etapas;
• sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
• baigiamasis etapas.
Schemos (plano) rengimo etapą sudaro planuojamos teritorijos esamos būklės analizė,
koncepcijos parengimas, sprendinių konkretizavimas:
1. Turizmo ir rekreacijos būklės ir potencialių plėtros galimybių planuojamoje teritorijoje analizė bei probleminių situacijų nustatymas [19]:
• turizmo ir rekreacijos išteklių (gamtos, kultūros, žmogiškųjų) analizė, teritorinis išsidėstymas ir galimybių vertinimas;
• turizmo paslaugų infrastruktūros analizė ir plėtros galimybių vertinimas;
• viešosios turizmo infrastruktūros analizė ir plėtros galimybių vertinimas;
• rekreacinių teritorijų aplinkos būklės ir kokybės analizė;
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• esamų turizmo srautų vertinimas ir prognozė (pagal atliktus tyrimus), turizmo
srautų reguliavimo poreikio vertinimas;
• institucinių sąlygų turizmo ir rekreacinei plėtrai analizė ir vertinimas.
2. Turizmo ir rekreacijos plėtros koncepcijos parengimas [13]:
• nustatomos turizmo ir rekreacijos plėtros prioritetai bei rekreacinių teritorijų
tvarkymo principai, apibrėžiama viešosios turizmo infrastruktūros tinklo
struktūra, siekiant racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti planuojamos teritorijos
rekreacinius išteklius ir tenkinti visuomenės turizmo ir rekreacijos poreikius,
pagerinti ar išlaikyti teritorijos ekonominę, socialinę ir ekologinę būklę;
• nustatomas rekreacinių teritorijų ir kitų teritorijų, reikalingų rekreacinės
infrastruktūros plėtrai, poreikis;
• įvardijami plėtotini turizmo centrai, kurortinės vietovės (vietovės, turinčios
gausius rekreacinius išteklius) ir potencialios poilsiaviečių (vasarnamių) statybos zonos;
• nustatomi viešosios turizmo infrastruktūros plėtros prioritetai;
• parengiami turizmo išteklių naudojimo principai;
• formuluojami uždaviniai įvardytoms plėtros kryptims ir rekreacinių teritorijų
tvarkymui įgyvendinti bei problemos spręsti.
3. Schemos (plano) sprendinių konkretizavimas:
• nustatomos viešosios turizmo infrastruktūros vystymo ir erdvinio organizavimo
nuostatos bei priemonės, išskiriamos (rezervuojamos) rekreacinio prioriteto zonos arba rekreacinės teritorijos rekreacinės infrastruktūros objektų vystymui;
• pažymimos planuojamos turizmo trasos bei turizmo centrai, išdėstomi viešosios
turizmo infrastruktūros objektai;
• konkretizuojami įvardyti sprendiniai ir jų įgyvendinimo būdai, nustatant
rekreacinių teritorijų tvarkymo ir išteklių apsaugos reglamentus, viešosios turizmo infrastruktūros ir kraštovaizdžio formavimo priemones, turizmo centrų
tikslinio vystymo (veiklos specializacijos) kryptis;
• nustatomi ūkinės veiklos rekreacinėse teritorijose reguliavimo reglamentai, jeigu vykdoma ūkinė veikla gali turėti neigiamą poveikį rekreaciniams
ištekliams. Schemos (plano) sprendinių pasekmių vertinimas yra atliekamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašu; parengiama teritorijų planavimo dokumento
sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.
Rengiant Schemų (planų) sprendinius, turi būti atsižvelgta į šias nuostatas [11]:
• rekreacinių išteklių naudotojai visuomenės ir verslo tikslais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys poilsio, reabilitacijos ir turizmo paslaugas. Rekreacinėse
teritorijose prioritetas skiriamas poilsio ir turizmo veiklai;
• visuomenės lankymui ar poilsio veiklai naudojamose rekreacinėse teritorijose,
pvz., paplūdimiuose, gyvenamųjų vietovių parkuose, stovyklavietėse, apžvalgos
aikštelėse, turistinėse trasose, kitose poilsio vietose, privalo būti planuojama ir
įrengiama viešoji turizmo infrastruktūra;
• rekreacinėse teritorijose gali būti planuojami ir statomi turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai: apgyvendinimo, pramogų ir gydyklų
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statiniai bei įranga, turistinių trasų, stovyklaviečių, gyvenamųjų vietovių parkų,
paplūdimių ir prieplaukų bei informavimo įranga. Rekreacinėse teritorijose turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai statomi vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir privalo atitikti normatyvinius statinio
saugos ir paskirties reikalavimus.
Schemos (plano) sprendinių pasekmių vertinimas atliekamas vadovaujantis Teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu bei parengiama
teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. Vertinant
sprendinių poveikį, kaip pradinis dokumentas naudojama strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaitos medžiaga, jei strateginis pasekmių vertinimas atliekamas įstatymų ir
kitų teisės aktų reikalavimu. Tais atvejais, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas, šis vertinimas atliekamas rengiant schemą (planą).
Schemos (plano) rengimo baigiamąjį etapą sudaro planavimo dokumento projekto
svarstymo ir derinimo bei planavimo dokumento tvirtinimo stadijos.
