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SANTRAUKA
Pirmoje studijos dalyje atlikta Lietuvos
saugomų teritorijų sistemos apžvalga,
išanalizuoti saugomų teritorijų steigimo
tikslai, saugomų teritorijų direkcijų
veiklos tikslai ir funkcijos, palyginta reali
direkcijų atliekama veikla su direkcijų
nuostatuose išskirtomis funkcijomis,
pateikta direkcijų paslaugų lankytojams
teikimo dalis visų atliekamų funkcijų
atžvilgiu. Atlikta išsami viešosios
infrastruktūros saugomose teritorijose
plėtros analizė.
Valstybinių nacionalinių ir regioninių parkų bei rezervatų direkcijos atlieka plataus spektro
funkcijas, tačiau, remiantis direkcijų nuostatais, pagrindinės saugomų teritorijų direkcijų funkcijos
yra kraštovaizdžio ir objektų apsauga, jų priežiūra ir tvarkymas. Tiesiogiai su saugomų teritorijų
lankytojais susijusi direkcijų nuostatuose išskirta funkcija – „įstatymų nustatyta tvarka organizuoja
lankytojų aptarnavimą“. Šios funkcijos įgyvendinimui dauguma direkcijų skiria sąlyginai didelę
žmogiškųjų ir finansinių išteklių dalį. Kitos funkcijos, daugiau ar mažiau susijusios su lankytojais,
apima visuomenės informavimą, infrastruktūros įrengimą, kitų fizinių ir juridinių asmenų ūkinės
veiklos regioniniame parke kontrolę.
Saugomose teritorijose įrengta viešoji turizmo infrastruktūra sudaro sąlygas pažintiniam turizmui,
žygių ir ekskursijų organizavimo paslaugų teikimui.
Antroje studijos dalyje remiantis
užsienio patirtimi, teoriniais aspektais
bei išeitiniais duomenimis iš Saugomų
teritorijų direkcijų 2008 m. veiklos
ataskaitų ir iš lankytojų apskaitos,
naudojant apskaitos prietaisus
įgyvendinat JTVP/PAF finansuojamą
projektą apie Lietuvos saugomų teritorijų
lankytojų srauto tendencijas, studijoje
išskirtos tikslinės saugomų teritorijų
grupės, atliktas lankytojų srautų
vertinimas.
Daugumą tikslinių lankytojų saugomose teritorijose Lietuvoje sudaro kelių tikslinių grupių atstovai:
1. Gamtinio turizmo mėgėjai;
2. Šeimyninių renginių, švenčių, jubiliejų dalyviai vietiniai turistai;
3. Ekskursijų, edukacinių programų mėgėjai;
4. Jaunimo iškylų mėgėjai;
5. Gamtinių, kultūrinių renginių mėgėjai;
6. Ekstremalaus (išskirtinio) turizmo mėgėjai.
Lankytojų srautai saugomose teritorijose yra dinamiški. Edukaciniai renginiai, pažintinio turizmo
programos sėkmingai padidina lankytojų srautą ir savaitės darbo dienomis bei ne sezono metu.
Daugiausia lankytojų saugomose teritorijose apsilanko liepos mėnesį. Mokslo metų pradžia ir
pabaiga turi įtakos lietuvių lankytojų srautams, todėl birželio ir spalio mėnesiais daugiausia atvyksta
moksleivių grupių. Užsienio šalių lankytojai renkasi liepos ir rugpjūčio mėnesius.
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija
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Trečioje studijos dalyje pateikiama
išsami saugomų teritorijų lankytojams
teikiamų paslaugų analizė. Darbe pateikta
duomenų rinkimo metodika ir darbe
naudoti informacijos šaltiniai, įvertinti šiuo
metu saugomų teritorijų direkcijų
teikiamų paslaugų įkainiai, gautos
pajamos, apibendrintos aktualiausios
problemos, susijusios su saugomų
teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų
sąvokų vartojimu, apskaita bei pačiu
paslaugų teikimo tikslingumu.
Pagrindinės saugomų teritorijų direkcijų teikiamos paslaugos yra gido, renginių organizavimo ir
informacinių leidinių platinimo paslaugos. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys teikia apgyvendinimo,
maitinimo paslaugas ir dviračių, vandens transporto priemonių bei kito inventoriaus nuomos
paslaugas.
Ekskursijų ir pažintinių kelionių organizavimo paslaugos įkainiai atskirose saugomose teritorijose
yra labai skirtingi ir jie nepriklauso nei nuo saugomos teritorijos statuso, nei nuo specialisto
kvalifikacijos ar patirties. Ekskursijų ir pažintinių kelionių organizavimo paslaugos saugomų
teritorijų direkcijose yra vienos svarbiausiųjų pažintinio turizmo veikloje, tačiau pajamos gautos už
jas, tesudaro mažiau nei 10 proc. nuo bendro, surenkamo už lankytojams teikiamas paslaugas,
biudžeto.
Vertinat saugomų teritorijų direkcijų teikiamas paslaugas, nustatyta, kad teikiama „pažintinių
kelionių organizavimo, suteikiant laikiną apgyvendinimą“ paslauga yra LR turizmo įstatymu
apibrėžtos sąvokos „apgyvendinimo paslauga“ sinonimas.
Leidinių platinimo paslaugos teikimas vartotojams yra nevienodas, nes kai kuriose saugomose
teritorijose tai yra mokama, o kai kuriose nemokama paslauga. Nors saugomų teritorijų direkcijų
gautos pajamos už leidinių platinimą nėra didelės, tačiau tai yra reikšminga priemonė žinomumo
didinimui ir būtinybė vietinio pažintinio turizmo skatinimui. Vertinant šių paslaugų reikšmę ir
gamtai, ir visuomenei, rekomenduojama didinti leidinių asortimentą ir leisti įvairesnių leidinių, kurių
didžioji dalis būtų nemokama, todėl ypač patraukli vietiniams turistams.
Lankytojų centrai saugomose teritorijose įsteigiami siekiant sudaryti geresnes sąlygas pažintiniam
turizmui, informacijos apie saugomas gamtos ir kultūros paveldo vertybes platinimui, reguliuoti
lankytojų srautus, teikti gido paslaugas ir kt. Paslaugų pasiūla, kokybė bei įvairiapusiškumas gali
formuoti lankytojų nuomonę apie saugomų teritorijų direkcijų veiklą ir efektyvumą.
Be ekskursijų (gido), pažintinių kelionių organizavimo, apgyvendinimo ir informacijos teikimo
paslaugų, direkcijos teikia didelį spektrą kitų paslaugų, tokių kaip amatų mokymas, edukacinės
paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas, suvenyrų su saugomos teritorijos
simbolika platinimas, paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų organizavimu ir
kulinarinio paveldo degustavimu, saugomos teritorijos lankymo bilietų platinimas ir kitos išimtinės
paslaugos. Kitų paslaugų teikimas saugomose teritorijose nėra reglamentuotas. Saugomų teritorijų
direkcijų specialistai prisitaiko prie rinkos ir sukuria paslaugas, kurių valstybinės institucijos
specialistams teikti nederėtų. Juolab kad dažnai valstybės institucijų teikiama ar biudžeto
subsidijuota veikla iškreipia privataus verslo rinkos konkurencinę aplinką.
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Ketvirtoje studijos dalyje įvertinta
saugomų teritorijų direkcijų lankytojams
teikiamų paslaugų atitiktis galiojantiems
LR teisės aktams. Atsižvelgus į atliktą
saugomų teritorijų direkcijų tikslų ir
veiklos analizę, pateiktos paslaugų
optimizavimo alternatyvos, jų vertinimas,
sudarytas direkcijų teiktinų paslaugų
sąrašas, išskiriant paslaugas, kurių
teikimo užtikrinimui būtina atlikti tam
tikrus pakeitimus.

Rekomenduojame saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamas paslaugas vadinti ir suderinti
su LR turizmo, tautinio paveldo produktų, švietimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, profesinio
mokymo ir kt. įstatymuose nustatytomis sąvokomis bei reglamentuojamomis nuostatomis.
Saugomų teritorijų direkcijų veiklos tikslo pagrindą sudaro „gamta“ ir „turizmas“, t. y., gamtos (ir
kultūros vertybių) apsauga ir priežiūra bei turizmo skatinimas ir priemonių jam vystyti sudarymas.
Saugomas teritorijas galima suskirstyti pagal direkcijų veiklos kryptį ir lankytojų poreikius: vienos
direkcijos orientuojasi į gamtą (pavyzdžiui, Čepkelių, Kamanų, Viešvilės rezervatai, Anykščių,
Aukštadvario regioniniai parkai), kitos į gamtą ir dalinai į turizmą (pavyzdžiui, Asvejos, Neries,
Rambyno ir kiti regioniniai parkai), trečioji grupė į gamta ir turizmą (pavyzdžiui, Aukštaitijos,
Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniai parkai, Kurtuvėnų, Nemuno deltos, Panemunių ir
kiti regioniniai parkai).
Didesnį potencialą turizmo skatinimui turi, tačiau to neišnaudoja, Pajūrio, Labanoro ir Vištyčio ir kiti
regioniniai parkai.
Saugomų teritorijų direkcijų teiktinos paslaugos, kurios gali būti teikiamos nedarant jokių
pakeitimų:
• Saugomos teritorijos objektų ir muziejinių ekspozicijų pristatymas – specializuotos informacijos
teikimas;
• Muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas – lankytojo bilieto pardavimas;
• Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas;
• Informacinių leidinių su saugomos teritorijos simbolika platinimas;
• Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas.
Tais atvejais, kai saugomos teritorijos direkcija teikia jai nebūdingas, bet lankytojams reikalingas
paslaugas, tokias kaip jojimo paslaugos, sodinukų pardavimas, apgyvendinimas ir pan., siūlomi keli
keitimo būdai, kurie galėtų užtikrinti paslaugų teikimą:
a. kai kitų asmenų galinčių arba norinčių teikti šias paslaugas nėra ir šių paslaugų teikimas yra
ekonomiškai naudingas, būtinas LR saugomų teritorijų įstatymo keitimas (pavyzdys –
Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos teikiamos jojimo paslaugos);
b. kai direkcijai paslaugos teikimas yra ekonomiškai naudingas, t. y. pajamos viršija sąnaudas, ir
teritorijoje yra analogiškų paslaugų konkurencija, rekomenduojame įsteigti viešąją įstaigą arba
objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui, kuris būtų atrinktas konkurso būdu ir su juo
būtų sudaryta turto nuomos sutartis (pavyzdys – Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos
teikiamos apgyvendinimo paslaugos Ginučių vandens malūne);
c. kai direkcijai paslaugos teikimas nėra ekonomiškai naudingas, rekomenduojame šių paslaugų
teikimo atsisakyti ir objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui, kuris būtų atrinktas
konkurso būdui ir su juo būtų sudaryta turto panaudos sutartis (pavyzdys – Aukštaitijos
nacionalinio parko direkcijos teikiamos apgyvendinimo paslaugos Meironių ekologinio švietimo
centre).

Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija
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Penktoje dalyje pateikta saugomų
teritorijų direkcijų teiktinų paslaugų
įkainių nustatymo metodika, išanalizuoti
paslaugos kainai reikšmingi veiksniai,
kainų diferencijavimo kategorijos ir
koeficientai, suskaičiuoti lankytojams
teiktinų paslaugų konkretūs įkainiai
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos
pavyzdžiu, kurie palyginti su realiai
taikomais.

Siūloma direkcijų teikiamų gido ir kelionės vadovo, muziejinių ekspozicijų pristatymo ir edukacinių
programų organizavimo paslaugų kainą skaičiuoti pagal faktiškai sugaištą direkcijų darbuotojų
darbo laiką įskaitant pasiruošimo ir paslaugos realizavimo laiką, bei kitas tiesiogines sąnaudas.
Nustatant muziejinių ekspozicijų, parodų ir kitų ekspozicijų bei saugomos teritorijos objektų
(apžvalgos aikštelių, bokštų, malūnų ir pan.) lankymo bilieto kainą reikia atsižvelgti į vienarūšes
paslaugas teikiančių įstaigų/asmenų nustatytas kainas, t. y. nustatyti pagal rinkos kainą.
Informacinių leidinių ir suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimo paslaugomos siūlomas
kainodaros metodas – prie leidinio ar suvenyro savikainos pridėti antkainį, nedidesnį nei 25 %
savikainos.
Direkcijų teikiamų paslaugų kainai nustatyti būtina naudoti kainų koeficientus, grindžiamus darbo
imlumu, tikslinių grupių ir dabartinių lankytojų srautų tendencijomis, diferencijuojant kainas pagal
lankytojų segmentą, žmonių, perkančių paslaugą, skaičių ir paslaugos pobūdį. Įkainius būtina
periodiškai perskaičiuoti atsižvelgiant į paslaugų sąnaudų pokyčius.

Šeštoje ir septintoje dalyse atliktas
ekonominis Aukštaitijos nacionalinio ir
Labanoro regioninio parkų direkcijų
lankytojams teikiamų paslaugų
vertinimas, pateikti pasiūlymai, kaip
optimizuoti teikiamas paslaugas,
parengiant teiktinų paslaugų paketą,
nustatant konkrečius paslaugų įkainius
bei bendradarbiavimo su kitais
asmenimis, perduodant paslaugų teikimą,
pobūdį.

Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų direkcijų lankytojams teiktinų paslaugų
paketus sudaro:
• saugomos teritorijos objektų, ekspozicijų pristatymas – specializuotos informacijos teikimas,
• muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas,
• edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas,
• informacinių leidinių bei suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas.
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SUMMARY
In the first section it is discussed Lithuanian system of protected areas and analyzed protected
areas establishment aims. Moreover, it is evaluated main aims and functions of protected areas
directorates’ activities. It is also compared real directorates activities with functions distinguished in
regulations. It was proposed the division of services provided to customers regarding to all given
functions. Furthermore, it is accomplished comprehensive development analysis of public
infrastructure in protected areas.
National parks directorates, regional parks directorates and reserves directorates carry out wide
spectrum of functions. However, according to directorates’ regulations, main functions of protected
areas directorates are: landscape and objects protection, their supervision and administration. Only
one function noted in directorates’ regulation is directly related with protected areas visitors – “due
to law process it organize visitors services”. In order to implement this function most directorates
assign big part of human and financial resources.
Public tourism infrastructure appointed in protected areas set conditions for cognitive tourism
services and for excursions’ organization services.
In the second section it was distinguished objective groups of protected areas and evaluated
visitors flow, appealing to foreign experience, theoretical aspects and data from protected areas
directorates’ activities report of 2008 as well as from visitors’ records. It was done by using record
devices by implementing JTVP/PAF financed project concerning Lithuania protected areas visitors’
flow tendencies.
Most objective visitors in protected areas represent some objective groups:
• Nature tourism lovers;
• Local tourists participating in family events, festivals and anniversaries;
• Excursions, educational programs lovers;
• Picnic lovers;
• Nature, cultural events lovers;
• Extreme (exclusive) tourism lovers, supporters.
Visitors’ flows in protected areas are dynamic. Educational events, cognitive tourism programs
increase visitors’ flows during weekdays and during non season period.
Most of the visitors come to protected areas in July. The beginning and end of the school year have
influence to Lithuanian visitors flow, consequently in June and October mostly come schoolchildren
groups. Foreign visitors prefer July and August.
In the third section it is analyzed services to visitors in protected areas. Moreover, it is proposed
data collection methodology and information sources used in the paper. Furthermore, it is evaluated
protected areas directorates appraisements for services. It was generalized relevant problems
related with protected areas directorates services conception, accounting and expedience.
Main services provided by protected areas directorates are guide services, events organization
services and informative publications distribution services. Other natural and legal entities provide
accommodation services, restaurant services and rent services (bicycles, water transport and other
stock).
Services appraisements in diverse protected areas are different for excursions and cognitive tours
organization. Appraisements do not depend on protected areas’ status or specialists’ experience,
qualification. Excursions and cognitive tours services are one of the most important in cognitive
tourism activities in protected areas directorates. Moreover, incomes for these services constitute
less than 10 percent of all budgets, accumulated for services to the visitors.
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija
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While evaluating protected areas directorates offered services, it was estimated, that “cognitive
tours organization, while providing temporary accommodation” service is synonym for
“accommodation service” conception defined in Lithuanian Republic tourism law.
In some protected areas distribution of publications provided to consumers are free of charge and in
some these services are paid. Although, protected areas directorates’ incomes for distribution of
publications are not large, however, it is a significant mean in order to increase notoriety and
necessity for local tourism incentive. While evaluating the importance of these services to nature and
population, it is recommended to increase the range of publications and distribute more various
editions, which would be free of charge, and could be appealing to local tourists.
Visitors’ centers in protected areas are established while trying to create better conditions for
cognitive tourism, as well as information spread concerning protected nature and cultural heritage
values. Moreover, it is established in order to control visitors’ flow, to provide guide services and etc.
Service supply, quality and variety can form visitors’ opinion about protected areas directorates
activities and effectiveness.
Protected areas directorates provides wide range of services, which includes not even excursions
with guide, cognitive tours’ organization, accommodation and information distribution services, but
also services, such as handicraft teaching, educational services – organization of thematic teaching
programs, distribution of souvenirs with protected areas symbolism. Moreover, it also includes
services related with ethno cultural customs, rituals organization and culinary heritage tasting,
visiting tickets distribution and other exclusive services. Other services in protected areas are not
regulated. The specialists of protected areas directorates adjust to the market and create services,
which should not be provided by governmental institutions. By the same token, private business
sector competitive environment is perverted because of governmental institutions provided
activities or budget subsidized activities.
In the forth section it is evaluated protected areas directorates’ services provided to the visitors
and its conformity to valid legal acts. According to analysis of protected areas directorates aims and
activities, it is proposed alternatives of services optimization and its evaluation. Moreover, it is
composed the list of services which should be provided by directorates, not including services, which
should be changed before provision.
It is recommended to name and match services provided by protected territories directorates, with
concepts and regulated provisions of Lithuanian Republic Tourism Law, National Heritage Products
Law, Education Law, Informal Grown-up Education Law, Vocational Training Law and etc.
The foundation of directorates activities’ aims consist of “nature” and “tourism”, i.e. nature (and
cultural valuables) protection and observation as well as tourism incentive.
Protected areas could be grouped according to directorate activities trend and visitors needs:
directorates of one group orient to nature (e.g. Čepkelių rezerve, Kamanų rezerve, Viešvilė rezerve,
Anykščiai Regional park, Aukštadvaris Regional park), directorates of other group orient to nature
and partial tourism (e.g. Asveja Regional park, Neris Regional park, Rambynas Regional park and
other regional parks). Directorates of the third group orient to nature and tourism (e.g. Aukštaitija
National park, Dzūkija National park, Kuršių Nerija National park, Žemaitija National park,
Kurtuvėnai Regional park, Namuno Delta Regional park, Paneminių Regional park and other regional
parks)..
Bigger potential for tourism incentive has Seaside Regional park, Labanoras Regional park and
Vištytis Regional park and etc. Although these regional parks do not avail it’s potential.
Services, which could be provided without any changes by protected areas directorates:
• Presentation of protected areas objects and museums expositions – provision of specialized
information;
• Visiting of museums expositions and protected areas objects – sale of visitor tickets;
• Educational services – organization of terminated educational programs;
9

• Distribution of information publications with protected areas symbolism;
• Distribution of souvenirs with protected areas symbolism.
In case protected areas provide services, which are not typical, but required for visitors (such as
riding services, seedlings sale, accommodation and etc.), it is offered diverse change methods, which
could warrant services provision:
a. It is obligatory to adjust Lithuanian Republic Protected Areas Law when there are no other
persons who could or would like to provide these services and provision of these services are
economically beneficial (e.g. riding services provided by Kurtuvėnai Regional park);
b. It is recommended to establish public office or demise object management to private
operator when service provision is economically beneficial for directorate, i.e. incomes overpass
expenditures and there is analogical services competition in the territory. Private operator should
be chosen according to competition. It should be signed property rent agreement
(Accommodation services at Ginučiai water mill provided by directorate of Aukštaitija National
park).
c. It is recommended to withdraw services provision and demise object management to private
operator, when directorate’s services provided to customers are not economically beneficial.
Private operator should be chosen according to competition. It should be signed utilization
agreement (e.g. Accommodation services at Meironiai ecological development center provided by
directorate of Aukštaitija National park).
In the fifth section it is proposed the methodology of protected areas directorates’ services
appraisements estimation. Moreover, it is analysed major factors influencing service price, prices
differentiation categories and ratios. Furthermore, it is calculated Aukštaitijos National park
directorate’s particular appraisements for services provided to customers, which are compared with
real prices.
In this section is offered to calculate the price of directorates’ services to customers, such as
presentation of protected areas objects and museums expositions – excursion services (provision of
specialized information) and educational programs organization services, according to actual
working hours of directorates’ employees including preparation and service implementation time, as
well as other direct expenditures.
While estimating ticket prices for museum expositions and other protected areas objects (view spot,
towers, mills and etc.), it is a necessary to consider already estimated prices for homogeneous
services which provides natural and legal persons (i.e. estimated according to market price).
Moreover, it is offered price determination method for distribution services of information
publications and souvenirs with protected areas symbolism. I.e. to add mark-up not bigger than 25
percent of publication or souvenir cost price.
In order to estimate the prices of directorates services it is essential to use price coefficients, which
are grounded by work receptivity, by tendencies of objective groups and recent visitors flows, by
differentiating prices according to visitors segment, customers number and service nature. It is
essential periodically recalculate appraisements considering services’ expenditure variation.
In the sixth and seventh sections it is economically evaluated Aukštaitija National park directorate
and Labanoras Regional park directorate services provided to customers. Furthermore, it is
proposed, how to improve services by preparing proper service package, by estimating concrete
appraisements and by proposing collaboration format while delivering services.
Service packages provided by Aukštaitija National park and Labanoras Regional Park directorates’ to
customers:
• Presentation of protected areas objects and museums expositions;
• Visiting of museums expositions and protected areas objects – sale of visitor tickets;
• Educational services – organization of thematic–educational programs;
• Distribution of information publications and souvenirs with protected areas symbolism.
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ĮVADAS
Projekto tikslas:
Įvertinti šiuo metu saugomų teritorijų direkcijų teikiamų saugomų teritorijų lankytojams paslaugų
spektrą bei pagrįsti jų tikslingumą.
Projekto uždaviniai:
1. Įvertinti saugomų teritorijų lankytojams teikiamų paslaugų spektrą.
2. Įvertinti direkcijų saugomų teritorijų lankytojams teikiamų paslaugų įkainius, gaunamas
pajamas ir sąnaudas.
3. Išskirti saugomų teritorijų lankytojų tikslines grupes ir nustatyti jų poreikius.
4. Įvertinti saugomų teritorijų lankytojų srautus.
5. Pateikti pasiūlymus kaip direkcijų lankytojams teikiamas paslaugas optimizuoti (pvz.
Aukštaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose).
6. Ekonomiškai pagrįsti siūlomus direkcijų teiktinų paslaugų įkainius.
7. Parengti saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo taisykles.
Problema
Teisės aktuose nėra reglamentuota už kokias lankytojams teikiamas paslaugas saugomų teritorijų
direkcijos gali imti atlygį, kaip nustatomas įkainio už paslaugas dydis, kada ir kaip įkainis turėtų būti
perskaičiuojamas. Nėra aišku, kokios išlaidos turi būti įvertintos apskaičiuojant paslaugų įkainį, todėl
saugomų teritorijų direkcijos, nustatydamos įkainio dydį, įtraukia skirtingas sąnaudas. Be to,
direkcijos skirtingai vykdo buhalterinę apskaitą, nevienodai registruoja aptarnautus lankytojus ir
suteiktas paslaugas, todėl nėra aiškių išeities duomenų teikiamų paslaugų spektro ir įkainių
optimizavimui. Lankytojų srautai šiuo metu saugomose teritorijose skaičiuojami skirtingais
metodais, todėl nėra lygintini ir analizuotini.
Projekto sudėtingumas
Studijos rengėjai projekto tikslui pasiekti atliko saugomų teritorijų direkcijų anketinę apklausą,
kurios metu buvo surinkti ir susisteminti duomenys apie:
• saugomų teritorijų lankytojų srautus,
• direkcijų saugomų teritorijų lankytojams teikiamas paslaugas,
• teikiamų paslaugų įkainius,
• apie kitų fizinių ir juridinių asmenų saugomų teritorijų lankytojams teikiamas paslaugas,
• apie direkcijų gautas pajamas už suteiktas paslaugas
• bei gaunamą finansavimą iš valstybės biudžeto ir paramos fondų.
Anketose buvo prašoma patikslinti surinktą informaciją, parašyti pastabas bei pateikti trūkstamą
informaciją. Buvo renkama 2008 m. ir 2009 m. duomenys. Kadangi apklausa buvo atliekama vasaros
metu (rugpjūčio mėn.), daugelio direkcijų darbuotojai atostogavo, ilgai buvo laukiama atsakymų į
pateiktus klausimus. Anketos buvo išsiųstos rugpjūčio 19–24 dienomis, atsakymus buvo prašoma
pateikti iki rugsėjo 3 d. Atsakymus iki nustatyto termino pateikė 2 rezervatai, 3 nacionaliniai parkai,
22 regioniniai parkai. Tačiau pateikti atsakymai buvo mažai pildyti, koreguoti, bei tikslinti, todėl su
saugomų teritorijų direkcijų atstovais buvo susisiekiama telefonu bei individualia tvarka
nagrinėjami iškilę klausimai ir tikslinami duomenys. Taip pat telefoninės apklausos metu buvo
prašoma pateikti reikiamą informaciją apie teikiamas paslaugas už 2009 m., kadangi dalis
nagrinėjamų saugomų teritorijų direkcijų atsisakė tam tikrų paslaugų, priėmė naujas, bei
apmokestino nemokamai teikiamas paslaugas. 2009 m. spalio 22 d. į anketą atsakė ir Dzūkijos
nacionalinio parko direkcija. Kadangi gavus atsakymus iš saugomų teritorijų direkcijų su kiekviena
buvo susisiekiama individualiai, tai užėmė nemažai laiko ir planuotas terminas surinktų duomenų
suvedimui ir jų apdorojimui užsitęsė iki spalio mėn.
Padėka
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Studijos rengėjai dėkoja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistams, bei Valstybinių
rezervatų direkcijų, Valstybinių regioninių parkų direkcijų, Valstybinių nacionalinių parkų direkcijų
atstovams, teikusiems informaciją rengiant „Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų
saugomų teritorijų lankytojams studiją“, taip pat už bendradarbiavimą ir geranoriškumą.
Ypatinga padėka reiškiama Aukštaitijos nacionalinio parko, Žagarės regioninio parko, Salantų
regioninio parko, Dubysos regioninio parko direkcijų darbuotojams už išsamius ir tikslius atsakymus
bei kantrybę.
Darbo grupė
Dr. Aida Mačerinskienė,
Rasuolė Andrulienė,
Ieva Pernavaitė.
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SĄVOKOS
Pagrindinės sąvokos, kuriomis remiantis buvo rengiama ši studija
Iš Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507; 2003 Nr. IX-1211):
Turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo,
apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai.
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.
Apgyvendinimo paslauga – būtinos apgyvendinimui sąlygos ir veiklos, kuria tenkinami turisto nakvynės ir
higienos poreikiai, rezultatas.
Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai
dalyvauja gidas.
Gidas – teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią
informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba
vietoves.
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.
Iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902):
Biudžetinė įstaiga – tai valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai
arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.
Pažintinis turizmas – turizmo kryptis, orientuojanti į tikslingą krašto gamtos ir kultūros paveldo teritorinių
kompleksų ir objektų (vertybių), kraštovaizdžio bei istorijos pažinimą, taip pat skirtą mokslui ir mokymui.
Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą
mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir
naudojimo režimas (tvarka).
Saugomų teritorijų nuostatai – teisės aktai, nustatantys saugomų teritorijų ar jų tipų bendrus apsaugos ir
tvarkymo ypatumus, valdymo bei veiklos organizavimo principus.
Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai – didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu,
kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas
siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.
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Rezervatai – saugomos teritorijos, įsteigtos 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. Šiose
teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę
veiklą.
Iš Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 (Žin., 2007, Nr. 77-3043)
Tradiciniai gaminiai – nemasinės gamybos amatininkų dirbiniai, maisto gaminiai, liaudies muzikos
instrumentai ir kiti etninio materialaus paveldo gaminiai, pagaminti iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų
darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias
kokybines gaminių savybes ir sudėtį.
Tradicinės paslaugos – tradicinių gaminių gamybos demonstravimas, arklių kaustymas, kaminkrėtystė,
folkloro (muzikinio, sakytinio ir kitokio) atlikimo paslaugos, tradicinių renginių (kalendorinių ir šeimos
švenčių, tradicinių mugių ir panašių renginių) organizavimas ir kitos etnine kultūra pagrįstos paslaugos.
Tradicinis amatas – individuali ar kolektyvinė veikla, pagrįsta iš kartos į kartą perduodama patirtimi ir
specialiais įgūdžiais, skirta tautinio paveldo produktų nuolatiniam sukūrimui ir realizavimui. Tradiciniams
amatams priskiriamas tradicinių gaminių gaminimas, tradicinių veislių augalų ir gyvūnų veisimas bei
auginimas, jų produktų gavyba, gamtos gėrybių rinkimas ir perdirbimas, tradicinių paslaugų teikimas.
Tradicinis amatininkas – fizinis asmuo, užsiimantis tradiciniu amatu.
Tradicinių amatų centras – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis arba privatus juridinis asmuo,
tenkinantis tradicinių amatų amatininkų interesus, besirūpinantis tradicinių produktų gamyba ir plėtra,
teikiantis tradicinių amatų mokymo, konsultavimo, eksperto ir kitas paslaugas.
Iš Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484)
Valstybės rinkliava – privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar
organizacijų (toliau – institucijos), išskyrus teismus, teikiamas paslaugas.
Iš Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826; Žin., 2004, Nr. 447; 2007, Nr. 132-5357; 2008, Nr. 149-6038)
Specialioji programa – tai veiklos, skirtos institucijos, biudžetinės įstaigos misijai įgyvendinti, plano dalis,
kuri finansuojama iš įmokėtų į valstybės ir savivaldybių biudžetų sąskaitas biudžetinių įstaigų pajamų, taip pat
kitų įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir savivaldybių tarybų sprendimais patvirtintų konkrečiam tikslui
numatytų lėšų.
iki 2010 m. sausio 1 d.:
Biudžetinių įstaigų pajamos – biudžetinių įstaigų, atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus valstybės rinkliavą, žyminį mokestį ir pajamas
už ilgalaikio materialiojo turto nuomą), naudojamos vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais šių įstaigų išlaidoms apmokėti ir kitiems įstaigos poreikiams.
nuo 2010 m. sausio 1 d.:
Biudžetinių įstaigų pajamos – biudžetinių įstaigų, atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus valstybės rinkliavą ir žyminį mokestį) ir
pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą naudojamos vadovaujantis įstatymais arba
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais šių įstaigų išlaidoms apmokėti ir kitiems
įstaigos poreikiams.
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1. LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ SISTEMOS APŽVALGA
Lietuvoje saugomų teritorijų sistema apima gamtos ir kultūros paveldo apsaugą: saugo ne tik
gamtos, bet ir kultūros paveldo vertybes, unikalius ir būdingus kraštovaizdžio kompleksus.
Saugomos teritorijos Lietuvoje užima 998 tūkst. ha (15,3 % šalies teritorijos). Saugomas teritorijas
sudaro:
• 5 valstybiniai rezervatai,
• l biosferos rezervatas,
• 5 nacionaliniai parkai,
• 30 regioninių parkų,
• 260 valstybinių draustinių,
• 112 savivaldybių draustinių,
• 3 atkuriamieji sklypai,
• 26 biosferos poligonai bei
• 446 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (iš jų – 159 gamtos paminklai).
Su veiklos organizavimu saugomose teritorijose susijusi ne viena institucija – tai ir Aplinkos
ministerija (Gamtos apsaugos departamento Saugomų teritorijų strategijos skyrius), ir Kultūros
ministerija (Saugomų teritorijų skyrius). Saugomose teritorijose veikia apskričių viršininkų
administracijos, savivaldos institucijos ir Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos – Regionų
aplinkos apsaugos departamentai ir agentūros, Generalinė miškų urėdija, miškų urėdijos, Kultūros
ministerijai pavaldžios institucijos – teritoriniai padaliniai, bei fiziniai ir juridiniai asmenys,
nevyriausybinės institucijos.1
Tiesiogiai už vertybių išsaugojimą atsakingos yra saugomų teritorijų direkcijos ir jų steigėjo
funkcijas vykdančios institucijos, pirmiausia Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos.2
Šiuo metu visi rezervatai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos rezervatas turi direkcijas. 36
saugomų teritorijų, kurios buvo analizuojamos rengiant studiją, steigėjas yra Valstybinė Saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (žr. 1 pav.), kitų trijų direkcijų steigėja – Kultūros
ministerija, vienos direkcijos – Vilniaus miesto savivaldybė.
Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja:
1) LR saugomų teritorijų įstatymas, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kiti įstatymai;
2) saugomų teritorijų nuostatai;
3) saugomų teritorijų planavimo dokumentai;
4) saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs
apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, įskaitant
laikinus reglamentus;
5) apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų saugomose teritorijose,
konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo.
Svarbiausias teisės aktas – Saugomų teritorijų įstatymas. Veiklai saugomose teritorijose reguliuoti
skirtos Specialiosios žemės ir miško sąlygos, saugomų teritorijų nuostatai, individualūs ir tipiniai
apsaugos reglamentai.

1

Informacijos šaltinis: Lietuvos saugomos teritorijos/Rūta Baškytė, Vidmantas Bezaras, Paulius Kavaliauskas,
Algimantas Klimantavičius, Gediminas Raščius – Kaunas:Lututė, 2006. – 328 p.
2 ten pat.
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1 pav. Direkcijos, kurių steigėja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.3

Saugomose teritorijose gyvena žmonės, atliekama žemės ir miškų ūkio bei kita veikla, išskyrus
rezervatus, kuriose neleidžiama jokia ūkinė veikla ir net lankymasis jose yra apribotas.
Nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose yra išskirtos rekreacinės zonos, skirtos visuomenės
reikmėms tenkinti, skatinamas pažintinio turizmo organizavimas.

1.1.

SAUGOMŲ TERITORIJŲ STEIGIMO TIKSLAI

Kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu pasižyminčios
teritorijos, kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą sujungiamos įvairių
apsaugos krypčių prioriteto, taip pat rekreacinės ir ūkinės zonos. Kompleksinėms saugomoms
teritorijoms priskiriami valstybiniai parkai ir biosferos stebėsenos teritorijos.
Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius
kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio
ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas
pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir
kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).4
Rezervatų steigimo tikslai5:
1) užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir
objektų (vertybių) autentiškumo palaikymą;
2) išsaugoti tipišką arba unikalų gamtinį arba kultūrinį kraštovaizdį ir jame esančius paveldo
objektus;
3) išsaugoti vertingas natūralias ekosistemas, buveines, laukinių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių
genofondą;
4) organizuoti nuolatinius mokslinius tyrimus ir stebėjimus bei muziejinį darbą;
5) propaguoti gamtos ar kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).

3 Sudaryta, remiantis Lietuvos saugomos teritorijos/Rūta Baškytė, Vidmantas Bezaras, Paulius Kavaliauskas,
Algimantas Klimantavičius, Gediminas Raščius – Kaunas:Lututė, 2006. – 328 p.
4 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 3 str.
5 LR saugomų teritorijų įstatymo 6 str. 1 dalis.
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Draustinių steigimo tikslai6:
1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves;
2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;
3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų
populiacijas;
4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams;
5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui;
6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves.
Valstybinių parkų steigimo tikslai7:
1) išsaugoti gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingą kraštovaizdį;
2) išsaugoti tipiškas arba unikalias ekosistemas;
3) atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtinius bei kultūrinius kompleksus ir objektus (vertybes);
4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srityse;
5) propaguoti ir remti Lietuvos regionų etnokultūros tradicijas;
6) sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui;
7) plėtoti aplinkosauginį švietimą, propaguoti ekologinę žemdirbystę;
8) įgyvendinti kitus valstybinių parkų nuostatuose numatytus jų steigimo tikslus.
Pagal LR regioninių parkų nuostatus, regioninio parko paskirtis yra:
1) išsaugoti gamtos vertybes ir kraštovaizdį;
2) išsaugoti kultūros paveldo vertybes;
3) išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją;
4) atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus;
5) vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir
kitose srityse;
6) sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose,
nustatytose regioninio parko planavimo schemoje;
7) reglamentuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal regioninio parko planavimo
schemą;
8) vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.
Pagal LR nacionalinių parkų nuostatus, nacionalinių parkų paskirtis iš esmės atitinka regioninių
parkų paskirtį.
Valstybiniuose parkuose skatinama veikla, puoselėjanti, išryškinanti ir propaguojanti saugomus
kraštovaizdžio kompleksus ar objektus (vertybes) bei atkurianti tradicinius gamtinės ar kultūrinės
aplinkos elementus, taip pat pažintinis turizmas, teritorijos pritaikymas lankymui atsižvelgiant į
saugomų kompleksų ir objektų (vertybių) išsaugojimo reikalavimus.8
Veiklą valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose organizuoja
biudžetinės įstaigos – valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferų rezervatų direkcijos. Jos
atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą, organizuoja nuolatinę jų
priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal
kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla teritorijoje atitiktų nustatytą
saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarką, turi kitas direkcijos nuostatų nustatytas teises ir
pareigas.9
Pagal valstybinių parkų nuostatus, direkcijos organizuoja ir koordinuoja teritorijos rekreacinį
naudojimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka valstybiniame parke organizuoti ūkinę – komercinę,
rekreacinę veiklą, steigti viešąsias įstaigas lankytojų aptarnavimo, visuomenės aplinkosauginio
6

LR saugomų teritorijų įstatymo 8 str. 1 dalis.
LR saugomų teritorijų įstatymo 12 str. 1 dalis.
8LR saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 5 dalis.
9 LR saugomų teritorijų įstatymo 27 str. 8 dalis.
7
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švietimo ir propagandos, turizmo organizavimo bei ūkinėms funkcijoms vykdyti. Tačiau visų pirma,
saugomų teritorijų steigimo tikslas ir pagrindinė veikla, remiantis LR saugomų teritorijų įstatymu,
turėtų būti gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimas, nuolatinė jų priežiūra ir tvarkymas. Tuo tarpu saugomų teritorijų direkcijos
pažintinį turizmą, anot minėto įstatymo, turi skatinti ir pagal kompetenciją kontroliuoti, kad fizinių ir
juridinių asmenų veikla teritorijoje atitiktų nustatytą saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo
tvarką. Kita vertus saugomų teritorijų teikiamos paslaugos saugomų teritorijų lankytojams tokios,
kaip ekskursijos, pažintinių kelionių organizavimas, turistinių inventoriaus nuomos ir panašios
paslaugos, paprastai siejamas ne su Saugomų teritorijų įstatymo apibrėžta veikla, bet su saugomų
teritorijų vienu iš aštuonių steigimo tikslu „sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam
turizmui“ (Saugomų teritorijų įstatymo 12 str. 1 d. 6 p.).
Pažintinis turizmas – tai viena iš turizmo krypčių, orientuojanti į tikslingą krašto gamtos ir kultūros
paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių), kraštovaizdžio bei istorijos pažinimą, taip pat
skirtą mokslui ir mokymui. Kitos turizmo kryptys yra istorinis, kultūrinis, religinis, profesinisdalykinis, etninis, sportinis, sveikatingumo turizmas ir pan. Tai reiškia, kad rekreacija ir pažintinis
turizmas tiek LR saugomų teritorijų direkcijų funkcijose, tiek visoje turizmo srityje sudaro palyginus
mažą dalį (žr. 2 pav.).
Saugomų teritorijų steigimo tikslai

Turizmo kryptys

Saugomų teritorijų
direkcijų veikla

Sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia
pažintiniam turizmui

Skatinti pažintinį turizmą

Pažintinis turizmas

2 pav. Pažintinio turizmo užimama dalis LR saugomų teritorijų steigimo tiksluose, saugomų teritorijų
direkcijų veikloje ir turizmo srityje .10

Išvados
Iš esmės saugomų teritorijų direkcijų teikiamos paslaugos gali leisti įgyvendinti vieną iš saugomų
teritorijų steigimo tikslų – sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, tačiau
direkcijų veikla apima tik pažintinio turizmo skatinimą, kas reiškia, kad pagrindinės saugomų
teritorijų direkcijų funkcijos yra ne paslaugų teikimas, o kraštovaizdžio ir objektų apsauga, jų
priežiūra ir tvarkymas.

1.2.

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos ne tik vertybėms, kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei
išsaugoti, bet ir rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir stebėjimams
sąlygų sudarymui, etnokultūros papročiams propaguoti.

10

Sudaryta autorių.
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Saugomų teritorijų direkcijų veiklą reglamentuoja, jos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas,
direkcijos struktūrą ir darbo organizavimą nustato valstybinių parkų ir rezervatų direkcijų
nuostatai.
Pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymu patvirtintus valstybinių parkų ir
rezervatų direkcijų nuostatus, direkcijos tikslai:
1. organizuoti gamtiniu požiūriu vertingą kraštovaizdžio apsaugą;
2. organizuoti kultūrinių požiūriu vertingą kraštovaizdžio apsaugą;
3. organizuoti gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos
išsaugojimą;
4. organizuoti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą;
5. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose,
nustatytose x parko planavimo schemoje;
6. reguliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal x parko planavimo schemą;
7. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo
apsaugą.
Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslus, atlieka šias funkcijas11:
1. formuoja direkcijos veiklos kryptis;
2. rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas;
3. rengia ir teikia tarnybai direkcijos metinės veiklos programas ir metinės veiklos ataskaitas,
teikia pasiūlymus tarnybai direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;
4. rengia teisės aktų, reikalingų regioniniam parkui nustatytiems tikslams įgyvendinti, projektus;
5. organizuoja regioninio parko taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės bei kultūros paveldo išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia
informaciją gamtos apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, gamtos išteklių ir kitose srityse;
6. organizuoja informacinių stendų, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, pažintinių takų,
poilsiaviečių bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą;
7. pagal kompetenciją vykdo fizinių ir juridinių asmenų ūkinės (taip pat ir statybinės bei
rekreacinės) veiklos regioniniame parke ir jo buferinėje apsaugos zonoje kontrolę;
8. organizuoja ir koordinuoja regioninio parko kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kultūros
paveldo objektų apsaugą, teritorijos rekreacinį naudojimą ir tvarkymą;
9. nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei
derinimo procese;
10. pagal kompetenciją vykdo planavimo organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai rengiami
detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentai ir statybos projektai;
11. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei
taikomas priemones, numatomus regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
12. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą;
13. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis
institucijomis, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniais
padaliniais, kitų valstybės institucijų, apskričių viršininkų administracijų bei savivaldos
institucijų atstovais;
14. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei
tarptautinėmis organizacijomis.
15. vykdo kitus regioninio parko apsaugos, priežiūros bei tvarkymo darbus.
Valstybinių nacionalinių ir regioninių parkų bei rezervatų direkcijos atlieka plataus spektro
funkcijas, tačiau tiesiogiai su saugomų teritorijų lankytojais susijusi direkcijų nuostatuose išskirta
funkcija – „įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą“. Kitos funkcijos, daugiau ar
mažiau susijusios su lankytojais, apima visuomenės informavimą (direkcijos pareiga – „užtikrinti
objektyvios ir savalaikės informacijos kraštovaizdžio apsaugos klausimais teikimą valstybinėms

11 Panemunių regioninio parko direkcijos nuostatai (patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktorės 2002 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 11)
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institucijoms, nevalstybinėms organizacijoms, visuomenei“), infrastruktūros įrengimą, kitų fizinių ir
juridinių asmenų ūkinės (taip pat ir statybinės bei rekreacinės) veiklos regioniniame parke kontrolę.
Direkcijų nuostatuose teigiama, kad direkcija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka regioniniame
parke organizuoti ūkinę-komercinę rekreacinę veiklą, o direkcijos darbuotojai gali teikti gidų
paslaugas regioniniame parke.
Paanalizavus Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos 2008 m. veiklos suvestinę (žr. 1 priedą),
matyti, kad parko direkcija atlieka daug teritorijos analizės ir planavimo darbų: 2008 m. buvo
organizuoti ir įvykdyti 28 taikomieji tyrimai ir stebėsenos (monitoringai), parengti 6 planavimo,
projektų ir kiti dokumentai, nagrinėti 414 teritorijų planavimo, statinių projektų ir kiti dokumentai,
skiria didelę dalį žmogiškųjų ir finansinių išteklių teritorijų apsaugai ir tvarkymui: sutvarkyti
8 gamtos ir kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos, 32 rekreacinės teritorijos (takai, trasos,
apsistojimo vietos), atnaujintos 3 lankytojams skirtos ekspozicijos, organizuoti 38 kontrolės reidai,
paskirtos 2445 baudos, bei įgyvendina etnokultūrinę, švietėjišką veiklą: suorganizuoti 22
renginiai, 71 parašytas straipsnis, parengta reportažų, duota interviu, išleista 1 knyga, 2 periodiniai
leidiniai, 6 lankstinukai, bukletai, skrajutės, ir teikia paslaugas saugomos teritorijos lankytojams.
Vertinant paslaugų teikimo, kaip vienos iš saugomos teritorijos direkcijos funkcijos, dalį bendroje
visų direkcijos atliekamų funkcijų sumoje, matyti, kad paslaugų teikimas saugomos teritorijos
lankytojams reikalauja didelės direkcijos žmogiškųjų ir finansinių išteklių dalies, nors tuo tarpu pati
funkcija akivaizdžiai yra neprioritetinė.
Išvados
1. Valstybinių nacionalinių ir regioninių parkų bei rezervatų direkcijos atlieka plataus spektro
funkcijas.
2. Tiesiogiai su saugomų teritorijų lankytojais susijusi direkcijų nuostatuose išskirta funkcija:
„įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą“. Šios funkcijos įgyvendinimui
dauguma direkcijų skiria sąlyginai didelę žmogiškųjų ir finansinių išteklių dalį.