Planavimo dokumento projekto svarstymą ir derinimą sudaro dokumento viešo
svarstymo ar konsultavimosi, derinimo su institucijomis ir ginčų nagrinėjimo procedūros.
Planavimo viešumą užtikrina planavimo organizatorius viešai informuodamas apie
planavimo dokumento rengimo pradžią ir planavimo tikslus, organizuodamas viešą
svarstymą ir gautų visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą, vykdydamas informacijos suteikimo ir konsultavimosi procedūras.   
Rajono lygmens schemų (planų) projektai turi būti pristatyti viešame susirinkime. Tais
atvejais, kai parengtos schemos (plano) sprendinių įgyvendinimui (svarbiems valstybės,
apskrities ar savivaldybės viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio infrastruktūros objektams plėtoti (įrengti)) rezervuojamas nekilnojamasis turtas ir (ar) kai numatoma pakeisti
nekilnojamojo turto būklę, naudojimo pobūdį ar paskirtį, planavimo organizatorius apie tai
turi raštu informuoti žemės ar kito nekilnojamojo turto savininkus [11].
Schemos (plano) projekto derinimo metu planavimo sąlygas išdavusios institucijos
pateikia motyvuotas išvadas dėl sprendinių derinimo. Planavimo sąlygas išdavusios institucijos sprendinius derina ir pateikia išvadas. Savivaldybės lygmens schemos (plano)
projekto derinimas atliekamas savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje, derinimo
procedūroje dalyvaujant planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam atstovui. Derinimo
procedūros rezultatai įforminami protokole, kuris pateikiamas planavimo organizatoriui.
Schemos (plano) projekto sprendiniai bei reglamentai turi būti suderinti su Teritorijų planavimo dokumentų registre planavimo dokumentais, neprieštarauti Turizmo įstatymui
[13] ir kitiems teisės aktams.
Schemos (plano) tvirtinimą sudaro planavimo dokumento tikrinimo, tvirtinimo ir
registravimo procedūros. Patikrinimo rezultatai pateikiami patikrinimo akte. Gavęs
teigiamą patikrinimo aktą, planavimo organizatorius schemos (plano) projektą pateikia
tvirtinti pagal atitinkamus planavimo lygmenis: nacionalinio lygmens – Ūkio ministerijai, regiono lygmens – apskrities viršininkui, rajono lygmens – savivaldybės tarybai
arba jos įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui, kitais atvejais – Vyriausybės
įgaliotoms institucijoms.
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Patvirtinta schema (planas) registruojama Teritorijų planavimo dokumentų registre.
Siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir
įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius, būtina detaliai išanalizuoti esamą situaciją bei numatyti grėsmes bei problemas ir jų išvengimo
būdus, remtis priimtais teisės aktais ir nuostatais.
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5. REKREACIJOS IR TURIZMO PLĖTRA
5.1. Turizmo plėtros galimybių studijų rengimas
Turizmo plėtros galimybių studija gali būti rengiama teritoriniam vienetui ar atskiram objektui. Pagrindinis turizmo plėtros galimybių studijos uždavinys yra nustatyti turizmo plėtojimo galimybes ir būdus bei priemones, kaip efektyviai realizuoti galimybes.
Turizmo galimybių studijos objekto sudedamosios dalys yra:
• turizmo objektai ir aplinka (turistinės įžymybės, turistinio intereso objektai, rekreaciniai ištekliai);
• apgyvendinimo paslaugų objektai;
• kiti paslaugų objektai: informacijos, maitinimo, prekybos (suvenyrų), amatininkų
dirbtuvės, meno, nuomos, bankai ir valiutų keitimo punktai, sveikatos apsaugos ir
viešosios tvarkos paslaugų įstaigos;
• transporto priemonės ir paslaugų objektai (stotys, sausumos, oro, vandens transporto priemonės, nuomos punktai);
• institucinės priemonės: turizmo teisės aktai ir normos, valstybinės ir privačios
tu-rizmo organizavimo struktūros, sistemos lengvatų ir paskatų pritraukti investicijoms į turizmo objektus, mokymo programos bei mokymo ir kvalifikacijos
kėlimo struktūros, turizmo propagavimo ir visuomenės švietimo bei ekologinio
rengimo programos;
• rinkodaros (skatinimo) veikla ir priemonės;
• bendroji infrastruktūra (kelių tinklas, energijos tiekimas, komunalinė
infrastruktūra ir pan).
Šios pagrindinės struktūros dalys, tiesiogiai dalyvaujančios sukuriant turizmo produktus (vežimas, apgyvendinimas, maitinimas, turistinės įžymybės, informacija), privalo būti
vertinamos vidaus ir tarptautinio turizmo rinkų aspektu.
Turizmo plėtros planavimo dokumentų, programų, galimybių studijų rengimo ir jų
įgyvendinimo stebėsenos metodinėse rekomendacijose nurodoma, kad galimybių studijos
esamos situacijos analizės etapą sudaro:
• esamos būklės analizės stadija – atliekamas teritorijos vystymo galimybių vertinimas, vystymo tendencijų ir probleminių situacijų nustatymas;
• stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė.