1.3.

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA SAUGOMOSE TERITORIJOSE

Organizuojant saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą vienas iš prioritetinių uždavinių yra pritaikyti
saugomas teritorijas lankymui ir pažinimui, nepažeidžiant gamtos ir kultūros paveldo apsaugos
reikalavimų. Šiose teritorijose yra įrengiami pažintiniai, mokomieji takai ar trasos, stovyklavietės,
poilsiavietės, atokvėpio vietos, miško parkai, masinių renginių vietos ir kt. Rekreacinėse zonose
santykinai didžiausią infrastruktūros dalį sudaro stovyklavietės, poilsiavietės ir atokvėpio vietos. Tai
labiausiai poilsiautojų naudojama infrastruktūra, be kurios mažai įmanomas aktyvus ir pažintinis
turizmas.
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. Nuo
2004 metų iki 2008 metų imtinai saugomų teritorijų direkcijos įrengė 59 naujus pažintinius,
mokomuosius bei rekreacinius takus, 20 naujų turizmo trasų, 31 apžvalgos aikštelę bei 196
stovyklavietes, poilsiavietes ir atokvėpio vietas. Viso 2008 m. saugomose teritorijose buvo įrengti
694 rekreacinės infrastruktūros vienetai, iš kurių 435 infrastruktūros vienetus sudaro
stovyklavietės, poilsiavietės bei atokvėpio vietos (žr. 3 pav.).
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Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
3 pav. Viešoji turizmo infrastruktūra saugomose teritorijose 2004–2008 metais12.

Labiausiai auga stovyklaviečių, poilsiaviečių atokvėpio vietų įrengimas, mažiausiai – turizmo trasų
įrengimas (1 lentelė). Daugiausia rekreacinės infrastruktūros buvo įrengta 2005–2006 metais. Lėšos
rekreacinei infrastruktūrai yra skiriamos iš įvairių finansavimo šaltinių, tokių kaip, valstybės
biudžetas, savivaldybių biudžetai, tarptautinės organizacijos, ES ir kiti fondai. 2005–2008 metais iš
Europos Sąjungos paramos fondo buvo skirta 9,2 mln. litų rekreacinės infrastruktūros įrengimui ir
priežiūrai.
1 lentelė. 2004–2008 m. naujai įrengtos saugomose teritorijose viešosios turizmo infrastruktūros
kiekis13
Pažintinių, mokomųjų
Apžvalgos
Turizmo trasų
Stovyklaviečių, poilsiaviečių,
Metai
rekreacinių, takų
aikštelių įrengta,
įrengta, vnt.
atokvėpio vietų įrengta, vnt.
įrengta, vnt.
vnt.
2004
17
3
8
36
2005
15
8
4
79
2006
15
4
5
29
2007
12
5
14
52
2008
Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Pažintinių, mokomųjų, rekreacinių takų daugiausiai įrengta regioniniuose parkuose (4 pav.). Šiuo
metu saugomose teritorijose yra iš viso įrengti 106 rekreaciniai takai, kurių bendras ilgis sudaro 269
kilometrus. Daugiausia takų saugomose teritorijose buvo įrengta 2005 metais – net 17. Pažintinių,
mokomųjų, rekreacinių takų ilgis saugomose teritorijose bendrai sudaro 214 kilometrų.
Nacionaliniuose parkuose vidutiniškai įrengiama po vieną taką per metus. Tuo tarpu mažiausiai takų
yra įrengta valstybiniuose rezervatuose, t. y. 4 takai (7 km.).

12
13

Sudaryta autorių
Sudaryta autorių
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Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
4 pav. Saugomose teritorijose naujai įrengti pažintiniai, mokomieji, rekreaciniai takai 2004–2008 m.

Turizmo trasos yra viena iš rekreacinio ir pažintinio turizmo vystymo priemonių. Turizmo trasų
vystymo sparta nėra labai aktyvi lyginant su pažintinių, mokomųjų ar rekreacinių takų vystymu,
tačiau šios trasos yra ilgesnės. Trasų skaičius palaipsniui didėja, kiekvienais metais vidutiniškai
įrengiant po 4–5 trasas (5 pav.). Iki 2009 metų saugomose teritorijose įrengtos 65 turizmo trasos,
kurių ilgis sudaro 1945 kilometrus. Turizmo trasos nėra įrengtos valstybiniuose rezervatuose, tuo
tarpu regioniniuose parkuose šių trasų yra daugiausiai, kurių ilgis sudaro apie 1670 kilometrų.

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
5 pav. Naujai įrengtų turizmo trasų saugomose teritorijose kiekis 2004–2008 metais

Per pastaruosius penkis metus valstybiniuose rezervatuose bei nacionaliniuose parkuose apžvalgos
aikštelės nebuvo kuriamos. Tuo tarpu regioniniuose parkuose apžvalgos aikštelių kūrimas gana
intensyvus. Šiuo metu yra įrengtos 88 apžvalginės aikštelės, kurių didžioji dalis – regioniniuose
parkuose. Daugiausiai šios rekreacinės infrastruktūros saugomose teritorijose įrengta 2008 metais
(14 vnt.), tuo tarpu mažiausiai – 2006 (4 vnt.) (6 pav.). Vidutiniškai per metus regioniniuose
parkuose įkuriama apytiksliai 7 apžvalginės aikštelės. Visas aikštelių plotas šiose saugomose
teritorijose iki 2008 metų sudarė 217 hektarų.
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Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
6 pav. Naujai įrengtų apžvalgos aikštelių saugomose teritorijose kiekis 2004–2008 metais

Stovyklavietės, poilsiavietės, atokvėpio vietos sudaro didžiausią infrastruktūros dalį vystant
pažintinį bei rekreacinį turizmą. Šiuo metu įkurtos 435 šios srities rekreacinės infrastruktūros,
kurios sudaro 329 hektarus viso saugomų teritorijų ploto. Valstybiniuose rezervatuose
stovyklavietės, poilsiavietės ir atokvėpio vietos nėra kuriamos, tačiau kitose saugomose teritorijose
jų plėtra yra ganėtinai sparti. Nacionaliniuose parkuose vidutiniškai per metus yra įkuriamos 3 šios
rekreacinės infrastruktūros. Tuo tarpu regioniniuose parkuose vidutiniškai per metus įkuriamos 48
stovyklavietės, poilsiavietės ir atokvėpio vietos. Per pastaruosius penkerius metus didžiausias šios
rekreacinės infrastruktūros didėjimas pastebėtas 2006 metais, kuomet buvo įrengtos 66
stovyklavietės, poilsiavietės ar atokvėpio vietos (7 pav.).

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
7 pav. Naujai įrengtų stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų saugomose teritorijose kiekis 2004–
2008 metais

Valstybiniuose miškuose turizmo infrastruktūros plėtrą planuoja ir vykdo ir VĮ miškų urėdijos. Iki
2009 metų miškų urėdijos buvo atsakingos už pažintinių, rekreacinių takų įrengimo ir priežiūros
darbus šiose saugomose teritorijose: Aukštadvario RP, Dubysos RP, Labanoro RP, Metelių RP ir
Nemuno kilpų RP. Valstybinės įmonės miškų urėdijos kasmet miškuose įrengia, atnaujina, tvarko ir
prižiūri įvairius rekreacinius objektus. Iki 2009 metų buvo atnaujinti ir įrengti 985 rekreaciniai
objektai (stovyklavietės, poilsiavietės, atokvėpio vietos, pažintiniai, mokomieji, rekreaciniai,
specializuoti takai, apžvalgos aikštelės ir kt.) ir kasmet jie vis papildomi naujais. Per 2002–2006
metus šiems tikslams išleista daugiau kaip 16 mln. litų miškų urėdijų lėšų, o per 2007–2008 metų
lėšų kiekis padidėjo dar 7,5 mln. litų. Spartesnė rekreacinės infrastruktūros plėtra, aktyvesnė
informacijos apie miškų rekreacines galimybes sklaida, teisinio miškų pritaikymo ne tik lankymui,
bet ir turizmui reguliavimo tobulinimas tampa geresnio miškų gamtinių išteklių naudojimo turizmo
reikmėms veiklos kryptimi. Kita vertus, informacijos apie įrengtą infrastruktūrą ir sudarytas naujas
poilsiavimo galimybes valstybiniuose miškuose vis dar trūksta. 2009 metais numatytas rekreacinės
infrastruktūros plėtros, tvarkymo ir optimizavimo valstybiniuose miškuose programos 2010–2013
metams parengimas.
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Kuriant rekreacinę infrastruktūrą saugomose teritorijose siekiama orientuotis į labiausiai pamėgtas
ir lankomas teritorijas, sureguliuoti lankytojų srautus, apsaugoti gamtines ir kultūrines vertybes.
Taip pat siekiama sukurti pažintinių ir mokomųjų trasų sistemą, kuri leistų visuomenei pažinti
gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei kitus objektus.
Išvados
1. Norėdama pritaikyti saugomas teritorijas lankymui ir pažinimui Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba kartu su Generaline miškų urėdija organizuoja pažintinių, mokomųjų takų,
trasų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų, miško parkų, masinių renginių vietų ir
kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą.
2. Kiekvienais metais saugomose teritorijose įrengiama vis daugiau rekreacinės
infrastruktūros. Viso saugomose teritorijose įrengti 694 rekreacinės infrastruktūros vienetai,
panaudojus valstybės biudžeto lėšas, savivaldybės biudžeto lėšas, tarptautinių organizacijų
lėšas, ES ir kitus fondus.
3. Daugiausiai takų įrengta regioniniuose parkuose. Šių takų ilgis sudaro 214 kilometrų.
Nacionaliniuose parkuose vidutiniškai įrengiama po vieną taką per metus.
4. Turizmo trasų vystymo sparta nėra aktyvi lyginant su pažintinių, mokomųjų ar rekreacinių
takų vystymu, tačiau šios trasos yra ilgesnės. Kiekvienais metais vidutiniškai įrengiama po
4–5 trasas.
5. Didžioji dalis apžvalginių aikštelių įkurta – regioniniuose parkuose. Stovyklavietės,
poilsiavietės, atokvėpio vietos sudaro didžiausią infrastruktūros dalį vystant pažintinį bei
rekreacinį turizmą.
6. Daugiausiai rekreacinės infrastruktūros įrengimo ir priežiūros darbų atlieka saugomų
teritorijų direkcijos bendradarbiaudamos su miškų urėdijomis ar vietos savivaldybėmis. Šios
infrastruktūros vystymas gali sudaryti palankesnes sąlygas pažintinio ir kaimo turizmo
plėtrai, taip pat sprendžiant vietos gyventojų užimtumo problemas, reguliuojant lankytojų
srautus, apsaugant gamtines ir kultūrines vertybes.
7. Saugomose teritorijose įrengta viešoji turizmo infrastruktūra sudaro sąlygas pažintiniam
turizmui, žygių ir ekskursijų organizavimo paslaugų teikimui.
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2. SAUGOMŲ TERITORIJŲ LANKYTOJŲ ANALIZĖ
2.1. TIKSLINĖS GRUPĖS IR JŲ POREIKIAI
Paprastai svarbiausias anketinių tyrimų tikslas yra apibrėžti saugomų teritorijų lankytojų tikslines
grupes. Tokia informacija yra būtina tam, kad nustatyti, kokie lankytojai lankosi saugomoje
teritorijoje, nustatyti jų tikslines grupes ir poreikius, įvertinti skirtingas jų galimybes ir patenkinti
lūkesčius. Tarp elementarios informacijos apie lankytojus, t. y. amžius, lytis, išsilavinimas,
gyvenamoji vieta ir pan., turi būti renkama informacija apie lankytojų pobūdį, grupuojant juos į
grupes. Tokios grupės turėtų būti kuriamos tinkamoms paslaugoms pasiūlyti, kaip pavyzdžiui, kiek
jaunimo grupėmis atvyksta lankyti saugomų teritorijų, arba kokiomis grupėmis saugomas teritorijas
lanko šeimos ir pan. Šios grupės turi parodyti potencialius aktyvaus turizmo vartotojų grupes,
išskirti kokių apgyvendinimo paslaugų ieško saugomų teritorijų turistai ir pan.
Paprastai pirmasis anketinis tyrimas turėtų būti atliekamas tam, kad įvertinti lankytojų rinką.
Pagrindiniai rodikliai turėtų iliustruoti, kokie lankytojai ar turistai lankosi saugomoje teritorijoje. Šio
tyrimo metu būtina nustatyti kokio amžiaus lankytojai lankosi teritorijoje, suskirstyti juos į amžiaus
grupes pagal poreikius, bei nustatyti lankytojų lytį. Svarbu žinoti, ar didžioji dalis lankytojų yra
pastovūs turistai, ar jie lankosi teritorijoje pirmąkart. Kita vertus nemažiau svarbu žinoti, ar
lankytojai atvyko tik apsidairyti, ar jie planuoja praleisti nakvynę/es saugomoje teritorijoje. Svarbu
žinoti, kokioms veikloms saugomoje teritorijoje lankytojai teikia pirmenybę ir ypač kas yra jų
pasitenkinimo ženklas.
Po tokio tyrimo reikia detaliai išanalizuoti rezultatus ir nustatyti kokios lankytojų grupės ilgiausiai
apsistoja saugomose teritorijose, ką labiausiai jie vertina savo vizituose, kas buvo ypač patenkinti
turėdami galimybė apsigyventi palapinėje ir kas liko nepatenkinti informacijos stygiumi ar
netikslumu. Turint omenyje šias nuostatas lankytojus ir turistus reikia suskirstyti į grupes, pagal jų
socialines ekonomines charakteristikas.
Paprastai lankytojai yra skirstomi šiomis grupėmis –
pagal atvykimo dažnį:
1. jau susiformavęs saugomų teritorijų srautas (vietinio ir atvykstamojo turizmo atstovai),
2. besiformuojantis saugomų teritorijų lankytojų srautas (pirmą, antrąkart atvykstantieji);
pagal kelionės trukmę:
1. ilgalaikio poilsio mėgėjai (atvykstantieji praleisti dalį vasaros atostogų),
2. ilgų savaitgalių, švenčių mėgėjai (praleidžiantys 3 dienas ar šventinius savaitgalius),
3. savaitgalių lankytojai,
4. trumpalaikio poilsio lankytojai;
pagal amžiaus grupes:
1. moksleiviai,
2. pašėlęs jaunimas (priklausantys amžiaus grupei nuo 16 iki 25 metų),
3. aktyvūs jaunuoliai (nuo 26 iki 35 metų),
4. patyrusi visuomenė (nuo 36 iki 50 metų),
5. vidutinio amžiaus lankytojai (nuo 51 iki 60 metų),
6. vyresnio amžiaus lankytojai (virš 60 metų) ;
pagal poreikius:
1. be specialių poreikių,
2. su specialiais poreikiais (neįgalūs, su kūdikiais ar mažais vaikais, ligoti ir pan.);
pagal grupės sudėtį:
1. pavieniai,
2. su šeima,
3. grupėmis (iki 5 žmonių),

25

4. grupėmis ( nuo 6 iki 15 žmonių),
5. grupėmis su autobusu (nuo 16 iki 40 ir daugiau žmonių);
pagal gaunamas pajamas:
1. pajamų negaunantys, tėvų (ar valstybės) išlaikomi,
2. uždirbantieji minimumą (iki 1200 litų per mėn. vienam dirbančiajam asmeniui),
3. vidurinės klasės atstovai (nuo 1500 iki 2500 litų per mėn. vienam dirbančiajam asmeniui),
4. aukštesnes pajamas gaunantieji (nuo 2600 iki 3500 litų per mėn. vienam dirbančiajam
asmeniui),
5. pasiturintieji (virš 3600 litų per mėn. vienam dirbančiajam asmeniu);
pagal atvykimo priežastį:
1. ramiai pailsėti,
2. pramogauti,
3. atšvęsti,
4. sužinoti, pamatyti ir pažinti,
5. patirti ir pajausti.
Toks lankytojų vertinimas leidžia suprasti atvykstančiojo lankytojų srauto sudėtingumą ir tiksliai
išskirti tą saugomos teritorijos lankytoją, kuris yra ypač laukiamas saugomoje teritorijoje, o kurio
veiklas ir galimybes reikia apriboti ar drausti. Laukiamas (tikslinis) turistinių teritorijų lankytojas
įvairiomis rinkodaros priemonėmis privalo būti kviečiamas atvykti.
Kokie yra saugomų teritorijų lankytojų bruožai, savybės?
Vertinant užsienio, t. y. Baltijos regiono, saugomų teritorijų turistų bruožus išskiriami šie
pagrindiniai kelionių motyvai: pažintis su gamta (žavėjimasis kraštovaizdžiu, paukščių, gyvūnų
stebėjimas ir pan.), socialinis vertinimas (galimybė ilsėtis su šeima, ar netgi vienam), asmeninių
įgūdžių tobulinimas, patirties kaupimas (mokytis naujų dalykų gamtoje, išmėginti naujas pramogas
ar veiklas – buriavimas, nardymas, skraidymas parasparniais ir pan.) ir fiziniai poreikiai (galimybė
pabūti gryname ore).
Aišku, kad pabrėžti kiekvienos saugomos teritorijos ypatumus ir išskirti skirtingas galimybes
rinkoje, reikia detaliau ištirti lankytojų srautą, nes tik tuomet galima pasiūlyti paslaugas, kurios
tenkintų turisto poreikius, atitiktų galimybes ir būtų naudingos vietovės gamtai bei paslaugų
teikėjams. Todėl kitame skyriuje pateikti esminiai principai, kodėl ir kaip turėtų būti skaičiuojami
saugomų teritorijų lankytojų srautai.
Ekspertine patirtimi, daugumą tikslinių lankytojų saugomose teritorijose Lietuvoje sudaro kelių
tikslinių grupių atstovai:
7. Gamtinio turizmo mėgėjai
8. Šeimyninių renginių, švenčių, jubiliejų dalyviai vietiniai turistai.
9. Ekskursijų, edukacinių programų mėgėjai.
10. Jaunimo iškylų mėgėjai.
11. Gamtinių, kultūrinių renginių mėgėjai.
12. Ekstremalaus (išskirtinio) turizmo mėgėjai, fanai.
Pirmajai tikslinei grupei (gamtinio turizmo mėgėjams) priklauso reguliariai atostogų metu,
savaitgaliais ar esant galimybei saugomas teritorijas lankantys turistai ir lankytojai, kurie jau yra
buvę ir žino saugomos teritorijos naudą ir vertę. Dažnai tokie lankytojai mėgsta stovyklauti su
šeimomis ar grupėmis, kartais atsiveža mažus vaikus ar senyvus tėvus. Jų pajamos yra vidutinio ar
aukštesnio dydžio, tačiau išleisti pinigų brangioms pramogoms neketinantys. Tokiems turistams yra
svarbi informacija apie lankomą teritoriją, kartais jiems patraukli gido paslauga, jiems įdomus
paukščių, gyvūnų, gamtos ir aplinkos stebėjimas. Nemažiau nei informacija šiems turistams svarbi ir
viešoji turistinė infrastruktūra, kuri užtikrina galimybę ne tik apsistoti, bet ir judėti – automobiliu,
dviračiu, baidare ir pan. Šios grupės turistai turėtų būti labiausiai laukiami saugomose teritorijose.
Antros tikslinės grupės turistai yra šeimyninių švenčių, jubiliejų dalyviai ir organizatoriai. Tai viena
populiariausių, tačiau saugomai teritorijai ne pati naudingiausia vietinių turistų dalis, kuri didžiąją
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dalį pajamų duoda apgyvendinimo paslaugų teikėjams, tačiau yra minimaliai naudinga gamtinei ir
kultūrinei aplinkai. Tokie turistai dažniausiai perka maitinimo ir apgyvendinimo paslaugą, už ją
moka tik paslaugos teikėjui, ir menkai domisi aplinka be saugoma teritorija, jos vertybėmis,
teikiamomis galimybėmis ir pan. Jie atvyksta didelėmis grupėmis, dažnai triukšmauja daugiau nei
leistina, nesirūpina tuo, ką palieka po savęs. Šie lankytojai dažnai sugadina bendrą turistų įvaizdį,
nors iš tiesų jų išlaidos yra didelė paskata vietiniams paslaugų teikėjams, o ypač kaimo turizmo
sodybų savininkams, muzikantams ir pan.
Trečiai tikslinei grupei priklauso ekskursijų mėgėjai, kurie dažnai užsuka pirmąkart, nes vyksta
pakeliui, tačiau tai nėra aksioma, nes yra atvykstamojo (užsienio) turizmo mėgėjų lankyti saugomas
teritorijas grupėmis, su autobusu. Pirmieji mėgsta aplankyti žinomiausius objektus (aukščiausia
kalva, ilgiausias ežeras, seniausia medinė sodyba ir pan.), tačiau tokie vietiniai lankytojai dažniausiai
būna moksleiviai. Šios lankytojų grupės aktyvumas turi turėti realizacijos galimybes. Jiems reikia
žaidimų aikštelių, didesnių automobilių sustojimo vietų, keleto WC, šiukšlių konteinerių ir pan.
Minėtos grupės lankytojai kartais atvažiuoja ir ilgesniam laikui, jei yra organizuojama stovykla,
tačiau jų išlaidos yra nedidelės. Kita vertus šie lankytojai yra pagrindiniai edukacinių programų
dalyviai, todėl, jei saugoma teritorija organizuoja minėtas programas, tai ši lankytojų grupė yra labai
svarbi. Tuo tarpu antrieji, Lietuvoje tai dažniausiai užsieniečiai, mėgsta atvykti į saugomą teritoriją ir
praleisti čia keletą dienų aktyviai poilsiaudami – keliaudami pėsčiomis, baidarėmis ar dviračiais.
Tokiems turistams svarbi priežastis atvykti yra užtikrinta galimybė apsigyventi vienoje sodyboje (ar
greta esančiose keliose sodybose), svečių namuose ar motelyje, gauti informaciją apie teritoriją
užsienio kalba, pamatyti ne tik kraštovaizdį bet ir tradicijas ar papročius. Tai aukštesnes pajamas
gaunantieji turistai (vokiečiai, čekai ir pan.), nes turistas visuomet išleidžia daugiau nei vietinis
gyventojas. Tokie turistai yra patrauklūs daugumoje Europos šalių, tačiau mūsų saugomos teritorijos
dar nėra pilnai žinomos ar pasiruošusios priimti tokius turistus.
Ketvirtoji saugomų teritorijų lankytojų tikslinė grupė yra saugomų teritorijų lankytojai, kurie
atvyksta iškylauti. Dažniausiai tai jaunimas, atvykstantys savaitgaliais, kurie priklausomai nuo jų
gaunamų pajamų renkasi apgyvendinimo paslaugas ir kartais nakvoja stovyklavietėse, o kartais
kaimo turizmo sodybose. Dažnai jiems reikia preteksto atvykti į saugomą teritoriją, t. y. žinoti, kad
yra galimybė plaukti baidare, važiuoti dviračiu ar automobiliu pagal nustatytą maršrutą ar lankyti
keletą objektų. Tačiau kita supanti aplinka rūpi mažiausiai. Jų išlaidos išvykose yra ribotos dėl ribotų
finansinių galimybių, tačiau jie yra azartiški ir už tam tikrą pramogą, gali išleisti daugiau nei leidžia
jų galimybės. Paprastai tokie lankytojai atvyksta kartą ar dukart per sezoną. Šios tikslinės grupės
lankytojai dažniausiai daro didžiausią žalą saugomai teritorijai, nes palieka gausų kiekį šiukšlių, ne
visuomet apsistoja leistinose vietose, triukšmauja ir kivirčijasi su vietiniais gyventojais, todėl palieka
neigiamą prisiminimą.
Penktai tikslinei grupei priklauso saugomose teritorijose organizuojamų renginių, masinių švenčių
dalyviai, gerbiantys vietos papročius, tradicijas, atvykstantys dažniausiai tik į renginį, arba tik
organizuojamos šventės metu. Šios grupės lankytojai atvyksta dėl noro patirti įspūdį, todėl ypač
svarbi yra paties renginio kokybė, nes tik tada minėtas lankytojas taps nuolatiniu ar reguliariuoju
lankytoju. Dažniausiai šios grupės lankytojai yra vietiniai turistai, tačiau jei organizuojamas
nacionalinis ar tarptautinis renginys ir jau yra nusipelnęs dėmesio, jis pritraukia ir atvykstamojo
turizmo atstovus. Lankytojų išlaidos labai priklauso nuo renginio, tačiau dažniausiai šie renginiai yra
nemokami, arba renkamas tik simbolinis mokestis, todėl finansiniu aspektu ši turistų grupė nėra
labai reikšminga. Tuo tarpu socialiniu, edukologiniu aspektu tai yra vieni labiausiai reikšmingų
saugomų teritorijų renginių, kurie yra ypač svarbūs vietiniams gyventojams ir tik dalinai
atvykstantiems lankytojams. Kita vertus ne visuomet tokie renginiai atitinka saugomos teritorijos
specifiką, tačiau reikia siekti, kad jei masinis renginys organizuojamas saugomoje teritorijoje, tai jos
pagrindiniais šeimininkais būtų saugomų teritorijų tarnybos specialistai, kurie jaustųsi teritorijos
šeimininkais, o atvykę lankytojai jaustųsi jų svečiais. Neabejotinai šios grupės turistai padaro
daugiausiai žalos saugomai teritorijai aplinkosauginiu požiūriu, tačiau reikia įvertinti, kad dalis jų
vėliau grįžta kaip kitų tikslinių grupių nariai ir todėl jų svarba saugomoms teritorijoms yra labai
didelė.
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Šeštai tikslinei grupei priklauso pramoginio turizmo atstovai. Tokie turistai vyksta į saugomą
teritoriją dėl pramogos – dėl medžioklės, dėl kelionės oro balionu, ar sklandytuvu. Tai buriuotojai,
nardytojai, parasparnių mėgėjai, patyrę baidarininkai ar kanojininkai ir t.t. Šie turistai dažnai nekelia
ypatingų reikalavimų kitoms paslaugoms, tačiau „pramoginės“ paslaugos, arba susijusių paslaugų
kokybė privalo būti užtikrinta, kaip pvz.: jei lyja, būtina užtikrinti galimybę sušilti ar naudotis
pirtimi. Jei lankytojams reikalingos specialios gamtos sąlygos (vėjas, vanduo ir pan.), tai informacija
apie tai turi būti tiksli, aiški, suprantama ir greitai pasiekiama. Dažnai tokias veiklas stipriai remia
privataus verslo atstovai, asociacijos ir pan. Šie turistai būna tiek periodiniai, tiek vienąkart
atvykstantys ir jų išlaidos bei kelionės trukmė tiesiogiai priklauso nuo pramogos rūšies ir pramogų
galimybių. Tokie turistai dar nėra dažni Lietuvoje, nors yra gamtinės galimybės, tačiau dažniausiai
trūksta privačios iniciatyvos ir informacijos.

2.2. LANKYTOJŲ SRAUTŲ VERTINIMAS
2.2.1. KODĖL REIKIA SKAIČIUOTI SAUGOMŲ TERITORIJŲ LANKYTOJUS?
Visuomet mokslinių tyrimų, o ypač anketinių, tikslingumą riboja finansinės galimybės ir motyvacijos
trūkumas. Studijos rengėjų vertinimu, padidinti ekonominius resursus galima tik tada, kai yra stipri
tokių tyrimų motyvacija. Tačiau kai tokios motyvacijos nėra ir lankytojų srautų tyrimai saugomose
teritorijose nėra atliekami, tai planavimo procesas yra grindžiamas ne realiais rodikliais (lankytojų
srautai, jų poreikių vertinimas, galimybių analizė ir pan.), o pavienių, dažniausiai gamtos apsaugos
specialistų, patirtimi ir ekspertiniu vertinimu. Toks požiūris turėtų būti keičiamas, nes ne gamtinio
turizmo specialistai Europoje motyvuoja tyrimų tikslingumą labai įvairiapusiais kriterijais.
2007 metais atlikto Interreg finansuoto projekto rezultatas buvo įvairūs lankytojų tyrimai
saugomose teritorijose. Projekto ataskaitoje „Lankytojų monitoringas saugomose teritorijose” (angl.
Visitor monitoring in nature areas) yra pateikiama informacija apie lankytojus svarbą. Europos ir
ypač Baltijos ir Šiaurės šalių specialistai teigia, kad turistų srautų skaičiavimas, tyrimai ir pastovus
monitoringas saugomose teritorijose yra labai svarbūs, nes
• Turistinių paslaugų vadyba saugomose teritorijose priklauso nuo žinių ir informacijos
patikimumo. Kuo geresnė vertinamos informacijos kokybė, tuo didesnės galimybės
kokybiškai paslaugų vadybai saugomose teritorijose. Efektyvūs bei harmonizuoti
monitoringo metodai bei pritaikymai praktikoje gali pagelbėti efektyviam lankytojų srautų
organizavimui, vietovių administravimui. Taigi, informacija apie teritoriją – nuo lankytojų iki
gamtos – yra svarbi, nes saugomos teritorijos lankymas visuomet turi politinį, ekonominį,
socialinį bei ekologinį poveikį. Pvz., žinios apie apsilankymus ir lankytojus gali būti
naudojamos skatinant, nukreipiant ar reguliuojant lankytojų srautus teritorijoje. Informaciją
apie lankytojų pomėgius derinant ją su specialistų turimomis žiniomis apie gamtines
vietoves, įgalina skirtingų vietovių paslaugų plėtojimą, pritaikant ją įvairiems poreikiams.
• Norint priimti efektyvų ir pagrįstą sprendimą specialistai privalo žinoti, kodėl
lankytojai pasirinko tam tikrą vietovę, ir kuo ši vietovė yra patraukli. Kaip vietovės
lankymas atsiliepia jos patrauklumui? Kokie yra lankytojų ir turistų lūkesčiai vertinant
traukos vietų kokybę ir kiekybę, naujų patirčių galimybes, paslaugas bei jų ir lankytojų
lūkesčių atitikimą? Kokiu būdu gamtinė vietovė galėtų būti labiausiai naudinga asmenybėms
ir visuomenei?
• Duomenys apie lankytojus yra naudingi vertinant ir sprendžiant konfliktines situacijas.
Konfliktai gali kilti tarp skirtingų rekreacinių teritorijos panaudos būdų, arba tarp
rekreacinės ir kitokios žemės panaudos būdų, kaip pvz. konservacinė ir pan.
• Siekiant suteikti kokybiškas pažintinio turizmo paslaugas vietovės specialistai privalo
pažinti savo klientus, t. y. turistus ir lankytojus. Saugomų teritorijų specialistai bent jau turi
žinoti kiek lankytojų naudojasi vietove, kada ir kokiose veiklose jie dalyvauja. Tai leidžia
subalansuoti poilsio paklausą bei pasiūlą, susieti ją su esamais ištekliais ir paslaugomis, bei
sukuria galimybę teikti tokias paslaugas, kokių lankytojai pageidauja.
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Turėdami pastoviai atnaujinamą informaciją apie lankytojus, saugomų teritorijų specialistai
gali suprasti pokyčius bei tendencijas pažintinio turizmo vystymo srityje. Pasiruošimas
būsimiems pokyčiams yra natūralus vietovės panaudojimo planavimo atskaitos taškas.
Duomenys apie lankytojus skatina darnų saugomų teritorijų rekreacinių vietovių
vystymąsi. Apsilankymų skaičiaus, jų geografinio pasiskirstymo, lankytojų tipų
identifikavimas yra ypač svarbus aspektas skatinant darnų turizmą – patikimi duomenys
apie apsilankymų skaičių, įvairūs rodikliai apibūdinantys lankytojus yra baziniai duomenys,
numatant ekologinę, socialinę ir ekonominę saugomų teritorijų galimybių įtaką vietovei.
Paprastai užsienio praktikoje pagrindiniai duomenys, nusakantys poveikį gamtiniam bei
kultūriniam turizmui yra apskaičiuojami nustatant lankytojų ir vietovės proporcijas: pvz.,
šiukšlių kiekis, malkų poreikis, erozija ir pan.
Atsakingi specialistai turi žinoti, kiek efektyvus yra pasirinktas turizmo mastas
nukreipiant ir reguliuojant vietovės panaudos būdus ir kaip lankytojai reaguoja į
tokią paslaugų ir išteklių vadybą. Siekiant apsaugoti pažeidžiamus gamtos išteklius ir
vertinant jų išskirtinumą (fauną ir florą), kultūrinį palikimą, ar naudotinus privalumus (pvz.,
tylą, specifinę patirtį ir pan.) gali būti įdiegtos tam tikros turizmo priemonės (takų
atidarymas arba uždarymas, automobilių aikštelių kūrimas, informacija ir t.t.)
Lankytojų apklausa yra vienas iš būdų vykdant taip vadinamą turizmo planavimą,
pritraukiant paslaugų vartotojus. Apklausos metu lankytojai gali atskleisti savo norus bei
požiūrį į turizmo planavimo procesą, taip įnešant savo indėlį į vietovės pažintinio turizmo
vystymą.
Patiems lankytojams reikia informacijos apie naudojimąsi vietove. Bendravimas su
lankytojais tai dvipusė gatvė, kurioje informacija, gauta iš vienų lankytojų yra dalinama
kitiems. Dar daugiau – Šiaurės ir Baltijos šalyse daugumą turistų sudaro vietiniai gyventojai,
t. y. šios žemės savininkai. Yra absoliučiai teisinga nuostata, jog reikia žemės savininkams ir
naudotojams pateikti informaciją apie jų žemės panaudos galimybes, privalumus ir
trūkumus.
Aukštos kokybės rekreacinė ir poilsinė aplinka naudinga turizmo industrijai. Jei
turizmo industrijos tikslas yra iki tam tikros ribos didinti lankytojų skaičių vietovėje, tuomet
svarbu fiksuoti kokį poveikį rekreaciniai aplinkai turės toks didėjimas. Informacija apie
apsilankymų kiekio bei tipo pokyčius suteikia svarbių duomenų vertinant tokius poveikius.
Norint priimti sprendimus regioniniame, nacionaliniame, tarptautiniame lygmenyse,
administracijoms, politikams bei nevyriausybinėms organizacijoms reikia
informacijos. Lankytojų srauto monitoringas nėra tik paslaugų ir išteklių vadybos įrankis, jis
taip pat įgalina strategiškai vertinti lankytojų srautus – kas jie, ką jie veikia, ko jie nori – bei
perduoti šią informaciją politikams, kitoms atsakingoms institucijoms regioniniame,
nacionaliniame, tarptautiniame lygmenyse. Tai įgalina darnaus turizmo vystymą bei stiprina
vietinį vystymąsi. Rekreacinių paslaugų, pažintinių takų, rekreacinių vietovių, tarnaujančių
visai šaliai ir visiems jos visuomenės segmentams, užtikrinta paslaugų pasiūla yra
pagrindinis aktyvaus poilsio gamtoje politikos tikslas. Turistinės paslaugos, turistinės trasos,
rekreacinės vietovės – sudaro rekreacinių vietovių sistemas, kurių sisteminis vystymas šalies
mastu reikalauja išsamios saugomų teritorijų paslaugų panaudos, bei jų vartotojų duomenų
bazės.

Lankytojų srautų skaičiavimo metodai ir būdai
Reguliari lankytojų apskaita suteikia galimybę sukaupti duomenis apie kiekvienos saugomos
teritorijos panaudos mastą (t. y. lankytojų ar lankymų skaičių), bei šių apsilankymų laiko, trukmės ir
geografinį pasiskirstymus. Priklausomai nuo vietovės tokia informacija gali būti naudojama
vertinant valandos, dienos, savaitės, mėnesio metų ar eilės metų duomenis. Kita vertus, tokia
informacija leistų įvertinti lankytojų srauto poreikius ir galimybes.
Lankytojų apskaita gali būti vykdoma įvairiais metodais:
1. Netiesioginiai metodai:
• Naudojimosi ženklai: išminti takai, nudėvėta žemė, pažeista augmenija;
• Apgyvendinimo kabinų svečių knygos, įrašai į trasų knygas, ir kiti saviregistracijos
metodai;
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Medžioklės, žūklės licencijos, leidimai, parkavimosi bei įvažiavimo mokesčiai,
statistika ir kiti dokumentai;
• Kitų agentūrų ar įmonių informacija.
2. Tiesioginiai metodai:
• Darbuotojų lauke atliekamas tiesioginis stebėjimas;
• Stebėjimas iš oro.
3. Automatiniai metodai, naudojant mechaninius bei elektroninius skaičiuotuvus:
• Automobilių ar asmenų skaičiuotuvai;
• Elektroniniai skaičiuotuvai, naudojant kartu su skaitmeninėmis ar video kameromis.
•

Saugomos teritorijos ar kitos vietovės lankytojų skaičiavimas bei jų apklausa dažnai reikalauja
daugiau pastangų nei paprastai. Komplikuojantys faktoriai – lankymo struktūra (laikas, vieta, veiklos
ir t.t.), bei pasiekiamumo, geografiniai, kiti gamtinių sąlygų skirtumai tarp pačių vietovių. Siekiant
susidoroti su šiomis duomenų rinkimo problemomis buvo sukurta visa eilė alternatyvių metodų,
tokių kaip:
• mechaniniai ir elektroniniai skaičiavimo įtaisai,
• vizualus stebėjimas,
• lankytojų saviregistracija,
• asmeniniai pokalbiai,
• apklausos,
• stebėjimas filmuojant ar naudojant video apžvalgą,
• netiesioginės priemonės (pvz., aplinkosauginis poveikis, automobilių skaičius,
vandens/malkų naudojimas ir t.t.)
Kitų šalių saugomų teritorijų lankytojų tyrimų pavyzdžiai pateikiami 5 priede.
Naudojimosi informacija apie lankytojus pavyzdžiai
Danija. Gl. Kjogegaard miško vietovėje surinkta informacija apie lankytojus paskatino uždaryti
keletą trasų, įsteigiant naujas. Bendresne prasme poilsinių apsilankymų stebėjimo valstybiniuose
miškuose rezultatai suteikė pagrindą finansavimo vietose skyrimui iš Danijos miškų ir gamtos
agentūros būstinės.
Estija. Kiidjarve–Taevaskoja rekreacinėje vietovėje remiantis lankytojų apklausomis planuojamos
keletas naujovių: 1) prie labiausiai lankomų objektų planuojami takai žmonėms su specialiais
poreikiais, 2) tam, kad pakelti paslaugų vietovėje lygį bus skatinamas bendradarbiavimas su verslo
struktūromis, 3) gerinamos sanitarinės higieninės aplinkos sąlygos, 4) buvo įsteigta prižiūrėtojo
pareigybė – šiukšlintojams drausminti, situacijai vietovėje stebėti.
Suomija. Viena pirmųjų lankytojų apklausų Suomijoje buvo vykdoma Koli nacionaliniame parke
1993 m. jos tikslas buvo pagerinti paslaugų vystymo ir plėtros parke procesą. Vienas iš klausimų
buvo transporto organizavimo vertinimas. Daugiau nei pusė apklaustųjų pritarė automobilių
transporto judėjimo draudimui į kalvos viršūnę, pirmenybę teikdami keltuvui, kuris po kelių metų ir
buvo pastatytas.
Kitu atveju, Kasivarsi tyrlaukių vietovėje šiaurės vakarų Laplandijoje lankytojų apklausos rezultatai
tapo pagrindine duomenų baze bendruomenės dalyvavimo planavimo procese. Apklausos rezultatai
buvo pateikti vykdomųjų institucijų bei visuomenės susirinkimuose visoms suinteresuotosioms
pusėms grafiniu bei žemėlapių pavidalu. Po to vyko diskusijos tiek apie pačią informaciją, tiek jos
poveikį ateityje planuojamiems projektams. Įkuriant panaudojimo turizmui (rekreacines) zonas
buvo pasinaudota ir žiniomis apie konfliktus tarp įvairių lankytojų tipų bei žinomais lankytojų srautų
dydžiais.
Norvegija. Tiriamojo projekto „Gamtinis turizmas ir gamtinių išteklių vadyba“, atlikto ankstyvaisiais
1990 m, keletas projekto dalių apėmė ir lankytojų apklausas. Pvz., Stabbursdalen nacionaliniame
parke lankytojų studija kartu su darbu vietoje tapo pagrindiniu elementu vertinant vadybos plano
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įdiegimo parke perspektyvas. O populiariame Sjodalen slėnyje lankytojų studija buvo labai svarbi
įvertinant laukinio (nemokamo) stovyklavimo šalikelėse (namukai ant ratų) reguliavimo principus.
Švedija. Pietinio Jamtlando kalnų vietovėje apklausos duomenys apie rekreacinį konfliktą (t. y.
nesantaika tarp sniego motociklininkų ir slidininkų) leido regiono administracijai atlikti trasų
atskyrimą. Informacija apie pageidaujamų trasų pobūdį buvo perduota, ir sėkmingai panaudota,
vietinėms ir nacionalinėms sniego motociklininkų bei slidininkų organizacijoms. Fulufjallet
nacionalinio parko kūrimo procese duomenys apie lankytojus buvo naudojami vadybos planų,
apimančių ir informavimo struktūrą, kūrimo metu.

2.2.2. LANKYTOJŲ SRAUTŲ SKAIČIAVIMAI LIETUVOJE
Lietuvoje saugomose teritorijose lankytojų srautai yra skaičiuojami labai vangiai. Nėra kaupiami
duomenys apie lankytojų srautus nei pavienėse saugomose teritorijose, nei sistemiškai visose.
Dauguma duomenų yra seni ir sunkiai naudotini, tačiau lankytojų srautų kitimo tendencija išlieka (8
pav.), vertinant kad žmonių mobilumas ir galimybės keliauti didėja. Kita vertus ryškus sezoniškumas
skaičiuojant lankytojų srautus išlieka iki šių dienų, nes dažniausiai saugomose teritorijose lankosi
turistai mėgstantys praleisti laiką gryname ore, ir tuomet oro sąlygos stipriai įtakoja jų galimybes.

8 pav. Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų srauto kitimas 1994–2002m.

Rengiant šia studiją, nebuvo numatyta atlikti anketinius tyrimus tam, kad suskaičiuoti turistų
srautus saugomose teritorijose, bet studijos rengėjai apklausė saugomų teritorijų specialistus
norėdami įvertinti saugomų teritorijų lankytojų srautus prie lankomų objektų, ar apsilankiusių
lankytojų centruose, gavusių saugomų teritorijų specialistų teikiamas paslaugas. Tiksliausiai
duomenis pateikė rezervatų administracijų specialistai. 2008 metais Čepkelių valstybiniame
rezervate apsilankė apie 7500 lankytojų, o Kamanų – 8200 lankytojų, mažiausias skaičius lankytojų
apsilankė Viešvilės rezervate – 900, tuo tarpu duomenų apie Žuvinto rezervatą duomenų nepavyko
gauti. Šį skaičių sudaro visi lankytojų centruose aptarnauti lankytojai, pasinaudoję gidų, pažintinių
ekskursijų paslaugomis, konferencijų ar seminarų dalyviai bei mokomaisiais tikslais lankytis atvykę
lankytojai.
Lankytojų srautai pažintiniuose takuose
Vykdant JTVP/PAF finansuojamą projektą “Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse”, VšĮ
“Gamtos paveldo fondo” iniciatyva lankytojų apskaita, naudojant apskaitos prietaisus, pradėta
vykdyti ir Lietuvoje. Apskaitos prietaisais monitoringas atliekamas nuo 2008 metų, tačiau jau galima
analizuoti rezultatus šiose saugomų teritorijų vietose:
•
Čepkelių rezervato mokomajame take,
•
Žuvinto rezervato pažintiniame take Buktos miške,
•
Žuvinto rezervato mokomajame take prie direkcijos.
Dviejų prietaisų įrengtų Labanoro RP duomenys nebus analizuojami, nes dėl techninių kliūčių jie
veikė nesėkmingai.
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Lankytojų apskaitos prietaisų rezultatai yra tiksliausi iš Čepkelių rezervato ir Žuvinto rezervato
Buktos tako. Čepkelių rezervato duomenų patikimumas nekelia abejonių, kadangi apskaitos
prietaisas buvo perkeltas į tą tako atkarpą, kuria visi lankytojai praeina link pelkės. Detalios analizės
metu nerasta ir neaiškios prigimties paklaidų. 2008–2009 m. Buktos take surinkti lankytojų
apskaitos duomenys yra naudotini ir gana tikslūs. Tikėtina, kad lankytojų srautas yra kiek didesnis
nei rodo apskaita, nes tako vieta, kurioje įrengtas apskaitos prietaisas yra pakankamai plati dviems
žmonėms greta praeiti. Tokiais atvejais jie apskaitomi kaip vienas.
Apskaitos rezultatai (9 pav.) dar kartą patvirtina, kad didžiausias lankytojų srautas saugomose
teritorijose susidaro savaitgaliais. Paveikslėlyje pateikiami santykiniai 2008 m. liepos mėn.–2009 m.
rugsėjo mėn. rodikliai (laikotarpio vidurkiai), kurie tiksliai iliustruoja kaip dinamiškai keičiasi
lankytojų srautas Čepkelių rezervate. Šeštadienio lankytojų srautas atitinka darbo dienomis
atvykstančių lankytojų srauto dydį, o lyginant savaitės lankytojų skaičių su savaitgalio (nuo
penktadienio iki sekmadienio) yra pastebima kad savaitgaliais Čepkelių rezervate apsilanko dukart
daugiau turistų nei darbo dienomis.

9 pav. Lankytojų srauto dinamika savaitės bėgyje, Čepkelių rezervate, 2009

Lankytojų skaičiaus dinamika, glaudžiai siejasi su organizuojamais renginiais, kaip pavyzdžiui
lankytojų skaičiaus padidėjimas antradieniais ir kitomis darbo dienomis Žuvinto rezervate (10 pav.)
sietinas su šio biosferos rezervato darbuotojų rengiamomis mokinių edukacinėmis ekskursijomis
(ekskursijos būdavo rengiamos ir kitomis dienomis, tačiau gal kiek dažniau antradieniais). 2009
metais, dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus, tokių ekskursijų Buktos girioje praktiškai nebuvo
rengiama. Todėl šis skaičius žymiai sumažino vidutinius rodiklius ir paveikslėlyje matomas ne toks
žymus skirtumas. Kita vertus Žuvinto rezervato lankytojų srauto dinamika rodo, kad atliekant
tinkamas veiklas galima sumažinti grėsmingą sezoniškumo poveikį saugomoms teritorijoms.
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10 pav. Lankytojų srauto dinamika savaitės bėgyje, Žuvinto rezervate, 2009

Įdomu įvertinti lankytojų srauto rodiklius ir pagal savaites (11 pav.), nes paveikslėlyje matomi liepos
mėn. pirmos savaitės (17-tos metų savaitės) ir spalio mėn. paskutinės (42-os metų savaitės)
duomenys iliustruoja, kad lankytojų srautą labiau nei oro sąlygos įtakoja metiniai renginiai.
Rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje (35, 36 savaitės) saugomų teritorijų lankymo populiarumas
krinta labai reikšmingai, nors kita vertus matyti, kad toks srautų netolygumas nėra išlyginamas
dirbtinai, t. y. organizuojant renginius ar edukacines programas. Kitas analogiškas pavyzdys yra
rugsėjo paskutinė, spalio pirmoji savaitės (39, 40), kai ryškiai matyti, kad lankytojams atvykti į
saugomas teritorijas tampa nebepatrauklu.

11 pav. Lankytojų srauto dinamika savaičių duomenimis, Čepkelių rezervate, 2009

Tikslesni lankytojų dinamikos rodikliai (pav.12) iliustruoja, kaip lankytojų srautas keičiasi metų
bėgyje, kur pastebimas ryškus lankytojų srauto padidėjimas pavasario ir vasaros sezono metu.
Tuo tarpu 2008 m. Čepkelių mokomajame take surinkti lankytojų apskaitos duomenys gali būti
naudojami labai rezervuotai, nes detali analizė parodė didelį skaičių klaidų, kurios atsirado dėl to,
kad dalis lankytojų eidavo žiedinio tako atkarpa iki pelkės pro apskaitos prietaisą ir atgal, tad
būdavo užfiksuojami du kartus, o dalis – ratu, tad būdavo užfiksuojami tik vieną kartą. Taip pat dalis
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užfiksuotų skaičių yra neaiškios prigimties ir galbūt susiję su lapijos judėjimu priešais sensorių ar kt.
nenustatytais faktoriais.

12 pav. Lankytojų srauto dinamika mėnesių duomenimis, Žuvinto rezervate Buktos take, 2009

Kadangi apskaitos prietaisų vertė yra santykinai aukšta, tai prietaisus laikyti toje pačioje vietoje
planuojama ne ilgiau kaip porą metų, nebent yra tikimasi ženklaus lankytojų srauto pokyčio. Tokiu
principu planuojama suskaičiuoti srautus ir kitose saugomose teritorijose.
Lankytojų srautai muziejuose
Remiantis Lietuvos saugomų teritorijų
direkcijų 2008 m. veiklos ataskaitose
pateiktais duomenimis, nacionaliniuose
parkuose lankytojų, 2008 m. apsilankiusių muziejuose ir ekspozicijose, buvo
nuo 1,5 tūkstančio (Kuršių nerijos
nacionaliniame parke) iki daugiau nei 28
tūkstančių
lankytojų
(Aukštaitijos
nacionaliniame parke) (13 pav.).
Regioniniuose parkuose muziejai yra tik 8
parkuose, kuriuose užregistruotas labai
įvairus lankytojų skaičius: nuo 100
(Dubysos RP) iki 26 tūkstančių
(Krekenavos RP). Tai rodo, kad muziejai
ir ekspozicijos nėra vienodai patrauklūs
saugomų teritorijų lankytojams.

13 pav. Lankytojų skaičius nacionalinių parkų
muziejuose ir ekspozicijose 2008 m.

Muziejų ir ekspozijų lankytojų dinamika
yra pakankamai tolygi. Pavyzdžiui,
lankytojų
skaičius
Aukštaitijos
nacionalinio
parko
bitininkystės
muziejuje 2004–2007 m. augo ir tik
2008 m. sumažėjo 1350 lankytojais ir
buvo panašus į 2006 m. srautą (14 pav.).
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija

34

14 pav. Lankytojų skaičius Aukštaitijos nacionalinio

Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionaliniuose
parko bitininkystės muziejuje 2004–2008 m.
parkuose daugiau lankytojų užregistruota muziejuose ir ekspozicijose, tačiau Dzūkijos ir Kuršių nerijos nacionaliniuose parkuose
daugiau lankytojų apsilanko lankytojų centruose nei muziejuose.
Lankytojų srautas ekskursijose
Ekskursijas veda beveik visose saugomose teritorijose direkcijų darbuotojai. 2008 m. daugiausia
ekskursijų (265) pravedė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir iš viso aptarnavo beveik 6
tūkstančius lankytojų. Įdomu pastebėti, kad Kurčių nerijos nacionalinio parko direkcija per 2008 m.
pravedė tik 20 ekskursijų, tiek kiek vidutiniškai praveda regioniniai parkai (15 pav.).

15 pav. Ekskursijų skaičius saugomose teritorijose2008 m.

Ekskursijų grupes vidutiniškai sudaro apie 30 žmonių, tačiau Aukštaitijos nacionalinio parko
pavyzdžiu lankytojų skaičius grupėje didėja: 2003 m. grupę vidutiniškai sudarydavo 29 žmonės, o
2008 m. – jau 35. Be to, ekskursijų skaičius taip pat didėja: 2005 m. jų buvo tik 29, o 2008 m. – 62.
Tačiau 2004 m. Aukštaitijos nacionaliniame parke buvo pravesta rekordiškai daug ekskursijų – net
120 ir aptarnauta beveik 3,5 tūkst. lankytojų (16 pav.).

16 pav. Žmonių ir grupių skaičius ekskursijose Aukštaitijos nacionaliniame parke 2003–2008 m.
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Apie 15% pravestų ekskursijų būna lankytojams iš užsienio. Pavyzdžiui, per 2008 metus Dzūkijos
nacionalinio parko lankytojų centrų darbuotojai pravedė 128 ekskursiją iš jų 18 ekskursijų užsienio
šalių turistams.
Lankytojų srauto struktūra
Lankytojų srautas analizuojamas Dzūkijos nacionalinio parko pavyzdžiu dėl gautų išsamių duomenų
bei geriausios atitikties bendroms tendencijoms.
Daugiausia lankytojų (1513) Dzūkijos nacionaliame parke apsilankė liepos mėnesį. Mokslo metų
pradžia ir pabaiga turi įtakos lietuvių lankytojų srautams. Birželio ir spalio mėnesiais daugiausia
atvyksta moksleivių grupių .Užsienio šalių lankytojai renkasi liepos ir rugpjūčio mėnesius (17 pav.).

17 pav. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centrų lankytojų skaičius 2008 m.

Įdomu pastebėti, kad daugiausia užsieniečių Lietuvos saugomose teritorijose atvyksta iš Vokietijos,
Lenkijos ir Švedijos. Dzūkijos nacionalinio parko pavyzdžiu 2008 m. saugomoje teritorijoje apsilankė
turistai net iš 31 užsienio šalies (18 pav.).
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18 pav. Dzūkijos nacionaliniame parke apsilankiusių užsieniečių skaičius pagal šalis 2008 m.

Išvados
1. Lankytojų srautų skaičiavimas įgauna vis didesnį populiarumą ne tik Europoje, bet ir
Lietuvoje, nes leidžia įvertinti tendencijas bei pagrįsti priimamus sprendimus kokybiško
pažintinio turizmo plėtroje. Srautų skaičiavimas leidžia tiksliais skaičiais pagrįsti saugomų
teritorijų populiarumą Lietuvoje, o naujai pradėta lankytojų apskaita, naudojant apskaitos
prietaisus, pagrindžia saugomų teritorijų svarbą turizmo sektoriuje.
2. Lankytojų srautai saugomose teritorijose yra dinamiški: labiausiai priklauso nuo oro sąlygų,
tačiau edukaciniai renginiai, pažintinio turizmo programos sėkmingai padidina lankytojų
srautą ir savaitės darbo dienomis bei ne sezono metu. Įdomu pabrėžti, kad paprastai turizmo
versle reikia įdėti daug investicijų, kad prailginti sezono ar lankymosi trukmę objekte, tuo
tarpu išanalizuoti pavyzdžiai iliustruoja kaip efektyviai neigiamo sezoniškumo efekto galima
išvengti vien papildomomis edukacinėmis programomis ir organizuotais renginiais.
3. Daugiausia lankytojų saugomose teritorijose apsilanko liepos mėnesį. Mokslo metų pradžia ir
pabaiga turi įtakos lietuvių lankytojų srautams. Birželio ir spalio mėnesiais daugiausia
atvyksta moksleivių grupių .Užsienio šalių lankytojai renkasi liepos ir rugpjūčio mėnesius.
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3. SAUGOMŲ TERITORIJŲ LANKYTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
ANALIZĖ
Saugomų teritorijų direkcijų šiuo metu lankytojams teikiamų paslaugų spektro analizė, funkcinių bei
ekonominių aspektų įvertinimas sudarys pagrindą ir pagrindimą konkrečių pasiūlymų šių paslaugų
optimizavimui ir įkainių nustatymo taisyklių parengimui.

3.1. INFORMACIJOS ŠALTINIAI IR DUOMENŲ RINKIMO METODIKA
Siekiant nustatyti ir įvertinti saugomų teritorijų lankytojų srautus, direkcijų teikiamas paslaugas, jų
įkainius, gaunamas pajamas už suteiktas paslaugas, kitų fizinių/juridinių asmenų teikiamas
paslaugas, gaunamą finansavimą iš valstybės biudžeto ir paramos fondų bei teisinį saugomų
teritorijų teikiamų mokamų paslaugų reglamentavimą ir pan., studijos rengėjai naudojo šiuos
informacijos šaltinius:
Antrinės informacijos šaltiniai:
o

Saugomų teritorijų direkcijų 2008 m. veiklos ataskaitos. Tikslas – nustatyti
teritorijų lankytojų srautus, išanalizuoti saugomų teritorijų direkcijų teikiamų
lankytojams spektrą bei jų įkainius, gaunamas pajamas už teikiamas paslaugas,
finansavimą iš valstybės biudžeto bei išanalizuoti kitų (fizinių/juridinių) asmenų
paslaugų pasiūlą.

o

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštai ir direktoriaus
įsakymai:
• Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas LR aplinkos
ministerijai (2009-07-15, Nr. V3-3.17-1200) „Dėl informacijos apie biudžetinių įstaigų
teikiamas mokamas paslaugas, už kurias neimama valstybės rinkliava“,
• Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas
(2008-08-11, Nr. V 284) „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų“,
• Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas LR aplinkos
ministerijai (2009-03-19, Nr. V3 2.8.-458) „Dėl biudžetinių įstaigų teisinio reglamentavimo“,
• Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas
(2009-01-16, Nr. V 04) „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų
įkainių patvirtinimo“.
Tikslas – išanalizuoti saugomų teritorijų direkcijų leistinų teikti mokamų paslaugų spektrą,
įkainių nustatymo tvarką, teisinį reglamentavimą.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2008 m. vasario 14 d. valstybinio audito
ataskaita Nr. VA-P-60-14-4 „Biudžetinių įstaigų teikiamos paslaugos įgyvendinant
specialiąsias programas“. Tikslas – įvertinti biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų
reglamentavimą ir administravimo procesą, nustatyti veiklos problemas ir trūkumus.

o

saugomų
paslaugų
nustatyti
teikiamų

Pirminės informacijos šaltinis: anketinė apklausa elektroniniu paštu, faksu ir telefonu.
Tiriama imtis: 36 LR saugomų teritorijų direkcijos, iš kurių 4 valstybinių rezervatų direkcijos, 4
valstybinių nacionalinių parkų direkcijos ir 28 valstybinių regioninių parkų direkcijos. Tiriama imtis
yra lygi visumai.
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Anketinės apklausos tikslas – išanalizuoti ir palyginti 2008 m. ir 2009 m. saugomų teritorijų direkcijų
teikiamas paslaugas, jų įkainius, gaunamas pajamas ir sąnaudas, kitų fizinių ir juridinių asmenų
teikiamas paslaugas, lankytojų srautus.
Anketų formos, 2009 m. rugpjūčio mėn. siųstos saugomų teritorijų direkcijoms, buvo trijų tipų:
išskiriant rezervatus, regioninius parkus bei nacionalinius parkus. Anketose buvo pateikiamos
lentelės su teikiamų paslaugų sąrašu, jas išskaidant į smulkius pogrupius, prašant nurodyti teikiamas
paslaugas, jų įkainius, gaunamas pajamas ir pan. Anketų pavyzdžiai pateikti studijos 3, 4, 5
prieduose.
Atsakymus iš 36 saugomų teritorijų direkcijų pateikė 29. Atsakymų nepateikė 1 rezervatas ir 6
regioniniai parkai. Todėl gautus duomenis galima laikyti reprezentatyviais.

3.2. SAUGOMOSE TERITORIJOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ LANKYTOJAMS
SPEKTRAS
Visų pirma, prieš analizuojant saugomų teritorijų lankytojams teikiamas paslaugas ir jų spektrą,
būtina apibrėžti tiek saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų, tiek paties lankytojo sąvokas.
Lankytojas – asmuo, kuris lankomoje vietovėje neapsistoja nakvynei ir kuris lankomoje vietovėje
išbuvo trumpiau negu vieną parą. Tuo tarpu turistas, priešingai nei lankytojas, yra 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.14
Skiriant lankytojus nuo kitų keliautojų, remiamasi trimis pagrindiniais kriterijais15:
1. keliaujama turėtų būti į vietovę, esančią už įprastinės aplinkos ribų, o tai leistų neįtraukti
keliones nedideliu atstumu vietos transportu arba važinėjimą į darbą ir atgal, t. y. daugiau ar
mažiau reguliarias keliones iš gyvenamosios vietos į darbo ar mokymosi vietą ir atgal į
gyvenamąją vietą;
2. buvimas lankomojoje vietovėje turėtų trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių; viršijus šį laikotarpį
lankytojas (statistikos atžvilgiu) taptų tos vietovės gyventoju;
3. pagrindinis lankymosi tikslas neturėtų būti veikla, už kurią toje lankomoje vietovėje mokama, o
tai leistų neįtraukti migracinį judėjimą darbo tikslais.
Direkcijų teikiama paslauga saugomų teritorijų lankytojams laikoma paslauga, kurią teikia
direkcijos darbuotojai saugomos teritorijos ribose lankytojams, atvykusiems į saugomą teritoriją
pažintiniais, rekreaciniais ar kitokiais tikslais.
Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų lankytojams spektras
Saugomų teritorijų direkcijų šiuo metu teikiamos paslaugos lankytojams, kurios gali būti mokamos,
yra šios16:
1. ekskursijos ar žygio vadovo (gido) paslaugos;
2. muziejinių ekspozicijų pristatymas;
3. pažintinių kelionių organizavimas, suteikiant direkcijos inventorių, kelionės vadovą ar laikiną
apgyvendinimą;
4. amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių ir kt.) paslaugos;
14

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507; 2003 Nr. IX-1211).
Komisijos Sprendimas dėl Tarybos direktyvos 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo
įgyvendinimo tvarkos (Oficialusis leidinys L 009 , 15/01/1999 p. 0023 – 0047).
16 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas (2008-08-11, Nr.
V 284) „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų
biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų“.
15
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5.
6.
7.
8.
9.

etnokultūros papročių, apeigų propagavimo paslaugos;
edukacinės paslaugos – teminių mokamųjų programų organizavimas;
informacinių leidinių platinimo paslaugos;
suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimo paslaugos;
saugomos teritorijos objektų lankymo bilietų platinimas.

Nemokamos paslaugos, teikiamos direkcijų saugomų teritorijų lankytojams, yra:
• renginių organizavimas visuomenei;
• informacijos suteikimas tiesiogiai (lankytojų centruose) ir netiesiogiai (telefonu, el. paštu,
faksu).
Vertinant, kiek saugomų teritorijų direkcijų teikia lankytojams tam tikras paslaugas, reiktų išskirti
tai, kad visos analizuojamos 36 direkcijos organizuoja renginius ir teikia ekskursijos vadovo (gido)
paslaugas (žr. 19 pav.). Informacinių leidinių 2009 m. neparengė ir neplatino tik 2 regioninių parkų
direkcijos. Pusė direkcijų organizuoja pažintines keliones, suteikiant kelionės vadovą, teikia
edukacines paslaugas – organizuoja temines mokamąsias pamokėles bei beveik 70 proc. direkcijų
aptarnauja lankytojus lankytojų centruose. Muziejines ekspozicijas lankytojams pristato 30 proc.
direkcijų, o saugomos teritorijos objektų lankymo bilietus parduoda 6 direkcijos (beveik 17 proc.).
Kitas paslaugas, tokias kaip rekreacijos įrangos nuomos, konferencijų salės nuomos, kiemo
(sąskrydžiams ir kitiems renginiams) nuomos, jojimo žirgais, vandens tiekimo paslaugos ir pan.,
2009 m. yra teikiamos net 25 proc. direkcijų, iš jų visi 4 nacionalinių parkų (žr. 6 priedą). Pažintinių
kelionių, suteikiant laikiną apgyvendinimą, organizavimo paslaugą teikia 3 direkcijos – Aukštaitijos
ir Dzūkijos nacionaliniai bei Žagarės regioninis parkai. Tie patys parkai teikia ir amatų mokymo
(žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių ir kt.) paslaugas.
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19 pav. Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamos paslaugos 2009 m.17
(nurodytas direkcijų, teikiančių paslaugą ar paslaugų grupę, skaičius)

Pagrindinės saugomų teritorijų direkcijų teikiamos paslaugos yra gido, renginių organizavimo ir
informacinių leidinių platinimo paslaugos. Tačiau šios ir kitos teikiamos paslaugos skirtingų
direkcijų veikloje turi skirtingą reikšmę laiko, žmogiškųjų ir finansinių išteklių atžvilgiu.
Kitų fizinių ir juridinių asmenų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams spektras
Daugiausia kiti fiziniai ir juridiniai asmenys (ne direkcijos) saugomų teritorijų lankytojams teikia
apgyvendinimo paslaugas, vandens transporto priemonių nuomos, dviračių nuomos bei kitas su
turizmu susijusias paslaugas (20 pav.).

20 pav. Kitų fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių saugomų teritorijų lankytojams paslaugas,
struktūra (%).18

Valstybinių rezervatų lankytojams teikiamos paslaugos
Valstybinių rezervatų teritorijose turizmo paslaugų fiziniai ir juridiniai asmenys (ne direkcijos)
neteikia. Šios paslaugos lankytojams yra teikiamos už rezervatų ribų, kadangi valstybinių rezervatų
teritorijose nėra vykdoma jokia ūkinė veikla ir yra stipriai apribotas žmonių lankymasis. Turizmo
paslaugas valstybinių rezervatų teritorijose teikia rezervatų direkcijos. Lankytojai, norėdami patekti
į šias teritorijas, privalo kreiptis į direkcijas ir gauti leidimus. Už rezervatų teritorijų ribų fizinių ir
juridinių asmenų (ne direkcijų) teikiamos paslaugos apima apgyvendinimo, maitinimo, informacijos
teikimo ir kt. paslaugas (pvz. Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas).
Nacionalinių parkų lankytojams teikiamos paslaugos
Nacionaliniuose parkuose fizinių ir juridinių asmenų (ne direkcijų) teikiamų turizmo paslaugų kiekis
yra sąlyginai nedidelis. Tuo tarpu teikiamų paslaugų pobūdis ir įvairovė panaši į regioninių parkų
siūlomas paslaugas. Pagal studijos rengėjų atliktos apklausos duomenis, daugiausiai nacionaliniuose
17
18

Sudaryta autorių
Sudaryta autorių
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parkuose yra įsikūrusių kaimo sodybų (72 vnt.). Pavyzdžiui, Aukštaitijos nacionaliniame parke yra
54 apgyvendinimo įstaigos, kuriose yra 1154 vietos. Iš jų 39 kaimo sodybos, 10 poilsio namų
(kuriuos sudaro poilsinės ir poilsio bazės), 1 turistinė bazė, 1 kempingas bei kitos įstaigos.
Aukštaitijos nacionalinio parko kaimo sodybos gali apgyvendinti 574 lankytojus, tai didesnis vietų
skaičius nei bet kurio kito nacionalinio ar regioninio parko kaimo sodybose.
Daugelis fizinių ir juridinių asmenų (ne direkcijų) nacionaliniuose parkuose, panašiai kaip ir
regioniniuose parkuose, užsiima valčių, baidarių ir vandens dviračių nuomos paslaugomis.
Įdomu pastebėti, kad saugomų teritorijų direkcijos teikia apgyvendinimo paslaugas, tik vadina jas
„pažintinių kelionių organizavimas, suteikiant laikiną apgyvendinimą“. Studijos rezultatai parodė,
kad tai yra apgyvendinimo paslauga, tačiau kadangi tokia veikla nėra tinkama valstybinei institucijai,
ji yra adaptuota prie leistinų teikti paslaugų apibrėžimo. Toliau studijoje ši paslauga vadinama
„apgyvendinimo paslauga“.
Regioninių parkų lankytojams teikiamos paslaugos
Regioninių parkų teritorijoje didžiąją dalį apgyvendinimo paslaugų sudaro kaimo turizmo sodybos
(129 vnt.) (21 pav.), kuriose lankytojai turi galimybę susipažinti su įvairiomis vietos regiono
veiklomis, kaip pavyzdžiui, Nemuno Deltos regioniniame parko teritorijoje įsikūrusioje kaimo
turizmo sodyboje „Pakalnės vingis“ lankytojams siūlomas kelionės senoviniais mediniais laivais
„Kurėnais“. Taip pat nemažai yra įsikūrusių stovyklaviečių, viešbučių bei poilsio namų. Nemuno
kilpų regioniniame parke yra didžiausias apgyvendinimui skirtų vietų skaičius, t. y. 1339 vietos. Į šį
skaičių įeina viešbučių ir motelių, kaimo turizmo sodybų bei kitų apgyvendinimo įstaigų, tokių kaip
malūnai, bendrabučiai ir pan. vietos. Tuo tarpu mažiausią apgyvendinimo įstaigų dalį regioniniuose
parkuose sudaro turistinės bazės (4 bazės). Mažiausiai apgyvendinimo vietų yra Sirvėtos
regioniniame parke – 43 vietos, esančios kaimo turizmo sodybose bei stovyklavietėse.

21 pav. Regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, fizinių ir juridinių asmenų (ne direkcijų) įsteigtų,
apgyvendinimo įstaigų kiekis 2008 metais.19

Regioniniuose parkuose daugelis fizinių ir juridinių asmenų (ne direkcijų) užsiima baidarių ir valčių
nuoma, teikia maitinimo paslaugas, gido paslaugas ar organizuoja etnografines pamokas.
Direkcijų teikiamų lankytojams paslaugų dalis bendrame saugomų teritorijų lankytojams
teikiamų paslaugų spektre

19
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Įvertinus saugomų teritorijų direkcijų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų teikiamų paslaugų
lankytojams spektrą, matyti tendencija, kad kuo daugiau saugomos teritorijos direkcija teikia
paslaugų lankytojams, tuo daugiau yra ir kitų fizinių bei juridinių asmenų, teikiančių paslaugas
lankytojams. Vis dėlto skirtingose saugomose teritorijose situacija, priklausomai nuo saugomos
teritorijos patrauklumo pažintiniam turizmui, direkcijos aktyvumo ir veiklos, tiesiogiai susijusios
būtent su lankytojais, yra skirtinga.
Direkcijų dalis bendrame saugomų teritorijų lankytojams teikiančių paslaugas teikėjų skaičiaus
kontekste yra palyginti maža: apgyvendinimo, maitinimo paslaugas ir dviračių, vandens transporto
priemonių bei kito inventoriaus nuomos paslaugas teikia ne direkcijos, o kiti fiziniai/juridiniai
asmenys. Edukacines paslaugas – temines mokomąsias pamokas, gido paslaugas, žygių, suteikiant
kelionės vadovą, organizavimo paslaugos bei etnokultūros papročių, amatų mokymo paslaugas
suteikia daugiausia saugomų teritorijų direkcijos, bet yra ir kitų teikėjų.
Jeigu, pavyzdžiui, Aukštaitijos nacionalinio parko direkciją laikytume kaip vieną paslaugų teikėją, tai
bendrame Aukštaitijos NP lankytojams teikiančių paslaugas teikėjų skaičiuje, Aukštaitijos
nacionalinio parko direkcija apgyvendinimo paslaugų pasiūloje užima 5 %, gido paslaugų apie 15 %,
žygių, suteikiant kelionės vadovą, organizavimo 50%, edukacinių paslaugų ir etnografinių papročių
bei apeigų organizavimo po 100% visų teikėjų dalies.

22 pav. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos ir kitų fizinių bei juridinių asmenų, teikiančių
saugomų teritorijų lankytojams paslaugas, dalis bendrame skaičiuje (%) 2009 m.20

Aukštaitijos nacionalinio parko atvejis geriausiai atspindi ir kitų saugomų teritorijų situaciją.
Žinoma, yra ir išimčių, kurios aptartos tolimesniuose šios studijos skyriuose.
Išvados
1. Pagrindinės saugomų teritorijų direkcijų teikiamos paslaugos yra gido, renginių
organizavimo ir informacinių leidinių platinimo paslaugos.
2. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys (ne direkcijos) saugomose teritorijose teikia gausų kiekį
paslaugų: apgyvendinimo, maitinimo, vandens transporto, dviračių ir kito inventoriaus
nuomos, ekskursijų ir žygių organizavimo ir kitas paslaugas.

20
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3. Valstybinių rezervatų teritorijose, turizmo paslaugų kiti fiziniai ir juridiniai asmenys
neteikia. Šios paslaugos lankytojams yra teikiamos už rezervatų ribų.
4. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys teikia daugiau apgyvendinimo, maitinimo paslaugas ir
dviračių, vandens transporto priemonių bei kito inventoriaus nuomos paslaugas, o direkcijų
didesnė dalis yra teikiant edukacines paslaugas – temines mokomąsias pamokas, gido, žygių,
suteikiant kelionės vadovą, organizavimo bei etnokultūros papročių, amatų mokymo
paslaugas.

3.3.

DIREKCIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ

Atskirų saugomų teritorijų direkcijos lankytojams teikia labai gausų kiekį paslaugų, kurių vienos yra
glaudžiai susijusios su aplinkosaugine veikla, ar siejasi su turizmu, kitos yra tradicinės (medienos
pardavimas, ekologinis švietimas ir pan.). Kiekviena saugomų teritorijų direkcijos specialistų
teikiama paslauga reikalauja jų darbo laiko sąnaudų, kvalifikacijos, žinių, o kartais specialių
technologijų ar įrangos. Kai kurios šių paslaugų yra teikiamos už nustatytą žyminį mokestį, kai
kurios atitinka rinkos kainas, kai kurios teikiamos nemokamai. Lankytojams teikiamų paslaugų
gausa ir kokybė dažnai apsprendžia ne tik saugomos teritorijos specialistų darbų apimtis ir
užimtumą, ne tik biudžeto lėšų poreikį, bet ir suformuoja nuomonę visuomenėje apie pačią saugomą
teritoriją ar apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos veiklos efektyvumą.
Šioje studijoje analizuojamos svarbiausios saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamos
paslaugų grupės: ekskursijų, pažintinių kelionių organizavimo, apgyvendinimo, informacijos teikimo
ir kitos paslaugos. Daugumą analogiškų paslaugų teikia atskiros saugomų teritorijų direkcijos, pvz.:
ekskursijų organizavimas suteikiant apgyvendinimą būdingas nacionaliniams parkams, rezervatų
lankymas yra leistinas tik su gidu ir pan. Taip pat studijoje analizuojamos kitos paslaugos tokios
kaip, apžvalgos aikštelių lankymas, amatų mokymas, edukacinės paslaugos, paslaugos, susijusios su
etnokultūra ir kulinarinio paveldo degustavimu, nakvynės paslaugos, stovyklavimo paslaugos, bei
išskirtinės paslaugos, būdingos tik atskiroms saugomų teritorijų direkcijoms. Šio skyriaus analizėje
yra vertinamas paslaugų pasiskirstymas atskiriems saugomų teritorijų tipams: rezervatams,
nacionaliniams ir regioniniams parkams, nes tik minėtų tipų saugomos teritorijos teikia paslaugas
lankytojams.
Valstybiniai
rezervatai

Nacionaliniai
parkai

Regioniniai
parkai

Ekskursijų, pažintinių kelionių
organizavimo paslaugos

Apgyvendinimo paslaugos

Informacijos teikimo paslaugos

Kitos paslaugos

23 pav. Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų vertinimo principai.21

21
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Reikia pabrėžti, kad studijoje analizuojami ir 2009 m. sausio mėn. 16 d. įsakymu (Nr. V04),
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtinti reguliavimo sričiai
priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų įkainiai, kuriais remiantis yra teikiamos
paslaugos lankytojams Lietuvos saugomose teritorijose. VSTT direktorės įsakymu patvirtinto
saugomų teritorijų direkcijų teikiamų lankytojams mokamų paslaugų sąrašo bei tų paslaugų įkainių
ribų realus laikymasis trumpai aptariamas 2 lentelėje. Paslaugų įkainiai patvirtinti šiuo įsakymu nėra
pakankamai detalūs analizei, todėl tolesnėse studijos dalyse jie yra tikslinami ir konkretinami.
2 lentelė. Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamos paslaugos ir jų įkainiai22

Eil.
Nr.
1.

Paslaugos pavadinimas, komentaras
Ekskursijos ar žygio vadovo (gido) paslaugos, muziejų ekspozicijų
pristatymas lietuvių kalba asmenų grupei 1 valandai

Nustatytas paslaugos
įkainis, litais
20–50

Saugomose teritorijose nėra bendrų reikalavimų ir nustatytų įkainių už gido paslaugas, todėl kiekvienos
saugomos teritorijos direkcija nustato savo įkainius. Vieni nustato kainas atsižvelgiant į grupės dalyvių skaičių
(skirsto grupes iki 10 žm., nuo 10 iki 15, nuo 15 ir daugiau, kiti skirsto grupes iki 20 žmonių ir daugiau, arba yra
nustatytas įkainis 1 asmeniui ir kaina priklauso nuo to kiek grupėje yra žmonių). Pavyzdžiui: Biržų regioninio
parko direkcija turi nustatytus įkainius 1 asmeniui lietuvių kalba – 2 Lt ir kaina grupei priklauso nuo žmonių
skaičiaus grupėje; Kamanų rezervate įkainiai už gido paslaugas nustatyti nepriklausomai kokia kalba yra
vedama ekskursija tačiau priklausomai nuo dalyvių skaičiaus: grupei iki 10 žmonių – 20 Lt, nuo 10 iki 15 žmonių
– 30 lt, nuo 15 iki 30 žmonių – 40 Lt, virš 30 žmonių – 60 Lt, todėl kainos už gido paslaugas diapazonas yra nuo 20
iki 60 Lt.; Nacionalinių parkų direkcijose kaina už gido paslaugą grupei žmonių yra 30–50 Lt.
Tačiau yra tokių parko direkcijų kaip: Anykščių, Dubysos, Sirvėtos, Pajūrio, kurios gido paslaugas lietuvių kalba
teikia nemokamai.

2.

Ekskursijos ar žygio vadovo (gido) paslaugos, muziejų ekspozicijų
pristatymas užsienio kalba asmenų grupei 1 valandai

30–80

Nacionalinių parkų direkcijose už gido paslaugas užsienio kalba įkainių ribos keičiasi nuo 40 Lt iki 50 Lt, tik
Dzūkijos nacionalinio parko direkcijoje šios paslaugos įkainis gerokai didesnis – 50–80 Lt. Kamanų rezervato
direkcija teikia mokamas gido paslaugas, tačiau nepriklauso nuo kalbos, o priklauso nuo žmonių skaičiaus.
Regioninių parkų direkcijų siūlomos kainos už gido paslaugas užsienio kalba grupei žmonių yra labai įvairios.
Aukščiausią įkainį turi nusistatęs Žagarės regioninis parkas – 80 Lt, žemiausią įkainį – 20 Lt turi tokie parkai kaip
Gražutės, Metelių, Tytuvėnų.
Tačiau yra tokių parko direkcijų, kaip Anykščių, Dubysos, Sirvėtos, Pajūrio, kurios gido paslaugas užsienio kalba
teikia nemokamai.
Muziejinių ekspozicijų pristatymas užsienio kalba asmenų grupei kainuoja 30–50 Lt nacionaliniuose parkuose,
regioniniuose parkuose tokia paslauga neteikiama arba teikiama nemokamai.

3.

Ekskursijos ar žygio vadovo (gido) paslaugos, muziejų ekspozicijų
pristatymas lietuvių kalba 1 asmeniui

1–10

Kamanų rezervate gido paslauga 1 asmeniui kainuoja 20 Lt. Nacionalinių parkų direkcijos (Kuršių nerijos,
Žemaitijos) neatskiria gido paslaugos grupei žmonių ar pavieniams asmenims ir kaina yra nustatyta kaip grupei
žmonių 30–40 Lt. Iš regioninių parkų direkcijų nustatytas įkainių ribas už gido paslaugą 1 asmeniui lietuvių kalba
atitinka tik Biržų, Dieveniškių, Gražutės, Krekenavos, Rambyno, Salantų, Veisiejų, Žagarės, kadangi jie neviršija
nustatyto 10 Lt įkainio. Kitų regioninių parkų direkcijos, kurios šią paslaugą teikia, ima tokį pat mokestį, kuris yra
nustatytas asmenų grupei.

4.

Ekskursijos ar žygio vadovo (gido) paslaugos, muziejų ekspozicijų
pristatymas užsienio kalba 1 asmeniui

1–20

Aukščiausias įkainis yra nustatytas Nemuno kilpų regioniniame parke – 50 Lt, šis įkainis yra nustatytas ir grupei
žmonių, kitų regioninių parkų direkcijų nustatyti įkainiai už konkrečią paslaugą neviršija VSTT 2009 m. įsakymų
nustatytų įkainių. Nacionalinių parkų situacija skiriasi. Aukštaitijos ir Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos
neteikia tokios paslaugos, tuo tarpų Kuršių nerijos ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos šią paslaugą teikia
už maksimalų įkainį, nustatytą grupei žmonių 40–50 Lt.

5.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, valtimis (kitomis
plaukimo priemonėmis) organizavimas suteikiant kelionės vadovą
ir Direkcijos turimą inventorių 1 asmeniui 1 valandai

40–80

Nacionalinių parkų ir rezervatų direkcijos neteikia šios paslaugos. Regioninių parkų direkcijos, kurios teikia šią
paslaugą, įkainių ribos yra nuo 40 iki 80 Lt

6.
22

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, valtimis (kitomis

5–50
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Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas, komentaras

Nustatytas paslaugos
įkainis, litais

plaukimo priemonėmis) organizavimas suteikiant Direkcijos
turimą inventorių 1 parai
Nacionalinių parkų direkcijos tokios paslaugos neteikia. Regioninių parkų direkcijos, kurios teikia šią paslaugą:
Dieveniškių, Metelių, Salantų, Žagarės. Dieveniškių ir Salantų regioninių parkų direkcijos nustatyto įkainio
neviršija, o Metelių ir Žagarės RP direkcijos nustatė įkainį už šią paslaugą valandai. Metelių RP direkcijoje jis yra
5 Lt, Žagarės – 30 Lt.

7.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, valtimis (kitomis
plaukimo priemonėmis) organizavimas suteikiant kelionės vadovą
1 valandai

20–40

Saugomų teritorijų direkcijos sutapatina šią paslaugą su ekskursijų organizavimu, suteikiant gidą, todėl ir
įkainiai artimi ar tokie patys kaip ir ekskursijų paslaugoms; kinta nuo 20 iki 50 Lt.

8.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, valtimis (kitomis
plaukimo priemonėmis) organizavimas suteikiant laikiną
apgyvendinimą 1 asmeniui 1 parai

10–200

Iš regioninių parkų, pateikusių duomenis, šią paslaugą teikia tik Aukštaitijos NP direkcija ir Žagarės RP direkcija.
Žagarės RP įkainis yra 30 Lt, Aukštaitijos NP įkainis yra 40–60 Lt.

9.

Amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių, kt.)
paslaugos 1 asmeniui

3–20

Iš saugomų teritorijų direkcijų šias paslaugas teikia tik Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija (20 Lt), Dzūkijos
nacionalinio parko direkcija (10 Lt) ir Žagarės regioninio parko direkcija (10 Lt).

10.

Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų
organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu 1 asmeniui

10–65

Šias paslaugas teikia Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija (8–30 Lt),Dzūkijos nacionalinio parko direkcija (55
Lt), Kauno marių regioninio parko direkcija (15 Lt) ir Žagarės regioninio parko direkcija (30 Lt).

11.

Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų
organizavimas 1 valandai

20–100

Brangiausias edukacines paslaugas teikia Kurtuvėnų (95–190 Lt) ir Metelių (50–135 Lt) regioninių parkų
direkcijos, 5 regioninių parkų direkcijos edukacines paslaugas teikia nemokamai.

12.

Saugomos teritorijos arba atskirų lankomų objektų lankymo
bilietas (kvitas)

1–20

Ši paslauga būdinga nacionalinių parkų direkcijoms, tai vienkartinių bilietų už muziejų, apžvalgos aikštelių, kitų
objektų, esančių saugomos teritorijos ribose platinimas. Šios paslaugos įkainis kinta nuo 1 iki 5 Lt. Aukščiausias
mokestis yra suaugusiems asmenims, žemiausias – moksleiviams, studentams, lengvatas turintiems asmenims.
Dzūkijos nacionalinio parko direkcija jau daug metų eksponuoja retų ir saugomų augalų kolekciją ir šios
ekspozicijos lankymas lankytojams yra nemokamas.

Toliau studijoje analizuojamos visos, studijos rengėjų nuomone, išskirtos pagal aktualumą ir
sugrupuotos pagal panašumą, saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamos paslaugos.

3.3.1. EKSKURSIJŲ, PAŽINTINIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMO IR MUZIEJINIŲ
EKSPOZICIJŲ PRISTATYMO PASLAUGOS
Pagal turizmo įstatymą yra apibrėžtos tokios susijusių paslaugų sąvokos:
Gidas – teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia
specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus
objektus arba vietoves.
Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai
dalyvauja gidas.
Kelionių vadovas – teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris
suteikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje arba užsienyje.
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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.

Minėtas paslaugas teisiniais dokumentais apibrėžia ir jų tvarką reglamentuoja Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD). Kvalifikacinius reikalavimus gido ir kelionių
vadovo pažymėjimui gauti bei pažymėjimų išdavimo tvarką taip pat nustato Valstybinis turizmo
departamentas, nes šios paslaugos dažniausiai teikiamos turistams. Tuo tarpu analizuojant saugomų
teritorijų specialistų teikiamas paslaugas lankytojams, pastebėta, kad šios sąvokos dažnai
naudojamos teikiant paslaugas lankytojams, tačiau ne visada atitinka turizmo įstatymo keliamus
reikalavimus, t. y. ne visada specialistai turi pažymėjimus, nors ir turi reikalingą kvalifikaciją.
Neatsiejamai nuo ekskursijų organizavimo paslaugų, skyriuje analizuojama ir pažintinių kelionių
organizavimo paslauga. Šios dvi paslaugos tyrimo metu analizuojamos kartu, nors jos ir neatitinka
VTD keliamų reikalavimų, kadangi dauguma saugomų teritorijų direkcijos dažnai neskiria sąvokų ir
sutapatina ekskursijų organizavimą, suteikiant gidą, bei pažintinių kelionių organizavimą, suteikiant
kelionės vadovo paslaugas.
Paprastai organizuojamas ekskursijas galima klasifikuoti į šias pagrindines grupes: pagal ekskursijų
turinį, kiekį, vedimo būdą, ekskursantų gyvenamąją vietą ir amžių. Jų specifika yra sudėtinga, ir
galimybių yra daug. Studijoje analizuojamos saugomų teritorijų direkcijų specialistų teikiamos
ekskursijų paslaugos, pažymėtos raudonai (24 pav.). Saugomų teritorijų direkcijos organizuoja
ekskursijas suteikiant gidą, tiek lietuvių, tiek užsienio kalbomis, ne tik asmenų grupėms, bet ir
pavieniams lankytojams.
Tai viena iš labiausiai populiarių paslaugų, kurią teikia visos saugomų teritorijų direkcijos. Tačiau šią
paslaugą direkcijos teikia skirtingai: vienos parko direkcijos organizuoja ekskursijas suteikiant gidą
imdamos nustatytą mokestį, kitos šią paslaugą teikia nemokamai.