Teritorijos esamos situacijos apžvalgos ir turizmo išvystymo esamos ekonominės
padėties analizės sudėtinės dalys:
• esamų turizmo gamtos ir kultūros bei žmogiškųjų išteklių potencialo ir panaudojimo turizmui bei aplinkos kokybės vertinimas;
• paslaugų ir pramogų potencialo bei pasiūlos ir paklausos įvertinimas;
• turistinės infrastruktūros (dviračių (pėsčiųjų) trasų, autotrasų, vandens trasų,
paplūdimių, informacijos, kita) išvystymo ir jos plėtojimo galimybių analizė;
• turizmo informacijos ir rinkodaros išvystymo vertinimas;
• anketinio tyrimo turizmo verslo poreikių bei verslo aplinkos įvertinimas;
• turistų rinkų identifikavimas ir vertinimas bei turistų srautų kitimo prognozė 3–5 m.
perspektyvos laikotarpiui;
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• valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, skiriamų rajono turizmo plėtrai, bei privačių
investicijų į turizmo sektorių analizė ir poreikio prognozė;
• su tyrinėjama teritorija susijusių turizmo planavimo dokumentų (programų,
projektų, studijų ar rajono strateginio planavimo dokumentų) trumpas vertinimas;
• SSGG analizė.
Atliekant esamos situacijos analizę ypatingas dėmesys turi būti skiriamas analizės
duomenų surinkimui.
Planavimo duomenų informacijos šaltiniai ir tyrimai:
• Statistikos departamento duomenys;
• turizmo informacijos centrų ir turizmo specialistų disponuojami duomenys;
• verslo centrų duomenys;
• specializuoti duomenys: kultūros paveldo duomenys, saugomų teritorijų duomenys, miškų kadastro ir žemėtvarkos duomenys ir pan.;
• anketinės apklausos: turistų apklausos duomenys, paslaugas teikiančių subjektų
apklausos duomenys, gyventojų apklausos duomenys;
• kiti šaltiniai.
Rengiant galimybių studijos esamą analizę rezultatų ir išvadų formulavimui naudojamasi SSGG analize. Rezultatai ir išvados formuojamos išanalizavus vidaus (stiprybes
ir silpnybes) ir išorės (galimybes ir grėsmes) aplinkos veiksnius, nustačius priežastis,
lemiančias stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

5.2. Turizmo plėtotės prielaidos Lietuvoje
Pagrindiniai ištekliai ir paslaugos, sąlygojančios turizmo plėtotę šalyje, yra [18]:
• gamtiniai ir rekreaciniai turizmo ištekliai;
• kultūriniai turizmo ištekliai;
• žmogiškieji ištekliai;
• apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos;
• transportas bei ryšiai;
• laisvalaikio praleidimo bei pramogų galimybės;
• kitos paslaugos (finansinis tarpininkavimas, medicininis aptarnavimas ir pan.).
Šalies turizmo ištekliai yra vienas iš svarbiausių konkurencinių pranašumų siekiant
pritraukti turistus ir padidinti ekonominę turizmo naudą. Lietuvos turizmo gamtiniai ir
kultūriniai ištekliai, jų patrauklumo struktūra visiškai atitinka Šiaurės ir Vidurio Europos
turizmo išteklių rinką. Lietuvos gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių gausa ir įvairovė
leidžia kurti ir plėtoti aktyvaus poilsio, kultūrinį ir pažintinį turizmą, etninį, kaimo ir
ekologinį turizmą, orientuojantis į atitinkamus rinkos segmentus. Lietuvos kraštovaizdžio
vertė ir rinkos konkurencingumas rekreacijai ir turizmui yra dvejopi: teikiantys fizinę
vertę, kaip patogumas rekreacijai, ir psichologinę bei emocinę vertę, kaip estetiškumas.
Didžiausią turizmo potencialą turi pagrindiniai turizmo centrai – Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai, pajūrio kurortai – Palanga, Neringa, gydomieji kurortai – Druskininkai ir Birštonas.
Remiantis turistinio potencialo sklaida Lietuvos teritorijoje bei turistų srautų pasiskirstymu, svarbiausiu ir populiariausiu regionu buvo ir lieka pajūris, todėl šiai zonai
skirta nemažai tiriamųjų darbų. Įrodyta, kad, palyginti su Latvijos, Karaliaučiaus srities
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ir Lenkijos pajūriu, Lietuvos pajūris, nors trumpiausias (92660 km, Lenkijos – 491 km,
Estijos – 3794 km, Latvijos – 531 km), bet vertingiausias ir konkurencingiausias abiem
minėtais aspektais, ypač Kuršių nerijos zonoje.
Turizmo teritorinio planavimo požiūriu rekreacinių ir kultūrinių išteklių koncentracija
leidžia išskirti regionus, turinčius palankiausias sąlygas turizmo plėtotei. Tai Vilniaus ir
Trakų regionas, pajūris, Žemaitijos aukštumų regionas, ežerų regionas Rytų aukštumoje,
Pietryčių Lietuvos miškų ir ežerų regionas, taip pat saviti Nemuno vidurio ir Baltijos greitkelio regionai, pasižymintys specialiomis turizmo plėtotės galimybėmis (vandens ir autoturizmo). Minėti regionai turizmo plėtotei svarbūs ir tuo, kad yra iki 100 km nuotoliu nuo
pagrindinių turizmo centrų – didžiųjų miestų. Čia yra prasčiausios žemės ir tai skatina
plėsti alternatyvią veiklą: kaimo turizmą, orientuotą į aktyvų poilsį, kultūrinį pažintinį
turizmą. Daugelyje regionų jau dabar teikiamos įvairios aktyvaus poilsio ir turistinės
paslaugos žiemos sezono metu.