24 pav. Ekskursijų klasifikavimas23
(raudonai pažymėtos saugomų teritorijų direkcijų organizuojamos ekskursijos)

Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose
Valstybinių gamtinių rezervatų nuostatuose yra ribojamos lankytojų galimybės lankyti tokio tipo
saugomas teritorijas, t. y. jas galima lankyti tik turint Direkcijos išduotą leidimą arba lydint
Direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Realiai tai reiškia, kad viena svarbiausių su
turizmu susijusių veiklų rezervatuose yra ekskursijų paslaugų organizavimas. Jei ši paslauga
nebūtų teikiama, lankyti gamtinius rezervatus būtų neįmanoma. Kita vertus, šios saugomos

23
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teritorijos yra griežčiausios apsaugos zonos, todėl natūralu kad teikiamos paslaugos yra mažiausiai
siejamos su turizmu, tačiau ypač – su gamtos įvairovės išsaugojimu.
Įdomu pastebėti, kad kaip tik ypač vertinga informacija yra pateikiama lankytojui ar turistui būtent
šio tipo saugomose teritorijose: turistai ir specialistai yra supažindami su griežtai saugoma (labai
reta, ar į raudonąją knygą įrašyta ir pan.) fauna ir flora. Toks gamtinių išteklių išskirtinumas
dažniausiai yra ypač svarbus tik teritoriją lankantiems specialistams, todėl valstybinių gamtinių
rezervatų direkcijų specialistai teikia ekskursijų organizavimo, suteikiant gidą, paslaugas.
Pavyzdžiui, Viešvilės rezervato specialistai organizuoja pažintines ekskursijas biologijos
mokytojams, įvairios tematikos žygius moksleiviams ir kitiems besidomintiems šia sritimi. Tačiau
pasaulyje ir Europoje populiarėjantis gamtinis ir ekologinis turizmas leidžia manyti, kad būtent šios
ekskursijos tampa ypač patraukliomis turistams, kurie domisi paukščių stebėjimu, fotografija ir pan.
Iš analizuojamų 4 valstybinių gamtinių rezervatų, ekskursijų organizavimo suteikiant gidą paslaugą
teikia visos 4 saugomos teritorijos, tačiau Kamanų gamtinio rezervato direkcija šią paslaugą teikia
mokamai. Paslaugos įkainis svyruoja nuo 20 Lt iki 60 Lt nepriklausomai nuo kalbos, kuria yra
vedama ekskursija, tačiau atsižvelgiant į grupės dalyvių skaičių. Žuvinto biosferos rezervato direkcija
duomenų nepateikė.
Valstybiniuose nacionaliniuose parkuose
Visuose nacionaliniuose parkuose direkcijų specialistai ekskursijų organizavimo, suteikiant gidą ir
pažintinių kelionių, suteikiant kelionės vadovą, paslaugas teikia mokamai. Nagrinėjant nacionalinių
parkų direkcijų teikiamas ekskursijų ir pažintinių kelionių organizavimo paslaugas, išskiriamos 8
skirtingos paslaugų rūšys (žr. 3 lentelę): teikiant paslaugas lietuvių ir užsienio kalbomis, teikiant
inventorių, kelionių vadovą/gidą, suteikiant laikiną apgyvendinimą, organizuojant temines ir
specializuotas ekskursijas.
Atliekant nacionalinių parkų direkcijų teikiamų ekskursijų organizavimo paslaugų vertinimą,
nustatyta, kad pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą teikia 3 nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija šią
paslaugą nustojo teikti 2009 m., tačiau pradėjo teikti pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimo, suteikiant laikiną apgyvendinimą, paslaugą. Specializuotas
ekskursijas 2009 m. teikia Kuršių nerijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų direkcijos.
3 lentelė. Ekskursijų organizavimas nacionaliniuose parkuose24

Paslaugos rūšis
1
2
3
4

5

6

7

24

Ekskursijos ar žygio vadovo (gido)
paslaugos lietuvių /užsienio kalba)
Muziejinių ekspozicijų pristatymas
Retų ir saugomų augalų kolekcijų
pristatymas
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos
turimą inventorių
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant Direkcijos turimą inventorių
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant laikiną apgyvendinimą

ANP

DNP

KNNP

ŽNP

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-
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8
9

Teminių mokomųjų ekskursijų
organizavimas
Specializuotų ekskursijų organizavimas

X

X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X

X

X

Pastabos: X – teikia paslaugą

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis suteikiant kelionės vadovą (gidą)
paslaugą organizuoja tik Kuršių nerijos ir Dzūkijos nacionaliniai parkai. Aukštaitijos ir Dzūkijos
nacionalinių parkų specialistai išsiskiria teminių mokomųjų ekskursijų, bei pažintinių kelionių
pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis, suteikiant laikiną apgyvendinimą organizavimu.
Specializuotas ekskursijas organizuoja visų Lietuvos nacionalinių parkų direkcijos, išskyrus
Aukštaitijos nacionalinį parką. Žemaitijos nacionaliniame parke specializuotas ekskursijas veda
gamtos skyriaus ar gamtos paveldo skyriaus specialistai. Tai iš anksto užsakomos ekskursijos, kurių
metu yra supažindinama su atskirai paruošta programa apie floros/faunos parko įvairovę. Kuršių
nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistai (biologai, ornitologai, kt.) organizuoja ir praveda
šias ekskursijas ne tik parko lankytojams bet ir suinteresuotoms žmonių grupėms (biologijos
instituto darbuotojų grupėms, studentų grupėms ir kt.). Tai ekskursijos, kurios yra pravedamos
specializuotais takais (kur vyksta stebėjimai, tyrinėjimai, kt.). Aukštaitijos nacionalinio parko
direkcija 2008 m. organizavo specializuotas ekskursijas suinteresuotoms žmonių grupėms, šios
ekskursijos tema buvo „Vestuvinės apeigos“, 2009 m. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija
atsisakė specializuotos ekskursijos teikimo paslaugos, o „Vestuvines apeigas“ priskyrė prie
etnokultūros papročių ir apeigų organizavimo paslaugos.
Lyginant su 2008 m. nacionalinių parkų direkcijos sumažino ekskursijų įkainius ir nežymiai pakeitė
su ekskursijomis susijusį teikiamų paslaugų spektrą.
Ekskursijų ir pažintinių kelionių paslaugų įkainių ribos yra labai skirtingos (4 lentelė). Gido
paslaugos lietuvių kalba grupei žmonių kainuoja nuo 30 Lt, o ekskursijų užsienio kalba kaina yra nuo
40 iki 50 Lt, kai Dzūkijos nacionaliniame parke šios paslaugos įkainis siekia net iki 80 Lt. Pavieniams
asmenims ekskursijos, suteikiant gidą, paslauga yra teikiama Kuršių nerijos nacionaliniame parke ir
Žemaitijos nacionaliniame parke.
4 lentelė. Ekskursijų, pažintinių kelionių ir muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugų įkainiai
nacionaliniuose parkuose 2008 m. ir 2009 m. 25
Paslaugos rūšis
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val.
paslauga lietuvių kalba (grupei žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val.
paslauga užsienio kalba (grupei žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val.
paslauga lietuvių kalba (1 asm.)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val.
paslauga užsienio kalba (1 asm.)
Retų ir saugomų augalų kolekcijų
pristatymas
Muziejinių ekspozicijų pristatymo
paslauga lietuvių kalba (grupei žmonių)
Muziejinių ekspozicijų pristatymo
paslauga užsienio kalba (grupei žmonių)
Muziejinių ekspozicijų pristatymo
paslauga lietuvių kalba (1 asm.)
Muziejinių ekspozicijų pristatymo
paslauga užsienio kalba (1 asm.)
25

ANP

DNP

KNNP

ŽNP

2008
30

2009
30

2008
30–50

2009
30–50

2008
30–40

2009
30–40

2008
30–40

2009
30–40

40–45

45

50–80

50–80

40–50

40–50

50

40

-

-

-

-

30–40

30–40

30

30

-

-

-

-

40–50

40–50

50

40

-

-

0

0

-

-

-

-

30

30

30–50

30–50

-

20

30–40

30–40

40–45

45

30–50

30–50

-

30

30

30

-

-

30

30

-

20

50

40

-

-

30

30

-

30

50

40
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Paslaugos rūšis

ANP
2008
20

Pažintinių kelionių pėsčiomis,
dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimo kaina, suteikiant kelionės
vadovą (gidą)
Pažintinių kelionių pėsčiomis,
dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimo kaina, suteikiant laikiną
apgyvendinimą
100
Teminės mokomosios ekskursijos kaina
1 val. grupei suaugusių
70
Teminės mokomosios ekskursijos kaina
1 val. grupei moksleivių
300
Specializuotų ekskursijų kaina grupei
žmonių
100
Specializuotos ekskursijos kaina
suaugusiam asmeniui 1 val.
Specializuotos ekskursijos kaina
moksleiviams, studentams, lengvatas
turintiems asmenims 1 val. (1 asmeniui)
„0“ reiškia, kad paslauga teikiama nemokamai
„-” reiškia, kad paslauga neteikiama

DNP

KNNP

ŽNP

2009
-

2008
30

2009
20

2008
20–50

2009
20–30

2008
-

2009
-

40–60

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

-

-

50–70

40–60

40–60

50

40

-

-

-

-

-

50

40

-

-

-

-

-

50

40

Realiai esantys paslaugų įkainiai daugiausia atitinka VSTT nustatytus, išskyrus paslaugos teikiamos
vienam asmeniui. Pavyzdžiui, ekskursijos vadovo (gido) paslauga vienam asmeniui Kuršių nerijos ir
Žemaitijos nacionaliniuose parkuose kainuoja tiek pat kaip ir grupei žmonių (30–50 Lt), tačiau
nustatyta, kad tokia paslauga turėtų kainuoti nuo 1 iki 20 Lt. Lygiai tas pats yra ir su muziejinių
ekspozicijų pristatymu: vienam asmeniui kainuoja 30–40 Lt, kai nustatytas įkainis 1–20 Lt.
Specializuotų ekskursijų kaina nėra nustatyta, o realiai ji svyruoja nuo 40 iki 70 Lt. Vienam asmeniui
atskirai įkainių nėra nustatyta. Vadinasi, pavieniams lankytojams ar šeimoms ekskursijų, gido,
muziejinių ekspozicijų pristatymo ir pažintinių kelionių organizavimo paslaugos nėra pritaikytos.
Lyginant 2008 m. pajamas gautas už ekskursijų ir pažintinių kelionių organizavimą, daugiausiai
pajamų gavo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija – apie 17 tūkst. Lt, kas sudarė penktadalį visų
šio parko direkcijos surinktų pajamų už suteiktas paslaugas. Tuo tarpu mažiausiai surinko Kuršių
nerijos nacionalinio parko direkcija – apie 2 tūkst. Lt. Nors vertinant teritorijos išskirtinį
patrauklumą turėtų būti priešingai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija už gido paslaugas
turėtų surinkti daugiausia pajamų. Tikslios pajamų sumos už Aukštaitijos nacionalinio parko
direkcijos organizuotas ir pravestas ekskursijas nėra, kadangi, pajamos už specializuotas ekskursijas
įskaičiuotos į pajamas už paslaugas, susijusias su etnokultūros papročių, apeigų organizavimu ir
kulinarinio paveldo degustavimu. Tačiau susumavus pajamas už ekskursijas ir pajamas už paslaugas,
susijusias su etnokultūros papročių, apeigų organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu suma
siektų apie 12,6 tūkst. Lt., kas sudarytų 10 % nuo bendros už suteiktas paslaugas surinktų pajamų
sumos. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija už ekskursijos vadovo (gido) paslaugas 2008 m.
surinko beveik 5 tūkst. Lt .
Už muziejinių ekspozicijų bilietus 2008 m. daugiausia pajamų surinko Aukštaitijos nacionalinio
parko direkcija – daugiau nei 56 tūkst. Lt., kai tuo tarpu Dzūkijos nacionalinio parko direkcija už šios
paslaugos teikimą gavo beveik 20 kartų mažiau pajamų nei Aukštaitijos. Žinoma, vertinant gautas
pajamas būtina atsižvelgti ir į objektų (muziejų) skaičių bei patrauklumą: Aukštaitijos
nacionaliniame parke yra Senovinės bitininkystės muziejus ir Ginučių vandens malūnas su
ekspozicija, Dzūkijos nacionaliniame parke veikia Dzūkijos nacionalinio parko etnografijos muziejus
ir Drevinės bitininkystės muziejus, Kuršių nerijos nacionaliniame parke – Gamtos ir kraštovaizdžio
ekspozicija Smiltynėje, o Žemaitijos nacionaliniame parke – Militarizmo ekspozicija bei Platelių
dvaro svirnas.
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5 lentelė. Pajamos už nacionalinių parkų direkcijų teikiamas ekskursijų, pažintinių kelionių ir
muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugas, 2008 m.
ANP
DNP
KNNP
ŽNP
Pajamos už ekskursijos vadovo (gido paslaugas), Lt

3.127

4.792

2.140

17.251

Pajamos už muziejinių ekspozicijų bilietų pardavimą, Lt

56.446

2.842

4.488

35.304

Bendroje 2008 m. pajamų, gautų už visas direkcijos teikiamas paslaugas, Aukštaitijos nacionalinio
parko direkcijos pavyzdžiu, pajamos už muziejinių ekspozicijų bilietų pardavimą sudaro pačią
didžiausią sumos dalį – 41%. Gido paslaugos 2008 m. sudarė tik 2 % pajamų bendroje visų pajamų
sumoje. Tačiau dėl neaiškios pajamų skaičiavimo metodikos, į ANP pajamas už muziejinių
ekspozicijų bilietų pardavimą, įeina ir dalis pajamų už leidinius, medaus degustavimą ir pan. Todėl
šios pajamų dalys turėtų būti laikomos tik preliminariomis.

25 pav. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos gautų pajamų už lankytojams teikiamas paslaugas
pasiskirstymas proc., 2008 m.26

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos gautų pajamų dalyje pajamos už gido paslaugos 2008 m.
sudarė didesnę nei 15 % dalį, o pajamos už muziejinių ekspozicijų lankymo bilietus daugiau nei
25 %. Dzūkijos ir Kuršių nerijos nacionalinių parkų direkcijų surinktų pajamų sumoje pajamos už
minėtas paslaugas 2008 m. siekė tik apie 5 %.
Valstybiniuose regioniniuose parkuose
Didžioji dalis valstybinių regioninių parkų organizuoja pažintines keliones pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis suteikiant kelionės vadovą ir organizuoja ekskursijas, suteikiant gidą.
Kadangi didžioji parkų dalis sutapatina šias paslaugas, todėl ryškių įkainių skirtumų tarp šių
paslaugų nepastebima. Trys regioninių parko direkcijos organizuoja temines mokamąsias
ekskursijas (Gražutės, Neries, Žagarės), iš jų Neries regioninio parko direkcija temines mokomąsias
ekskursijas organizuoja nemokamai. Regioninių parkų direkcijų organizuojamų ekskursijų ir
pažintinių kelionių įkainių suvestinė pateikiama 7 priede.
Jei nacionalinių parkų direkcijos ekskursijų įkainius 2009 m. sumažino lyginant su 2008 m., tai
regioninių parkų direkcijos 2009 m. pakėlė ekskursijų organizavimo paslaugos kainas, arba
apmokestino iki tol buvusias nemokamas. Ekskursijos kaina suteikiant gidą grupei žmonių lietuvių
kalba regioninių parkų direkcijose svyruoja nuo 30 Lt iki 50 Lt, tačiau vienam asmeniui šios
26
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paslaugos kainų ribos kinta nuo 1 Lt iki 30 Lt. Užsienio kalba gido paslaugos kaina 1 asmeniui
keičiasi nuo 1 Lt iki 20 Lt, o grupei žmonių nuo 20 Lt iki 80 Lt.
Pajamų už ekskursijų ir kelionių organizavimo paslaugas palyginimas atliktais remiantis anketinės
apklausos metu surinktais 2008 m. duomenimis (26 pav.). Pajamų už ekskursijas ir pažintines
keliones paslaugų suma saugomų teritorijų specialistų teikiamos ataskaitose analizuota bendrai,
kadangi didžioji dalis saugomų teritorijų direkcijų susumuoja jas į bendras pajamas už ekskursijas.
Tuomet ryškiai išsiskiria didžiausias pajamas už ekskursijas ir pažintines keliones surinkusi Žagarės
regioninio parko direkcija. Pagal Žagarės regioninio parko direkcijos pateiktus detalius 2008 m.
duomenis apie surinktas pajamas už kelionių organizavimą: iš bendrų 8146 Lt gautų bendrų pajamų
691 Lt gavo už suteiktas gido paslaugas ekskursijų metu, 630 Lt – už pažintinių kelionių pėsčiomis,
dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimą, suteikiant kelionės vadovą ir direkcijos turimą
inventorių, 6825 Lt – už pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimą, suteikiant laikiną apgyvendinimą. Tokia išklotinė leidžia daryti išvadą, kad realiai ši
suma yra ne už ekskursijų ar pažintinių kelionių organizavimą, bet ir už apgyvendinimą. O saugomų
teritorijų direkcijos neteikiančios apgyvendinimo paslaugų gauna žymiai mažesnes pajamas dėl
ribotų galimybių. Todėl duomenys iš esmės nėra lygintini.

Pastaba: * – nepateikė duomenų
26 pav. Gautų pajamų už ekskursijų organizavimą pasiskirstymas tarp regioninių parkų direkcijų 2008
m.

Didžiausias pajamas už teikiamas ekskursijų ir pažintinių kelionių paslaugas surinko Metelių RP ir
Biržų RP, tačiau kai kurių parkų direkcijos nesurenka jokių pajamų.
Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos gaunamos pajamos už muziejinių ekspozicijų lankymą yra
įskaičiuojamos į gido paslaugas. Kitos direkcijos, kurios organizuoja muziejinių ekspozicijų lankymą,
pajamų nesurinko, kadangi ši paslauga buvo teikiama nemokamai.
Pajamų už ekskursijų ir pažintinių kelionių organizavimą negavo Gražutės RP ir Veisiejų RP
direkcijos, kadangi šios paslaugos jų saugomoje teritorijoje neturėjo paklausos, nors gido paslaugos
yra mokamos.
Išvados
1. Ekskursijų, pažintinių kelionių organizavimo ir muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugų
vertinimas studijoje nėra toks išsamus, kokio siekė rengėjai, nes paslaugų teikėjų (saugomų
teritorijų direkcijų) pateikiamose ataskaitose paslaugos „dengia“ viena kitą ir neatitinka
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turizmo įstatyme apibrėžtų sąvokų – gidas, ekskursijos, kelionių vadovas, organizuota
turistinė kelionė. Reikia aiškiai apibrėžti ir informuoti saugomų teritorijų direkcijų
darbuotojus apie minėtus neatitikimus bei lankytojams teikiamas paslaugas vadinti
įstatymais ir kitais teisiniais dokumentais apibrėžtomis sąvokomis.
2. Vertinant saugomų teritorijų direkcijų specialistų teikiamas ekskursijų organizavimo ir gidų
paslaugas pastebėta, kad saugomų teritorijų specialistai dažnai nežino, jog gido paslaugos
sąvoka yra apibrėžta turizmo įstatyme ir naudoja ją neteisingai, nes pažymėjimus teikti
minėtas paslaugas turi ne visi direkcijų darbuotojai. Tačiau jų, kaip gamtos specialistų,
kvalifikacija yra neabejotina ir puikiai vertinama turizmo sektoriuje, todėl rekomenduojame
paieškoti tinkamesnės sąvokos jų teikiamoms paslaugoms apibrėžti, pvz. supažindinimas su
gamtiniais objektais, specialistų konsultacijos gamtoje ir pan.
3. Vertinant ekskursijų organizavimo (gido) paslaugą, kaip vieną iš pagrindinių paslaugų
patrauklių turistams, kurias teikia saugomų teritorijų direkcijos, pastebėta, kad ekskursijas
veda direkcijos specialistai (kultūrologai, ekologai ir pan.), kuriems ši veikla yra tik viena iš
daugelio būtinų. Esant kitoms ekonominėms sąlygoms ir vertinant specialistų galimybes,
rekomenduotumėme ekskursijų organizatoriams kelti kvalifikaciją įgyjant gido kvalifikaciją,
arba saugomų teritorijų specialistų ratą išplėsti įsteigiant gido etatą. Tačiau šios priemonės
gali būti svarstomos tik perspektyvoje. Tuo tarpu šiomis ekonominėmis ir politinėmis
sąlygomis geriausia įvesti tikslesnę, teikiamas paslaugas apibrėžiančią, sąvoką.
4. Ekskursijų ir pažintinių kelionių organizavimo paslaugos įkainiai atskirose saugomose
teritorijose yra labai skirtingi: grupei žmonių 20–80 Lt, tačiau vienam asmeniui šios
paslaugos kainų ribos kinta nuo 1 iki 30 Lt. Jie nepriklauso nei nuo saugomos teritorijos
statuso, nei nuo specialisto kvalifikacijos ar patirties. Siūlome įkainius susieti su specialistų
kvalifikacija ir su saugomos teritorijos statusu – t. y. rezervatuose ši paslauga turi būti žymiai
brangesnė nei regioniniuose parkuose.
5. Ekskursijų ir pažintinių kelionių organizavimo paslaugos saugomų teritorijų direkcijose yra
vienos svarbiausiųjų pažintinio turizmo veikloje, tačiau pajamos gautos už jas, tesudaro
mažiau nei 10 proc. nuo bendro, surenkamo už lankytojams teikiamas paslaugas, biudžeto.
Taip pat būtina vertinti, kad kai kurių saugomų teritorijų direkcijų teikiamos mokamos
paslaugos neturi paklausos, todėl įvertinus paklausą būtina koreguoti pasiūlą.
6. Muziejinių ekspozicijų pristatymo paslauga dažnai tapatinama su ekskursijos ir gido
paslauga. Pajamos už muziejinių ekspozijų lankymo bilietus Aukštaitijos ir Žemaitijos
nacionalinių parkų direkcijų sudaro vieną iš didžiausių dalių visoje pajamų sumoje, tačiau
kitos direkcijos iš šios paslaugos pajamų negauna arba šios paslaugos visai neteikia.
7. Studijoje išanalizuotos teikiamų paslaugų grupės atitinka šiandien teikiamas lankytojams
direkcijų specialistų teikiamas paslaugas, tačiau pateikiant rekomendacijas būtina arba
surasti sąvokas atitinkančias patvirtintus turizmo ir saugomų teritorijų teisinius
dokumentus, arba teikti rekomendacijas jiems tobulinti, kad teikiamos paslaugos būtų
teisėtos ir aiškios.

3.3.2. APGYVENDINIMO PASLAUGOS
Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų spektre yra paslauga „pažintinių kelionių
organizavimas, suteikiant laikiną apgyvendinimą“, kuri iš tiesų yra apgyvendinimo paslauga.
Pagal Turizmo įstatymą apibrėžtos tokios susijusių paslaugų sąvokos:
Apgyvendinimo paslauga – būtinos apgyvendinimui sąlygos ir veiklos, kuria tenkinami turisto nakvynės
ir higienos poreikiai, rezultatas.
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Apgyvendinimo paslaugų vartotojas – asmuo (svečias), kuris naudoja apgyvendinimo paslaugas
asmeniniams poreikiams tenkinti.
Apgyvendinimo paslaugų teikėjas – juridinis ar fizinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs
įmonę ir teikiantis apgyvendinimo paslaugas.

Ypač svarbu kaip pagal minėtą Turizmo įstatymą yra reglamentuojami apgyvendinimo paslaugų
teikėjai. Turistų apgyvendinimo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti:
1) juridiniai asmenys, teikiantys viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas;
2) fiziniai asmenys, teikiantys nakvynės ir pusryčių ar kaimo turizmo paslaugas;
3) fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys turistinės stovyklos paslaugas;
4) fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas laivuose ir keltuose.
Iš visų studijoje nagrinėjamų saugomų teritorijų direkcijų apgyvendinimo paslaugą teikia tik penkios
jų, t. y. trijų nacionalinių parkų direkcijos – Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos, ir dviejų regioninių
parkų – Kurtuvėnų ir Žagarės.
Saugomų teritorijų direkcijose teikiamų apgyvendinimo paslaugų nėra gausu (6 lentelė), nes šios
paslaugos dažniausiai yra teikiamos pastatuose priklaususiuose saugomų teritorijų direkcijoms dar
nuo sovietinio laikotarpio arba stovyklavietėse. Kita vertus, daug panašių pastatų tapo
bešeimininkiais ir griūvančiais, tuo tarpu šie yra gerai prižiūrimi ir, juos panaudojant apgyvendinimo
paslaugoms teikti, jie teikia ekonominę naudą. Tačiau šių pastatų panaudojimą ir teikiamų paslaugų
efektyvumą, turimais duomenimis, labai sunku įvertinti, nes direkcijos nekaupia duomenų apie
lankytojų vizitų trukmę. Minėtas rodiklis leistų suskaičiuoti apgyvendinimo objektų užimtumą ir tai
leistų vertinti jų panaudojimo efektyvumą.
6 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų apgyvendinimo paslaugų charakteristikos
Saugoma
Apgyvendinimo
Vietų
Lankytojų
Eil.
Apgyvendinimo įstaiga
teritorija
įstaigos tipas
skaičius skaičius 2008 m.
nr.
Nakvynės
8
268
1.
Ginučių vandens malūnas
Aukštaitijos NP
paslaugų namai
Nakvynės
Ekologinio švietimo centras
14
172
Aukštaitijos NP
2.
paslaugų namai
(Meironys)
3.

Ėglis

Dzūkijos NP

4.

Dvaro svetainė

Žemaitijos NP

5.
6.
7.

Plokštinės ekologinio ugdymo
centras
Kurtuvėnų regioninio parko
kempingas
Lankytojų centras

Žemaitijos NP

Svečių namai
Nakvynės
paslaugų namai
Nakvynės
paslaugų namai

25

≈1000

28

525

60

1543

Kurtuvėnų RP

Kempingas

20
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Žagarės RP

Lankytojų
centras

6

217

Taip pat svarbūs ir kiti papildomi faktai susiję su minėtų pastatų panaudojimu. Aukštaitijos
nacionalinio parko direkcija neturi teisės perleisti Ginučių vandens malūno apgyvendinimo paslaugų
5 metų laikotarpyje, kadangi yra gavusi ES fondų paramą 2004–2006 m., o taip pat papildomai prašo
paramos objekto vertybėms atkurti iš 2007–2013 m. paramos priemonių programos. Žagarės RP
pateikė paraišką pagal Leader+ programą objekto rekonstrukcijai, esant teigiamam finansavimui
įsipareigojimai atsiras. Minėtų apgyvendinimo objektų panaudojimas negali keistis, nes
įsipareigojimai riboja galimybes.
7 lentelėje pateikiami 2008 m. saugomų teritorijų direkcijų teikiamų apgyvendinimo paslaugų
ekonominiai duomenys. Už teikiamas apgyvendinimo paslaugas pajamų negavo Dzūkijos
nacionalinio parko direkcija, nors aptarnautų lankytojų skaičius apgyvendinimo įstaigoje buvo
vienas iš didžiausių.
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Paslaugų kaina ir lankytojų skaičius nėra reprezentatyvūs rodikliai tam, kad tiksliai patvirtinti
minėtų apgyvendinimo objektų ekonominį naudingumą.
7 lentelė. Apgyvendinimo paslaugos saugomose teritorijose 2008 m. duomenimis
Saugoma
Kambario nuomos kaina
Išlaidos
Apgyvendinimo įstaiga
teritorija
parai, 1 asm., Lt.
priežiūrai

Pajamos

Ginučių vandens malūnas

Aukštaitijos NP

40–60

17908

26538

Ekologinio švietimo centras

Aukštaitijos NP

80

13037

13351

Dzūkijos NP

35–80

91409

91409

Žemaitijos NP

20

4038

16479

Žemaitijos NP

15–20

7235

16970

Kurtuvėnų RP

n.d.

1500

14119

Žagarės RP

30

1690

6525

Ėglis
Dvaro svetainė
Plokštinės ekologinio ugdymo
centras
Kurtuvėnų regioninio parko
kempingas
Lankytojų centras

Lyginant saugomų teritorijų direkcijų išlaidų apgyvendinimo įstaigų priežiūrai ir gautų pajamų už
apgyvendinimo paslaugas sumas 2008 m. matyti, kad didžiausias skirtumas tarp gautų pajamų ir
išlaidų priežiūrai 2008 m. buvo teikiant apgyvendinimo paslaugas Kurtuvėnų regioninio parko
svečių kambariuose kempinge (27 pav.). Kadangi, kaip jau buvo minėta, apklausos metu surinkti
duomenys apie apgyvendinimo įstaigų sąnaudas ir pajamas yra netikslūs, t. y. nėra įtrauktos visos
išlaidos ir pan., todėl pajamų ir išlaidų priežiūrai skirtumo realiai negalime vadinti pelnu arba
nuostoliu.

27 pav. Saugomų teritorijų direkcijų išlaidų apgyvendinimo įstaigų priežiūrai, gautų pajamų už
apgyvendinimo paslaugas ir pajamų ir išlaidų priežiūrai skirtumo palyginimas 2008 m.27

27

sudaryta autorių
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Papildomai prie vertinamų apgyvendinimo paslaugų saugomų teritorijų direkcijos teikia
apgyvendinimo paslaugas stovyklavietėse. Tačiau dažniausiai šios paslaugos yra nemokamos.
Išskirtinis atvejis yra Dzūkijos nacionaliniame parke, kurio direkcija turi dvi stovyklavietes, o kaina
už jų naudojimąsi yra įskaičiuota į mokestį už plaukimą upe Ūla. 2008 m. ir 2009 m. šis mokestis
buvo 20 Lt asmeniui vienai dienai. Vadovaujantis Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus 2009 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr. VI-33 (1.4), leidimus platina Ūlos karšto baidarių nuomotojų asociacija
nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Geros praktikos pavyzdžius apgyvendinimo paslaugoms
organizuoti taip pat naudoja ir Aukštaitijos NP, kai teritorijoje esančių stovyklaviečių priežiūra ir
eksploatacija yra perleidžiama operatoriui, kasmet sudarant nuomos arba panaudos sutartis tarp
paslaugų teikėjo ir girininkijos, nes turto savininkas – girininkija. Toks apgyvendinimo paslaugų
teikimo būdas yra vienas labiausiai tinkamų saugomų teritorijų praktikoje, nes paslaugų teikėjai ne
tik adekvačiai rinkos sąlygomis konkuruoja tarp analogiškų paslaugų teikėjų, bet ir prižiūri, tvarko,
atnaujina stovyklaviečių įrangą, t. y. užtikrina paslaugų kokybę turistui. Taip pat paslaugų mokestis
riboja ir reguliuoja turistų srautą stovyklavietėse.
Išvados
1. Vertinat saugomų teritorijų direkcijų teikiamas paslaugas, nustatyta, kad teikiama
„pažintinių kelionių organizavimo, suteikiant laikiną apgyvendinimą“ paslauga yra turizmo
įstatymu apibrėžtos sąvokos „apgyvendinimo paslauga“ sinonimas. Todėl vertinant saugomų
teritorijų direkcijų specialistų teikiamas apgyvendinimo paslaugas teisiniu aspektu, ši veikla
nėra tinkama biudžetinei įstaigai, juolab kad tokių objektų veikla iškraipo konkurencinę
aplinką kitoms apgyvendinimo įstaigoms (kaimo turizmo sodyboms, svečių namams,
turistinėms bazėms ir pan.) saugomose teritorijose.
2. Apgyvendinimo įstaigų panaudojimą ir teikiamų paslaugų efektyvumą, turimais duomenimis,
labai sunku įvertinti, nes direkcijos nekaupia duomenų apie lankytojų vizitų trukmę. Minėtas
rodiklis leistų suskaičiuoti apgyvendinimo objektų užimtumą kuo remiantis būtų galima
vertinti jų panaudojimo efektyvumą.
3. Apgyvendinimo paslaugų įkainiai saugomose teritorijose yra labai skirtingi. Jie nepriklauso
nei nuo saugomos teritorijos statuso, nei apgyvendinimo objekto tipo.
4. Tiksliam ekonominiam apgyvendinimo paslaugų efektyvumui vertinti siūlome kaupti
duomenis detalesnius duomenis apie lankytojus (vizito trukmė, socialinis statusas ir pan.).
Papildomi duomenys leistų ne tik geriau pažinti paslaugos vartotoją, bet ir pasiūlyti
vartotojui jo vertas paslaugas.
5. Kitų apgyvendinimo paslaugų (stovyklaviečių ir kempingų) organizavimą, remiantis
Aukštaitijos nacionalinio parko specialistų patirtimi, siūlome perduoti operatoriams, taip
užtikrinant sėkmingą jų veiklą ir suteikiant konkurencingas paslaugas atvykstantiems
turistams.

3.3.3. SAUGOMŲ TERITORIJŲ LANKYTOJŲ INFORMAVIMO PASLAUGOS
Saugomų teritorijų lankytojams būtina informacija apie teritoriją, gamtos ir kultūros vertybes,
poilsiavietes ir t.t. Šią informacinę sistemą sudaro:
• saugomų teritorijų kadastro sukūrimas ir atnaujinimas;
• lankytojų centrų (informacinių, ekologinio švietimo) įrengimas;
• informacinių stendų, pažintinių, mokomųjų takų, pėsčiųjų, dviračių, vandens ir autoturizmo
trasų nuorodų įrengimas;
• leidinių, video ir garso medžiagos rengimas ir platinimas.
Studijoje analizuojamos informacinių leidinių platinimo ir lankytojų centruose lankytojų
aptarnavimo paslaugos.

Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija

56

3.3.3.1.

INFORMACINIŲ LEIDINIŲ PLATINIMO PASLAUGOS

Pagal LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą (Žin., 2000,
Nr.10-236) apibrėžiamos susijusių paslaugų sąvokos:
Informacija – vieša ir privati informacija, kuria disponuoja valstybės ar savivaldybių įstaigos ir kurią šio
įstatymo nustatyta tvarka asmuo turi teisę gauti.
Viešoji informacija – visa informacija, išskyrus privačią informaciją ir valstybės, tarnybos, profesinę,
komercinę ar banko paslaptį sudarančią informaciją.

Saugomų teritorijų direkcijos , kaip ir kiekviena įstaiga privalo informuoti visuomenę apie savo
veiklą. Tokias nuostatas patvirtina ne tik aukščiau paminėtas įstatymas bet ir kiti su saugomomis
teritorijomis susiję dokumentai. Todėl leidinių platinimo paslaugą teikia visos saugomų teritorijų
direkcijos, tačiau vieni šią paslaugą teikia mokamai, kiti – nemokamai.
Studijoje direkcijų leidiniai skirstomi į sekančias grupes: su saugomos teritorijos simbolika ir be jos.
Naudojama parko simbolika suteikia leidiniui specialų statusą ir patvirtina informacijos patikimumą.
Saugomų teritorijų direkcijos platina (8 lentelė): knygas, periodinius leidinius, žemėlapius,
lankstinukus, bukletus, kitus leidinius (CD, DVD, kasetės, kt.). Taip pat platina atvirukus, kurie turėtų
vėliau būti priskiriami suvenyrų grupei, tačiau šiame skyriuje papildo informacinių leidinių paslaugų
grupę.
Didžiąją dalį platinamų leidinių saugomose teritorijose apima lankstinukų, bukletų, bei atvirukų
platinimas. Šių leidinių vieneto kaina 2009 m. duomenimis kinta nuo 0 Lt iki 8 Lt (8 lentelė). Tačiau
beveik pusė (apie 40 %) saugomų teritorijų direkcijų lankstinukus, bukletus platina nemokamai.
Žemėlapius platina tik 6 saugomų teritorijų direkcijos: Aukštaitijos NP, Kuršių nerijos NP, Žemaitijos
NP, Dzūkijos NP, Kauno marių RP, Sirvėtos RP. Sirvėtos regioninio parko direkcija žemėlapius
lankytojams platina nemokamai, tuo tarpu kitose saugomose teritorijose šį leidinį galima įsigyti už
labai įvairią kainą – nuo žemiausios 2,5 Lt Kuršių nerijos Nacionaliniame parko turistinės schemos
iki aukščiausią kainą (daugiau nei 16 Lt.) teikiančiame Aukštaitijos nacionaliniam parke. Rambyno
regioninio parko direkcija išsiskiria periodinių leidinių platinimu – laikraštis „Rambynas“ ir žurnalas
„Rambynas“. Trečdalis saugomų teritorijų direkcijų platina knygas, aukščiausia leidinio įsigijimo
kaina siekia 45 Lt, žemiausia 3 Lt. Kiti, mažiau populiarūs yra leidiniai skaitmeninio formato, juos
platina tik 5 saugomos teritorijos: Kuršių nerijos NP, Žemaitijos NP, Dzūkijos NP, Nemuno kilpų RP ir
Neries RP direkcijos. Tokių leidinių kainos svyruoja nuo 8 Lt iki 24 Lt.
8 lentelė. 2009 m. leidinių įkainiai saugomų teritorijų direkcijose.
ST pavadinimas
Čepkelių VR
Kamanų VR
Viešvilės VR
Žuvinto BRZ*
Aukštaitijos NP
Dzūkijos NP
Kuršių nerijos NP
Žemaitijos NP
Anykščių RP
Asvejos RP
Aukštadvario RP
Biržų RP
Dieveniškių RP
Dubysos RP
Gražutės RP

Knygos, Lt

Atvirukai,
lankstinukai,
bukletai, Lt

Žemėlapiai, Lt

Kiti leidiniai (CD,
kasetės, kt.), Lt

0
-

-

0
0
0

-

5–23
5–20
3–45
4,5–20
10,0
-

6–16
4
2,5–4
3
-

1–5
1–12
1,5
0,3–11
0
3
0,5–3
0
1,5–5,5
2

8–10
23–24
10
-
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ST pavadinimas

Knygos, Lt

Kauno marių RP
8
Krekenavos RP
Kurtuvėnų RP*
Labanoro RP*
Metelių RP
Nemuno deltos RP
Nemuno kilpų RP
Neries RP
30–40
Pagramančio RP
Pajūrio RP
0
Panemunių RP*
Rambyno RP
Salantų RP
4–10
Sartų RP
Sirvėtos RP
Tytuvėnų RP
Varnių RP*
Veisiejų RP
Ventos RP*
Vištyčio RP*
Žagarės RP
20–25
Pastaba: * – nepateikė duomenų

Atvirukai,
lankstinukai,
bukletai, Lt

Žemėlapiai, Lt

Kiti leidiniai (CD,
kasetės, kt.), Lt

3
-

0
0

-

-

0

-

-

2–5
0
0

20
10
-

0
-

0
0,65–8
0
0
0

-

-

0

-

-

5–7

-

Pajamų už leidinius vertinimas parengtas 2008 m. duomenimis. Daugiausiai pajamų už leidinių
platinimą 2008 m. gavo Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija – virš 11.000 Lt. Tačiau yra ir tokių
saugomų teritorijų direkcijų: Asvejos RP, Gražutės RP, Salantų RP, Žagarės RP, kurios leidinius
2008 m. platino nemokamai, todėl negavo pajamų.
Leidinius apie saugomas teritorijas lankytojai dažniausiai gali įsigyti lankytojų centruose. Tačiau ne
visos saugomos teritorijos turi lankytojų centrus. Dauguma saugomų teritorijų direkcijų, neturinčių
lankytojo centro, leidinius platina nemokamai – paprastai tai informacinio pobūdžio skrajutės apie
saugomą teritoriją ir jos veiklą.
Išvados
1. Leidinių platinimo paslaugos yra neatsiejama saugomų teritorijų direkcijų veiklos dalis.
Tačiau būtina pabrėžti, kad saugomų teritorijų specialistai yra atsakingi ne tik už leidinių
platinimą, bet ir už jų parengimą. Panašu, kad leidinių parengimas yra jų funkcija, tačiau ne
visuomet tai yra teisinga.
2. Leidinių platinimo paslaugos teikimas vartotojams yra nevienodas, nes kai kuriose
saugomose teritorijose tai yra mokama, o kai kuriose nemokama paslauga. Atskirose
saugomų teritorijų direkcijose leidinių įkainiai yra labai skirtingi.
3. Nors saugomų teritorijų direkcijų gautos pajamos už leidinių platinimą nėra didelės, tačiau
tai yra reikšminga priemonė žinomumo didinimui ir būtinybė vietinio pažintinio turizmo
skatinimui. Vertinant šių paslaugų reikšmę ir gamtai, ir visuomenei, rekomenduojama didinti
leidinių asortimentą ir leisti įvairesnių leidinių, kurių didžioji dalis būtų nemokama, todėl
ypač patraukli vietiniams turistams.
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3.3.3.2.

LANKYTOJŲ CENTRŲ ANALIZĖ

Siekiant nustatyti ir įvertinti lankytojų centrų įtaką saugomų teritorijų vystymuisi ir populiarinimui,
buvo atlikta lankytojų centrų raidos ir perspektyvų analizė remiantis Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos bei saugomų teritorijų direkcijų duomenimis.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos duomenimis šiuo metu Lietuvoje įregistruotose saugomose
teritorijose veikia 29 lankytojų centrai (9 lentelė). Dėl didelio saugomų teritorijų ploto bei gausaus
lankytojų skaičiaus, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas ir Nemuno kilpų
regioninis parkas turi po du lankytojų centrus.
9 lentelė. Saugomų teritorijų lankytojų centrų suvestinė28
Esančių
Įsteigimo/rekonstravimo metai
ST pavadinimas
lankytojų
centrų sk.
Iki 2007
2007
2008
2009
2010
Čepkelių VR
1
X
Kamanų VR
1
X
Viešvilės VR
Žuvinto BRZ
1
X
Aukštaitijos NP
1
X
Dzūkijos NP
(2)
Kuršių nerijos NP
2
X
Žemaitijos NP
1
X
Anykščių RP
1
Asvejos RP
1
X
Aukštadvario RP
1
X
Biržų RP
1
X
Dieveniškių RP
1
X
Dubysos RP
Gražutės RP
1
X
Kauno marių RP
1
X
Krekenavos RP
1
Kurtuvėnų RP
1
X
Labanoro RP
1
X
Metelių RP
1
X
Nemuno deltos RP
1
X
Nemuno kilpų RP
2
X
X
Neries RP
1
X
Pagramančio RP
1
X
Pajūrio RP
(1)
Panemunių RP
1
X
Rambyno RP
(1)
Salantų RP
(1)
Sartų RP
1
Sirvėtos RP
(1)
Tytuvėnų RP
1
Varnių RP
1
Veisiejų RP
(1)
Ventos RP
Vištyčio RP
Žagarės RP
„-„ reiškia, kad lankytojų centras dar nėra įsteigtas,
(1) reiškia, kad artimiausiu metu bus įrengtas/rekonstruotas 1 centras
28

X

2011

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Sudaryta autorių.
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Lankytojų centrų įsteigimas yra vykdomas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nuo 1991 metų.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama suteikė galimybę
rekonstruoti jau įkurtus lankytojų centrus ar įsteigti naujus. Didžiausias įsteigiamų ar
rekonstruojamų lankytojų centrų didėjimas pastebėtas 2006–2008 metais.
•
•
•
•

1991–2005 metais įsteigta 10 saugomų teritorijų lankytojų centrų;
2006 – 2008 metais, panaudojus Europos sąjungos, lėšas naujai įsteigta ir rekonstruota 12
lankytojų centrų;
2009 metais atidaryti 5 nauji regioninių parkų lankytojų centrai (t. y. Varnių RP, Anykščių RP,
Krekenavos RP, Tytuvėnų RP bei Sartų RP);
2010 metais yra numatyta naujai įsteigti ir rekonstruoti lankytojų centrus Salantų
regioniniame parke, Sirvėtos regioniniame parke ir Dzūkijos nacionaliniame parke .

Vėliau planuojama įrengti naujai arba rekonstruoti likusius 9 lankytojų centrus saugomų teritorijų
direkcijose, t. y. Viešvilės VZ, Dubysos RP, Dzūkijos NP, Pajūrio RP, Rambyno RP, Veisiejų RP, Ventos
RP, Vištyčio RP ir Žagarės RP. Lankytojai atvykę į šias saugomas teritorijas ir norėdami gauti
reikiamą informaciją, turi kreiptis į regioninių parkų direkcijas. Taip pat informacija yra teikiama
telefonu arba elektroniniu paštu. Artimiausiu metu šiuose regioniniuose parkuose Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba planuoja įsteigti lankytojų centrus.
Lankytojų centrai saugomose teritorijose įsteigiami siekiant sudaryti geresnes sąlygas pažintiniam
turizmui, teikti informaciją apie saugomas gamtos ir kultūros paveldo vertybes, reguliuoti lankytojų
srautus, inicijuoti ir koordinuoti pažintinio turizmo organizavimą saugomose teritorijose. Šių centrų
tikslai taip pat susiję su gido paslaugų bei informacijos platinimu apie poilsiavimo galimybes,
renginių organizavimu, parodų, seminarų bei konferencijų rengimu. Lankytojų centrų teikiamų
paslaugų pasiūla priklauso nuo saugomos teritorijos paskirties, teisinės bazės, direkcijų
suinteresuotumo bei lankytojų paklausos. Daugelyje lankytojų centrų didžiąją dalį paslaugų sudaro
informacijos ir informacinių leidinių platinimas, gido paslaugos ir pažintinio turizmo inicijavimas.
Paslaugų pasiūla, kokybė bei įvairiapusiškumas gali formuoti lankytojų nuomonę apie saugomų
teritorijų direkcijų veiklą ir efektyvumą.
Dalis lankytojų centrų turi labai plačiai išvystytą paslaugų spektrą. Pavyzdžiui Kurtuvėnų regioninio
parko lankytojų centras siūlo didelį pasirinkimą organizuojamų pažintinių ekskursijų pėsčiomis,
dviračiais, žirgais ar vandeniu. Taip pat šis lankytojų centras organizuoja renginius, nuomoja
inventorių, teikia apgyvendinimo paslaugas, rengia edukacines šventes, platina informaciją ir kt.
Esant platesnei paslaugų pasiūlai yra pritraukiami didesni lankytojų srautai bei pajamos. Dalis
lankytojų centrų, tokių kaip Biržų lankytojų centras ar Aukštadvario lankytojų centras siūlo ne
ypatingai platų paslaugų spektrą savo lankytojams (t. y. informacijos ir informacinių paslaugų
platinimas bei gido paslaugos).
Informacija apie lankytojų centrų darbo laiką, adresą bei teikiamas paslaugas yra teikiama internetu,
telefonu ar elektroniniu paštu. Ne visi saugomų teritorijų lankytojų centrai internetiniame puslapyje
teikia tikslią ir kokybišką informaciją apie teikiamas paslaugas ar saugomos teritorijos lankymo
laiką. Dalis regioninių parkų, kaip pvz.: Panemunių regioninio parko Šilinės lankytojų centras
neteikia informacijos internetu apie vykdomą veiklą. Kita dalis saugomų teritorijų direkcijų savo
internetiniuose puslapiuose neužsimena apie pastaraisiais metais įsteigtą ar naujai rekonstruotą
lankytojų centrą, tačiau nurodo teikiamas paslaugas, neapibrėždama kur ir kokiu būdu šias
paslaugas būtų galima įsigyti. Tai apsunkina informacijos sklaidą ir lankytojų pritraukimą. Saugomų
teritorijų direkcijos pagal saugomų teritorijų įstatymą 2001 12 28 (Nr. IX-628) atsako už pažintinio
turizmo skatinimą, todėl tinkama informacijos sklaida tiesiogiai įgyvendintų šį tikslą.
Lankytojų centrams įrengti buvo statomi nauji pastatai ar rekonstruojami ir pritaikomi seni, kultūros
paveldo objektai. Įgyvendinami lankytojų centrų įsteigimo projektai suteikia galimybę eksponuoti ir
pristatyti saugomų teritorijų vertybes, teikti informaciją, populiarinti ir pritraukti daugiau lankytojų.

Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija

60

Išvados
4. Lankytojų centrai saugomose teritorijose įsteigiami siekiant sudaryti geresnes sąlygas
pažintiniam turizmui, informacijos apie saugomas gamtos ir kultūros paveldo vertybes
platinimui, reguliuoti lankytojų srautus, teikti gido paslaugas ir kt. Paslaugų pasiūla, kokybė
bei įvairiapusiškumas gali formuoti lankytojų nuomonę apie saugomų teritorijų direkcijų
veiklą ir efektyvumą.
5. Didžioji dalis saugomų teritorijų lankytojų centrų internetiniame puslapyje nesuteikia
tikslios ir kokybiškos informacijos apie teikiamas paslaugas ar saugomos teritorijos lankymo
laiką. Tai apsunkina informacijos sklaidą ir lankytojų pritraukimą.
6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pasinaudojusi Europos
Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama, vykdo lankytojų centrų vystymo projektus,
kurie suteikia galimybę eksponuoti ir pristatyti saugomų teritorijų vertybes bei teikti
informaciją lankytojams.

3.3.4. KITOS PASLAUGOS
Be anksčiau nagrinėtų saugomų teritorijų direkcijų teikiamų ekskursijų bei pažintinių kelionių
organizavimo, apgyvendinimo ir informacijos teikimo paslaugų, direkcijos teikia ir kitas paslaugas:
• amatų mokymas;
• edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas;
• suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas;
• paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų organizavimu ir kulinarinio paveldo
degustavimu;
• saugomos teritorijos lankymo bilietų platinimas;
• patalpų, kiemo ir konferencijų salės nuoma;
• rekreacijos ir techninės įrangos nuoma;
• turistinio inventoriaus nuoma;
• komunalinės paslaugos;
• jojimo paslaugos ir susijusios paslaugos (jojimo mokyklos, stovyklos, žygiai žirgais, privačių
žirgų priežiūra ir kt.);
• medienos ir medienos gaminių pardavimas.
Pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymą
(2008-08-11, Nr. V 284) „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų“, iš šių kitų, dar studijoje
nenagrinėtų paslaugų, į sąrašą įeina ir įkainiai yra patvirtinti amatų mokymo, edukacinių paslaugų –
teminių mokomųjų programų organizavimo, paslaugų, susijusių su etnokultūros papročių, apeigų
organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu bei saugomos teritorijos lankymo bilietų platinimo
(10 lentelė). Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas yra įtrauktas į mokamų
paslaugų sąrašą, tačiau Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu (2009-01-16,
Nr. V 04) šios paslaugos įkainis nėra patvirtintas.
10 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų teikiamos kitos29 paslaugos ir jų įkainių atitikimas
nustatytiems30

Eil.
Nr.
1.

29
30

Paslaugos pavadinimas, komentaras
Amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių, kt.)
paslaugos

Nustatytas paslaugos
įkainis, litais
3–20 Lt
1 asmeniui

dar studijoje nenagrinėtos direkcijų 2009 m. teikiamos paslaugos
sudaryta autorių
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Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas, komentaras

Nustatytas paslaugos
įkainis, litais

Iš saugomų teritorijų direkcijų šias paslaugas teikia
• Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija – bitininkavimo amato
demonstravimo paslauga – 20 Lt;
• Dzūkijos nacionalinio parko direkcija – žvakių liejimas, kiaušinių
marginimas, pynimas iš šiaudų 4 val. – 10 Lt;
• Žagarės regioninio parko direkcija – 10 Lt.

2.

Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų
organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu

10–65 Lt
1 asmeniui

Šias paslaugas teikia
• Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija: senovinių tradicinių vestuvinių
apeigų organizavimas – 30 Lt; medaus degustavimas – 8 Lt;
• Dzūkijos nacionalinio parko direkcija – 55 Lt;
• Kauno marių regioninio parko direkcija – 15 Lt;
• Žagarės regioninio parko direkcija – 30 Lt.

3.

Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų
organizavimas

20–100 Lt
1 valandai

Edukacines paslaugas teikia:
• Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija: Ekologinio švietimo centre – 30 Lt, Ginučių malūne – 70 Lt;
• Dzūkijos nacionalinio parko direkcija: grupei iki 30 asmenų – 30 Lt, grupei virš 30 asmenų – 50 Lt;
• Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija – 20–30 Lt;
• Metelių regioninio parko direkcija (30–135 Lt): pavyzdžiui, tema „Žemės mėnesio paskaitos“ 1 val. – 50
Lt, „Migruojančių paukščių prieglobstis“ 4 val. – 116 Lt;
• Kurtuvėnų regioninio parko direkcija (3 val. 95–190 Lt): pavyzdžiui,
programos „Pievų augalai“ – 95 Lt/ 3 val., „Molis gamtoje ir buityje“ –
117 Lt/3 val., „Naktigonė“ – 190 Lt/3 val.;
• Nemuno deltos regioninio parko direkcija – 35 Lt;
• Nemuno kilpų regioninio parko direkcija – 40 Lt;
• Salantų regioninio parko direkcija – 50 Lt;
• Veisiejų regioninio parko direkcija – 20–50 Lt;
• Ventos regioninio parko direkcija – 20–100 Lt;
• Žagarės regioninio parko direkcija – 50 Lt;
• 5 regioninių parkų (Dubysos, Kauno marių, Krekenavos, Neries ir Sirvėtos) ir visų valstybinių rezervatų
direkcijos edukacines paslaugas teikia nemokamai.

4.

Saugomos teritorijos arba atskirų lankomų objektų lankymo
bilietas (kvitas)

1–20 Lt

Ši paslauga būdinga nacionalinių parkų direkcijoms, tai vienkartinių bilietų už
muziejų, apžvalgos aikštelių, kitų objektų, esančių saugomos teritorijos ribose
platinimas. Šios paslaugos įkainis kinta nuo 1 Lt iki 5 Lt. Aukščiausias mokestis
yra suaugusiems asmenims, žemiausias – moksleiviams, studentams, lengvatas
turintiems asmenims.
• Aukštaitijos NP: Senovinės bitininkystės muziejaus lankymo bilieto kaina
3 Lt (1 Lt moksleiviams, studentams ir kt.); Ginučių vandens malūno
ekspozicijos lankymo bilieto kaina 2 Lt (1 Lt moksleiviams, studentams ir
kt.); apžvalgos aikštelės lankymo bilieto kaina – 2 Lt (1 Lt moksleiviams,
studentams ir kt.);
• Dzūkijos NP: muziejaus ekspozicijos lankymo bilieto kaina 3 Lt (1 Lt moksleiviams, studentams ir kt.);
mokestis už plaukimą upe Ūla 1 parai – 20 Lt;
• Kuršių nerijos NP: muziejaus ekspozicijos lankymo bilieto kaina 5 Lt (2 Lt moksleiviams, studentams ir
kt.); apžvalgos aikštelės lankymas nemokamas;
• Žemaitijos NP: Platelių dvaro svirno ekspozicijos lankymo bilieto kaina 2 Lt (1 Lt moksleiviams,
studentams ir kt.); Militarizmo ekspozicijos lankymo bilieto kaina 5 Lt (2 Lt moksleiviams, studentams ir
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Eil.
Nr.
•
•

5.

Nustatytas paslaugos
įkainis, litais

Paslaugos pavadinimas, komentaras

kt.); apžvalgos aikštelės lankymas nemokamas;
Kurtuvėnų RP: muziejaus ekspozicijos lankymo bilieto kaina 2 Lt (1 Lt moksleiviams, studentams ir kt.);
6 regioniniai parkai (Dieveniškių, Gražutės, Labanoro, Nemuno kilpų, Sirvėtos ir Tytuvėnų) už muziejinių
ekspozicijų lankymą iš lankytojų užmokesčio neima.

Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas

nėra

Suvenyrus platina:
• Aukštaitijos NP direkcija: šratinukas su parko simbolika 4 Lt;
• Dzūkijos NP direkcija: atšvaito juostelė – 5 Lt, žibintuvėlis – 15 Lt,
drobinis maišelis – 22 Lt, marškinėliai su parko simbolika – 25 Lt,
puodelis – 25 Lt, termosinis puodelis – 27 Lt;
• Kauno marių RP direkcija – 2–25 Lt;
• Kurtuvėnų RP direkcija – 20 Lt;
• Salantų RP direkcija – 4–10 Lt;
• Žagarės RP direkcija – 20–50% antkainis nuo savikainos;

Direkcijos teikia ir kitas paslaugas, neįtrauktas į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu (2008-08-11, Nr. V 284) patvirtintas mokamas
paslaugas. Kai kurių paslaugų teikimui suteiktos išskirtinės teisės, pavyzdžiui, Kuršių nerijos
nacionalinio parko direkcijai teikti medienos ir medienos gaminių pardavimo paslaugas.
Patalpų nuoma užsiima Metelių RP (30 Lt/1 val.), konferencijų salės nuoma – Žemaitijos NP (100
Lt/1 val.), kiemo nuoma (renginiams, sąskrydžiams organizuoti) – Kurtuvėnų RP (kempingo
teritorijos nuoma iki 12 val. – 900 Lt) ir Nemuno deltos RP (3 Lt) direkcijos.
Rekreacinę įrangą nuomoja Dzūkijos NP direkcija – 20 Lt/parai. Techninės įrangos (konferencijų
organizavimui) nuoma užsiima Kurtuvėnų RP direkcija ir kaina, priklausomai nuo įrangos, svyruoja
nuo 5 iki 30 Lt už 1 val.
Turistinio inventoriaus nuomos paslaugas teikia Kurtuvėnų RP ir Nemuno deltos RP direkcijos:
dviračių nuoma 5 Lt/val. ir 25 Lt/parai.
Aukštaitijos NP direkcija teikia komunalines paslaugas – vandens tiekimo paslaugas (1,81 Lt/m3).
Jojimo ir susijusios paslaugos (jojimo mokyklos, stovyklos, žygiai žirgais, privačių žirgų priežiūra
ir kt.) yra teikiamos Kurtuvėnų RP direkcijos. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija 2008 liepos 20 d.
rašte Nr. 01-1.8.1-244, skirtame VSTT direktorei, tvirtina, kad „jojimo paslaugų centro veikla skirta
dvaro lankytojams susipažinti su buvusia dvaro, kaip žemės valdymo forma, veikla. Jojimo paslaugų
centre teikiamos paslaugos yra dalis edukacinės programos, propaguojančios dvarų kultūrą“. Jojimo
ir susijusių paslaugų įkainiai nurodyti 11 lentelėje.
11 lentelė. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos teikiamų jojimo ir susijusių paslaugų įkainiai 2009
m.
Jojimo ir susijusios paslaugos
Kaina, Lt
Jojimo paslaugų kaina (1 asm. 1 val.)

30–50

Jojimo mokyklos paslaugų kaina (1 asm. 1 val.)

20–25

Jojimo stovyklos paslaugų kaina (1 asm. 1 dienai)

100

Privačių žirgų priežiūros kaina (1 mėn.)

420

Techninės įrangos nuoma (1 val.)

5,0–30

Žygiai žirgais (1 asm. 1 val.)

60

Pažintinė kelionė žirgais (1 asm. 1 val.)
Pažintinė kelionė žirgais (1 asm. dienai)

60
250
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2008 metais daugelis saugomų teritorijų direkcijų teikė tokias paslaugas, kaip kopijavimas, fakso
siuntimas, filmavimas, informacijos teikimas apie kitų fizinių/juridinių asmenų teikiamas paslaugas.
Daugiau direkcijų teikė patalpų nuomos, turistinio inventoriaus nuomos paslaugas. Tačiau remiantis
2008 metų rugpjūčio 11 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymu, buvo atsisakyta teikti dalis tų mokamų paslaugų, kurios nėra susiję su
saugomų teritorijų direkcijų tikslais ir funkcijomis.
Nacionalinių parkų pajamos už kitas paslaugas
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, palyginus su kitais nacionaliniais parkais, gauna
didžiausią dalį pajamų už kitas išimtines paslaugas: 2008 metais už medienos ir jos gaminių
pardavimą buvo gauta daugiau nei 237 tūkst. Lt. ir tai sudarė beveik 95 % visų šios direkcijos 2008
m. gautų pajamų (28 pav.). Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija teikiant mokamas paslaugas,
susijusias su medienos gamyba ir pardavimu, vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų“ (Žin., 1998, Nr. 882449; 2000, Nr. 39-1445) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.
D1-327 „Dėl prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 85-3186; 2008, Nr.
115-4395).
Didžiausias pajamas 2008 metais Aukštaitijos nacionaliniame parke sudarė pajamos už muziejinių
ekspozicijų bilietų pardavimą (daugiau nei 56 tūkst. Lt), tačiau į šias pajamas įeina ne tik bilietų
pardavimas, bet ir kitos susijusios paslaugos. Už paslaugas, susijusias su etnokultūros papročiais,
apeigų organizavimu bei kulinarinio paveldo degustavimu, Aukštaitijos NP direkcija, lyginant su kitų
nacionalinių parkų direkcijomis, surinko daugiausia – beveik 12 tūkst. Lt.

28 pav. Nacionalinių parkų direkcijų gautų pajamų už lankytojams teikiamas paslaugas pasiskirstymas
proc., 2008 m.31

Dzūkijos nacionalinio parko direkcija apie 15 % pajamų 2008 m. surinko už kitas paslaugas –
rekreacinės įrangos nuomą (beveik 197 tūkst. Lt).
Regioninių parkų ir valstybinių rezervatų pajamos už kitas paslaugas

31
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Daugiausiai kitų išimtinių paslaugų siūlo ir daugiausia pajamų 2008 m. už jas surinko Kurtuvėnų RP
direkcija: už jojimo paslaugas, žygius žirgais, privačių žirgų priežiūrą ir pan. surinko apie 68 tūkst. Lt.
Daugelis regioninių parkų kitų paslaugų neteikia arba teikia paslaugas nemokamai.
Valstybiniuose rezervatuose visos kitos paslaugos,
organizavimas ir kt., yra teikiamos nemokamai.

t. y.

edukacinės

paslaugos,

renginių

Išvados
1. Be ekskursijų (gido), pažintinių kelionių organizavimo, apgyvendinimo ir informacijos
teikimo paslaugų, direkcijos teikia didelį spektrą kitų paslaugų, tokių kaip amatų mokymas,
edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas, suvenyrų su saugomos
teritorijos simbolika platinimas, paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų
organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu, saugomos teritorijos lankymo bilietų
platinimas ir kitos išimtinės paslaugos.
2. Amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių, kt.) paslaugas teikia 8% visų
direkcijų, edukacines paslaugas – 58%, paslaugas, susijusias su etnokultūros papročių,
apeigų organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu – 11%. Saugomos teritorijos arba
atskirų lankomų objektų lankymo bilietus teikia 31%, suvenyrus platina 17% visų direkcijų.
3. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija gauna didžiausią dalį pajamų už kitas išimtines
paslaugas: 2008 metais už medienos ir jos gaminių pardavimą buvo gauta daugiau nei 237
tūkst. Lt. ir tai sudarė beveik 95 % visų šios direkcijos 2008 m. gautų pajamų
4. Daugelis regioninių parkų kitų paslaugų neteikia arba teikia paslaugas nemokamai. Tačiau
vis dar yra direkcijų, teikiančių kitas išimtines paslaugas tokias, kaip patalpų, kiemo ir
konferencijų salės nuoma, rekreacijos ir techninės įrangos nuoma, turistinio inventoriaus
nuoma, komunalinės paslaugos, jojimo paslaugos ir susijusios paslaugos (jojimo mokyklos,
stovyklos, žygiai žirgais, privačių žirgų priežiūra ir kt.), medienos ir medienos gaminių
pardavimas.
5. Kitų paslaugų teikimas saugomose teritorijose nėra reglamentuotas. Saugomų teritorijų
direkcijų specialistai prisitaiko prie rinkos ir sukuria paslaugas, kurių valstybinės institucijos
specialistams teikti nederėtų. Juolab kad dažnai valstybės institucijų teikiama ar biudžeto
subsidijuota veikla iškreipia privataus verslo rinkos konkurencinę aplinką.
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4.

VERTINIMAS IR PASIŪLYMAI

Atlikus saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų lankytojams vertinimą, lankytojų srautų
analizę, būtina įvertinti teikiamų paslaugų atitiktį galiojantiems LR teisės aktams. Pagal direkcijų
teikiamų paslaugų teisinio reglamentavimo ir direkcijų veiklos tikslų analizę, pateiktas direkcijų
lankytojams teiktinų paslaugų sąrašas ir sąrašas paslaugų, kurių teikimo užtikrinimui reikalinga
atsižvelgiant į esamą situaciją padaryti pakeitimus.

4.1. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ATITIKTIS GALIOJANTIEMS LR TEISĖS AKTAMS
Saugomų teritorijų direkcijos, pagal LR biudžeto sandaros įstatymą, gali teikti mokamas paslaugas,
susijusias su veiklos tikslais ir uždaviniais. Saugomų teritorijų direkcijų veiklos tikslus ir uždavinius
reglamentuoja LR saugomų teritorijų įstatymas ir nuostatai.
Studijoje atliekamas saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų atitikties vertinimas pagal
susijusius galiojančius teisinius dokumentus: LR saugomų teritorijų įstatymą, LR turizmo įstatymą,
saugomų teritorijų nuostatus ir kt. Šie dokumentai yra pagrindiniai siejant saugomų teritorijų
direkcijų specialistų teikiamas paslaugas su turizmu ir lankymu. Teikiamų paslaugų atitiktis
galiojantiems teisiniams dokumentams nagrinėjama 12 lentelėje.
12 lentelė. Saugomų teritorijų teikiamų paslaugų atitiktis galiojantiems LR teisiniams dokumentams.32
Direkcijų teikiamos
Atitiktis LR saugomų
Atitiktis LR saugomų
Atitiktis Turizmo
paslaugos
teritorijų įstatymui
teritorijų nuostatams
įstatymui
Siejasi
Ekskursijos ar žygio
Siejasi
Atitinka
su parko paskirties
vadovo (gido) paslaugos, su 12 str. 1 d.
jeigu gido ir ekskursijos
„Valstybinių parkų
punktu „sudaryti
sąvokos atitinka Turizmo
muziejinių ekspozicijų
steigimo tikslai“ 6
pristatymas
sąlygas plėtoti pažintinį įstatyme pateiktas
punktu „sudaryti
turizmą ir poilsiavimą
sąvokas (2 str. 2 ir 3 d.).
sąlygas rekreacijai,
tam skirtose zonose bei
pirmiausiai pažintiniam
vietose, nustatytose
turizmui“.
regioninio parko
planavimo schemoje“.
Siejasi su 27 str. 8 d.,
kurioje teigiama, kad
direkcijos „skatina
pažintinį turizmą“.
Pažintinių kelionių
pėsčiomis, dviračiais,
valtimis (kt.), žirgais
organizavimas
• suteikiant kelionės
vadovą ir Direkcijos
turimą inventorių;
• suteikiant Direkcijos
turimą inventorių;
• suteikiant kelionės
vadovą;
• suteikiant laikiną
apgyvendinimą;

Siejasi
su 12 str. 1 d.
„Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 6
punktu „sudaryti
sąlygas rekreacijai,
pirmiausiai pažintiniam
turizmui“.

Amatų mokymo (žvakių

Siejasi

32

Siejasi
su parko paskirties
punktu „sudaryti
sąlygas plėtoti pažintinį
turizmą ir poilsiavimą
tam skirtose zonose bei
vietose, nustatytose
regioninio parko
planavimo schemoje“.

Atitinka,
jei kelionių
organizatoriaus, kelionių
organizavimo paslaugos,
organizuotos turistinės
kelionės ir kelionių
vadovo sąvokos atitinka
Turizmo įstatyme
pateiktas sąvokas (2 str.
5, 6, 8 ir 10 d.).

Siejasi

Gali būti

Siejasi
su 27 str. 8 d., kurioje
teigiama, kad direkcijos
„skatina pažintinį
turizmą“.

Sudaryta autorių.
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Direkcijų teikiamos
paslaugos
liejimo, pynimo iš šiaudų,
vytelių, kt.) paslaugos;

Atitiktis LR saugomų
teritorijų įstatymui
su 12 str. 1 d.
„Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 5
punktu „propaguoti ir
remti Lietuvos regionų
etnokultūros tradicijas”.

Atitiktis LR saugomų
teritorijų nuostatams
su parko paskirties
punktu „vykdyti
švietėjišką ir kultūrinę
veiklą, propaguoti
gamtos ir kultūros
paveldą bei jo apsaugą“.

Atitiktis Turizmo
įstatymui
laikoma viena iš turizmo
paslaugų rūšių (3 str. 4
p.)

Paslaugos, susijusios su
etnokultūros papročių,
apeigų propagavimu

Siejasi
su 12 str. 1 d.
„Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 5
punktu „propaguoti ir
remti Lietuvos regionų
etnokultūros tradicijas”.

Siejasi
su parko paskirties
punktu „vykdyti
švietėjišką ir kultūrinę
veiklą, propaguoti
gamtos ir kultūros
paveldą bei jo apsaugą“.

Gali būti
laikoma viena iš turizmo
paslaugų rūšių (3 str. 4
p.)

Edukacinės paslaugos –
teminių mokomųjų
programų organizavimas

Siejasi
su 12 str. 1 d.
„Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 7
punktu „plėtoti
aplinkosauginį švietimą,
propaguoti ekologinę
žemdirbystę” ir su 12 str.
1 d. „Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 5
punktu „propaguoti ir
remti Lietuvos regionų
etnokultūros tradicijas”.

Siejasi
su parko paskirties
punktu „vykdyti
švietėjišką ir kultūrinę
veiklą, propaguoti
gamtos ir kultūros
paveldą bei jo apsaugą“.

-

Informacinių leidinių
platinimo paslaugos

Siejasi
su 12 str. 1 d.
„Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 6
punktu „sudaryti
sąlygas rekreacijai,
pirmiausiai pažintiniam
turizmui“ ir su 12 str. 1 d.
„Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 5
punktu „propaguoti ir
remti Lietuvos regionų
etnokultūros tradicijas”.

Siejasi
su parko paskirties
punktais „vykdyti
švietėjišką ir kultūrinę
veiklą, propaguoti
gamtos ir kultūros
paveldą bei jo apsaugą“
ir „sudaryti sąlygas
plėtoti pažintinį turizmą
ir poilsiavimą tam
skirtose zonose bei
vietose, nustatytose
regioninio parko
planavimo schemoje“.

Gali būti
laikoma viena iš turizmo
paslaugų rūšių (3 str. 2
p.)

Suvenyrų su saugomos
teritorijos simbolika
platinimo paslaugos

Siejasi
su 12 str. 1 d.
„Valstybinių parkų
steigimo tikslai“ 5
punktu „propaguoti ir
remti Lietuvos regionų
etnokultūros tradicijas”.

Siejasi
su parko paskirties
punktu „vykdyti
švietėjišką ir kultūrinę
veiklą, propaguoti
gamtos ir kultūros
paveldą bei jo apsaugą“.

Gali būti
laikoma viena iš turizmo
paslaugų rūšių (3 str. 2
p.)

Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų tikslo atitikties valstybinių parkų steigimo
tikslams (Saugomų teritorijų įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. „propaguoti ir remti Lietuvos regionų
etnokultūros tradicijas“ bei 6 p. „sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui“) ir
saugomų teritorijų direkcijų veiklai (valstybinių parkų nuostatai ir Saugomų teritorijų įstatymo 27
str. 8 d. „Veiklą valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose
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organizuoja valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos – biudžetinės
įstaigos. Jos <..> skatina pažintinį turizmą <..>) interpretavimas gali būti nevienareikšmis.

29 pav. Saugomų teritorijų teikiamų paslaugų tikslų atitikties valstybinių parkų steigimo tikslams ir
saugomų teritorijų direkcijų funkcijoms interpretavimo problematika.33

Turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo,
apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai.34 Tačiau Saugomų
teritorijų įstatyme ir nuostatuose vartojamos sąvokos „sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui ir jį
skatinti“ biudžetinių įstaigų veiklos kontekste neturėtų būti interpretuojamos kaip lygiareikšmės
sąvokai „teikti turizmo paslaugas“.

30 pav. Biudžetinių įstaigų tikslų ir veiklos sąvokų supratimo ir vartojimo netikslumas.35

Teikdami turizmo paslaugas tokias, kaip apgyvendinimo, transporto, maitinimo ir panašias
paslaugas, juridiniai ir/ar fiziniai asmenys ne tik skatina turizmą, bet ir gauną pelną (kas ir yra
pagrindinis jų tikslas). Tačiau įstatymuose nėra reglamentuota už kokių funkcijų įgyvendinimą
biudžetinės įstaigos gali imti atlygį. Biudžeto sandaros įstatyme numatyta, kad pajamas biudžetinės
įstaigos gauna už funkcijų, numatytų jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, įgyvendinimą.
Vis dėlto, biudžetinės įstaigos neturėtų (ir negali) siekti pelno, todėl saugomų teritorijų direkcijų
veikla, šiuo atžvilgiu, turėtų apsiriboti pažintinio turizmo skatinimu ir sąlygų jam sudarymu.
Žvelgiant iš kitos pusės, kadangi Saugomų teritorijų įstatyme ir nuostatuose sąvokos „sudaryti
sąlygas pažintiniam turizmui“ ir „skatinti pažintinį turizmą“ nėra aiškinamos ir detalizuojamos, kyla
klausimas kaip saugomų teritorijų direkcijos turėtų skatinti pažintinį turizmą ir sudaryti jam sąlygas
bei kokios yra priemonių, skirtų šiam tikslui pasiekti, ribos. Todėl saugomų teritorijų direkcijų
33

Sudaryta autorių
LR turizmo įstatymas 2 str. 16 d.
35 Sudaryta autorių
34
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teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams spektras ir tikslingumas gali būti orientuotas į dvi
skirtingas kryptis, priklausomai nuo sąvokų interpretavimo ir pasirinktų prioritetinių veiklos sričių.
Skatinti pažintinį turizmą galima ir tokiomis priemonėmis, kaip skatinti apgyvendinimo, maitinimo,
gidų ir kitų paslaugų teikimą bendradarbiaujant su vietos bendruomene ar fiziniais / juridiniais
asmenimis.
Analizuojant saugomų teritorijų direkcijų lankytojams ir turistams teikiamų mokamų paslaugų
sąvokas palyginimui pateikiami paslaugų ir ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK)
išaiškinimai.
Turizmo įstatyme pateikiamos ekskursijos, gido, kelionės organizatoriaus, kelionės organizavimo
paslaugų, organizuotos turistinės kelionės, kelionių agentūros ir kelionių vadovo sąvokos, LR
tautinio paveldo produktų įstatyme – tradicinių gaminių, tradicinės paslaugos, tradicinio amato,
tradicinio amatininko bei tradicinių amatų centro sąvokos.
EVRK — skirtas duomenų, susijusių su veiklos vienetais, skirstymui į kategorijas pagal veiklos rūšis,
kurios įtakoja mokestinių procedūrų vykdymą. Lietuvos Respublikoje pridėtinės vertės, pelno ir
socialinis mokesčiai grupuojami pagal ekonominės veiklos rūšis ir įmonių dydžio grupes pagal
darbuotojų skaičių bei pateikiami pagal visas EVRK sekcijas. EVRK 2 redakcija patvirtinta Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. 226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877). Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodai
įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 dienos.
Saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamų paslaugų samprata ir jų atitiktis ERVK kodams
bei Turizmo ir Tautinio paveldo produktų įstatymams pateikiama 13 lentelėje.
13 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamų mokamų paslaugų atitikimas EVRK
kodams ir Turizmo bei Tautinio paveldo produktų įstatymams36
Saugomų teritorijų
Ekonominės veiklos rūšių
Turizmo įstatymas bei Tautinio
direkcijų lankytojams
Nr.
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) kodai
paveldo produktų įstatymas
teikiamos mokamos
paslaugos37
Ekskursija – trumpiau kaip parą
79.12 Ekskursijų organizatorių
1.
Ekskursijos ar žygio
trunkantis objektų ar vietovių
veikla
vadovo (gido)
Tai kelionių, parduodamų per kelionių lankymas pagal nustatytą maršrutą,
paslaugos, muziejinių
kai dalyvauja gidas.
ekspozicijų pristatymas agentūras arba tiesiogiai per kelionių
vadovus, organizavimas ir rengimas.
Kelionių vadovas – teisės aktų
Kelionės gali apimti kai kurias arba
nustatytus kvalifikacinius
visas toliau išvardytas paslaugas:
reikalavimus atitinkantis fizinis
vežimą, apgyvendinimą, maitinimą,
asmuo, kuris suteikia kelionės
muziejų, istorinių ir kultūrinių vietų,
informaciją ir lydi turistus kelionėse
teatro, muzikos ir sporto renginių
šalies viduje arba užsienyje.
lankymą.
Gidas – teisės aktų nustatytus
79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir
kvalifikacinius reikalavimus
susijusių paslaugų veikla
atitinkantis fizinis asmuo, kuris
Tai pagalbos lankytojams paslaugų
suteikia specialią informaciją apie
veikla: informacijos apie keliones
lankomus muziejus, meno galerijas,
teikimas lankytojams, turistų gidų
gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar
veikla.
kitus objektus arba vietoves.
77.21 Poilsio ir sporto reikmenų
2.
Pažintinių kelionių
nuoma ir išperkamoji nuoma:
pėsčiomis, dviračiais,
pramoginių valčių nuoma, jojamųjų
valtimis (kitomis
žirgų nuoma, dviračių nuoma, sporto
plaukiojimo

36

Sudaryta autorių
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas (2008-08-11, Nr.
V 284) „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų
biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų“.
37
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Nr.

3.

6.

7.

Saugomų teritorijų
direkcijų lankytojams
teikiamos mokamos
paslaugos37
priemonėmis), žirgais
organizavimas,
suteikiant kelionės
vadovą ir/ar direkcijos
turimą inventorių
Pažintinių kelionių
pėsčiomis, dviračiais,
valtimis (kitomis
plaukiojimo
priemonėmis), žirgais
organizavimas,
suteikiant laikiną
apgyvendinimą

Amatų mokymo (žvakių
liejimo, pynimo iš
šiaudų, vytelių ir kt.)
paslaugos
Paslaugos, susijusios su
etnokultūros papročių,
apeigų propagavimu

8.

Edukacinės paslaugos –
teminių mokamųjų
programų
organizavimas

9.

Informacinių leidinių
platinimo paslaugos

Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) kodai

Turizmo įstatymas bei Tautinio
paveldo produktų įstatymas

įrangos nuoma, kitų turizmo
priemonių nuoma.

79.12 Ekskursijų organizatorių
veikla
Tai kelionių, parduodamų per kelionių
agentūras arba tiesiogiai per kelionių
vadovus, organizavimas ir rengimas.
Kelionės gali apimti kai kurias arba
visas toliau išvardytas paslaugas:
vežimą, apgyvendinimą, maitinimą,
muziejų, istorinių ir kultūrinių vietų,
teatro, muzikos ir sporto renginių
lankymą.
55 Apgyvendinimo veikla
Tai apgyvendinimas trumpam
laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir
kitiems keliautojams.
55.20 Poilsiautojų ir kita
trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Daugiausia trumpam laikotarpiui,
paprastai dienai arba savaitei,
apsistojusių svečių apgyvendinimas
atskirose erdvėse.
85.5 Kitas mokymas. Į šią grupę įeina
bendrasis tęstinis švietimas ir
profesinis mokymas bei lavinimas
profesijos, pomėgių lavinimo ar
tobulinimosi tikslais.

85.5 Kitas mokymas Į šią grupę įeina
bendrasis tęstinis švietimas ir
profesinis mokymas bei lavinimas
profesijos, pomėgių lavinimo ar
tobulinimosi tikslais.
47.78 Kita naujų prekių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse

Kelionės organizavimo paslauga –
veiklos, susijusios su organizuotų
turistinių kelionių rengimu ir (ar) jų
pardavimu, rezultatas.
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.
Apgyvendinimo paslauga –
būtinos apgyvendinimui sąlygos ir
veiklos, kuria tenkinami turisto
nakvynės ir higienos poreikiai,
rezultatas.

Tradicinės paslaugos – tradicinių
gaminių gamybos demonstravimas,
arklių kaustymas, kaminkrėtystė,
folkloro (muzikinio, sakytinio ir
kitokio) atlikimo paslaugos,
tradicinių renginių (kalendorinių ir
šeimos švenčių, tradicinių mugių ir
panašių renginių) organizavimas ir
kitos etnine kultūra pagrįstos
paslaugos.
Tradicinis amatas – individuali ar
kolektyvinė veikla, pagrįsta iš kartos
į kartą perduodama patirtimi ir
specialiais įgūdžiais, skirta tautinio
paveldo produktų nuolatiniam
sukūrimui ir realizavimui.
Tradiciniams amatams priskiriamas
tradicinių gaminių gaminimas,
tradicinių veislių augalų ir gyvūnų
veisimas bei auginimas, jų produktų
gavyba, gamtos gėrybių rinkimas ir
perdirbimas, tradicinių paslaugų
teikimas.
-

-
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Nr.

Saugomų teritorijų
direkcijų lankytojams
teikiamos mokamos
paslaugos37

10.

Suvenyrų su saugomos
teritorijos simbolika
platinimo paslaugos

11.

Saugomos teritorijos
lankymo bilietų
platinimas

Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) kodai
- niekur kitur nepriskirtų ne maisto
produktų mažmeninė prekyba
47.78 Kita naujų prekių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
- suvenyrų, meno dirbinių ir religinių
reikmenų mažmeninė prekyba
91.02 Muziejų veikla
- visų tipų muziejų eksploatavimas:
• meno, juvelyrinių dirbinių, baldų,
kostiumų, keramikos, sidabro dirbinių
muziejų
• gamtos, mokslo ir technologijos
muziejų, istorijos muziejų, įskaitant
karo muziejus
• kitų specializuotų muziejų,
• muziejų po atviru dangumi
91.04.30 Gamtos rezervatų ir
draustinių veikla

Turizmo įstatymas bei Tautinio
paveldo produktų įstatymas

-

Remiantis EVRK, ekskursijų organizatorius – juridinis asmuo, reguliariai rengiantis organizuotas
turistines keliones ir savo vardu viešai siūlantis teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui arba
tam tikrai asmenų grupei. Remiantis Turizmo įstatymu, kelionės organizavimo paslaugas teikia
kelionės organizatoriai ir kelionių agentūros. Tam, kad direkcijos galėtų teikti kelionės organizavimo
paslaugą, remiantis galiojančiais teisės aktais turėtų gauti pagal Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtinta tvarka
išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad kelionės organizatorius ar kelionių agentūra atitinka
nustatytus reikalavimus, bei suteikiančio teisę teikti atitinkamas turizmo paslaugas.
Remiantis LR ūkio ministro įsakymu 2003 m. kovo 26 d. Nr. 4-110 patvirtinti „Muziejų ir kultūros
paveldo objektų, kuriuose galimos ekskursijos tik su gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį
pažymėjimą, sąrašu“ gidų paslaugas nacionaliniuose parkuose gali teikti atitinkami nacionalinių
parkų direkcijos darbuotojai, kiti fiziniai asmenys, turintys Valstybinio turizmo departamento
direktoriaus 2001 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 2 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų gido kategorijai bei
gido ir kelionių vadovo pažymėjimams gauti ir pažymėjimo išdavimo (panaikinimo) tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 7-220) nustatyta tvarka išduotą gido pažymėjimą.38 Ekskursija –
trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai dalyvauja
gidas.
Muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugos teisės aktai nereglamentuoja, todėl šias paslaugas gali
teikti direkcijos darbuotojai ir neturintys gido pažymėjimo.
Turizmo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 22 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 14,
15, 16, 17, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 41, 131 straipsniais ir
priedu projekte pateikiamas kelionių vadovo apibrėžimas „kelionių vadovas – fizinis asmuo, kuris
suteikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse“. Todėl rekomenduojame vietoje „ekskursijos
ar žygio vadovo (gido) paslaugos, muziejinių ekspozicijų pristatymas“ naudoti „gido ir kelionių
vadovo paslaugos, kurios teikiamos ekskursijos ar muziejinių ekspozicijų pristatymo metu“.
Pagal direkcijų teikiamą paslaugų specifiką, už pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, valtimis
(kitomis plaukiojimo priemonėmis), žirgais organizavimą atsakingi direkcijų kelionės vadovai.
Rekomenduojame atsisakyti tokio paslaugos apibrėžimo ir ją formuluoti sekančiai „pažintinių
38
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ekskursijų organizavimas“. Teikiant šią paslaugą teikiamos inventoriaus nuomos paslaugos, kurios
yra sudėtinė ne pažintinio, bet aktyvaus poilsio ir turizmo sudedamoji dalis. Kai pagal Valstybinio
turizmo departamento prie LR ūkio ministerijos sudarytą „Aiškinamąjį turizmo terminų žodyną“
(2009) aktyvusis turizmas apibrėžiamas kaip keliavimas naudojant savo fizines ir dvasines jėgas,
pvz., dviračių, slidžių, žygeivių, kalnų ir kitų formų turizmas.
Direkcijos nurodo, kad teikia pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, valtimis (kitomis plaukiojimo
priemonėmis), žirgais organizavimo, suteikiant laikino apgyvendinimo paslaugas. Remiantis teisės
aktais, rekomenduojame vadinti „trumpalaikio apgyvendinimo paslaugomis“. Apgyvendinimo
paslauga yra sudėtinė pažintinio turizmo produkto dalis (31 pav.), bet ne pažintinio turizmo dalis.

Kelionių organizatoriai,
agentūros, kelionių
vadovai, gidai

Avialinijos,
geležinkeliai,
automobilių ir
autobusų
nuoma.

Kelionių
organizavimas

Turizmo
produktas

Transporto
paslaugos

Viešbučiai, moteliai,
svečių namai,
kempingai, privatus
apgyvendinimas ir
kaimo turizmas

Apgyvendinimas

Restoranai,
barai, kavinės

Maitinimo
paslaugos

Pramogos ir
atrakcijos

Gamtinės ir
kultūrinės vertybės

Teminiai ir
vandens
parkai, Spa

Pajūris ,
dvarai, parkai,
renginiai ir kt.

31 pav. Turizmo produktas39

Teikiant amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių ir kt.) ir etnokultūros papročių,
apeigų organizavimo paslaugas, rekomenduojame vadovautis Tautinio paveldo produktų įstatymo
nuostatomis, kuriose teigiama, kad tradicinės paslaugos – tai tradicinių gaminių gamybos
demonstravimas, tradicinių renginių organizavimas ir kitos etnine kultūra pagrįstos paslaugos.
Tradicinių amatų mokymą reglamentuoja Švietimo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo, Profesinio
mokymo, Aukštojo mokslo įstatymai. Tradicinių amatų mokymas vykdomas pagal Tautinio paveldo
produktų institucijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas. Tradicines paslaugas gali
teikti arba tradicinis amatininkas – fizinis asmuo, užsiimantis tradiciniu amatu, arba tradicinių
amatų centras – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis arba privatus juridinis asmuo,
tenkinantis tradicinių amatų amatininkų interesus, besirūpinantis tradicinių produktų gamyba ir
plėtra, teikiantis tradicinių amatų mokymo, konsultavimo, eksperto ir kitas paslaugas. Saugomų
teritorijų direkcijos amatų mokymo bei apeigų ir etnokultūros papročių organizavimo turėtų
atsisakyti.
Išvados
1.

39

Saugomų teritorijų direkcijų daugumos iš teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams
atitiktis galiojantiems LR teisės aktams gali būti interpretuojama nevienareikšmiškai: teikiamų
paslaugų tikslai siejasi su valstybinių parkų steigimo tikslais ir saugomų teritorijų direkcijų
funkcijomis, tačiau iš esmės jų tiesiogiai neatitinka. Tai reiškia, kad valstybinių parkų steigimo
vieni iš tikslų „sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausiai pažintiniam turizmui“, „propaguoti ir
sudaryta autorių
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remti Lietuvos regionų etnokultūros tradicijas“ ir direkcijų viena iš veiklų „skatinti pažintinį
turizmą“ iš esmės neatitinka „turizmo paslaugos“ sąvokos, todėl kai kurios direkcijų teikiamos
paslaugos tiesiogiai nesusiję su jų uždaviniais.
2.

Rekomenduojame saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamas paslaugas vadinti ir
suderinti su LR turizmo, tautinio paveldo produktų, švietimo, neformaliojo suaugusiųjų
švietimo, profesinio mokymo ir kt. įstatymuose nustatytomis sąvokomis bei
reglamentuojamomis nuostatomis.

4.2. SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ TEIKTINOS PASLAUGOS IR
OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS
Saugomų teritorijų steigimo tikslas ir saugomų teritorijų direkcijų veiklos tikslas – išsaugoti gamtos
ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir
atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės
stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes)
40. Tai reiškia, kad tikslo pagrindą sudaro „gamta“ ir „turizmas“, o tiksliau, gamtos (ir kultūros
vertybių) apsauga ir priežiūra bei turizmo skatinimas ir priemonių jam vystyti sudarymas.
Saugomų teritorijų direkcijų veiklos prioritetas „kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių)
apsauga, nuolatinė jų priežiūra ir tvarkymas“ – pagrindinis Lietuvos saugomų teritorijų steigimo
tikslas. Saugomų teritorijų direkcijos didesnę savo laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalį skiria
sąlygų rekreacijai, pirmiausiai pažintiniam turizmui sudarymui ir pažintinio turizmo skatinimui,
gerindami saugomų teritorijų infrastruktūrą, sudarydami sąlygas kitiems fiziniams ir juridiniams
asmenims teikti konkurencingas paslaugas saugomų teritorijų lankytojams ir pan., tačiau ir pačios
teikia turizmo paslaugas.
Saugomų teritorijų direkcijos teikdamos paslaugas gauna pajamų, kurios nėra perskirstomos per
valstybės biudžetą bendroms valstybės reikmėms, kaip kiti mokesčiai ar įmokos. Šios pajamos (visos
arba jų dalis) yra saugomų teritorijų direkcijoms ir gali būti naudojamos ne tik paslaugų sąnaudoms
padengti, tačiau ir kitiems šių įstaigų poreikiams tenkinti.
Saugomų teritorijų direkcijų teikiamos specialios, konkurencijos neiškraipančios turizmo paslaugos
saugomų teritorijų lankytojams užtikrina kokybiškų paslaugų suteikimą (kurių negalėtų suteikti
jokie kiti fiziniai ir juridiniai asmenys dėl kompetencijos trūkumo ir/ar dėl veiklos nepelningumo),
švietėjišką veiklą ir teigiamo Lietuvos saugomų teritorijų įvaizdžio kūrimą.
Direkcijų veiklos kryptis pagal lankytojų poreikius
Lietuvos saugomas teritorijas galima suskirstyti pagal direkcijų veiklos kryptį lankytojų poreikių
atžvilgiu į grupes, kurių veiklos kryptis:
• gamta,
• gamta ir dalinai turizmas,
• gamta ir turizmas.
Saugomų teritorijų direkcijos, kurios lankytojams teikia tik pačias pagrindines paslaugas, be kurių
saugomos teritorijos lankymas taptų sudėtingas, o kai kuriais atvejais, kaip Valstybiniuose
rezervatuose, neįmanomas, orientuojasi į gamtą – kraštovaizdžio ir gamtos objektų apsaugą,
priežiūrą ir tvarkymą.