Lietuvoje gausu objektų, turinčių istorinį, kultūrinį, gamtinį potencialą ir patrauklumą
turistiniu požiūriu. Tai leidžia plėtoti kultūrinį, pažintinį, gydomąjį turizmą regionuose, kur
jų ypač daug, o nenašiose žemės ūkiui regionuose – kaimo turizmą, vandens turizmą bei
kitą aktyvaus poilsio turizmą dėl atitinkamų gamtinių ir vandens išteklių. Tačiau daugelis
kultūrinių, istorinių objektų ir gyvenviečių iki šiol dar nepritaikyti turistų lankymui, nepakankamai išplėtota turizmo verslo infrastruktūra (maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos)
ir fizinė infrastruktūra (turistinių objektų pasiekiamumas: kelių tinklas, dviračių takai,
informacinės nuorodos ir kelio ženklai), trūksta turizmo objektų rėmimo priemonių.
Socialinės ir ekonominės prielaidos. Lietuvos ekonomikos plėtotė bei socialinės
sąlygos lemia užsienio ir vidaus turizmo srautų augimą. Dinamiškai besivystantis ūkis
sąlygoja naujų verslo galimybių atsiradimą ir atitinkamai turistų, atvykstančių verslo
rei-kalais, daugėjimą. Vidaus turizmą skatina augančios verslo bei gyventojų pajamos.
Pagrindinės socialinės ir ekonominės turizmo plėtotės Lietuvoje prielaidos [23]:
• makroekonominės situacijos stabilumas bei ekonominis augimas;
• užsienio investicijų daugėjimas;
• Lietuvos ir užsienio prekybos didėjimas;
• perkamosios galios didėjimas.
Svarbios ir kitos turizmo verslo plėtotės Lietuvoje prielaidos, t. y:
• Patogi geografinė padėtis. Lietuvos teritorija yra Europos žemyno viduryje;
• Turizmo išteklių gausa. Kurortai bei gamtiniai kompleksai, pajūrio zona, kultūros
paveldo objektų bei kitų kultūrinio turizmo objektų (muziejų, teatrų, parodų bei
renginių) gausa sudaro prielaidas plėtoti įvairių rūšių turizmą;
• Etninių grupių susidomėjimas Lietuva. Nemaža lietuvių gyvena įvairiose pasaulio
šalyse, taip pat egzistuoja ir kitų šalių piliečių istorinis susidomėjimas Lietuva;
• Gerėjantis Lietuvos šalies bei Lietuvos turizmo tarptautinis įvaizdis. Daugelį metų
Lietuva buvo uždara šalis, todėl dabar ji tampa savotišku atradimu turistams, kuriuos traukia šalies gamta, kultūra.
Logistinės prielaidos:
• Transporto sistema. Viena iš svarbiausių turizmo plėtojimo prielaidų Lietuvoje yra
šalies pasiekiamumas įvairiomis transporto priemonėmis bei gana gera transporto sistema.
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Šalies transporto sistema, kurią sudaro geležinkeliai, keliai, vandens ir oro transportas, nepatenkina vis didėjančios tranzito ir kitų transporto paslaugų paklausos. Dėl savo
geografinės padėties Lietuva yra viena iš tranzitinių šalių tarp Vakarų Europos ir NVS
šalių. Du tarptautiniai transporto koridoriai, kertantys Lietuvos teritoriją, turi prioritetinę
reikšmę visos Europos transporto tinklų sistemoje: tai Šiaurės–Pietų krypties koridorius
(automobilių kelias VIA BALTICA ir geležinkelio linija Talinas–Varšuva) ir Rytų–Vakarų
krypties koridorius (Kijevas–Klaipėda, su atšaka Kaunas–Kaliningradas). Ne mažiau
svarbus transporto koridorius Vakarų (Šiaurės) Europa–Rusija [23].
Lietuvos transporto sistema integruojasi į Vakarų Europos transporto infrastruktūros
tinklą ir transporto paslaugų rinką. Visa tai sudaro sąlygas nuosekliai ir kryptingai vystyti
susisiekimo sistemą.
• Informacijos ir ryšių sistemos. Iš bet kurios Lietuvos vietos galima susisiekti su
kitais Europos ir pasaulio miestais. Įgyvendinant Nacionalinę ryšių plėtotės programą,
tobulinamas ir modernizuojamas esamas ryšių tinklas sudarant dar palankesnę aplinką turizmo verslui.
• Apgyvendinimo įmonių tinklas. Pagal viešbučių kambarių skaičių, Lietuva
atsilieka nuo kitų Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių, tačiau didėjant paklausai
daugėja investicijų į naujų, daugiausia nedidelių viešbučių statybą, todėl viešbučių kasmet
daugėja. Viešbučių ir kitų apgyvendinimo objektų statyba tampa efektyvia investicijų į
nekilnojamąjį turtą priemone, o tai kartu skatina ir nekilnojamojo turto rinkos plėtotę.