40

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 3 str.
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Direkcijų, kurios teikia paslaugas, labiau orientuotas į lankytojų ne tik pažintinio, bet ir aktyvaus
turizmo poreikius, tačiau tokių paslaugų skaičius yra labai ribotas, pagrindinė veiklos kryptis yra
gamta, papildoma – turizmas (32 pav.).
Direkcijų teikiamos apgyvendinimo, amatų mokymo paslaugos, tautinio paveldo gaminių bei
paslaugų pardavimas ir panašios paslaugos rodo lankytojų didelę turizmo paslaugų paklausą tam
tikroje saugomoje teritorijoje (pavyzdžiui, Aukštaitijos, Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionaliniai
parkai, Kurtuvėnų regioninis parkas). Atitinkamai reaguodamos į lankytojų ir turistų poreikius
direkcijos savo veiklą nukreipia ne tik į gamtą, bet ir turizmą bei turizmo paslaugų teikimą (33 pav.)

32 pav. Saugomų teritorijų direkcijų veiklos
kryptis – gamta ir dalinai turizmas

33 pav. Saugomų teritorijų direkcijų veiklos
kryptis – gamta ir turizmas

Direkcijos, kurių veikla orientuota tik į gamtą, lankytojams teikia tokio pobūdžio paslaugas:
1. Renginių organizavimas;
2. Ekskursijos vadovo (gido) paslaugos;
3. Edukacinės paslaugos – teminių mokamųjų programų organizavimas;
4. Informacinių leidinių su saugomos teritorijos simbolika platinimo paslaugos;
5. Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimo paslaugos;
6. Lankytojų aptarnavimas lankytojų centre.
Direkcijose, kurių veikla orientuota į gamtą, ir dalinai į turizmą, lankytojams yra teikiamos
be anksčiau minėtų paslaugų ir šios:
7. Pažintinių kelionių organizavimas, suteikiant kelionės vadovą;
8. Pažintinių kelionių organizavimas, suteikiant kelionės vadovą ir direkcijos inventorių;
9. Pažintinių kelionių organizavimas, suteikiant direkcijos inventorių.
Direkcijos, kurių veikla orientuojasi į gamtą ir turizmą, lankytojams yra teikiamos be
anksčiau minėtų paslaugų ir šios:
10. Pažintinių kelionių organizavimas, suteikiant laikiną apgyvendinimą;
11. Amatų mokymo paslaugos;
12. Etnokultūros papročių, apeigų propagavimo paslaugos;
13. Saugomos teritorijos objektų lankymo bilietų platinimas;
14. Muziejinių ekspozicijų pristatymas.
Apklausos metu nustačius saugomų teritorijų direkcijų šiuo metu lankytojams teikiamų paslaugų
spektrą, matyti, kad visos direkcijos teikia paslaugas, užtikrinančias pagrindinį lankytojų
informacijos poreikį. Kitos direkcijos papildomai teikia ir kitas turizmo paslaugas, pagal kurias
direkcijas galima suskirstyti į minėtas grupes (14 lentelė).
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija

74

14 lentelė. Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų grupavimas pagal teikiamas paslaugas ir lankytojų
poreikius41

41

X

Ventos RP
Asvejos RP
Biržų RP
Krekenavos RP
Sartų RP
Neries RP
Pagramančio RP
Rambyno RP

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Salantų RP
Metelių RP
Aukštaitijos NP
Dzūkijos NP
Kuršių nerijos NP
Žemaitijos NP
Dieveniškių RP
Gražutės RP
Kauno marių RP
Kurtuvėnų RP
Nemuno deltos RP
Nemuno kilpų RP
Panemunių RP
Sirvėtos RP
Tytuvėnų RP
Žagarės RP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Muziejinių ekspozicijų pristatymas

X

Saugomos teritorijos objektų lankymo
bilietų platinimas

X

Etnokultūros papročių, apeigų propagavimo
paslaugos

X

Amatų mokymo paslaugos

Veisiejų RP

X
X
X
X
X
X

Turizmas

Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant laikiną apgyvendinimą

X
X
X
X

Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą ir direkcijos
inventorių
Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant direkcijos inventorių

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lankytojų aptarnavimas lankytojų centre

Ekskursijos vadovo (gido) paslaugos

Čepkelių VR
Kamanų VR
Viešvilės VR
Žuvinto BRZ
Anykščių RP
Aukštadvario RP
Dubysos RP
Labanoro RP
Pajūrio RP
Varnių RP
Vištyčio RP

Direkcijos

Gamta ir turizmas
Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika
platinimo paslaugos

Renginių organizavimas

Turizmas

Gamta ir turizmas

Gamta

Lankytojų poreikiai

Paslaugos

Informacinių leidinių platinimo paslaugos

Gamta
Edukacinės paslaugos – teminių mokamųjų
programų organizavimas

Lankytojų poreikiai
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X
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Pagal apklausos duomenis, daroma prielaidą, kad saugomų teritorijų direkcijos, kurios lankytojų
poreikių atžvilgiu orientuojasi į gamtą yra Valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijos bei
7 regioniniai parkai. Į turizmą stipriausiai orientuojasi nacionaliniai parkai bei 10 regioninių parkų.
Direkcijų, kurios į turizmą orientuojasi, tačiau palyginti nežymiai, pagal apklausos duomenis galėtų
būti 11. Geografinis saugomų teritorijų, suskirstytų pagal direkcijų veiklos orientaciją lankytojų
poreikių atžvilgiu, išsidėstymas pavaizduotas 8 priede.
Saugomų teritorijų direkcijų veiklos
orientacija lankytojų atžvilgiu

Pagrindinė
kryptis gamta
Čepkelių VR
Kamanų VR
Viešvilės VR
Žuvinto BRZ
Anykščių RP
Aukštadvario RP
Dubysos RP
Labanoro RP
Pajūrio RP
Varnių RP
Vištyčio RP

Kryptis –
gamta
ir
turizmas
Asvejos RP
Biržų RP
Krekenavos RP
Metelių RP
Neries RP
Pagramančio RP
Rambyno RP
Salantų RP
Sartų RP
Veisiejų RP
Ventos RP

Pagrindinė
kryptis –
turizmo
paslaugos
Aukštaitijos NP
Dzūkijos NP
Kuršių nerijos NP
Žemaitijos NP
Dieveniškių RP
Gražutės RP
Kauno marių RP
Kurtuvėnų RP
Nemuno deltos RP
Nemuno kilpų RP
Panemunių RP
Sirvėtos RP
Tytuvėnų RP
Žagarės RP

34 pav. Saugomų teritorijų direkcijos pagal veiklos kryptis lankytojų poreikių atžvilgiu 42

Manytume, kad kai kurių parkų direkcijos turi, tačiau neišnaudoja, galimybių turizmo skatinimui,
(pavyzdžiui, Pajūrio, Labanoro ir Vištyčio regioniniai parkai).
Saugomų teritorijų direkcijos, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims suteikdamos galimybę
operatoriaus teise teikti paslaugas arba imdamos nustatytą užmokestį už paslaugų teikimą saugomų
teritorijų lankytojams, gautų papildomų pajamų neeikvodamos savo laiko, žmogiškųjų ir finansinių
išteklių veikloms tiesiogiai nesusijusioms su jų tikslais. Skatinti pažintinį turizmą galima ir tokiomis
priemonėmis, kaip skatinti apgyvendinimo, maitinimo, gidų ir kitų paslaugų teikimą.
Kadangi atlygio už paslaugas dydis dažniausiai nustatomas asignavimų valdytojo (Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos) ar paslaugą teikiančios direkcijos
direktoriaus įsakymais, o kai kuriais atvejais – sutartimi tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo, o nustatant
atlygio dydį, įtraukiamos skirtingos sąnaudų grupės, yra reali tikimybė, kad gali būti nustatytas
ekonomiškai nepagrįstas atlygis už paslaugas, t. y. jo dydis gali neatitikti paslaugos vertės, taip
iškraipant konkurenciją.
Saugomų teritorijų direkcijų teiktinos paslaugos ir optimizavimo galimybės
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teiktinos paslaugos turėtų būti specialios,
konkurencijos neiškraipančios paslaugos, tokios, kurių niekas kitas taip kokybiškai, kaip direkcija,
nesuteiktų ir kurios kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims gali būti ekonomiškai nenaudingos.
Direkcijų teiktinos paslaugos teikimas turi atitikti LR teisės aktus.
42
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15 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų teiktinos paslaugos, kurios gali būti teikiamos nedarant jokių
pakeitimų43
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.

4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.

Paslauga
Saugomos teritorijos objektų ir muziejinių
ekspozicijų pristatymas – specializuotos
informacijos teikimas
lietuvių ir/ar užsienio kalbomis
grupei ir/ar asmeniui
Muziejinių ekspozicijų ir saugomos
teritorijos objektų lankymas – lankytojo
bilieto pardavimas
muziejų lankymas
parodų, ekspozijų lankymas
saugomos teritorijos objektų (apžvalgos
aikštelių, bokštų, malūnų ir pan.) lankymas
Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų
programų organizavimas

Informacinių leidinių su saugomos
teritorijos simbolika platinimas
knygų
periodinių leidinių
žemėlapių, schemų
bukletų, lankstinukų
CD, DVD
Suvenyrų su saugomos teritorijos
simbolika platinimas (atvirukų, tušinukų,
puodelių, raktų pakabukų ir pan.)

Paaiškinimas
Saugomos teritorijos gamtinių ir kultūrinių
vertybių, muziejinių ekspozicijų, parodų
pristatymas, kuomet direkcijos darbuotojas
(nebūtinai turintis gido arba kelionės vadovo
pažymėjimą) supažindina lietuvių ir/ar užsienio
kalba grupę ir /ar pavienį lankytoją su objektu/-ais.
Saugomos teritorijos muziejinių ekspozicijų (t. y.
muziejų, parodų ir kitų ekspozicijų bei saugomos
teritorijos objektų) lankymas, kuomet lankytojas už
galimybę aplankyti (be žodinio pristatymo) sumoka
tam tikrą sumą, t. y. įsigyja lankymo bilietą.

Saugomos teritorijos direkcijos darbuotojų
(ekologų, biologų ir pan.) organizuojami edukaciniai
užsiėmimai konkrečia su saugoma teritorija
susijusia tema (dažniausiai skirti moksleiviams).
Leidinių, susijusių su saugoma teritorija ir esančių
su saugomos teritorijos simbolika, platinimas
esamiems ir potencialiems lankytojams, atliekamas
direkcijos darbuotojų.

Suvenyrų, susijusių su saugoma teritorija ir esančių
su saugomos teritorijos simbolika, rengimas ir
platinimas, atliekamas direkcijos darbuotojų

Paslaugos, kurias direkcijos gali teikti, tačiau būtina atlikti pakeitimus:
1. Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis, žirgais organizavimas
suteikiant kelionės vadovą ir/ar inventorių;
2. Apgyvendinimas;
3. Amatų mokymas;
4. Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų propagavimu;
5. Turistinio inventoriaus nuoma;
6. Informacinių leidinių (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
7. Suvenyrų (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
8. Jojimo ir susijusios paslaugos;
9. Medienos ir medienos gaminių pardavimo paslaugos.
Tais atvejais, kai saugomos teritorijos direkcija teikia jai nebūdingas, bet lankytojams reikalingas
paslaugas, tokias kaip jojimo paslaugos, sodinukų pardavimas, apgyvendinimas ir pan., o kitų
asmenų galinčių arba norinčių teikti tokio pobūdžio paslaugas nėra, rekomenduojame direkcijoms
teikti paslaugas tik tada, kai jos yra ekonomiškai naudingos.
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KEITIMO BŪDAI

Kai analogiškų
paslaugų be Direkcijos
niekas neteikia

Kai paslaugų teikimas
Direkcijai yra
ekonomiškai naudingas

Kai paslaugų teikimas
Direkcijai nėra
ekonomiškai
naudingas

Keisti LR saugomų
teritorijų įstatymą

Steigti viešąją įstaigą
arba paslaugų teikimą
perduoti operatoriams
nuomos sutartimi

Paslaugų teikimą
perduoti operatoriams
panaudos sutartimi

35 pav. Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų (realizuojančių turizmo paslaugų teikimo
tikslą) optimizavimo galimybės/keitimo būdai

Būtina analizuoti kiekvieno objekto, kuris susijęs su direkcijų mokamų turizmo paslaugų teikimu,
ekonominio naudingumo kriterijus ir kitus veiksnius. Esant skirtingai situacijai rekomenduojame
šiuos keitimo būdus (35 pav.):
•

Jei paslaugos teikimas lankytojams yra reikalingas, tačiau niekas kitas analogiškų paslaugų
neteikia, rekomenduojame keisti LR saugomų teritorijų įstatymo 3 straipsnį “Saugomų
teritorijų steigimo tikslai” ir papildyti “teikti turizmo paslaugas44”, 12 straipsnio 1 dalies
„Valstybinių parkų steigimo tikslai“ 6 punktą „sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausiai
pažintiniam turizmui“ pakeisti punktų „teikti turizmo paslaugas“, atitinkamai keičiant visas
susijusias Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas ir kitus susijusius teisės aktus – saugomų
teritorijų nuostatus ir saugomų teritorijų direkcijų nuostatus. Saugomų teritorijų įstatymo
keitimas būtinas, pavyzdžiui, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijai siekiant teikti jojimo
paslaugas.

•

Jei paslaugos teikimas direkcijai yra ekonomiškai naudingas, t. y. pajamos viršija sąnaudas, ir
teritorijoje yra analogiškų paslaugų konkurencija, rekomenduojame įsteigti viešąją įstaigą
arba objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui, kuris būtų atrinktas konkurso būdu
ir su juo būtų sudaryta turto nuomos sutartis. Pavyzdys – Aukštaitijos nacionalinio parko
direkcijos teikiamos apgyvendinimo paslaugos Ginučių vandens malūne.

•

Jei paslaugos teikimas direkcijai nėra ekonomiškai naudingas – rekomenduojame šių paslaugų
teikimo atsisakyti ir objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui, kuris būtų atrinktas
konkurso būdu ir su juo būtų sudaryta turto panaudos sutartis. Pavyzdys – Aukštaitijos
nacionalinio parko direkcijos teikiamos apgyvendinimo paslaugos Meironių ekologinio
švietimo centre.

Atsižvelgiant į kitų šalių patirtį, turizmo paslaugų teikiamą ekonominę naudą ir neigiamą poveikį
aplinkai, tikslinga ieškoti būdų ir alternatyvų, fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių turizmo
paslaugas saugomų teritorijų ribose, veiklos apmokestinimui (pvz., mokėti žyminį mokestį arba
rinkliavą). Toks papildomų mokesčių rinkimas turėtų įpareigoti paslaugos teikėjus saugomose
teritorijose teikti kokybiškas ir paklausias paslaugas, o taip pat leistų sukaupti lėšų saugomų
teritorijų priežiūrai (šiukšlių išvežimui, infrastruktūros plėtrai ir pan.).

44 Turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo,
apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai. (LR turizmo įstatymas)
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Išvados
1. Saugomų teritorijų direkcijų veiklos tikslo pagrindą sudaro „gamta“ ir „turizmas“, t. y.,
gamtos (ir kultūros vertybių) apsauga ir priežiūra bei turizmo skatinimas ir priemonių jam
vystyti sudarymas.
2. Saugomas teritorijas galima suskirstyti pagal direkcijų veiklos kryptį ir lankytojų poreikius:
vienos direkcijos orientuojasi į gamtą (pavyzdžiui, Čepkelių, Kamanų, Viešvilės rezervatai,
Anykščių, Aukštadvario regioniniai parkai), kitos į gamtą ir dalinai į turizmą (pavyzdžiui,
Asvejos, Neries, Rambyno ir kiti regioniniai parkai), trečioji grupė į turizmą orientuojasi taip
pat stipriai, kaip ir į gamtą (pavyzdžiui, Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos
nacionaliniai parkai, Kurtuvėnų, Nemuno deltos, Panemunių ir kiti regioniniai parkai).
3. Didesnį potencialą turizmo skatinimui turi, tačiau to neišnaudoja, Pajūrio, Labanoro ir
Vištyčio ir kiti regioniniai parkai.
4. Saugomų teritorijų direkcijų teiktinos paslaugos, kurios gali būti teikiamos nedarant jokių
pakeitimų:
• Saugomos teritorijos objektų ir muziejinių ekspozicijų pristatymas – specializuotos
informacijos teikimas;
• Muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas – lankytojo bilieto
pardavimas;
• Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas;
• Informacinių leidinių su saugomos teritorijos simbolika platinimas;
• Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas.
5. Paslaugos, kurias saugomų teritorijų direkcijos gali teikti, tačiau būtina atlikti pakeitimus:
• Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis, žirgais
organizavimas suteikiant kelionės vadovą ir/ar inventorių;
• Apgyvendinimas;
• Amatų mokymas;
• Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų propagavimu;
• Turistinio inventoriaus nuoma;
• Informacinių leidinių (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
• Suvenyrų (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
• Jojimo ir susijusios paslaugos;
• Medienos ir medienos gaminių pardavimo paslaugos.
6. Tais atvejais, kai saugomos teritorijos direkcija teikia jai nebūdingas, bet lankytojams
reikalingas paslaugas, tokias kaip jojimo paslaugos, sodinukų pardavimas, apgyvendinimas ir
pan., siūlomi keli keitimo būdai, kurie galėtų užtikrinti paslaugų teikimą:
a. kai kitų asmenų galinčių arba norinčių teikti šias paslaugas nėra ir šių paslaugų
teikimas yra ekonomiškai naudingas, būtinas LR saugomų teritorijų įstatymo
keitimas;
b. kai direkcijai paslaugos teikimas yra ekonomiškai naudingas, t. y. pajamos viršija
sąnaudas, ir teritorijoje yra analogiškų paslaugų konkurencija, rekomenduojame
įsteigti viešąją įstaigą arba objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui,
kuris būtų atrinktas konkurso būdu ir su juo būtų sudaryta turto nuomos sutartis;
c. kai direkcijai paslaugos teikimas nėra ekonomiškai naudingas, rekomenduojame šių
paslaugų teikimo atsisakyti ir objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui,
kuris būtų atrinktas konkurso būdu ir su juo būtų sudaryta turto panaudos sutartis.
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5.

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ TEIKTINŲ PASLAUGŲ
SIŪLOMA KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

Įstatymai nereglamentuoja, kokios išlaidos turi būti įvertintos apskaičiuojant atlygį už paslaugas,
todėl saugomų teritorijų direkcijos, nustatydamos įkainio dydį, įtraukia skirtingas išlaidų grupes.
Atlygio už paslaugą apskaičiavimas nustatomas ir atlygio dydis tvirtinamas saugomos teritorijos
direkcijos direktoriaus įsakymu. Paslaugų įkainiai, o tiksliau jų ribos, yra nustatomi asignavimų
valdytojo – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos.

5.1. KAINŲ NUSTATYMUI REIKŠMINGI VEIKSNIAI
Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus įsakymą dėl viešojo
pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo (2003 m.
vasario 25 d. Nr. 1S-21, Vilnius):
Sutarties kaina (toliau – kaina) – suma, kurią perkančioji organizacija pagal sutartį turi sumokėti
tiekėjui už perkamas prekes, paslaugas ar darbus.
Įkainis – prekės, paslaugos ar darbo mato vieneto kaina (pavyzdžiui, jei teikiama paslauga matuojama
žmogaus darbo valandomis, paslaugos įkainis – žmogaus darbo valandos kaina).

Paslaugos kaina reiškia paslaugos vertę, kokybę, kartais net ir unikalumą, todėl ji labai svarbi
paslaugų vartotojams. Tačiau kainos nustatymui įtakos turi tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai (36
pav.). Kadangi saugomų teritorijų direkcijos yra biudžetinės įstaigos, kurių tikslas yra ne pelnas, o
saugomų teritorijų apsauga ir racionalaus jų naudojimo, kraštovaizdžio stabilumo, kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės išsaugojimo užtikrinimas, sąlygų pažintiniam turizmui saugomose teritorijose
sudarymas, direkcijų teikiamų paslaugų kaina turėtų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei
lankytojų srautų reguliavimo galimybę. Vadinasi, analizuojamos situacijos atveju ilgalaikis
kainodaros tikslas – saugomų teritorijų direkcijoms tapti teikiamų paslaugų kokybės lydere
rinkoje.

36 pav. Vidiniai ir išoriniai veiksniai, turintys įtakos nustatant paslaugos kainą

Paslaugos mažiausią kainą lemia paslaugos paruošimo ir realizavimo sąnaudos, o didžiausią –
pirkėjų norai ir galimybės, t. y. paslaugų paklausa. Konkrečios paslaugos kaina nustatoma remiantis
trimis veiksnių grupėmis: paslaugos gamybos kaštais, konkurencija ir paklausa arba vartotojų vertės
suvokimu (37 pav.). Pasikeitus tam tikrų paslaugų kainai, paklausa gali nesikeisti (pvz., pakilus
edukacinių paslaugų kainai, norinčių gauti šias paslaugas nesumažės), tačiau paklausa gali ir
pasikeisti (pvz., gido paslaugų kainai padidėjus, dalis lankytojų gali nuspręsti susipažinti su objektais
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patys). Paklausos pokyčiui priklausomai nuo kainos įtakos turi paslaugos kokybė (vartotojų vertės
suvokimas) ir nepakeičiamumas (konkurentai), todėl kiekvienos saugomos teritorijos ir konkrečios
paslaugos atveju kainos nustatymui daugiau ar mažiau įtakos turės skirtingi veiksniai.
Mažos
kainos
Išlaidos
Nėra
pelno

Konkurentų
kainos bei kiti
vidiniai ir
išoriniai
veiksniai

Didelės
kainos
Vartotojų
vertės
suvokimas
Nėra
paklausos

37 pav. Pagrindiniai kainos pasirinkimo principai

Kadangi direkcijų saugomų teritorijų lankytojams siūlomoms teikti paslaugoms, t. y. saugomos
teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo ir lankymo, teminių mokomųjų programų
organizavimo ir informacinių leidinių bei suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimo
paslaugoms, realizuoti reikalingos skirtingos sąnaudos (darbuotojo darbo užmokestis, įrangos,
žaliavų ir transporto naudojimo išlaidos, administravimo (valdymo) kaštai, amortizaciniai
atsiskaitymai ir pan.), o lankytojų jautrumas kainai yra nevienodas bei konkurencija skirtingose
saugomose teritorijose yra skirtinga, konkrečių paslaugų įkainio nustatymui reikia įvertinti
skirtingas sąnaudas (16 lentelė) bei atsižvelgti į skirtingus veiksnius.
16 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų sąnaudų rūšys45
Kintamos sąnaudos

Pastovios sąnaudos

2.
3.
4.
5.

Amortizaciniai atskaitymai

Kitos netiesioginės išlaidos
(išlaidos kanceliarinėms,
ūkio reikmėms ir pan.)

Saugomos teritorijos objektų, muziejinių
ekspozicijų pristatymas – specializuotos
informacijos suteikimas
Muziejinių ekspozicijų ir saugomų teritorijų
objektų lankymas
Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų
programų organizavimas
Informacinių leidinių su saugomos teritorijos
simbolika platinimas
Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika
platinimas

Administravimo (valdymo)
kaštai

1.

Kitos tiesioginės išlaidos
(ryšių paslaugų išlaidos,
komandiruotės ir pan.)

Nr.

Įrangos, žaliavų ir
transporto naudojimo
išlaidos

Paslaugos

Darbo užmokestis ir soc.
draudimas

Sąnaudų rūšys

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vienas iš būdų užtikrinti teisingą įkainio už saugomų teritorijų direkcijų teikiamas paslaugas dydį
yra periodiškas jo perskaičiavimas atsižvelgiant į paslaugų sąnaudų pokyčius.
Saugomų teritorijų direkcijos be pagrindinės veiklos turėtų teikti tik specialias turizmo paslaugas,
ateityje siekiant atsisakyti visų (ir specifinių) turizmo paslaugų teikimo perduodant jas privatiems
asmenims, ar steigiant viešąsias įstaigas.
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Paslaugos, kurių teikimo saugomų teritorijų direkcijos turėtų atsisakyti, steigiant viešąsias
įstaigas arba perduodant nuomos ar panaudos sutartimi:
1. Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis, žirgais organizavimas
suteikiant kelionės vadovą ir/ar inventorių, organizavimas;
2. Apgyvendinimas;
3. Amatų mokymas;
4. Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų propagavimu;
5. Turistinio inventoriaus nuoma;
6. Informacinių leidinių (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
7. Suvenyrų (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
8. Jojimo ir susijusios paslaugos;
9. Medienos gamyba ir pardavimas;
10. Kitos paslaugos.
Šių paslaugų įkainių nustatymo nagrinėjimas yra netikslingas.

5.2. KAINŲ DIFERENCIJAVIMAS
Skirtingų (diferencijuotų) kainų taikymas sudaro sąlygas reguliuoti lankytojų srautus. Diferencijuoti
kainas galima pagal lankytojo segmentą, paslaugos pirkimo laiką, žmonių skaičių ir pan. Šiai dienai,
esant mažai saugomų teritorijų lankytojų srauto reguliavimo poreikiui, direkcijų teikiamų paslaugų
kainos nustatymui būtina naudoti kainų koeficientus, nustatytus atsižvelgus į darbo imlumą,
tikslines grupes ir dabartines lankytojų srautų tendencijas, diferencijuojant kainas pagal lankytojų
segmentą, žmonių, perkančių paslaugą, skaičių ir paslaugos pobūdį (17 lentelė).
Studijoje naudojama sąvoka kainos koeficientas reiškia kainos indeksavimo dydį, suteikiant
įkainiui tam tikrą svorį, nustatytą pagal pasiruošimo ir realizavimo kaštus, darbo specifiką,
paklausos elastingumą ir kitus veiksnius.
Kainos turėtų būti diferencijuojamos pagal nustatytus kainų koeficientus visų, studijos rengėjų
nuomone, saugomų teritorijų direkcijų teiktinų paslaugų:
• saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymas – specializuotos
informacijos teikimas,
kurios tikslinė grupė – vietiniai lankytojai, perkantys paslaugas grupėmis (dažniausiai
moksleiviai);
• muziejinių ekspozicijų ir kitų saugomos teritorijos objektų lankymo paslauga,
kurios tikslinė grupė – vietiniai lankytojai;
• edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimo paslauga,
kurios tikslinė grupė – moksleiviai ir atitinkamos profesijos žmonės bei specialistai, kuriems
aktuali programos tema.
17 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų kainų diferencijavimas46
Kainos
Nr.
Diferencijavimo kategorijos
Paaiškinimas
koeficientas
Tam tikroms socialinėms grupėms
Pagal lankytojų segmentą:
taikomos nuolaidos skatina pirkti
paslaugas, kurių aukštesnėmis
• pagal socialinę grupę: mokiniai,
0,8
kainomis galbūt visai nepirktų.
studentai, pensininkai, neįgalieji
1.
Kainų diferencijavimas pagal profesiją
• šeimos su vaikais: ikimokyklinio amžiaus
0
motyvuoja (suteikia išskirtinumo
vaikai
pojūtį) domėtis ir pirkti paslaugą tam
• pagal profesiją: botanikai, ornitologai,
tikros profesijos žmones, kuriems
0,8
kiti specialistai
programos yra ypač aktualios.
Siekiama sumažinti sąnaudas
2.
Pagal žmonių, perkančių paslaugą, skaičių:

46
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Nr.

Diferencijavimo kategorijos
•
•
•

1 asmuo
3–10 žmonių grupė
11 ir daugiau žmonių grupė

Kainos
koeficientas
1
3
4

Pagal paslaugos pobūdį:
3.

•

užsienio kalba

•

lietuvių kalba

1,5
1

Paaiškinimas
suteikiant tą pačią paslaugą ir gauti
daugiau pajamų (pritraukus daugiau
lankytojų) užtikrinant paslaugos
didesnį pirkėjų skaičių.
Siekiant pritaikyti paslaugas
lankytojams iš užsienio, paslaugos turi
būti pritaikytos tiek vietos, tiek
užsienio lankytojams.

Moksleiviams, studentams, pensininkams ir neįgaliesiems arba aktualios profesijos žmonėms
(botanikams, ornitologams ir kt.), kuriems aktuali pristatymo arba edukacinės programos tema,
teikiamoms paslaugoms taikoma 20 % nuolaidą, t. y. naudojamas 0,8 kainos koeficientas. Jeigu
paslauga yra suteikiama grupei žmonių, kaina didinama 3 arba 4 kartus, priklausomai nuo grupės
dydžio: 3–10 žmonių ir 11 bei daugiau žmonių grupė. Paslaugos kaina didinama 1,5 karto, kai
pristatymą arba užsiėmimą direkcijos darbuotojas veda užsienio kalba.
Taikant kainos koeficientus, kainos gali būti diferencijuojamos ne tik pagal vieną kategoriją, bet ir
pagal kelias iš karto. Koeficientai tokiu atveju yra dauginami, pavyzdžiui, jeigu edukacinė programa
yra organizuojama grupei, kurią sudaro daugiau nei 11 moksleivių, 1 valandos paslaugos kaina lygi:
paslaugos įkainis x 4 x 0,8.
Kai (šiuo atveju),
paslaugos įkainis – 1 valandos bazinis edukacinės programos organizavimo paslaugos įkainis
(nustatymo metodika pateikiama tolimesniuose poskyriuose);
4 – kainos koeficientas, taikomas paslaugas teikiant grupei, susidarančiai iš 11 ir daugiau
asmenų;
0,8 – kainos koeficientas, taikomas paslaugas teikiant moksleiviams.
Dabartinėmis sąlygomis kainas diferencijuoti siūloma tik pagal lankytojų segmentą, žmonių,
perkančių paslaugą, skaičių ir paslaugos pobūdį, tačiau vėliau, kai atsiras poreikis reguliuoti
saugomų teritorijų lankytojų srautą, paslaugų kainas siūloma diferencijuoti pagal kitas kategorijas:
paslaugos pirkimo laiką, kiekį, dažnumą ir atsiskaitymo būdą (18 lentelė).
18 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų kitos kainų diferencijavimo kategorijos47
Nr.

Diferencijavimo kategorijos

Paaiškinimas

1.

Pagal paslaugos pirkimo laiką:
• sezono / ne sezono metu;
• kalendorinės šventės, renginio metu;
• savaitgalio / darbo dienos metu;
• ryte / vakare / per pietus.

Siekiant sumažinti sezono ir ne sezono metu
atsirandančius paklausos skirtumus taikoma įkainių
diferenciacija: sezono metu kainos padidinamos, ne
sezono – sumažinamos. Lygiai taip pat ir kalendorinių
švenčių, savaitgalių ir paros meto atžvilgiu.

2.

Pagal paslaugos pirkimo kiekį:
• perkant visą paslaugų komplektą,
• perkant kelias panašias paslaugas ir pan.;

3.

Pagal pirkimo dažnumą:
• perkama daugiau nei 3 kartus per metus;
• perkama 2 metus iš eilės;

Siekiama sumažinti sąnaudas suteikiant tą pačią
paslaugą ir gauti daugiau pajamų (pritraukus daugiau
lankytojų) arba siekiama suteikti daugiau paslaugų
vienu metu (vieno savaitgalio arba vieno apsilankymo
metu) – taip užtikrinant paslaugos didesnį pirkėjų
skaičių.
Skatinama tapti lojaliu pirkėju (išskirtinumo pjūtis),
orientuojamasi į paklausos išlaikymą.

4.

Pagal atsiskaitymo terminą ir būdą:

47

Siekiama sumažinti atsiskaitymo išlaidas, supaprastinti
darbuotojų darbą bei pagerinti paslaugos kokybę

sudaryta autorių
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Nr.

Diferencijavimo kategorijos
•
•

atsiskaitoma iš anksto;
atsiskaitoma pavedimu.

Paaiškinimas
(sudarant sąlygas lankytojui priimtinu būdu
atsiskaityti).

Kadangi direkcijų tikslas teikiant paslaugas yra ne pelno siekimas, o pažintinio turizmo skatinimas ir
sąlygų jam sudarymas, paslaugų kainodaros taktika neturėtų būti susijusi su paklausos didinimu
viliojant lankytojus tam tikromis akcijomis arba nuolaidomis. Tačiau kainų diferencijavimas yra
vienas iš svarbiausių įrankių reguliuoti lankytojų srautus saugomose teritorijose.

5.3.

DIREKCIJŲ TEIKTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMAS

Saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo bei edukacinių paslaugų
įkainio nustatymas
Saugomų teritorijų direkcijų teikiamoms saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų
pristatymo (specializuotos informacijos teikimo) ir edukacinėms paslaugoms siūlomas kainodaros
metodas – tiesioginių sąnaudų metodas. Dabartiniu atveju, kol yra teikiamas saugomų teritorijų
lankytojams gausus kiekis nevienarūšių paslaugų, tiesioginių sąnaudų metodas leidžia užtikrinti
optimaliausią kainą lankytojų ir direkcijų atžvilgiu. Be to, keičiantis paklausai tokiu būdu įkainius
nustatyti yra paprasčiau. Vėliau reikėtų pereiti prie kainų nustatymo, remiantis lankytojų suvokta
paslaugos verte, gerinant kokybę ir rinkodarą bei atitinkamai didinant paslaugų kainą.
Visų pirma, šių paslaugų įkainio nustatymas priklauso nuo kelių esamos situacijos variantų (38 pav.):
1. į direkcijų darbuotojų, teikiančių saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų
pristatymo ir edukacines paslaugas, pareigybių instrukcijas (nuostatus) įeina šios funkcijos
kaip dalis pareigų;
2. direkcijoje yra pareigybė, skirta tik šios (saugomos teritorijos objektų, muziejinių
ekspozicijų pristatymo ir /ar edukacinių programų organizavimo) paslaugos teikimui;
3. į direkcijų darbuotojų pareigybių instrukcijas (nuostatus) nėra įtrauktas šių paslaugų
(saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo ir edukacinių programų
organizavimo) teikimas.
Įkainių nustatymas

Įeina šios funkcijos
kaip dalis pareigų

Tiesioginė
pareigybė

Neįeina šios
funkcijos į pareigas

38 pav. Saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo ir edukacinių paslaugų įkainio
nustatymo priklausomumas

Esant antram variantui, t. y. direkcijoje yra pareigybės, skirtos tik šių, saugomos teritorijos objektų,
muziejinių ekspozicijų pristatymo ir edukacinių programų organizavimo, paslaugų teikimui,
paslaugų įkainis (Pk) turėtų būti skaičiuojamas pagal pareigybinį atlyginimą, faktiškai sugaištą
direkcijų darbuotojų darbo laiką, įskaitant pasiruošimo ir paslaugos realizavimo laiką, bei kitas
tiesiogines sąnaudas, taikant formulę:
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kur:
nuo 1 iki n – darbuotojų, dirbančių teikiant paslaugas, skaičius (gali būti 1);
D – paslaugas teikiančio direkcijos darbuotojo vienos valandos įkainis, Lt;
A – ilgalaikio turto, naudojamo paslaugoms suteikti, vienos valandos amortizacija, Lt;
T – vienos valandos tiesioginės einamosios išlaidos, susijusios su paslaugos teikimu (kuras,
žaliavos, komandiruotės, šiluma, elektra, ūkinės ir raštinės išlaidos ir kt.), Lt.
Paslaugas teikiančių direkcijų darbuotojų vienos valandos įkainis skaičiuojamos pagal formulę:

kur:
Du – paslaugas teikiančių direkcijos darbuotojų vienos valandos darbo užmokestis, Lt;
Ka – kompensacija už nepanaudotas atostogas, Lt;
Sd – socialinio draudimo mokestis, skaičiuojamas nuo (Du+Ka), Lt.
Paslaugas teikiančių direkcijos darbuotojų vienos valandos užmokestis skaičiuojamas pagal
formulę:

kur:
PA – paslaugas teikiančio darbuotojo pareiginis atlyginimas, Lt;
DD – darbo valandų skaičius per dieną,
DV – vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį.
Vienos valandos amortizacija skaičiuojama pagal formulę:

kur:
AM – ilgalaikio turto, naudojamo paslaugoms suteikti, amortizaciniai nuskaitymai mėnesiui, Lt;
DD – darbo valandų skaičius per dieną,
DV – vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį.
Vienos valandos tiesioginės išlaidos skaičiuojamos pagal formulę:

kur:
TM – tiesioginės einamosios išlaidos, susijusios su paslaugos teikimu (kuras, žaliavos,
komandiruotės, šiluma, elektra, ūkinės ir raštinės išlaidos ir kt.), per mėnesį, Lt,
DD – darbo valandų skaičius per dieną,
DV – vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį.
Kainos diferencijuojamos taikant koeficientus.
Saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugų įkainio
nustatymas Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos pavyzdžiu
• jeigu pareiginis saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugas
teikiančio darbuotojo, vidutinis pareiginis atlyginimas yra 1200 Lt, vidutinis darbo dienų
skaičius per mėnesį yra 21, o per dieną darbo valandų 8, tuomet vienos valandos darbo
užmokestis (be socialinio draudimo mokesčio) yra:
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=

= 7,14 Lt

• kai kompensacija už nepanaudotas atostogas yra 0 Lt, o socialinio draudimo mokestis,
skaičiuojamas nuo (Du+Ka) yra 372 Lt mėnesiui, tai paslaugas teikiančio direkcijos
darbuotojo vienos valandos įkainis yra:
= 7,14 + 0 +

= 9,36 Lt

• jeigu ilgalaikio turto, naudojimo paslaugoms suteikti, amortizacija mėnesiui ir tiesioginės
einamosios išlaidos (šiluma, elektra, ūkinės prekės, kanceliarinės priemonės ir kt.) mėnesiui
sudarytų 400 Lt, saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo 1 valandos
paslauga kainuotų:
= 9,36 +

= 11,74 Lt

Suapvalinus gautųsi, kad saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo 1
valandos paslauga kainuoja 12 Lt.
19 lentelė. Saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo
(specializuotos informacijos suteikimo) 1 valandos paslaugos įkainiai pagal kategorijas
Nr. Kategorija
Skaičiavimas
Kaina
1.
vienam asmeniui lietuvių kalba
1x12
12 Lt
2.
moksleiviams, studentams, pensininkams,
0,8x12
10 Lt
neįgaliesiems (1 asmeniui)
3.
vienam asmeniui pagal tikslinę profesiją
0,8x12
10 Lt
4.
ikimokyklinio amžiaus vaikams
0x12
0 Lt
5.
vienam asmeniui užsienio kalba
1,5x12
18 Lt
6.
3–10 asmenų grupei lietuvių kalba
3x12
36 Lt
7.
3–10 moksleivių, studentų, pensininkų ar
3x0,8x12
30 Lt
neįgaliųjų grupei lietuvių kalba
8.
11 ir daugiau asmenų grupei lietuvių kalba
3x12
48 Lt
9.
11 ir daugiau moksleivių, studentų, pensininkų ar 4x0,8x12
40 Lt
neįgaliųjų grupei lietuvių kalba
10. 3–10 asmenų grupei užsienio kalba
1,5x3x12
54 Lt
11. 11 ir daugiau asmenų grupei užsienio kalba
1,5x4x12
72 Lt

Edukacinės paslaugos – teminių-mokomųjų programų organizavimo paslaugos įkainio
nustatymas Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos pavyzdžiu
• jeigu pareiginis darbuotojo, organizuojančio temines-mokamąsias programas, vidutinis
pareiginis atlyginimas yra 2200 Lt, vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį yra 21, o per
dieną darbo valandų 8, tuomet vienos valandos darbo užmokestis (be socialinio draudimo
mokesčio) yra:
Du = 2200/8x21= 13,10 Lt
• kai kompensacija už nepanaudotas atostogas yra 0 Lt, o socialinio draudimo mokestis,
skaičiuojamas nuo (Du+Ka) yra 682 Lt mėnesiui, tai paslaugas teikiančio direkcijos
darbuotojo vienos valandos įkainis yra:
D = 13,10 +0+682/8x21 = 17,15 Lt
• edukacinės programos 1 valandos organizavimo paslauga, jeigu ilgalaikio turto, naudojimo
paslaugoms suteikti, amortizacija mėnesiui ir tiesioginės einamosios išlaidos (šiluma, elektra,
medžiagos, ūkinės prekės, kanceliarinės priemonės ir kt.) mėnesiui sudarytų 500 Lt, tuomet
kainuotų:
Pk = 17,15 +500/8x21 = 20,13 Lt
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Suapvalinus gautųsi, kad edukacinės 1 valandos paslaugos kainuoja 20 Lt.
20 lentelė. Edukacinių paslaugų 1 valandos įkainiai pagal kategorijas
Nr. Kategorija
Skaičiavimas
1.
vienam asmeniui lietuvių kalba
1x20
2.
moksleiviams, studentams, pensininkams,
0,8x20
neįgaliesiems (1 asmeniui)
3.
vienam asmeniui pagal tikslinę profesiją
0,8x20
4.
vienam asmeniui užsienio kalba
1,5x20
5.
3–10 asmenų grupei lietuvių kalba
3x20
6.
3–10 moksleivių, studentų, pensininkų ar
3x0,8x20
neįgaliųjų grupei lietuvių kalba
7.
11 ir daugiau asmenų grupei lietuvių kalba
4x20
8.
11 ir daugiau moksleivių, studentų, pensininkų ar 4x0,8x20
neįgaliųjų grupei lietuvių kalba
9.
3–10 asmenų grupei užsienio kalba
1,5x3x20
10. 11 ir daugiau asmenų grupei užsienio kalba
1,5x4x20

Kaina
20 Lt
16 Lt
16 Lt
30 Lt
60 Lt
48 Lt
80 Lt
64 Lt
90 Lt
120 Lt

Kai į direkcijų darbuotojų pareigybių instrukcijas (nuostatus) nėra įtrauktas šių paslaugų (saugomos
teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugos ir edukacinių programų
organizavimo) teikimas, tuomet tokių funkcijų darbuotojas vykdyti negali.
Siekiant aukštos paslaugų kokybės ir sąnaudų optimizavimo saugomos teritorijos objektų,
muziejinių ekspozicijų pristatymo ir edukacinių programų organizavimo paslaugas turėtų teikti tik
šios srities specialistai, kurių pareigos apimtų tik šių paslaugų teikimą. Paslaugų įkainis turėtų būti
nustatomas remiantis analogiška metodika.
Muziejinių ekspozicijų ir saugomų teritorijų objektų lankymo įkainio nustatymas
Saugomų teritorijų direkcijų teikiamoms muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų
lankymo paslaugoms siūlomas kainodaros metodas – rinkos kainos metodas. Tai reiškia, kad
nustatant muziejinių ekspozicijų, parodų ir kitų ekspozicijų bei saugomos teritorijos objektų
(apžvalgos aikštelių, bokštų, malūnų ir pan.) lankymo bilieto kainą reikia atsižvelgti į analogiškas
paslaugas teikiančių įstaigų / asmenų taikomas kainas. Kainos turėtų būti atitinkamai keičiamos
visose objektuose.
Remiantis apklausos metu nustatytomis ir realiai taikomomis muziejinių ekspozicijų ir saugomų
teritorijų objektų lankymo bilietų kainomis, kurios vidutiniškai siekia 2 Lt, ir atsižvelgus į
didėjančias veiklos ir objektų eksploatavimo išlaidas, siūloma nustatyti visiems lankymo bilietams
3 Lt įkainį. Socialinėms grupėms – moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, pensininkams – 1,5 Lt
(naudojant 0,5 koeficiento dydį) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti ekspozicijas ir objektus
leisti nemokamai, t. y. nustatyti 0 Lt įkainį. Moksleiviams, studentams, pensininkams ir
neįgaliesiems taikoma didesnė nuolaida (ne 20% kaip saugomos teritorijos objektų pristatymo ir
edukacinių paslaugų atveju), nes jų lankomumas būna ženkliai didesnis ir atvyksta didesnėmis
grupėmis, nei kiti – suaugusieji arba užsieniečiai.

Informacinių leidinių ir suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimo įkainio
nustatymas
Šioms paslaugoms siūlomas kainodaros metodas – nenuostolingumo metodas. Tai reiškia, kad prie
leidinio ar suvenyro savikainos galima pridėti antkainį, kuris garantuotų faktiškai darbuotojo (-ų)
leidinio ar suvenyro platinimo darbams atlikti patirtas sąnaudas bei kitas tiesiogines išlaidas. Tokiu
atveju antkainis, pridedamas prie leidinių ir suvenyrų savikainos, garantuotų nenuostolingumą.
Antkainis, pridedamas prie informacinių leidinių ir suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika
savikainos, neturi viršyti 25 % savikainos. Informacinių leidinių ir suvenyrų su saugomos
teritorijos simbolika rengimo ir platinimo kainos nediferencijuojamos.

87

Direkcijų teiktinų paslaugų nustatytų ir siūlomų įkainių palyginimas
Pagal siūlomą saugomų teritorijų direkcijų teiktinų paslaugų įkainių nustatymo metodiką akivaizdu,
kad saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo paslaugos bei edukacinių
programų organizavimo kaina tiesiogiai priklauso nuo darbuotojo, teikiančio šias paslaugas,
pareiginio atlyginimo ir tiesioginių išlaidų (žaliavoms, įrenginiams ir pan.). Todėl tik tuo atveju, kai
paslaugos yra visiškai analogiškos (t. y. naudojamos tokios pačios priemonės, medžiagos, įrenginiai
bei toks pats jų su/panaudojimo kiekis) ir pareiginiai atlyginimai yra vienodi, paslaugų įkainiai bus
vienodi.
Šiuo metu direkcijų teikiamų saugomų teritorijų lankytojams paslaugų įkainių ribos yra gerokai
platesnės nei nustatytų, išskyrus muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymo
paslaugų (21 lentelė). Siūlomas teiktinų paslaugų įkainis nustatytas remiantis vidutinėmis
sąnaudomis ir rinkos kainomis (atitinkamai kiekvienai paslaugai pagal siūlomą kainų nustatymo
metodą).
21 lentelė. Saugomų teritorijų direkcijų teiktinų paslaugų nustatytų ir pagrindinių siūlomų 1 valandos
įkainių palyginimas48
Nustatytas
Siūlomas
Nr.
Paslauga
įkainis, Lt
įkainis, Lt
1. Saugomos teritorijos objektų ir muziejinių ekspozicijų pristatymas
– specializuotos informacijos teikimas (1 valanda)
1.1.
1 asmeniui lietuvių kalba
1–10
12
1.2.
1 moksleiviui, studentui, pensininkui, neįgaliajam lietuvių kalba
10
1.3.
1 asmeniui pagal tikslinę profesiją (botanikui, ornitologui ir pan.)
10
lietuvių kalba
1.4.
ikimokyklinio amžiaus vaikams
0
1.5.
1 asmeniui užsienio kalba
1–20
18
1.6.
3–10 asmenų grupei lietuvių kalba
20–50
36
1.7.
3–10 moksleivių, studentų, pensininkų ar neįgaliųjų grupei lietuvių
30
kalba
1.8.
11 ir daugiau asmenų grupei lietuvių kalba
20–50
48
1.9.
11 ir daugiau moksleivių, studentų, pensininkų ar neįgaliųjų grupei
40
lietuvių kalba
1.10.
3–10 asmenų grupei užsienio kalba
30–80
54
1.11.
11 ir daugiau asmenų grupei užsienio kalba
30–80
72
2. Muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas –
lankytojo bilieto pardavimas
2.1.
muziejų lankymas
1–20
3
2.2.
parodų, ekspozijų lankymas
1–20
3
2.3.
saugomos teritorijos objektų (apžvalgos aikštelių, bokštų, malūnų ir
1–20
3
pan.) lankymas
2.4.
moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, pensininkams
1,5
2.5.
ikimokyklinio amžiaus vaikams
0
3. Edukacinės paslaugos – teminių-mokomųjų programų
organizavimas (1 valanda)
3.1.
3–10 asmenų grupei lietuvių kalba
20–100
60
3.2.
3–10 moksleivių, studentų, pensininkų ar neįgaliųjų grupei lietuvių
20–100
48
kalba
3.3.
11 ir daugiau asmenų grupei lietuvių kalba
80
3.4.
11 ir daugiau moksleivių, studentų, pensininkų ar neįgaliųjų grupei
64
lietuvių kalba
3.5.
3–10 asmenų grupei užsienio kalba
90
3.6.
11 ir daugiau asmenų grupei užsienio kalba
120

48

sudaryta autorių
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Visi siūlomi, išskyrus edukacinių paslaugų teikiamų užsienio kalba 11 ir daugiau asmenų grupei,
direkcijų teiktinų paslaugų įkainiai atitinka Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nustatytas
įkainių ribas, tačiau priešingai nei nustatyti ir dabar realiai taikomi įkainiai, siūlomi yra konkretūs,
be platesnių ar siauresnių ribų.
Saugomos teritorijos objektų pristatymo (specializuotos informacijos suteikimo), muziejų,
ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymo bei edukacinės paslaugos tam tikrose
direkcijose yra teikiamos nemokamai. Paslaugų įkainių nustatymo metodiką siūloma naudoti visur
vienodą.
Išsamus ekonominis įkainių pagrindimas atliktas Aukštaitijos nacionalinio teiktinų paslaugų
atžvilgiu kitame studijos skyriuje.
Išvados:
1. Direkcijų saugomų teritorijų lankytojams siūlomoms teikti paslaugoms realizuoti reikalingos
skirtingos sąnaudos (darbuotojo darbo užmokestis, įrangos, žaliavų ir transporto naudojimo
išlaidos, administravimo kaštai, amortizaciniai atsiskaitymai ir pan.), lankytojų jautrumas
kainai yra nevienodas bei konkurencija skirtingose saugomose teritorijose yra skirtinga.
2. Siūloma direkcijų teikiamų Saugomos teritorijos objektų pristatymo, muziejinių ekspozicijų
pristatymo (specializuotos informacijos suteikimo) paslaugų ir edukacinių programų
organizavimo paslaugų kainą skaičiuoti pagal faktiškai sugaištą direkcijų darbuotojų darbo
laiką įskaitant pasiruošimo ir paslaugos realizavimo laiką, bei kitas tiesiogines sąnaudas.
3. Nustatant muziejinių ekspozicijų, parodų ir kitų ekspozicijų bei saugomos teritorijos objektų
(apžvalgos aikštelių, bokštų, malūnų ir pan.) lankymo bilieto kainą reikia atsižvelgti į
vienarūšes paslaugas teikiančių įstaigų / asmenų nustatytas kainas, t. y. nustatyti pagal
rinkos kainą.
4. Informacinių leidinių ir suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimo paslaugoms
siūlomas kainodaros metodas – prie leidinio ar suvenyro savikainos pridėti antkainį,
nedidesnį nei 25 % savikainos.
5. Direkcijų teikiamų paslaugų kainai nustatyti būtina naudoti kainų koeficientus, grindžiamus
darbo imlumu, tikslinių grupių ir dabartinių lankytojų srautų tendencijomis, diferencijuojant
kainas pagal lankytojų segmentą, žmonių, perkančių paslaugą, skaičių ir paslaugos pobūdį.
6. Direkcijų teiktinų paslaugų įkainiai turėtų skirtis ir priklausomai nuo teritorijos tipo:
valstybiniuose rezervatuose įkainiai už saugomos teritorijos objektų lankymo paslaugas
turėtų būti 20–30 proc. didesni, o nacionaliniuose parkuose – 10–15 proc. didesni nei
regioniniuose parkuose, kadangi paslaugų kaina tiesiogiai priklauso nuo darbuotojų
atlyginimo, kuris skirtingose saugomose teritorijose yra skirtingas.
7. Įkainius būtina periodiškai perskaičiuoti atsižvelgiant į paslaugų sąnaudų pokyčius.
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6. AUKŠTAITIJOS NACIONALINIAME PARKE LANKYTOJAMS
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ OPTIMIZAVIMO PASIŪLYMAS
12.1. AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS LANKYTOJAMS
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS
2008 m. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija panaudojo 1830,5 tūkst. Lt iš valstybės biudžetų
asignavimų, specialiosios valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo programos, kitų valstybės
biudžeto programų ir kitų gautų lėšų.
Siekiant įvertinti Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos veiklos, teikiant paslaugas, finansinius
rodiklius, visų pirma, būtų tikslinga įvertinti pagrindines išlaidų kategorijas ir jų dydį. Kokia dalis
nuo visų panaudotų lėšų tenka pagrindinėms išlaidų kategorijoms, susijusioms su paslaugų
lankytojams teikimu, nėra duomenų. Daroma prielaida, kad pagrindinę išlaidų dalį sudaro su darbo
užmokesčiu ir apgyvendinimo patalpų išlaikymu susijusios sąnaudos. 2008 m. darbo užmokesčio
sąnaudos sudarė daugiau nei 800 tūkst. Lt.
22 lentelė. Darbuotojų etatai ir jų darbo užmokesčio sąnaudos, 2008 m.49
Darbuotojų
Atlyginimo dydis metams (su
Padalinys
Etatų skaičius
skaičius
mokesčiais), Lt
Administracija
4,5
5
173536
Kraštotvarkos skyrius
4
4
113882
Gamtos skyrius
5
5
120139
Informacijos ir kultūros paveldo
7
7
127602
skyrius
Finansų skyrius
3
3
84425
Bendrųjų reikalų skyrius
25,5*
11
185169 (iš jų sez. d. 19598)
Iš viso 49
35
804753
*

iš jų 13,5 etato pagalbinių darbininkų (sezonui)

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos bendras etatų skaičius 49, iš kurių tik 1 gido etatas.
Direkcijoje dirba nuolatiniai 35 darbuotojai.
2008 m. sąnaudos, susijusios su Ginučių vandens malūno muziejaus veikla ir apgyvendinimo
paslaugų teikimu sudarė 27,1 tūkst. Lt, tuo tarpu sąnaudos, kurios buvo patirtos teikiant paslaugas
Meironių ekologinio švietimo centre, siekė 34,6 tūkst. Lt.
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija teikia platų spektrą mokamų ir nemokamų paslaugų.
Pagrindinės paslaugos: organizuoja renginius bei ekskursijas, organizuoja temines edukacines
programas, platina ir parduoda leidinius, teikia apgyvendinimo bei kitas paslaugas.
Remiantis 2008 metų rugpjūčio 11 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymu, buvo atsisakyta teikti tas mokamas paslaugas, kurios nėra susiję
su Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos funkcijomis ir uždaviniais: patalpų ir ežerų nuomos,
aukciono bilietų platinimo, vykdomųjų raštų ir Medicata produkcijos platinimo. 2009 metais taip pat
buvo atsisakyta pažintinių kelionių organizavimo paslaugų, suteikiant kelionės vadovą.
23 lentelė. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos lankytojams teikiamos paslaugos 2008–2009
m.50
49
50
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Eil. Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Paslaugos pavadinimas
Renginių organizavimas
Ekskursijų organizavimas
Ekskursijos ar žygio gido paslaugos lietuvių /užsienio kalba
Muziejinių ekspozicijų pristatymas
Pažintinių kelionių organizavimas suteikiant kelionės vadovą
Pažintinių kelionių organizavimas, suteikiant laikiną apgyvendinimą
Teminių mokomųjų ekskursijų organizavimas
Specializuotų ekskursijų organizavimas
Leidinių apie saugojamą teritoriją platinimas ir pardavimas
Knygų pardavimas
Žemėlapių pardavimas
Lankstinukų, brošiūrų, atvirukų pardavimas
Apgyvendinimo paslaugos
Stovyklavietėse, poilsiavietėse
Apgyvendinimas nakvynės namuose
Kitos paslaugos:
Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų organizavimu ir
kulinarinio paveldo degustavimu
Edukacinės paslaugos
Atskirų objektų lankymo bilietų platinimas
Patalpų nuoma
Suvenyrų pardavimas
Lankytojų centre lankytojų aptarnavimas
Komunalinės paslaugos
Ežerų nuoma
Aukciono bilietų platinimas
Vykdomieji raštai
Medicata produkcija

AN P
2008
X

2009
X

X
X
X
–
X
X

X
X
–
X
X
–

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
–
X
X
X
–
–
–
–

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos bendra pajamų suma už suteiktas paslaugas 2008 metais
sudarė beveik 125 tūkst. Lt. Didžiausią pajamų dalį (40 proc.) sudarė pajamos gautos už ekskursijų
organizavimą (pajamos už muziejinių ekspozicijų bilietų pardavimą bei pajamos už ekskursijų (gidų)
paslaugas).
24 lentelė. ANP gautos pajamos 2008 metais51
Pajamos
Lt
Muziejaus lankymas
38157
Ginučių ekspozicija
9679
Ekskursijos
2269
Degustacija
5587
Vestuvių apeigos
4388
Nakvynės paslaugos (Ginučiai)
26538
Nakvynės paslaugos (Meironys)
13351
Apžvalgos aikštelės
5195
Ežerų nuoma
887
Bukletai
8141
Medicata produkcija
2205
Komunalinės paslaugos
2698
Vykdomieji raštai
2343
Prekės (Ginučiai)
3377
Kitos
85
Bendros pajamos
124900
51
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Nors antroje vietoje pagal pajamų dalį (32 proc.) sudarė pajamos gautos už nakvynės paslaugas,
tačiau su šių paslaugų teikimu yra susijusi ir didžiausia sąnaudų dalis.

25 lentelė. ANP aptarnautų lankytojų skaičius, 2008 metais52
Lankytojai, kurie aptarnauti
Skaičius
Lankytojų centre
2255
Muziejuose ir ekspozicijose
28350
Apžvalgos aikštelėse
3659
Tradiciniuose renginiuose, kalendorinėse šventėse
3250
Ekskursijose
2190
Lankytojų su leidimais grybauti, uogauti, žūklės
451
Suteiktos nakvynės paslaugos
440
Seminaruose, paskaitose, pamokose
195
Šventėse, festivaliuose
170
Parodose
45
Kituose renginiuose
406
Netiesioginiu būdu (tel. el. paštu, kt.)
354
26 lentelė. Teikiamų įkainiai, gautos pajamos ir lankytojų srautai, 2008 m.
Teikiamos paslaugos pavadinimas
Lankytojų centre
Muziejuose ir ekspozicijose:
•
Muziejinių ekspozicijų lankymo bilieto kaina suaugusiam
asmeniui
•
Muziejinių ekspozicijų lankymo bilieto kaina moksleiviams,
studentams, lengvatas turintiems asmenims
•
Ekspozicijų pristatymo paslauga lietuvių kalba (grupei
žmonių)
•
Ekspozicijų pristatymo paslauga užsienio kalba (grupei
žmonių)
Ekskursijose:
•
Ekskursijos vadovo (gido) paslauga lietuviu kalba (grupei
žmonių, 1 val.)
•
Ekskursijos vadovo (gido) paslauga užsienio kalba (grupei
žmonių, 1 val.)
•
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo
priemonėmis organizavimo kaina, suteikiant kelionės
vadovą (gidą)
•
Teminės mokomosios ekskursijos kaina 1 val. grupei
suaugusiems
•
Teminės mokomosios ekskursijos kaina 1 val. grupei
moksleivių
•
Specializuotų ekskursijų kaina grupei žmonių
•
Specializuotos ekskursijos kaina suaugusiam asmeniui 1 val.
•
Amatų mokymo paslaugos kaina (1 asm.)
•
Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų
organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu (1 asm.)
Apžvalgos aikštelėse:
•
Apžvalgos aikštelės lankymo kaina suaugusiam asmeniui
•
Apžvalgos aikštelės lankymo kaina moksleiviams,
studentams, lengvatas turintiems asmenims
Tradiciniuose renginiuose, kalendorinėse šventėse
Lankytojų su leidimais grybauti, uogauti, žūklės
52

Paslaugos
įkainis, Lt
–

Lankytojų
srautas per
metus
2255
28350

Gautos
pajamos,
tūkst. Lt.
8,1*
50,1

2190

10,0

3659

5,2

3250
451

0
n.d.

2–3
1
30
40–45

30
40–45
20
100
70
300
100
70
8–30

1
2
0
1/3/11,0
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Teikiamos paslaugos pavadinimas
Suteiktos nakvynės paslaugos:
•
Stovyklavietės (poilsiavietės) nuoma su nakvyne parai (1
namukas ar vieta)
•
Apgyvendinimas nakvynės paslaugų namuose 1asm./parai
(malūnuose, dvaruose, kt.)
Seminaruose, paskaitose, pamokose:
•
Edukacinių pamokėlių (teminių mokomųjų programų)
organizavimo kaina (1 val.)
Šventėse, festivaliuose
Parodose
Kituose renginiuose
Netiesioginiu būdu (tel. el. paštu, kt.)
* už parduotus leidinius

Paslaugos
įkainis, Lt

Lankytojų
srautas per
metus
440

Gautos
pajamos,
tūkst. Lt.
39,9

195

0

170
45
406
354

0
0
0
0

0
80–120

0
0
0
0
0

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos teikiamų apgyvendinimo paslaugų finansinis
vertinimas
Ginučių vandens malūnas. Siekiant įvertinti Ginučių vandens malūno apgyvendinimo paslaugų ir
muziejaus veiklos finansinius rodiklius, tikslingiausia nustatyti išlaidų, susijusių su minėtų paslaugų
teikimu, dydį. Pagrindinės 2008 m. išlaidų, susijusių su Ginučių vandens malūne teikiamomis
paslaugomis, kategorijos ir jų dydis pateikiamos paveiksle.

39 pav. Pagrindinės 2008 m. Ginučių vandens malūno išlaidų kategorijos

Apibendrintos faktinės Ginučių vandens malūno apgyvendinimo paslaugų ir muziejaus veiklos
sąnaudos pateikiamos lentelėje.
27 lentelė. Ginučių vandens malūno išlaidos 2008 metais53
Pagrindinės sąnaudų grupės
Lt
Išlaidos elektros energijai
Išlaidos personalui
Kitos išlaidos
Viso sąnaudų
53

3190
11966
9811
24967
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Reiktų atkreipti dėmesį, kad 2008 metais didžiąją sąnaudų, susijusių su apgyvendinimo paslaugų
teikimu ir muziejaus veikla, dalį sudarė išlaidos personalo darbo užmokesčiui, t. y. beveik 48 proc.
visų sąnaudų.

40 pav. Ginučių vandens malūno sąnaudų pasiskirstymas 2008 metais, proc.

Įvertinus su apgyvendinimo paslaugomis ir muziejaus veikla susijusio objekto išlaikymo sąnaudas,
toliau atliekamas gautų pajamų vertinimas. Pajamos analizuojamos pagal dvi atskiras veiklas.
Paslaugų įkainiai yra pateikti lentelėje.
28 lentelė. Ginučių vandens malūne teikiamų apgyvendinimo paslaugų ir muziejaus įkainiai, lankytojų
srautai ir gautos pajamos, 2008 metais
Lankytojų ir turistų
Teikiamos paslaugos
Pajamos, Lt
Paslaugos kaina, Lt
srautas per metus
pavadinimas
Nakvynės paslaugos
120
440 (250*)
26538
Muziejaus lankymas
1–3
8700
9679
Viso pajamų 36217
* nakvynių skaičius

Apibendrintos pajamos pateikiamos žemiau esančiame paveiksle.

41 pav. Ginučių vandens malūno pajamų struktūra 2008 metais, proc.

2008 m. didesnę gautų pajamų dalį sudarė pajamos už apgyvendinimo paslaugas (73 proc.).
Bendras Ginučių vandens malūno veiklos pinigų srautas, kuriame įvertintos tiek pajamos, tiek
išlaidos pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. Kaip matyti iš pateiktų skaičiavimų, gaunamų
pajamų užtenka padengti su apgyvendinimu ir muziejaus veikla susijusias išlaidas.
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29 lentelė. Pinigų srautai 2008 m.54
Pinigų srautai
Išlaidos elektros energijai
Išlaidos personalui
Kitos išlaidos
Viso sąnaudų

Lt
-3190

-11966
-9811
-24967

Nakvynės paslaugos

26538

Muziejaus lankymas

9679

Viso pajamų

36217

Bendras pinigų srautas

11250

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija gavo ir planuoja papildomai gauti ES fondų finansavimą
Ginučių vandens malūno restauravimui, todėl įsipareigoja neperleisti objekto valdymo ar
nenutraukti teikti apgyvendinimo paslaugų.
Meironių ekologinio švietimo centras. Siekiant įvertinti Meironių apgyvendinimo paslaugų veiklos
finansinius rodiklius, nustatytas išlaidų dydis. Pagrindinės 2008 m. išlaidų, susijusių su teikiamomis
paslaugomis, kategorijos ir jų dydis.

42 pav. Pagrindinės Meironių ekologinio švietimo centro 2008 m. išlaidų kategorijos

Apibendrintos sąnaudos ir sąnaudų suvestinė pateikiama lentelėje.
30 lentelė. Meironių ekologinio švietimo centro išlaidos 2008 metais
Pagrindinės sąnaudų grupės
Lt
Išlaidos elektros energijai

12416

Išlaidos personalui

15426

Kitos išlaidos
Viso sąnaudų

6728
34570

2008 metais didžiąją sąnaudų, susijusių su apgyvendinimo paslaugų teikimu Meironių ekologinio
švietimo centre, dalį sudarė išlaidos personalo darbo užmokesčiui, t. y. beveik 48 proc. visų sąnaudų.
54
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43 pav. Meironių ekologinio švietimo centro sąnaudų pasiskirstymas 2008 metais, proc.

Bendras pinigų srautas, kuriame įvertintos pajamos ir išlaidos pateikiamas žemiau esančioje
lentelėje. Kaip matyti iš pateiktų skaičiavimų, gaunamų pajamų neužtenka padengti visų su
apgyvendinimo paslaugų teikimu susijusių išlaidų.
31 lentelė. Pinigų srautai 2008 m.
Pinigų srautai

Lt

Išlaidos elektros energijai

-12416

Išlaidos personalui

-15426

Kitos išlaidos

-6728

Viso sąnaudų

-34570

Pajamos už nakvynės paslaugas

13351

Bendras pinigų srautas

-21219

Rekomenduojama šio objekto valdymą ir apgyvendinimo paslaugų teikimą perduoti valdyti ir
prižiūrėti privačiam operatoriui pagal panaudos sutartį.

12.2. AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS TEIKTINOS PASLAUGOS
IR PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS
Atsižvelgiant į 6.1. skyriuje pateiktą Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos teikiamų paslaugų
analizę ir į 5 skyriuje pateiktą direkcijose teikiamų paslaugų įkainių skaičiavimo metodiką bei
siūlomus įkainius, pateikiame Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos lankytojams teiktinų
paslaugų paketą, kurį sudaro:
• Saugomos teritorijos objektų pristatymo, muziejinių ekspozicijų pristatymo paslauga
(specializuotos informacijos suteikimas),
• muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas,
• edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas,
• informacinių leidinių bei suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas.
Remiantis siūloma direkcijų teiktinų paslaugų įkainių nustatymo metodika, paslaugų įkainiai labiau
diferencijuoti atsižvelgiant į grupės dydį, socialinę grupę ir pan., nei kad realiai taikomi ar nustatyti.
Pagrindinė saugomų teritorijų lankytojų grupė – moksleiviai, tiksliau jų grupės, didesnės nei 11
asmenų.
Prognozuojamas lankytojų srautas iš esmės neturėtų ženkliai keistis. Numatoma, kad daugiausia
lankytojų, kaip ir buvo iki šiol, lankysis muziejų ir kitose ekspozicijose bei saugomų teritorijų
objektuose (32 lentelė).
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32 lentelė. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos teiktinos paslaugos, siūlomi įkainiai ir
prognozuojamas lankytojų srautas55
Progno2009 m.
Siūlomas
zuojamas
Nr.
Paslauga
taikomas
įkainis,
lankytojų
įkainis, Lt
Lt
srautas
1. Saugomos teritorijos objektų ir muziejinių ekspozicijų
pristatymas – specializuotos informacijos teikimas (1
2200
valanda)
1.1.
1 asmeniui lietuvių kalba
30
12
1.2.
1 moksleiviui, studentui, pensininkui, neįgaliajam
30
10
lietuvių kalba
1.3.
1 asmeniui pagal tikslinę profesiją (botanikui,
30
10
ornitologui ir pan.) lietuvių kalba
1.4.
ikimokyklinio amžiaus vaikams
30
0
200
1.5.
1 asmeniui užsienio kalba
45
18
1.6.
3–10 asmenų grupei lietuvių kalba
30
36
50
1.7.
3–10 asmenų grupei (moksleiviai, pensininkai, neįgalieji
30
30
50
ir tikslinės profesijos atstovai) lietuvių kalba
1.8.
11 ir daugiau asmenų grupei lietuvių kalba
30
48
300
1.9.
11 ir daugiau asmenų grupei (moksleiviai, pensininkai,
30
40
1550
neįgalieji ir tikslinės profesijos atstovai) lietuvių kalba
1.10.
3–10 asmenų grupei užsienio kalba
45
54
20
1.11.
11 ir daugiau asmenų grupei užsienio kalba
45
72
30
2. Muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų
30 000
lankymas – lankytojo bilietas
2.1.
muziejų lankymas
3
3
3000
2.2.
parodų, ekspozicijų lankymas
2
3
5000
2.3.
saugomos teritorijos objektų (apžvalgos aikštelių,
2
3
10000
bokštų, malūnų ir pan.) lankymas
2.4.
moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, pensininkams
1
1,5
15000
2.5.
ikimokyklinio amžiaus vaikams
0
0
2000
3. Edukacinės paslaugos – teminių-mokomųjų programų
300
organizavimas (1 valanda)
3.1.
3–10 asmenų grupei lietuvių kalba
30, 70, 100
60
10
3.2.
3–10 moksleivių, studentų, pensininkų ar neįgaliųjų
30, 70
48
40
grupei lietuvių kalba
3.3.
11 ir daugiau asmenų grupei lietuvių kalba
30, 70, 100
80
20
3.4.
11 ir daugiau moksleivių, studentų, pensininkų ar
30, 70
64
200
neįgaliųjų grupei lietuvių kalba
3.5.
3–10 asmenų grupei užsienio kalba
30, 70, 100
90
10
3.6.
11 ir daugiau asmenų grupei užsienio kalba
30, 70, 100
120
20

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijai, kaip ir visoms kitoms saugomų teritorijų direkcijoms,
rekomenduojama atsisakyti šių paslaugų:
1. Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas, suteikiant
kelionės vadovą ir/ar inventorių, organizavimas;
2. Apgyvendinimas – Meironių ekologinio švietimo centro valdymą perduoti privačiam
operatoriui panaudos sutartimi, o Ginučių vandens malūno eksploatavimui, pasibaigus
įsipareigojimų laikotarpiui, ir apgyvendinimo paslaugų teikimui įsteigti viešąją įstaigą;
3. Amatų mokymas;
4. Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų propagavimu;
5. Turistinio inventoriaus nuoma;
6. Informacinių leidinių (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
7. Suvenyrų (be saugomos teritorijos simbolikos) platinimas;
8. Komunalinės paslaugos;
55

Sudaryta autorių.
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9. ir kt.
Rekomenduojame atsisakyti teikti apgyvendinimo paslaugas Meironių ekologinio švietimo centre.
Pagal panaudos sutartį Meironių ekologinio švietimo centro valdymą perdavus privačiam
operatoriui sąnaudos sumažėtų beveik 35 tūkst. Lt.
Ginučių vandens malūne apgyvendinimo paslaugų teikiamas, atsižvelgiant į įsipareigojimus, turėtų
būti tęsiamas, ateityje planuojant jį perduoti privačiam operatoriui.
Prognozuojamos pajamos už Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos teiktinas saugomos
teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo (specializuotos informacijos suteikimo)
paslaugas, muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos lankymą (lankymo bilietą), edukacines
paslaugas ir Ginučių vandens malūne teikiamas apgyvendinimo paslaugas per artimiausius vienerius
metus siektų apie 119 tūkst. Lt (33 lentelė).
33 lentelė. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos prognozuojamos pajamos 56
Prognozuojamas
Lankytojų /
Teikiamos paslaugos pavadinimas
Įkainis
val. skaičius
grupių skaičius
1.Saugomos teritorijos objektų,
muziejinių ekspozicijų pristatymas –
specializuotos informacijos
suteikimas
Grupė
30 Lt/val.
3
5
Grupė
40 Lt/val.
3
50
Grupė
36 Lt/val.
3
5
Grupė
48 Lt/val.
3
10
Grupė
54 Lt/val.
3
8
Grupė
72 Lt/val.
3
2
2. Muziejinių ekspozicijų ir saugomos
teritorijos objektų lankymas
Lankytojai
3 Lt
18000
Lankytojai
1,5 Lt
15000
3. Edukacinės paslaugos – teminiųmokomųjų programų organizavimas
Grupė
60 Lt/val.
2
1
Grupė
48 Lt/val.
2
4
Grupė
80 Lt/val.
2
2
Grupė
64 Lt/val.
2
8
Grupė
90 Lt/val.
2
1
Grupė
120Lt/val.
2
1
Apgyvendinimo paslaugos
120 Lt/para
250*
Bendros pajamos
* nakvynių skaičius

Pajamos, Lt

450
6000
540
1440
1296
432

54000
22500

120
384
320
1024
180
240
30000
118926

Didžiausią pajamų dalį sudarytų pajamos už muziejų, muziejinių ekspozicijų ir saugomų teritorijų
objektų lankymą – 76,5 tūkst. Lt. Kai tuo tarpu, 2008 m. už Senovinės bitininkystės muziejaus,
Ginučių vandens malūno ekspozicijos ir apžvalgos aikštelės lankymą Aukštaitijos NP direkcija
surinko apie 53 tūkst. Lt.
Kadangi siūloma atsisakyti ekonomiškai nenaudingų paslaugų, direkcijos patiriamos sąnaudos
turėtų ženkliai sumažėti. Todėl prognozuojamas pajamų, remiantis siūlomais paslaugų įkainiais,
skaičiavimas rodo, kad siūlomų paslaugų teikimas būtų ekonomiškai nenuostolingas.

56

Sudaryta autorių.
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Išvados
1. Meironių ekologinio šveitimo centro valdymą ir apgyvendinimo paslaugų teikimą
rekomenduojama perduoti privačiam operatoriui pagal panaudos sutartį. Amatų mokymo
paslaugas bei paslaugas, susijusias su etnokultūros papročių, apeigų propagavimu, siūloma
teikti bendradarbiaujant su vietos bendruomene ar fiziniais / juridiniais asmenimis.
2. Remiantis siūloma direkcijų teiktinų paslaugų įkainių nustatymo metodika, paslaugų įkainiai
labiau diferencijuoti atsižvelgiant į grupės dydį, socialinę grupę ir pan., nei kad realiai
taikomi ar nustatyti.
3. Prognozuojamos pajamos už Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos teiktinas saugomos
teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo (specializuotos informacijos
suteikimo) paslaugas, muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos lankymą (lankymo
bilietą), edukacines paslaugas ir Ginučių vandens malūne teikiamas apgyvendinimo
paslaugas per artimiausius vienerius metus siektų virš 100 tūkst. Lt.
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7. LABANORO REGIONINIAME PARKE LANKYTOJAMS TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ OPTIMIZAVIMO PASIŪLYMAS
2008 m. Labanoro regioninio parko direkcija panaudojo 491,7 tūkst. Lt iš valstybės biudžetų
asignavimų, specialiosios valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo programos, kitų valstybės
biudžeto programų bei kitų gautų lėšų.
Labanoro regioninio parko direkcija 2008–2009 metais teikė renginių organizavimo, ekskursijų
organizavimo, leidinių platinimo bei kitas paslaugas (34 lentelė). Ekskursijų organizavimo paslaugas
sudaro tik ekskursijos gido paslaugos lietuvių kalba, kurios vienos valandos kaina – 10 Lt. Visų kitų
paslaugų susijusių su ekskursijų organizavimu, tokių kaip, pažintinių ekskursijų organizavimas,
muziejinių ekspozicijų pristatymas ir kt., labanoro regioninis parkas neteikia.
34 lentelė. Labanoro regioninio parko direkcijos teikiamos paslaugos 2008–2009 metais
Labanoro RP
Eil.
Paslaugos pavadinimas
Nr.
2008
2009
1.
Renginių organizavimas
X
X
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Ekskursijų organizavimas
Ekskursijos gido 1 val. paslauga lietuviu kalba (grupei žmonių)
Leidinių platinimas
Knygų platinimas
Periodinių leidinių platinimas
Žemėlapių platinimas
Kitos paslaugos
Stovyklavietės nuomos paslaugos
Lankytojų aptarnavimas lankytojų centre (-uose)
Lankytojų bilietų platinimas

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
-

2009 metais, buvo atsisakyta teikti stovyklavietės nuomos paslaugas bei lankytojų bilietų platinimo
paslaugas, t. y. atsisakyta rinkti mokesčius už stovyklavimą. Tokį sprendimą lėmė tai, kad parko
direkcija nedisponavo stovyklaviečių žemės sklypais, neužtikrino reikiamų sanitarinių, higieninių
sąlygų stovyklavietėse. Lankytojų bilietų platinimas buvo reikalingas poilsiautojų srautams
reguliuoti bei jų apskaitai vykdyti57, tačiau tai reikalavo per daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių,
tokių kaip transporto išlaidos, darbo užmokestis ir t.t. 2008 metais už lankytojų bilietų platinimą
Labanoro regioninis parkas gavo 12 tūkst. Lt., už leidinių platinimą – beveik 6 tūkst. Lt. Iš viso
Labanoro regioninio parko direkcija 2008 metais surinko 17,8 tūkst. Lt.
35 lentelė. Labanoro regioninio parko gautos pajamos už lankytojams teikiamas paslaugas 2008 m.
Pajamos gautos už teikiamas paslaugas
Suma, Lt
Bendra pajamų suma, gauta už leidinių pardavimą

5 726

Pajamos už stovyklavietės nuomą
Bendra pajamų suma

12 131
17 857

Lyginant su kitais regioniniais parkais, Labanoro regioninis parkas, neteikia gausaus kiekio paslaugų.
Panašų kiekį paslaugų teikia Aukštadvario, Krekenavos, Pagarmančio, Sartų ir Vištyčio regioniniai
parkai. Likusiųjų 24 regioninių parkų direkcijos teikia didesnį kiekį mokamų ir nemokamų paslaugų.
36 lentelė. Lankytojų srautų duomenys už 2008 m.
Eil. Nr.
Lankytojų aptarnavimas atskirose veiklose
1.
Lankytojų centre (uose) aptarnauti lankytojai

Mato vnt.
vnt.

Duomenys
1700

57

Labanoro regioninio parko direkcijos pažyma apie teikiamas paslaugas, už kurias imamas atlygis, ir jų
teisinis reglamentavimas 2008 07 18
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Eil. Nr.
2.
3.

Lankytojų aptarnavimas atskirose veiklose
Netiesioginiu būdu (tel. el. paštu, kt.) aptarnauti lankytojai
Seminaruose, paskaitose, pamokose (įskaitant
organizuotas gamtos mokyklose) aptarnauti lankytojai
Tradiciniuose renginiuose, kalendorinėse šventėse
aptarnauti lankytojai
Šventėse, festivaliuose aptarnauti lankytojai
Parodose aptarnauti lankytojai
Kituose renginiuose aptarnauti lankytojai
Sportiniuose renginiuose aptarnauti lankytojai
Ekskursijose aptarnauti lankytojai

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muziejuose, ekspozicijose aptarnauti lankytojai
Stovyklavietėse aptarnauti lankytojai

10.
16.

Mato vnt.
vnt.
surengta/dalyvių sk.

Duomenys
900
2/110

surengta/dalyvių sk.

1/800

surengta/dalyvių sk.
surengta/dalyvių sk.
surengta/dalyvių sk.
surengta/dalyvių sk.
surengta/lankytojų
sk.
lankytojų sk.
lankytojų sk.

0/0
5/710
3/221
0/0
4/80
1000
4043

37 lentelė. Labanoro regioninio parko direkcijos teikiamų paslaugų įkainiai, gautos pajamos ir
lankytojų srautai, 2008 m.
Teikiamos paslaugos pavadinimas

Aptarnautų žmonių sk.

Įkainis, Lt

Pajamos (Lt)

Aptarnavimas lankytojų centre

apie 1700

-

-

Muziejuose, ekspozicijose aptarnauti lankytojai

apie 1000

-

-

80 (4 grupės)

10–20

0

4 043

3/20/35

12 131

Išplatinta leidinių (lankstinukų ir kt. leidinių)

-

0,5–3

5 726

Inventoriaus nuoma (aptarnauta lankytojų)

-

-

7 803

17 857

Ekskursijos vadovo (gido) paslauga lietuviu kalba
(grupei žmonių, 1 val.)
Lankytojų bilietų platinimo (1 vnt.) kaina
(vienkartinio/savaitinio/mėnesinio)

Iš viso:

Labanoro regioniniame parke yra Etnokosmologijos muziejus, etnografinė sodyba ir senovinė
dangaus kūnų stebykla. Mindūnuose yra Molėtų krašto Žvejybos muziejus, supažindinantis su šio
krašto žmonių verslais ir buitimi.
Labanoro regioninio parko direkcijos lankytojams teiktinų paslaugų paketas
• saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo paslauga (specializuotos
informacijos suteikimas),
• muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas,
• edukacinės paslaugos – teminių-mokomųjų programų organizavimas,
• informacinių leidinių bei suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas.
Šių teiktinų paslaugų įkainius rekomenduojame nustatyti pagal šioje studijoje siūlomą kainų
nustatymo metodiką, kur saugomos teritorijos objektų pristatymas (specializuotos informacijos
teikimo) paslaugos įkainis tiesiogiai priklauso nuo pareigybės ir darbuotojo atlyginimo.
Kadangi nuo 2009 m. Labanoro regioninio parko direkcija teikia tik gido paslaugą ir platina leidinius,
prognozuoti pajamas už galimas teikti, bet dar neteikiamas paslaugas yra netikslinga.
Išvados
1. Labanoro regioninio parko direkcija nuo 2009 m. lankytojams teikia tik gido paslaugas ir
platina informacinius leidinius.
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2. Labanoro regioninio parko direkcijos lankytojams teiktinų paslaugų paketą sudaro saugomos
teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo paslauga, muziejinių ekspozicijų ir
saugomos teritorijos objektų lankymas, edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų
programų organizavimas, informacinių leidinių bei suvenyrų su saugomos teritorijos
simbolika platinimas.
3. Teiktinų paslaugų įkainius rekomenduojame nustatyti pagal šioje studijoje siūlomą kainų
nustatymo metodiką, kur saugomos teritorijos objektų ir ekspozicijų pristatymo,
(specializuotos informacijos suteikimo) paslaugos įkainis tiesiogiai priklauso nuo pareigybės
ir darbuotojo atlyginimo.
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IŠVADOS
1.

LR saugomų teritorijų direkcijų teikiamos paslaugos saugomų teritorijų lankytojams, remiantis
teisės aktais, turi būti susijusios su veiklos tikslais ir uždaviniais. Pagrindiniai saugomų
teritorijų tikslai yra kraštovaizdžio ir objektų apsauga, jų priežiūra ir tvarkymas. Tiesiogiai su
saugomų teritorijų lankytojais susijusi direkcijų nuostatuose išskirta funkcija – „įstatymų
nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą“. Šios funkcijos įgyvendinimui dauguma
direkcijų skiria sąlyginai didelę žmogiškųjų ir finansinių išteklių dalį. Kitos funkcijos, daugiau ar
mažiau susijusios su lankytojais, apima visuomenės informavimą, infrastruktūros įrengimą, kitų
fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos regioniniame parke kontrolę.

2.

Norėdama pritaikyti saugomas teritorijas lankymui ir pažinimui Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba kartu su Generaline miškų urėdija organizuoja pažintinių, mokomųjų takų, trasų,
stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų, miško parkų, masinių renginių vietų ir kitos
rekreacinės infrastruktūros įrengimą.

3.

Pažintinio turizmo sąlygų sudarymui ir jo skatinimui vienas iš pagrindinių rodiklių yra saugomų
teritorijų infrastruktūros priemonių plėtra, lankytojų skaičius, kelionės trukmė ir pan. Būtina
įvertinti, kad minėti duomenys, o ypač lankytojų apskaita reikalinga ne tik nustatyti lankytojų
skaičių, bet ir prognozuoti jų galimą įtaką saugomų teritorijų gamtiniams kompleksams, ar
prognozuoti būtinas lankytojams paslaugas. Studiją atliekant tikslių duomenų nepavyko
surinkti, todėl pažintinio turizmo plėtra vertinama grindžiant teoriniais aspektais bei užsienio
patirtimi.

4.

Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys saugomų teritorijų lankytojams teikia apgyvendinimo,
maitinimo paslaugas ir dviračių, vandens transporto priemonių bei kito inventoriaus nuomos
paslaugas, o direkcijos teikia edukacines paslaugas – temines mokomąsias pamokas, gido, žygių,
suteikiant kelionės vadovą, organizavimo bei etnokultūros papročių, amatų mokymo paslaugas.

5.

Vertinant saugomų teritorijų direkcijų specialistų teikiamas pažintinio turizmo organizavimo
paslaugas pastebėta, kad teikiamos paslaugos neatitinka paslaugų sąvokų, apibrėžtų LR turizmo
ar kitais įstatymais ir teisiniais dokumentais. Tačiau paslaugų kokybė ir specialistų kvalifikacija
yra neabejotina ir puikiai vertinama turizmo sektoriuje, todėl rekomenduojame teikiamoms
paslaugoms apibrėžti naudoti kitas sąvokas ar teikti paslaugas atitinkančias galiojančius
teisinius dokumentus.

6.

Vertinat saugomų teritorijų direkcijų teikiamas paslaugas, nustatyta, kad teikiama „pažintinių
kelionių organizavimo, suteikiant laikiną apgyvendinimą“ paslauga yra Turizmo įstatymu
apibrėžtos sąvokos „apgyvendinimo paslauga“ sinonimas. Tiksliam ekonominiam
apgyvendinimo paslaugų efektyvumui vertinti reikėtų kaupti detalesnius duomenis apie
lankytojus (vizito trukmė, socialinis statusas ir pan.).

7.

Leidinių platinimo paslauga yra neatsiejama saugomų teritorijų direkcijų veiklos dalis. Vertinant
šių paslaugų reikšmę ir gamtai, ir visuomenei rekomenduojama didinti leidinių asortimentą ir
leisti įvairesnių leidinių, kurių didžioji dalis būtų nemokama, todėl ypač patraukli vietiniams
turistams. Būtina pabrėžti, kad saugomų teritorijų specialistai yra atsakingi ne tik už leidinių
platinimą bet ir už jų parengimą.

8.

Rekomenduojame saugomų teritorijų direkcijų lankytojams teikiamas paslaugas vadinti ir
suderinti su LR turizmo, tautinio paveldo produktų, švietimo, neformaliojo suaugusiųjų
švietimo, profesinio mokymo ir kituose įstatymuose nustatytomis sąvokomis bei
reglamentuojamomis nuostatomis.
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9.

Saugomų teritorijų direkcijų veiklos tikslo pagrindą sudaro „gamta“ ir „turizmas“, t. y., gamtos
(ir kultūros vertybių) apsauga ir priežiūra bei turizmo skatinimas ir priemonių jam vystyti
sudarymas. Saugomas teritorijas galima suskirstyti pagal direkcijų veiklos kryptį ir lankytojų
poreikius: vienos direkcijos orientuojasi į gamtą (pavyzdžiui, Čepkelių, Kamanų, Viešvilės
rezervatai, Anykščių, Aukštadvario regioniniai parkai), kitos į gamtą ir dalinai į turizmą
(pavyzdžiui, Asvejos, Neries, Rambyno ir kiti regioniniai parkai), trečioji grupė į turizmą
orientuojasi taip pat stipriai, kaip ir į gamtą (pavyzdžiui, Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos,
Žemaitijos nacionaliniai parkai, Kurtuvėnų, Nemuno deltos, Panemunių ir kiti regioniniai
parkai).