Organizacinės prielaidos. Turizmo srities organizacinė struktūra jau susiformavusi. Pagrindinė šiuo metu egzistuojanti problema yra valstybinių turizmo subjektų
veiklą reguliuojančių institucijų įgaliojimai. Turizmo verslas susijęs su daugeliu ūkio
sričių (transportas, ryšiai, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos ir pan.),todėl jį veikia
tarpvalstybiniai santykiai ir valstybės atvirumas, turizmo sektoriaus valdymas įgyja
tarpžinybinį pobūdį. Valdymą apibūdina įvairių sričių ūkio subjektų bei įvairių valstybinio valdymo bei savivaldos institucijų interesų derinimas.
Svarbus vaidmuo šioje srityje tenka ir šiuo metu veikiančioms visuomeninėms turizmo verslo subjektų organizacijoms, kurios atstovauja savo narių interesams, kaupia ir
skleidžia informaciją apie teikiamas paslaugas. Šių organizacijų veiklos tikslai – skatinti
turizmo plėtotę, gerinti paslaugų kokybę, reklamuoti turizmo paslaugas tarptautinėje bei
Lietuvos rinkoje [23].
Apibendrinant galima teigti, kad esamų gana palankių turizmo plėtotės prielaidų Lietuvoje dar nepakanka kokybiškam turizmo šuoliui, nes šių prielaidų praktinis įgyvendinimas ir
panaudojimas susijęs ne tik su didelėmis investicijomis, bet valstybės ir visuomenės palankaus
požiūrio formavimu.

5.3. Lietuvos turizmo privalumai ir trūkumai
Lietuvos turizmo privalumai [23]:
• gausūs rekreaciniai ištekliai (ežerai, upės, miškai, pajūris);
• gausūs gamtiniai gydomieji ištekliai;
• mažai urbanizuotas kaimo kraštovaizdis;
• gausūs kultūros ir istorijos ištekliai (etninė kultūra, architektūra, muziejai,
senamiesčiai);
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• išplėtota saugomų teritorijų sistema;
• suformuota šalies turizmo teisinė bazė.
Lietuvos turizmo trūkumai [23]:
• nepakankamai formuojamas Lietuvos kaip valstybės įvaizdis;
• teisinė aplinka neskatina turizmo plėtotės;
• neišplėtotas vidaus vandenų transportas bei mažųjų uostų ir prieplaukų
infrastruktūra;
• neišplėtota kempingų sistema ir dviračių takų infrastruktūra;
• nepakankamai panaudojami ir parengti turistų lankymui kultūros paveldo objektai,
gamtiniai, kultūriniai, istoriniai ištekliai;
• nepakankama laisvalaikio praleidimo ir pramogų įvairovė;
• nepakankamai išplėtota konferencijų turizmo infrastruktūra;
• mažai skiriama dėmesio vietinio turizmo planavimui ir rinkodarai;
• prasta kriminogeninė padėtis šalyje.
Lietuvos turizmo pagerinimui reikia:
• formuoti teigiamą Lietuvos kaip patrauklios turizmo šalies tarptautinį įvaizdį;
• naudotis ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinant įvairių turizmo paslaugų,
infrastruktūros, rinkodaros projektus;
• plėsti ir gerinti kurortinį turizmą;
• plėsti tarpregioninės svarbos turistinius kelius;
• skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimą ir plėtojimą plėčiant kaimo turizmą;
• gerinti paslaugų kokybę;
• plėsti bendrus tarptautinius maršrutus su kaimyninėmis šalimis.
Svarbiausi prioritetai: vietinio turizmo plėtotė ir atvykstamojo turizmo plėtotė.
Išryškėja tokių prioritetinių turizmo rūšių plėtotė:
• kultūrinis ir pažintinis turizmas;
• verslo ir dalykinis turizmas;
• kurortinis turizmas;
• vandens (jūrų ir upių) turizmas;
• ekologinis ir kaimo turizmas.
Turizmo plėtotė neabejotinai siejasi su kitais valstybės veiklos sektoriais, ypač su
aplinkos apsauga, transporto sistema, žemės ūkiu, miškų ūkiu, vandens ūkiu, verslu, tarptautine integracija, regionų plėtote, socialine plėtote, kultūra, švietimu ir mokslu.
Poveikis aplinkai
Rekreacija ir turizmas daro gamtinei ir kultūrinei aplinkai didžiulį poveikį. Vasarą
savaitgaliais į gamtą patraukia iki 2 mln. šalies gyventojų. Ypač intensyviai apkraunami
pajūrio ruožo ir šalia didžiųjų miestų esantys gamtiniai kompleksai. Iki 2015 m. turėtų
labai padidėti vietinis turizmas, labiau bus lankomi kultūros paveldo objektai.
Pozityvus poveikis. Rekreacija ir turizmas svarbiausia ir dažnai vienintelė priežastis
bei galimybė sutvarkyti aplinką, įrengti parkus, kelius, renovuoti sunykusius kultūros objektus, sudaryti prielaidas žmonių užimtumui didinti kuriant paslaugų objektus.
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Negatyvus poveikis. Nereguliuojami turistų srautai ardo pajūrio kopas, miško paklotę,
mažėja biologinė įvairovė, naikinama saugoma dekoratyvi augalija, kyla miško gaisrai.
Rekreacinė veikla vandens telkiniuose didina vandenų taršą, nyksta žuvų ištekliai [23].
Nuolat gausėjantys transporto srautai didina aplinkos taršą, triukšmą.
Poveikis ekonomikai
Pozityvus poveikis. Atvykstamasis ir vietinis turizmas gerokai papildo valstybės iždą.
Iki 2015 m. BNP dalis iš turizmo galėtų siekti 5 proc., o įvertinant iš vietinio turizmo gaunamas pajamas – 7 proc. [23].
Gamtinių ir kultūrinių vertybių, traukiančių turistus, kiekybinė ir kokybinė plėtotė
didina turizmo ekonominį efektyvumą.
Plėtojantis turizmui daugėja statybų, daugiau sunaudojama energijos išteklių. Turizmą
dažnai galima plėsti tokiose teritorijose, kurios jokiai kitai ūkinei veiklai netinka.
Negatyvus poveikis. Negatyvus rekreacijos ir turizmo srautų poveikis gamtai reikalauja nemažų finansinių investicijų, kad būtų palaikomas ekologinis stabilumas, plečiamas
rekreacinių teritorijų tinklas ir t. t.
Poveikis pramonei
Pozityvus poveikis. Gerai veikianti rekreacijos ir turizmo sistema gerokai padidina
darbo našumą, produktyvumą, mažina nedarbingumą.
Pramonės sektorius gali plėtotis gamindamas reikalingą rekreacijos ir turizmo industrijai produkciją.
Statybos sektorius stato viešbučius, kelius, restoranus, rekonstruoja architektūros paminklus ir t. t.
Negatyvus poveikis. Rekreacinėse gyvenvietėse, kurortuose ribojama pramoninių
uostų plėtotė, taršių įmonių veikla.
Poveikis žemės ūkiui
Pozityvus poveikis. Rekreacijos ir turizmo plėtra – viena iš funkcinio persiorientavimo galimybių, ypač teritorijose, kuriose neperspektyvi intensyvi žemdirbystė. Turizmo
rinkoje yra daugybė tiesioginių ir netiesioginių paslaugų, kurias gali teikti žemės ūkio
sektorius. Tai kaimo turizmas, ekologiškai švaraus maisto gamyba, ekologinis turizmas,
kultūrinis turizmas, žirgininkystė, žvejyba, transportavimas, transporto priemonių nuoma ir remontas, kulinarinis turizmas, istorinis turizmas, sveikatos stiprinimo paslaugos,
gėlininkystė ir kt.
Negatyvus poveikis. Intensyvi kaimo turizmo plėtotė gali padėti prarasti etinį savitumą,
sumažinti kraštovaizdžio unikalumą.
Neįvertintas kaimo turizmo sodybų laisvalaikiui, poilsiui, pramogų paslaugoms
pasiūlos ar pertekliaus trūkumas.
Poveikis transporto sistemai
Pozityvus poveikis. Rekreacija ir turizmas plečiamas praktiškai naudojant kitoms
ūkinės veiklos sritims tinkamą transporto infrastruktūrą, todėl, labai padidėjus apkrovimui,
didėja transporto įmonių rentabilumas.
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Turizmo plėtotė gali padėti atgaivinti uostus, laivybą Nemune, Kuršių mariose,
gerokai pagerinti Klaipėdos uosto ekonominius rodiklius, užtikrinant ilgalaikį veiklos
stabilumą.
Negatyvus poveikis. Turistų srautai perkrauna didžiųjų miestų senamiesčių transporto
tinklus, pablogindami vietinių gyventojų komfortą.
Turizmo sezoniškumas verčia įrengti transporto infrastruktūros objektus, kurių labai
menkas rentabilumas.
Poveikis kultūrai
Pozityvus poveikis. Rekreacijos ir turizmo plėtra skatina didinti krašto kultūrinį
savitumą ir saugoti bei stiprinti identitetą.
Pagyvėja kultūrinis aktyvumas, gausėja renginių, švenčių, kultūrinių įvykių.
Negatyvus poveikis. Bet kokiais būdais ieškant paslaugų įvairovės (įrengiant golfo
aikštynus, kinų restoranus, šašlykines, kazino ir kt.), gresia kultūrų niveliacija.
Poveikis tarptautinei integracijai
Pozityvus poveikis. Turizmo plėtotė yra vienas iš efektyviausių būdų supažindinti
kitų šalių visuomenę su Lietuvos valstybe, kalba, kultūra, gamta, istorija. Geras valstybės,
kaip kultūringo krašto įvaizdis, labai palengvina tarptautinę integraciją.
Negatyvus poveikis. Turistų potyriai gaunant nepakankamai geras paslaugas,
patiriant nuostolius dėl didelio nusikalstamumo, žemos aplinkos kultūros labai greitai pasklinda per informacijos priemones ir valstybė pradedama vertinti tarptautinėje
bendruomenėje kaip depresyvi, nesaugi, neperspektyvi. [23]

5.4. Turizmo plėtros įgyvendinimo priemonės
Nacionalinės turizmo 2007–2010 metų plėtros programoje [16] yra numatyti turizmo
išteklių planavimo ir valdymo sistemos tobulinimo uždaviniai, svarbiausi jų: turizmo sektoriaus planavimo ir administravimo tobulinimas, žmogiškųjų gebėjų plėtojimas, viešojo
kultūrinio turizmo infrastruktūros plėtra, atvykstamojo turizmo skatinimas ir t. t.
Minėtoje programoje yra numatytos priemonės uždaviniams pasiekti:
• Tobulinti turizmo sektoriaus planavimą ir administravimą.
2007–2010 metais numatoma sustiprinti administravimo gebėjimus; rengti
prioritetinių turizmo regionų turizmo plėtros planavimo dokumentus (galimybių studijas, projektus); parengti ir įgyvendinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektą; plėtoti
Lietuvos tarptautinio jūrų ir oro keleivinio transporto infrastruktūrą, panaudojant Europos
Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
2007–2008 metais planuojama parengti nacionalinės reikšmės turistinius maršrutus,
turinčius didžiausią gamtinio ir kultūrinio turizmo potencialą bei jungiančius nacionalinius ir regioninius parkus ir užtikrinti jų viešinimą; parengti viešosios įstaigos „Lietuvos
turizmo rūmai“ steigimo ir veiklos koncepciją ir ją įsteigti.
2008 metais bus parengta hipodromų plėtros galimybių studija; atliktas pajūrio regiono turizmo sektoriaus veiklos ir turistų srautų tyrimas, įvertinant darnios plėtros aspektus, ir parengta pajūrio turizmo darnios plėtros koncepcija; parengti žemės naudojimo
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paskirties keitimo bei teritorijų planavimo srityse teisės aktų pakeitimo projektai, sudarant
palankias sąlygas kaimo turizmo ir golfo aikštynų plėtrai.
2009 metais numatoma parengti žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtros
galimybių studiją.
• Plėtoti turizmo sektoriaus žmogiškuosius gebėjimus.
2007–2010 metais bus parengti ir išleisti informaciniai leidiniai apie ES struktūrinių
fondų paramos panaudojimą turizmo plėtojimui.
2008–2009 metais planuojama parengti ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti naujus turizmo specialistų profesinio rengimo standartus; parengti ir švietimo ir
mokslo ministro įsakymu patvirtinti rekomendacijas turizmo srities vadybos specialistų
universitetinių studijų specializacijos programoms rengti.
2008–2010 metais numatoma stiprinti turizmo srities apskričių ir savivaldybių
darbuotojų gebėjimus, organizuojant kvalifikacijos kėlimo seminarus bei keitimąsi
pažangia patirtimi; stiprinti konferencijų (dalykinio) turizmo organizavimo specialistų
kvalifikaciją.
2009–2010 metais bus parengtos ir išleistos naujos turizmo mokymo ir metodinės
priemonės.
Viešosios turizmo infrastruktūros plėtros uždaviniai bei priemonės:
• Plėtoti viešąją kultūrinio turizmo infrastruktūrą.
2008–2009 metais numatyta parengti Lietuvos pilių, dvarų ir kitų paveldo statinių
pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai projektinius pasiūlymus ir inicijuoti pateikti
paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti; parengti prieigų prie kultūros paveldo
objektų viešosios infrastruktūros projektus ir inicijuoti pateikti paraiškas ES struktūrinių
fondų paramai gauti.
• Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą.
2007–2010 metais ūkio ministro įsakymu numatyta patvirtinti nacionalinių dviračių
turizmo trasų specialųjį planą; parengti ir patvirtinti nacionalinių vandens turizmo trasų
specialųjį planą, nacionalinių autoturizmo trasų specialųjį planą, įgyvendinti šių planų
priemonių programas, panaudojant ES struktūrinių fondų paramą; parengti ir įgyvendinti
pėsčiųjų ir dviračių takų, turistinių objektų lankymo, stovyklaviečių bei lankytojų centrų
infrastruktūros projektus nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, panaudojant ES
struktūrinių fondų paramą; inicijuoti kempingų tinklo plėtrą, panaudojant ES struktūrinių
fondų paramą ir skatinant privačią ir viešąją partnerystę; įrengti paplūdimius, atitinkančius
„Mėlynosios vėliavos“ ir higienos normos HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 307 (Žin., 1999,
Nr. 58-1907), reikalavimus, prioritetiniuose turizmo regionuose, nustatytuose teritorijų
bendruosiuose ar specialiuose planuose; įgyvendinti Rekreacinės infrastruktūros plėtros ir
tvarkymo valstybiniuose miškuose programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas generalinio miškų urėdo 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1B-77, panaudojant ES struktūrinių
fondų paramą.
2008 metais planuojama parengti siaurojo geležinkelio nenaudojamos dalies pritaikymo dviračių turimo trasai infrastruktūros projektą ir paraišką ES struktūrinių fondų
paramai gauti; parengti kurortinių teritorijų plėtros galimybių studiją; parengti kurortų
sanatorijų sertifikavimo metodines rekomendacijas.
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2009 metais numatoma parengti jachtų prieplaukų infrastruktūros plėtros galimybių
studiją.
• Remti kaimo turizmo ir tradicinių amatų plėtrą.
2007–2010 metais planuojama remti kaimo turizmo sodybų, išsaugančių kaimo
architektūrines tradicijas, ir tradicinių amatų plėtojimą kaimo gyvenamose vietovėse, panaudojant ES struktūrinių fondų finansavimo galimybes.
2008–2010 metais numatoma parengti etnokultūrinio ir ekologinio turizmo mokymo metodines rekomendacijas kaimo turizmo paslaugų teikėjams ir organizuoti mokymo
seminarus; sukurti ir įgyvendinti kaimo turizmo ir tradicinių amatų produktų stebėseną bei
organizuoti veiklos tyrimus.
Lietuvos turizmo įvaizdžio stiprinimo srityje, Nacionalinės turizmo plėtros programoje, numatomi šie uždaviniai ir sprendimo būdai:
• Plėtoti Lietuvos turizmo rinkodarą, skatinančią atvykstamąjį turizmą.
2007–2010 metais planuojama pristatyti Lietuvos turizmo galimybes tarptautinėse
turizmo parodose; rengti, leisti ir platinti leidinius, pristatančius Lietuvą ir jos turizmo
produktus; remti turizmo verslo misijų užsienyje ir Lietuvoje organizavimą; reguliariai
rengti Lietuvos turizmo reklamines kampanijas tarptautinėse ir nacionalinėse žiniasklaidos
priemonėse; dalyvauti Pasaulio turizmo organizacijos, Europos turizmo komisijos, Baltijos turizmo komisijos veikloje.
2008–2010 metais bus vykdoma kurortų ir kurortinių teritorijų rinkodara Lietuvoje ir
atvykstamojo turizmo rinkose.
• Kiti uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti.
Už šių uždavinių ir priemonių įgyvendinimą yra atsakingos savivaldybės, Lietuvos Respublikos ministerijos ir įvairios tarnybos: Valstybinis turizmo departamentas,
Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerija,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir kitos institucijos.
Įgyvendinus minėtus uždavinius, pagerėtų esama rekreacinių teritorijų, jų objektų,
infrastruktūros padėtis, Lietuva taptų patrauklesnė ne tik šalies gyventojams, bet ir
užsienio turistams.

61

LITERATŪRA
1. ARMAITIENĖ, A. ir kt. Kaimo turizmas.Vilnius, 1999, 173 p.
2. BUČAS, J. Kraštotvarkos pagrindai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams.
Kaunas: Technologija, 2001, 282 p.
3. Generalinio miškų urėdo įsakymas „Rekreacinės infrastruktūros plėtros ir tvarkymo valstybiniuose miškuose“ (2006 03 30, Nr. 1B-77).
4. GRECEVIČIUS, P ir kiti. Turizmas: vadovėlis. Kaunas: KK Leidybos centras,
2002, 318 p.
5. Lietuvos mokslų akademija, Ekonomikos institutas. Rekreacinių išteklių naudojimas ir vertinimas. Vilnius, 1985, 195 p.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Lietuvos Respublikos bendrasis planas.
Vilnius, 2004.
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl rekreacinių teritorijų
naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (2004 01 20, Nr. D1-35). Iš:
Valstybės žinios, 2004, Nr. 18-554.
8. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (1994 11 22, Nr.I-671; paskutiniai pakeitimai 2005 m., Nr.X-119). Iš: Valstybės žinios, 1994, Nr. 96-1872.
9. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas (2001 12
04, Nr. IX-628). Iš: Valstybės žinios, 2001, Nr. 108-3902.
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl saugomų teritorijų tipinių
apsaugos reglamentų patvirtinimo“ (2004 08 19, Nr. 996). Iš: Valstybės žinios, 2004,
Nr.131.
11. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymas „Dėl turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo (2004 06 17, Nr. 4-246/D1-341). Iš: Valstybės žinios, 2004, Nr. 103-3814.
12. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Iš: Valstybės žinios, 1995,
Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2005, Nr. 152-5532.
13.Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (2002 12 03, Nr. IX-1211). Iš: Valstybės
žinios, 2002, Nr. 123-5507.
14. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija Iš: Valstybės
žinios, 2002, Nr. 35-1271; 2002, Nr. 17-505.
15. MIRINAS, S. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Kaunas, Akademija, 2003, P.11.
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės turizmo plėtros
2007–2010 metų programos (2007 08 29, Nr. 944). Iš: Valstybės žinios, 2007 09 13, Nr. 97.
17. RIEPŠAS, E. Miškų tvarkymas rekreacinės paskirties teritorijose. Kaunas,
1999, 41 p.
18. SKERSTONIENĖ, A. Lietuvos turizmo ištekliai. Vilnius, 2002, 131 p.
19. Strateginio planavimo metodika. Iš: Valstybės žinios, 2002, Nr. 57-2312.
20. TUMAS, R. Vandens ekologija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas,
2003, 352 p.
21. VAINIENĖ, I. ir kt. Kaimo turizmo organizavimas. Vilnius, 2001, 411 p.
22. WITT, S. F. The Managament of International Tourism, 1991.

62

23. VENGRAUSKAS, P. V., BAGDZEVIČIENĖ, R. ir kt. Turizmo plėtotės strategija. Prieiga per internetą:� www.ukmin.lt/lt/strategija/doc/
�������������������������������
13.%20turizmo%20pletotes%20strategija.doc
24. Prieiga per internetą: www. GMU – Rekreacija.htm.
25. Prieiga per internetą: www.miskai.gamta.lt
26. Prieiga per internetą: www.nzt.lt//failai/ZemesFondas-20070101.pdf

63

Tiražas 250 vnt.
Spausdino UAB „Ardiva“
Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas,
Tel.: (8-37) 36 34 01; Faks.: (8-37) 33 47 34;
El. p.: info@ ardiva.lt; www. ardiva.lt.

64