10. Didesnį potencialą turizmo skatinimui turi, tačiau to neišnaudoja, Pajūrio, Labanoro ir Vištyčio ir
kiti regioniniai parkai.
11. Saugomų teritorijų direkcijų teiktinos paslaugos, kurios gali būti teikiamos nedarant jokių
pakeitimų:
• Saugomos teritorijos objektų ir muziejinių ekspozicijų pristatymas – specializuotos
informacijos teikimas;
• Muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas – lankytojo bilieto
pardavimas;
• Edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas;
• Informacinių leidinių su saugomos teritorijos simbolika platinimas;
• Suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas.
12. Tais atvejais, kai saugomos teritorijos direkcija teikia jai nebūdingas, bet lankytojams
reikalingas paslaugas, tokias kaip jojimo paslaugos, sodinukų pardavimas, apgyvendinimas ir
pan., siūlomi keli keitimo būdai, kurie galėtų užtikrinti paslaugų teikimą:
a.kai kitų asmenų galinčių arba norinčių teikti šias paslaugas nėra ir šių paslaugų teikimas yra
ekonomiškai naudingas, būtinas LR saugomų teritorijų įstatymo keitimas (pavyzdys –
Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos teikiamos jojimo paslaugos);
b. kai direkcijai paslaugos teikimas yra ekonomiškai naudingas, t. y. pajamos viršija sąnaudas,
ir teritorijoje yra analogiškų paslaugų konkurencija, rekomenduojame įsteigti viešąją
įstaigą arba objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui, kuris būtų atrinktas
konkurso būdu ir su juo būtų sudaryta turto nuomos sutartis (pavyzdys – Aukštaitijos
nacionalinio parko direkcijos teikiamos apgyvendinimo paslaugos Ginučių vandens
malūne);
c. kai direkcijai paslaugos teikimas nėra ekonomiškai naudingas, rekomenduojame šių
paslaugų teikimo atsisakyti ir objekto valdymą perduoti privačiam operatoriui, kuris
būtų atrinktas konkurso būdu ir su juo būtų sudaryta turto panaudos sutartis (pavyzdys –
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos teikiamos apgyvendinimo paslaugos Meironių
ekologinio švietimo centre).
13. Siūloma direkcijų teikiamų saugomos teritorijos objektų, muziejinių ekspozicijų pristatymo
(specializuotos informacijos teikimo) paslaugų ir edukacinių programų organizavimo paslaugų
kainą skaičiuoti pagal faktiškai sugaištą direkcijų darbuotojų darbo laiką, įskaitant pasiruošimo
ir paslaugos realizavimo laiką, bei kitas tiesiogines sąnaudas ir naudoti koeficientus kainų
diferencijavimui.
14. Nustatant muziejinių ekspozicijų, parodų ir kitų ekspozicijų bei saugomos teritorijos objektų
(apžvalgos aikštelių, bokštų, malūnų ir pan.) lankymo bilieto kainą reikia atsižvelgti į
analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų / asmenų taikomas kainas, t. y. nustatyti pagal rinkos
kainą.
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15. Informacinių leidinių ir suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimo paslaugoms
siūlomas kainodaros metodas – prie leidinio ar suvenyro savikainos pridėti antkainį, nedidesnį
nei 25 % savikainos.
16. Įkainius būtina periodiškai perskaičiuoti atsižvelgiant į paslaugų sąnaudų pokyčius.
17. Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų direkcijų lankytojams teiktinų paslaugų
paketus sudaro:
• saugomos teritorijos objektų, ekspozicijų pristatymas – specializuotos informacijos teikimas,
• muziejinių ekspozicijų ir saugomos teritorijos objektų lankymas,
• edukacinės paslaugos – teminių mokomųjų programų organizavimas,
• informacinių leidinių bei suvenyrų su saugomos teritorijos simbolika platinimas.
18. Meironių ekologinio šveitimo centro valdymą ir apgyvendinimo paslaugų teikimą
rekomenduojama perduoti privačiam operatoriui pagal panaudos sutartį. Ginučių vandens
malūno eksploatavimui, pasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui, ir apgyvendinimo paslaugų
teikimui rekomenduojama įsteigti viešąją įstaigą arba pritraukti privatų operatorių nuomos
sutarties pagrindu. Amatų mokymo paslaugas bei paslaugas, susijusias su etnokultūros
papročių, apeigų propagavimu, siūloma teikti bendradarbiaujant su vietos bendruomene ar
fiziniais / juridiniais asmenimis.
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PRIEDAI
1 PRIEDAS
1 lentelė. Suvestinė Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos 2008 m. veiklos lentelė58
Darbų vykdymas

Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis

Mato vienetas
1. TERITORIJOS ANALIZĖ IR PLANAVIMAS
1.1. Taikomųjų tyrimų ir stebėsenos (monitoringo) vykdymas ir organizavimas:
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės tyrimai ir stebėsena (monitoringas)
Gamtos paveldo teritorinių kompleksų ir objektų tyrimai
Kultūros paveldo tyrimai ir stebėjimai
Kiti tyrimai, stebėsena
1.2. Planavimo dokumentų, projektų, kitos projektinės dokumentacijos
rengimas:
1.2.1. Direkcijos rengti ar užsakyti dokumentai:
Strateginio planavimo dokumentai
Teritorijų planavimo dokumentai
Statinių techniniai projektai
Kiti projektai
1.2.2. Direkcijos dalyvavimas rengiant dokumentus:
Strateginio planavimo dokumentus
Teritorijų planavimo dokumentus
Statinių techninius projektus
Kitus projektus
1.3. Teritorijų planavimo dokumentų, statinių projektų ir kitų dokumentų
nagrinėjimas:
Pateikti / nepateikti pasiūlymai sąlygoms teritorijų planavimo dokumentams
Pateiktos teigiamos / neigiamos išvados teritorijų planavimo dokumentams derinti
Išduotos / neišduotos sąlygos statinių projektavimui
Pritarta / nepritarta statinių projektams
Pritarta / nepritarta kitiems dokumentams
2. TERITORIJŲ APSAUGA IR TVARKYMAS
2.1. Gamtos paveldo teritorinių kompleksų ir objektų apsauga ir tvarkymas
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos bei tvarkymo darbai
Sutvarkyta gamtos paveldo objektų ir jų teritorijų
2.2. Kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų priežiūros ir tvarkymo
darbai
Sutvarkyta kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų
Sutvarkyta kultūros paveldo kompleksų teritorijų
2.3. Pažeistų teritorijų, kompleksų ir objektų atkūrimo darbai
2.4. Kitų priemonių įgyvendinimas
2.5. Rekreacinių teritorijų įrengimas, priežiūra ir tvarkymas:
2.5.1. Takų, trasų įrengimas ir priežiūra:
Įrengta naujų
Atlikta priežiūros darbų
2.5.2. Apsistojimo vietų (stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų) įrengimas ir
priežiūra:
Įrengta naujų
Atlikta priežiūros darbų
2.5.3. Apžvalgos aikštelių (regyklų) įrengimas ir priežiūra:
Įrengta naujų
Atlikta priežiūros darbų

temų sk.
temų sk.
temų sk.
temų sk.
temų sk.
vnt.

Dydis
28
15
13
6

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

6
3
1
2
1
1
414/63

vnt. / vnt.
vnt. / vnt.
vnt. / vnt.
vnt. / vnt.
vnt. / vnt.

23/18
31/3
99/11
151/110/31

vnt. / ha
vnt. / ha
vnt. / ha
vnt. / ha

5/3,02
5/3,02
3/4,6

vnt. / ha
vnt. / ha
vnt. / ha
vnt.
vnt.
vnt. / km
vnt. / km
vnt. / km
vnt. / ha

3/ 4,6
12
32/6,9
2/ 2,2
2/ 2,2
30/4,7

vnt. / ha
vnt. / ha
vnt. / ha
vnt. / ha
vnt. / ha

30/4,7
-

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

58 Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos 2008 m. veiklos ataskaita Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos (2009 kovo 30 d.)
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Darbų vykdymas

Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis

Mato vienetas
2.6. Ekspozicijų, informacinės sistemos ir kitų lankytojams skirtų objektų
priežiūra bei tvarkymas:
2.6.1. Ekspozicijų įrengimas ir priežiūra:
Įrengta naujų
Atlikta atnaujinimo, priežiūros darbų
2.6.2. Pavienių informacinės infrastruktūros objektų (stendų, rodyklių, ženklų, kt.)
įrengimas ir priežiūra:
Įrengta naujų
Atlikta priežiūros darbų
2.7. Kontrolės organizavimas:
2.7.1. Organizuota reidų
2.7.2. Nustatyta pažeidimų
Kraštovaizdžio apsaugos pažeidimai
Savavališkos statybos
2.7.3. Paskirta baudų
2.7.4. Išieškota baudų
3. ETNOKULTŪRINĖ, ŠVIETĖJIŠKA, KITA PANAŠI VEIKLA
3.1. Suorganizuota renginių
3.2. Informacijos teikimas žiniasklaidai;
3.2.1. Parašyta direkcijos darbuotojų straipsnių
3.2.2. Parengta TV, radio reportažų
3.2.3. Suteikta informacija apie ST (įskaitant interviu)
3.3. Seminarų ir konferencijų organizavimas, kvalifikacijos kėlimas:
3.3.1. Suorganizuota konferencijų, seminarų
3.2.2. Darbuotojų skaitytos paskaitos, pranešimai
Darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose (seminaruose, stažuotėse,
kursuose, kt.)
3.4. Leidybos organizavimas:
3.4.1. Išleista lankstukų, bukletų, skrajučių, kalendorių ir kt.
3.4.2. Išleista knygų
3.4.2. Išleista periodinių leidinių
3.5. Kita informacinė švietėjiška, propagandinė veikla
3.6. Paslaugų teikimas. Gautos pajamos
5.
KITA VEIKLA
6.1. Priskirtų ir patikrintų saugomų teritorijų plotų santykis
6.2. Atlikto planuojamos ūkinės veiklos vertinimo skaičius

Dydis
3/ 4,6

vnt.
vnt.
vnt.

3/ 4,6
3/ 4,6
-

vnt.
vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Lt
Lt

38
57
24
5
2445
2245

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt. / val.
vnt.

22
71
19
27
25
21/28
4
17/28
62

tūkst.Lt

9/8050
6/6800
1/250
2/1000
3
125,1

ha / ha **
Vnt.

2353/2353
17

sk. / vnt.*
sk. / vnt.*
sk. / vnt.*

* mato vieneto paaiškinimas: „sk. / vnt.” – leidinių skaičius / tiražas
** mato vieneto paaiškinimas: „ha / ha“ – priskirtų saugomų teritorijų plotas / įvertintų (patikrintų) saugomų
teritorijų plotas
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2 PRIEDAS
Užsienio saugomų teritorijų lankytojų tyrimų pavyzdžiai
1 pavyzdys
Rankiniu automobilių skaičiavimo būdu atliekamo danų lankytojų vietovėje apskaita
1976–1977 m. 446-iose miškingose vietovėse, kurių bendras plotas sudaro 187.000 ha, buvo įvertinti metiniai
apsilankymų ir lankymosi trukmės rodikliai. Pagrindinių duomenų rinkime savanoriškai dalyvavo praktiškai
visų valstybiniai miškų administracijų specialistai bei daug privačių miškų savininkų. Be to, buvo gauti ir
motorizuotų lankytojų apklausos rezultatai apie lankymosi trukmę, grupių dydį, veiklas, kelionės laiką bei
atstumą.
Pagrindiniai duomenys buvo gauti pasirinktu momentu rankiniu būdu suskaičiavus 28.652 stovinčius
automobilius bei išdalinus 44.846 apklausų anketų. Šias formas užpildė 53,7 proc. apklaustųjų.
Prieš pradedant skaičiavimą buvo išdalintos nuodugnios rašytinės instrukcijos. Darbas lauke buvo
organizuotas tokiu būdu, kad visos įmanomos automobilių stovėjimo vietos (tam tikroje miško/gamtinėje
vietovėje) būtų patikrintos (suskaičiuojant stovinčius automobilius ir ant priekinio stiklo paliekant apklausų
formas) vienos valandos bėgyje. Dalyvavo įvairių gamtinių profesijų žmonės – nuo miško prižiūrėtojų iki miško
darbininkų.
Specialiais registracijos periodais vykdomų skaičiavimų laikas buvo pasirinktas atsitiktinės sluoksninės
atrankos būdu. Skaičiavimui vykdyti buvo aklai pasirinkti 20 maksimaliai 1 valandos trukmės laiko tarpsnių ir
2 konkrečiai, specialiai parinkti laiko tarpsniai lankymo vertinimui piko metu. Sluoksniavimas leido įvertinti
sezoniškumą, savaitinius ar paros pokyčius (pvz., daugiau registruota automobilių vasarą nei žiemą, daugiau
vidurdienį nei ryte ir vakare). Kiekvienoje vietoje buvo suskaičiuoti visi automobiliai (skirstant juos į vietinius
ir atvykusius iš užsienio).
Metiniai duomenys, gauti tyrimo metu, buvo išdėstyti 2 būdais: a) santykis tarp 20+2 tyrimo ir duomenų, gautų
iš nuolatinių keturių elektroninių skaičiuotuvų, ir b) duomenų apdorojimas.
Šio metodo pranašumas yra tas, kad realistinėmis darbo lauke pastangomis buvo gauti duomenys apie
lankytojų skaičių didžiulėje miškingoje teritorijoje. Viena iš silpnųjų pusių yra tik rekreacinėmis veiklomis
užsiimančių motorizuotų lankytojų apskaita. Remiantis kitomis apklausomis galima sužinoti bendrą visų
lankytojų skaičių. Tai įmanoma iš anksto žinant santykį tarp kelionės atstumo ir naudojimosi automobiliu kaip
transporto priemone.
Rezultatai parodė ženklius naudojimosi gamtiniais ištekliais intensyvumo svyravimus. Pastebėta, kad
daugelyje rajonų besinaudojančių vienais miškais yra tūkstančius kartų daugiau nei kitais.
Projektas „Outdoor life‘98“
Atsiradus poreikiui papildyti 70-ųjų metų duomenis, bei apžvelgti tendencijas kaip naudojamasi specifinėmis
miškingomis vietovėmis. Tuo tikslu pradėtas kitas projektas „Outdoor life‘98“, o duomenų rinkimas atliktas
1996/97 m.
Duomenų rinkimas buvo vykdomas kaip ir anksčiau, tačiau įtraukti ir tam tikri papildymai bei ribojimai:
•
įtrauktos ne tik miškingos vietovės (pvz., paplūdimiai)
•
vietoje 446 vietovių padalintų į 1.419 subvietovių tyrimo arealas apėmė 592 miško/gamtines vietoves
(jas sudarė 2.159 subvietovės), o bendras tyrimo arealo plotas sudarė 201.000 ha (iš jų 174.000 ha
miško).
•
Išdalintos 85.673 anketos, užpildyta 46,7 proc.
•
Anketos praplėstos, įtraukiant, pvz., minių susidarymo aspektus, pastabas dėl lankytojų
infrastruktūros – kokių reikėtų, ar pakankamas objektų skaičius.
•
Dėl finansinių aplinkybių buvo atliktas tik duomenų apdorojimas.
Dviejų apklausų palyginimas rodo, kad miško lankytojų daugėja.
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2 pavyzdys
Išsamios apskaitos remiantis automobilių skaičiaus skaičiavimu Bogesundslandet, Švedijoje
Bogesundslandet tai 35 km2 didelis urbanizuotas pusiasalis, esantis 15 km į šiaurės vakarus nuo Stokholmo
centro. Jame vienas kita keičia dirbamosios žemės bei miško plotai, o pati teritorija yra strategiškai svarbi
Stokholmo gyventojams kaip aktyvaus poilsio gamtoje vieta. Vietovėje yra kelios gamtinės trasos, dienos
rekreacinė zona, golfo laukai (įrengti 1994 m), kempingas, jodinėjimo trasos – rekreaciniams žygiams bei
maudymuisi ši vietovė naudojama jau nuo 1920 m.
Lankytojų apskaita Bogesundslandet buvo vykdoma 3 kartus; 1) nuo 1969 vasario iki 1970 sausio; 2) nuo
1981 liepos iki 1982 birželio; 3) nuo 1999 birželio iki 2000 gegužės. Duomenys buvo renkami važiuojant 29
km ilgio kilpa ir skaičiuojant parkuotus automobilius. Kiekvienais metais automobiliai buvo skaičiuojami 56
sistemiškai atrinktas dienas (30 darbadienių, 26 šeštadieniai ar sekmadieniai) – kas dešimtas darbadienis ir
kas ketvirtas šeštadienis ar sekmadienis. Kiekvieną iš šių dienų automobiliai buvo suskaičiuojami 5 kartus tarp
10 ir 19 val. Fiksuoti visi automobiliai, matomi iš skaičiuotojų automobilio. 1981 bei 1999 m. taipogi buvo
skaičiuojami keliautojai, dviratininkai, jodinėtojai. Tam tikruose taškuose, norint sužinoti bendrą lankytojų
skaičių, buvo skaičiuojami ir keleiviai automobiliuose (dauguma lankytojų į vietovę atvyksta automobiliu). Visi
rezultatai buvo užrašyti ant vietovės žemėlapių, tad kiekvienais metais buvo užpildyta po 280 žemėlapių (56
dienos, 5 skaičiavimai per dieną). 1969 ir 1981 m. lankytojų centre, esančiame šalia kilpos, buvo atliekamos ir
lankytojų apklausos.
Šiam darbui atlikti, be planavimo, duomenų analizės, pranešimų rengimo, reikėjo 2 žmonių 56 dienoms.
Išlaidos sudarė 30.000 EUR metams (darbuotojų laikas – 56 darbo dienos ir papildomos išlaidos).
Studijų rezultatai parodė, kad lankytojų skaičius tyrimo metų bėgyje buvo pakankamai pastovus. Lankytojų
skaičius 1970 m. buvo 127.000, 1982 – 101.000, bei 1999 – 149.000. Padidėjimas siejamas su nauju restoranu
bei golfo laukais. Tačiau nustatytos srauto sąsajos priklausomai nuo atsirandančių paslaugų paklausos –
didėjant golfo laukų bei restoranų lankytojų skaičiui, mažėja keliautojų miške skaičius. Dviratininkų, keliautojų,
jodinėtojų skaičius nuo 9.000 1970 m. padidėjo iki 10.000 1999 m. Vertinant apsilankymus miške buvo
matoma, kad jų sumažėjo nuo 29.000 1970 m. iki 25.000 – 1982 m. ir 11.500 – 1999 metais. Žinant, kad greta
esančių Stokholmo priemiesčių gyventojus skaičius padvigubėjo galima konstatuoti, kad santykinis
atvykstančiųjų skaičius laikui bėgant mažėjo.
3 pavyzdys
Išsamaus skaičiavimo, atliekamo stacionarių bei judančių stebėtojų Lindhagene pavyzdys, 1996
Stadsliden miškas Umea mieste (Švedija) yra populiariausia miškinga poilsio vietovė apylinkėse, kurią aplanko
200.000 – 300.000 lankytojų per metus, iš kurių daugiau nei 80 proc. gyvena 2 km atstumu nuo miško ribos.
Lindhageno 1996 m. studijoje tirtos rekreacinės miško panaudos apimtims (nuo 1990 lapkričio mėn. iki 1991
spalio mėn.) nustatyti buvo pasinaudota stacionarių bei mobilių stebėtojų paslaugomis. Metų bėgyje buvo
sistemiškai parinktos 44 stebėjimo valandos, proporcingai išdėstytos dienomis, nuo saulės patekėjimo iki
laidos (nuo 7 iki 22 val.). Skaičiavimo dienos ribos šviesiuoju metų periodu buvo susiaurinti tamsiuoju metų
laiku. Buvo dedamos pastangos skaičiuoti lankytojus ir tamsiuoju paros metu, apšviestose trasose, bet tokių
duomenų pavyzdyje nėra.
Pora universiteto studentų buvo pakviesti dalyvauti tyrime ir kruopščiai informuoti kaip atlikti stebėjimą
vienodu būdu. Stebėtojai bėgo 10 km ilgio miško trasa apie 1 val. Trasos, vingiuojančios įvairiomis miško
erdvėmis, buvo tos pačios viso tyrimo metu. Visi pastebėti lankytojai buvo žymimi miško žemėlapyje. Fiksuotas
apytikris jų amžius, lytis, taipogi ar jie keliauja, bėga, šliuožia, važiuoja dviračiu. Skaičiuojami ir kartu
einančiųjų grupių dydžiai, šunys bei vaikiški vežimėliai. Buvo trumpai nusakomos oro sąlygos, bei bėgimui
skirtas laikas.
Keturis kartus skaičiavimai buvo tikrinami : aplink mišką buvo paskirstyta 15–20 studentų, su užduotimi
suskaičiuoti visus atvykstančius ir išvykstančius lankytojus. Tuo pat metu stebėtojas bėgo numatyta trasa. Šiuo
būdu buvo galima susieti žmonių trasoje suskaičiuotą lankytojų skaičių su bėgusiųjų trasoje nustatytu
skaičiumi.
Remiantis lauko tyrimais apskaičiuota, kad Stadsliden aplanko 218.000, plius minus 53.000, lankytojų per
metus, neskaičiuojant lankytojų apšviestose trasose tamsiu paros metu.
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3 PRIEDAS
Anketos, skirtos valstybiniams rezervatams apklausti, pavyzdys
1 lentelė. Lankytojų srautų duomenys 2008 m.
1.
Lankytojų centre (uose) aptarnauti lankytojai
2.

Netiesioginiu būdu (tel. el. paštu, kt.) aptarnauti lankytojai

3.
4.

Lankytojai aptarnauti paskaitų, konferencijų, seminarų (įskaitant organizuotų
gamtos mokyklose) metu (surengta vnt./dalyvių sk.)
Lankytojai aptarnauti parodų metu (surengta (vnt.)/dalyvių sk.)

5.

Lankytojai aptarnauti tradicinių švenčių metu (surengta vnt./dalyvių sk.)

6.

Lankytojai aptarnauti kitų renginių metu (kultūriniai, pažintiniai renginiai)
(surengta vnt./dalyvių sk.)
Lankytojai aptarnauti ekskursijų metu (ekskursijų sk. (vnt.)/lankytojų sk.)

7.
8.

10.

Lankytojai aptarnauti mokomųjų, pažintinių takų ekspozicijų lankymo metu
(lankytojų sk.)
Lankytojai aptarnauti direkcijos filmo apie rezervatą peržiūros metu (peržiūrų
sk./aptarnautų žm. sk.)
Lankytojų su leidimais grybauti, uogauti, žūklės, kt. (vnt.)

11.

Lankytojų su leidimais mokomaisiais tikslais (vnt.)

9.

2 lentelė. Teikiamos paslaugos pagal paslaugų grupes 2008 m.
Eil.
Paslaugos pavadinimas
Nr.
1.
Leidimų išdavimas:
1.1.

Žvejybos licencijos

1.2.

Leidimai uogauti, grybauti

1.3.

Leidimai mokomaisiais tikslais

2.

Ekskursijų organizavimas:

2.1.

Ekskursijų organizavimas lietuvių kalba

2.2.

Ekskursijų organizavimas užsienio kalba

2.3.
3.
3.1.

Gido paslaugos (lietuvių/užsienio kalbomis)
Edukacinės paslaugos:
Videofilmo pristatymas

3.2.

Teminės mokomosios programos, paskaitos

3.3.

Stendų su keičiama informacija apie ST eksploatavimas mokyklose ir kitose įstaigose

3.4.

Vadovavimas studentų darbams

3.5.

Mokslinių darbų recenzavimas

4.

Renginių organizavimas:

4.1.

Kultūrinių, pažintinių renginių organizavimas

4.2.

Parodų organizavimas

4.3.

Paskaitų, konferencijų, seminarų organizavimas

4.4.

Tradicinių švenčių organizavimas

5.

Leidinių leidyba ir platinimas:

5.1.

Knygų leidyba

5.2.

Periodinių leidinių leidyba

5.3.

Lankstinukų, bukletų, atvirukų leidyba

Teikiamos
paslaugos
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Teikiamos
paslaugos

Eil.
Nr.
6.

Lankytojų aptarnavimas lankytojų centruose

7.

Lankytojų aptarnavimas netiesioginiu būdu (el. paštu, tel., kt.)

Paslaugos pavadinimas

Pastaba: X – teikia paslaugą;

– neteikia paslaugos

3 lentelė. Teikiamų paslaugų įkainiai pagal paslaugų grupes 2008 m.
Eil.
Paslaugos pavadinimas
Nr.

Kaina

1.

Leidimų įkainiai:

1.1.

Žvejybos licenzija (1 asm. 1 vnt.)

1.2.

Leidimas grybauti, uogauti (1 asm. 1 vnt.)

1.3.

Leidimo mokomaisiais tikslais išdavimas (1 asm. 1 vnt.)

2.

Ekskursijų organizavimo įkainiai:

2.1.

Ekskursijos organizavimas lietuvių kalba su gido paslauga (grupei 1 val.)

2.2.

Ekskursijos organizavimas užsienio kalba su gido paslauga (grupei 1 val.)

2.3.

Ekskursijos organizavimas lietuvių kalba su gido paslauga (1 asm. 1 val.)

2.4.

Ekskursijos organizavimas užsienio kalba su gido paslauga (1 asm. 1 val.)

3.

Edukacinių paslaugų teikimo įkainiai:

3.1.

Videofilmo pristatymas 1 asm.

3.2.

Paskaitų, teminių programų organizavimas bei dėstymas (1 grupei 1 akad. val.)

3.3.

Vadovavimas studentų darbams (1 asm.)

3.4.

Mokslinių darbų recenzavimas (1 asm.)

4.

Renginių įkainiai:

4.1.
4.2.

Bilieto kaina suaugusiam į kultūrinį pažintinį renginį (1 asm.)
Bilieto kaina studentui ar moksleiviui, lengvatas turintiems asmenims į kultūrinį
pažintinį renginį (1 asm.)

4.3.

Bilieto kaina suaugusiam, į parodą (1 asm.)
Bilieto kaina studentui ar moksleiviui, lengvatas turintiems asmenims į parodą (1
asm.)

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Bilieto kaina suaugusiam į tradicinės šventės renginį (1 asm.)
Bilieto kaina studentui ar moksleiviui, lengvatas turintiems asmenims į tradicinės
šventės renginį (1 asm.)
Bilieto kaina suaugusiam į organizuojamas paskaitas, konferencijas, seminarus (1
asm.)
Bilieto kaina studentui ar moksleiviui, lengvatas turintiems asmenims į
organizuojamas paskaitas, konferencijas, seminarus(1 asm.)

5.

Leidinių platinimas:

5.1.

Knygos kaina (1 vnt.)

5.2.

Periodinio leidinio kaina (1 vnt.)

5.3. Atvirukų, lankstinukų, bukletų kaina (1 vnt.)
Pastaba. Paslaugų įkainiai nurodomi Lt su PVM
4 lentelė. Valstybės biudžeto ir kitos lėšos 2008 m.
Eil.
Finansavimo šaltiniai:
Nr.
1.
Valstybės biudžeto asignavimai (tūkst. Lt)
Specialioji valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo
2.
programa (tūkst. Lt)
3.
Kitų valstybės biudžeto programų lėšos (tūkst. Lt)
4.

Gauta

Panaudota

Kitos lėšos (savivaldybių biudžetų lėšos, tarptautinių organizacijų
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Eil.
Nr.

Finansavimo šaltiniai:

Gauta

Panaudota

ir kitos lėšos) (tūkst. Lt)
Bendra suma (tūkst. Lt)

5 lentelė. Pajamos gautos už teikiamas paslaugas 2008 m.
1.

Pajamos gautos už ekskursijų pravedimą (Lt)

2.

Pajamos gautos už išduotus leidimus (Lt)

3.

Pajamos gautos už edukacines paslaugas (Lt):

3.1.

Pajamos gautos už videofilmo demonstravimą (Lt)

3.2.

Pajamos gautos už mokomųjų programų ir paskaitų vedimą (Lt)

3.3.

Pajamos gautos už vadovavimą studentų darbams (Lt)

3.4.

Pajamos gautos už mokslinių darbų recenzavimą (Lt)

4.

Pajamos už parduotus leidinius (Lt):

4.1.

Pajamos gautos už informacinių leidinių ir bukletų pardavimą (Lt)

4.2.

Pajamos gautos už knygų ir periodinių leidinių pardavimą (Lt)

5.

Pajamos gautos už renginių organizavimą (Lt):

5.1.

Pajamos gautos už kultūrinių ir pažintinių renginių lankymą (Lt)

5.2.

Pajamos gautos už parodų lankymą (Lt)

5.3.

Pajamos gautos už seminarų, ekspedicijų, konferencijų organizavimą (Lt)

5.4.

Pajamos gautos už tradicinių švenčių lankymą (Lt)
Bendra suma (Lt)
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4 PRIEDAS
Anketos, skirtos nacionaliniams parkams apklausti, pavyzdys
1 lentelė. Lankytojų srautų duomenys 2008 m.
Eil. Nr.
Lankytojų aptarnavimas atskirose veiklose
1.

Mato vnt.
vnt.

5.

Lankytojų centre (uose) aptarnauti lankytojai
Netiesioginiu būdu (tel. el. paštu, kt.) aptarnauti
lankytojai
Seminaruose, paskaitose, pamokose (įskaitant
organizuotas gamtos mokyklose) aptarnauti
lankytojai
Tradiciniuose renginiuose, kalendorinėse
šventėse aptarnauti lankytojai
Šventėse, festivaliuose aptarnauti lankytojai

6.

Parodose aptarnauti lankytojai

surengta/dalyvių sk.

7.

Kituose renginiuose aptarnauti lankytojai

surengta/dalyvių sk.

8.

Ekskursijose aptarnauti lankytojai

surengta/lankytojų sk.

9.

Muziejuose, ekspozicijose aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

10.

Amatų mokymuose aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

11.

lankytojų sk.

13.

Retųjų ir saugomų augalų kolekcijų
ekspozicijose aptarnauti lankytojai
Vandens turistiniuose maršrutuose aptarnauti
lankytojai
Apžvalgos aikštelėse aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

14.

Edukacinėse pamokėlėse aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

15.

Lankytojų su leidimais grybauti, uogauti, žūklės

lankytojų sk.

16.

Lankytojų su leidimais mokomaisiais tikslais

lankytojų sk.

17.

Stovyklavietėse aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

18.

Inventoriaus nuoma (aptarnauti lankytojai)

lankytojų sk.

19.

Apgyvendinimo įstaigose aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

2.
3.

4.

12.

Duomenys

vnt.
surengta/dalyvių sk.

surengta/dalyvių sk.
surengta/dalyvių sk.

lankytojų sk.

2 lentelė. Teikiamos paslaugos pagal paslaugų grupes 2008 m.
Eil.
Paslaugos pavadinimas
Nr.
Renginių organizavimas:
1.
1.1.
Tradicinių renginių organizavimas
1.2.

Švenčių, festivalių organizavimas

1.3.

Parodų organizavimas

1.4.
1.5.

Seminarų, paskaitų, pamokų organizavimas (įskaitant organizuotas gamtos
mokyklose)
Kitų renginių organizavimas

2.
2.1.

Ekskursijų organizavimas:
Ekskursijos ar žygio vadovo (gido) paslaugos lietuvių /užsienio kalba)

2.2.

Muziejinių ekspozicijų pristatymas

2.3.

Retų ir saugomų augalų kolekcijų pristatymas

2.4.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos turimą inventorių

NP
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Eil.
Nr.
2.5.
2.6.
2.7.

Paslaugos pavadinimas
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant Direkcijos turimą inventorių
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant laikiną apgyvendinimą

2.8.

Teminių mokomųjų ekskursijų organizavimas

2.9.

Apžvalgos aikštelės lankymas

2.10.

Specializuotų ekskursijų organizavimas

3.

Amatų mokymo paslaugos

4.

Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų organizavimu ir
kulinarinio paveldo degustavimu

5.
6.

Edukacinės paslaugos (teminės mokomųjų programų, edukacinių pamokėlių
organizavimas
Saugomos teritorijos, atskirų objektų lankymo bilietas (kvitas)

7.

Nakvynės paslaugos:

7.1.

Stovyklaviečių nuoma, poilsiaviečių nuoma

7.2.

Apgyvendinimas nakvynės paslaugų namuose (malūnuose, dvaruose, kt.)

7.3.

Apgyvendinimas poilsio namuose

8.

Patalpų nuoma:

8.1.

Saunos nuoma

8.2.
9.

Salės nuoma (konferencijų, posėdžių, administracinės salės, kt.)
Leidimų mėgėjiškai žvejybai ir kt. išdavimas

10.

Leidinių apie saugomą teritoriją platinimas ir pardavimas:

10.1.

Knygų pardavimas

10.3.

Žemėlapių pardavimas

10.4.

Lankstinukų, brošiūrų, atvirukų pardavimas

10.5.

Kitų leidinių su ST simbolika pardavimas (CD, kasetės, kt.)

11.

Kopijavimo paslaugos
Saugomų teritorijų muziejuose, ekspozicijose, kt., gaminių, susijusių su
etnokultūra ir kulinarinių paveldu, pardavimas

12.

NP

13.

Lankytojų centre (uose) lankytojų aptarnavimas
Kitos paslaugos (komunalinės paslaugos, vykdomieji raštai, aukciono
bilietai, ežerų nuoma, medienos apdirbimas ir medienos gaminių
14.
pardavimas, sodinukų, medžių pardavimas, fakso siuntimas, kt.)
Pastaba: X – tekia paslaugą;
– neteikia paslaugos
3 lentelė. Teikiamų paslaugų įkainiai pagal paslaugų grupes 2008 m.

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

1.

Renginių įkainiai:

1.1.

Bilieto kaina į tradicinius renginius suaugusiam asmeniui

1.2.

Bilieto kaina į tradicinius renginius moksleiviams, studentams, lengvatas
turintiems asmenims
Bilieto kaina į šventinius renginius, festivalius suaugusiam

1.3.

Kaina
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1.4.

Bilieto kaina į šventinius renginius, festivalius moksleiviams, studentams,
lengvatas turintiems asmenims

1.5.

Bilieto kaina į parodą suaugusiam

1.6.

Bilieto kaina į parodą moksleiviams, studentam, lengvatas turintiems asmenims

1.7.

Seminarų, paskaitų, pamokų (įskaitant organizuotas gamtos mokyklose)
organizavimo kaina (akad. Val.)
Bilieto kaina į kitus ST organizuojamus renginius suaugusiam asmeniui

1.8.
1.9.
2.

Bilieto kaina į kitus ST organizuojamus renginius moksleiviams, studentams,
lengvatas turintiems asmenims
Ekskursijų įkainiai:

2.1.

Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga lietuviu kalba (grupei žmonių)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga užsienio kalba (grupei žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga lietuviu kalba (1 asm.)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga užsienio kalba (1 asm.)
Muziejinių ekspozicijų lankymo bilieto kaina suaugusiam asmeniui

2.6.

2.13.

Muziejinių ekspozicijų lankymo bilieto kaina moksleiviams, studentams,
lengvatas turintiems asmenims
Retų ir saugomų augalų ekspozicijos pristatymo kaina lietuviu kalba
Retų ir saugomų augalų ekspozicijos pristatymo kaina užsienio kalba
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimo
kaina, suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos turimą inventorių
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimo
kaina, suteikiant Direkcijos turimą inventorių
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimo
kaina, suteikiant kelionės vadovą (gidą)
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimo
kaina, suteikiant laikiną apgyvendinimą
Teminės mokomosios ekskursijos kaina lietuviu kalba

2.14.

Teminės mokomosios ekskursijos kaina užsienio kalba

2.15.

Apžvalgos aikštelės lankymo kaina suaugusiam asmeniui

2.16.
2.17.

Apžvalgos aikštelės lankymo kaina moksleiviams, studentams, lengvatas
turintiems asmenims
Specializuotų ekskursijų kaina grupei žmonių (pvz.: vestuvėms, kt.)

2.18.

Specializuotos ekskursijos kaina suaugusiam asmeniui 1 val.

2.19.

Specializuotos ekskursijos kaina moksleiviams, studentams, lengvatas
turintiems asmenims 1 val. (1 asmeniui)
Amatų mokymo paslaugos kaina (1 asm.)

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

3.
4.

6.

Paslaugos, susijusios su etnokultūros papročių, apeigų organizavimu ir
kulinarinio paveldo degustavimu (1 asm.)
Edukacinių pamokėlių (teminių mokomųjų programų) organizavimo kaina
(1 val.)
Nakvynės paslaugų įkainiai:

6.1.

Stovyklavietės (poilsiavietės) nuoma su nakvyne parai (1 namukas)

6.2.
6.3.

Apgyvendinimas nakvynės paslaugų namuose 1asm./parai (malūnuose,
dvaruose, kt.)
Apgyvendinimas poilsio namuose 1asm./parai

7.

Patalpų nuomos įkainiai:

7.1.

Saunos su svetaine nuomos kaina dienai arba vakarui

7.2.

Saunos nuomos kaina 1 val.

7.3.

Saunos nuomos kaina 2 val.

7.4.

Nakvynės ir saunos su svetaine nuomos kaina parai

7.5.

Konferencijų salės nuomos kaina 1 val./parai

5.
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8.

Leidimų mėgėjiškai žvejybai ir kt. 1 vnt. išdavimo kaina 1d./mėn./1 m.

10.

Leidinių apie saugomą teritoriją pardavimo įkainiai:

10.1.

Knygos kaina (1 vnt.)

10.2.

Žemėlapio kaina (1 vnt.)

10.3.

Lankstinukų, brošiūrų, atvirukų kaina (1 vnt.)

10.4.

Kiti leidiniai (CD, kasetės, kt.) (1vnt.)

11.

Kopijavimo paslaugų įkainiai:

11.1.

A4 formatas 1 lapo iš vienos pusės kopijavimo kaina (nespalvotas)

11.2.

A4 formatas 1 lapo iš dviejų pusių kopijavimo kaina (nespalvotas)

12.
13.

Saugomų teritorijų muziejuose, ekspozicijose, kt., gaminių, susijusių su
etnokultūra ir kulinarinių paveldu, suvenyrų pardavimo įkainių ribos
Lankytojų centruose aptarnavimo paslaugų įkainiai:

14.

Kitų ST teikiamų paslaugų įkainiai:

14.1.

Vandens tiekimas 1m3

14.2.

Nuotekų šalinimas, mokant už vandenį pagal skaitiklio parodymus 1m3

14.3.

Fakso siuntimas Lietuvoje ir į užsienį

14.4.

Pjautos nedžiovintos miško medienos kaina, Lt/m3

14.5.

Sodinukų įkainiai

14.6.

Naujametinės eglutės kaina

14.7.

Lauko baldų įkainiai

14.8.

Filmavimo paslaugų įkainiai

14.9.

Rekreacijos įrangos nuomos įkainiai (parai)

14.10.

Informacijos teikimo įkainiai apie kitų (fizinių/juridinių) asmenų teikiamas
paslaugas (1 mėn.)
Gido, lydinčio fotografus kaina už 1 val.

14.11.

Pastaba: įkainiai 3 lentelėje nurodomi Lt su PVM.
4 lentelė. Apgyvendinimo paslaugos 2008 m.
Apgyvendinimo įstaigos pavadinimas
Apgyvendinimo įstaigos tipas
Paramos gavimas (jei parama gauta nurodyti
metus)
Vietų skaičius
Aptarnauta lankytojų
Kambario nuomos kaina parai (Lt) (1 asm.)
Išlaidos priežiūrai (Lt)
Pajamos (Lt)
Pelnas (Lt)
5 lentelė. Kitų (fizinių/juridinių) asmenų teikiamos paslaugos 2008 m.
1. Apgyvendinimo įstaigos
1.1. Viešbučiai ir moteliai
1.2. Poilsio namai (įeina poilsinės ir poilsio bazės)
1.3. Turistinės bazės
1.4. Kaimo sodybos
1.5. Nakvynės paslaugų namai
1.6. Kempingai
1.7. Stovyklavietės
1.8. Kita (pvz., malūnai)
2. Plaukimo priemonių nuomos teikėjai
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2.1. Baidarių nuoma
2.2. Valčių nuoma
2.3. Vandens dviračių nuoma
2.4. Jachtų nuoma
2.5. Kanojų nuoma
3. Dviračių nuomos teikėjai
4. Kita:
4.1. Nardymas ežere
4.2. Jodinėjimo paslaugos
4.3. Konferencijų seminarų organizavimas
4.4. Konferencijų salės nuoma
4.5. Dviračių remontas
4.6. Automobilių remontas
4.7. Pirties nuoma
4.8. Turistinės stovyklos paslauga
4.9. Kelionių organizavimas
4.10. Ekskursijų organizavimas
4.11. Keleivių pervežimas
4.12. Maitinimo paslaugos
4.13. Gido paslaugos
4.14. Automobilių ir autobusų nuoma
4.15. Bilietų pardavimas į tarptautinius keltus
4.16. Vizų darymas
4.17. Draudimo paslaugos
4.18. Maršrutų kanojomis organizavimas
4.19. Žygių dviračiais ir pėsčiomis suteikiant kelionės vadovą organizavimas
4.20. Vėjaračių ir ledrogių nuoma
4.20. Dviračių ir bagažo transportavimas
4.21. Skubios techninės pagalbos suteikimas
4.22. Papildomo inventoriaus nuoma
4.23. Stalo tenisas, mažasis golfas, biliardas, kt.
6 lentelė. Kitų (fizinių/juridinių) asmenų teikiamos apgyvendinimo paslaugos ir nakvynės vietų
skaičius 2008 m.
Apgyvendinimo įstaigos tipas
Vietų skaičius
Viešbučiai ir moteliai
Poilsio namai
Poilsio bazės
Turistinės bazės
Kaimo turizmo sodybos
Nakvynės paslaugų namai
Kempingai (vietos kemperiams/palapinėms)
Stovyklavietėse
Kitur (pvz.: malūne)
Bendras:
7 lentelė. Valstybės biudžeto ir kitos lėšos 2008 m.
Eil.
Finansavimo šaltiniai:
Nr.
1.
Valstybės biudžeto asignavimai (tūkst. Lt)

Gauta

Panaudota
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2.
3.
4.

Specialioji valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo programa
(tūkst. Lt)
Kitų valstybės biudžeto programų lėšos (tūkst. Lt)
Kitos lėšos (savivaldybių biudžetų lėšos, tarptautinių organizacijų ir
kitos lėšos) (tūkst. Lt)
Bendra suma (tūkst. Lt)

8 lentelė. Pajamos gautos už teikiamas paslaugas 2008 m.
Eil. Nr.

Pajamos gautos už teikiamas paslaugas

1.
1.1.

Renginių organizavimą:
Tradicinių renginių organizavimą

1.2.

Švenčių, festivalių organizavimą

1.3.

Parodų organizavimą

1.4.

Seminarų, paskaitų, pamokų organizavimą (įskaitant organizuotas gamtos
mokyklose)
Kitų renginių organizavimą

1.5.

Suma

Bendra pajamų suma, gauta už renginius:
2.

Ekskursijų organizavimą:

2.1.

Pajamos už ekskursijos vadovo (gido paslaugas)

2.2.

Pajamos už muziejinių ekspozicijų pristatymą

2.3.

Pajamos už retų ir saugomų augalų kolekcijų pristatymą

2.4.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos turimą inventorių
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant Direkcijos turimą inventorių

2.5.
2.6.

2.8.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant laikiną apgyvendinimą
Pajamos už teminių mokomųjų ekskursijų organizavimą

2.9.

Pajamos už apžvalgos aikštelės lankymą

2.10.

Pajamos už specializuotų ekskursijų organizavimą

2.7.

Bendra pajamų suma, gauta už ekskursijas:
3.

Pajamos už amatų mokymo paslaugas

4.

6.

Pajamos už paslaugas, susijusias su etnokultūros papročių, apeigų
organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu
Pajamos už edukacinės paslaugas (teminės mokomųjų programų,
edukacinių pamokėlių organizavimas
Nakvynės paslaugas:

6.1.

Stovyklaviečių nuoma

6.2.

Apgyvendinimas nakvynės paslaugų namuose (malūnuose, dvaruose, kt.)

6.3.

Apgyvendinimas poilsio namuose

5.

Bendra pajamų suma, gauta už nakvynės paslaugas:
7.

Patalpų nuoma:

2 lentelė (tęsinys).
7.1.

Saunos nuoma

7.2.

Salės nuoma (konferencijų, posėdžių, administracinės salės, kt.)
Bendra pajamų suma, gauta už patalpų nuomą:

8.

Leidimų mėgėjiškai žvejybai ir kt. išdavimas
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10.

Leidinių apie saugomą teritoriją platinimas ir pardavimas:

10.1.

Knygų pardavimas

10.2.

Periodinių leidinių pardavimas

10.3.

Žemėlapių pardavimas

10.4.

Lankstinukų, brošiūrų, atvirukų pardavimas

10.5.

Kitų leidinių su ST simbolika pardavimas (CD, kasetės, kt.)
Bendra pajamų suma, gauta už leidinių pardavimą:

11.

Kopijavimo paslaugos

12.

Pajamos už saugomų teritorijų muziejuose, ekspozicijose, kt., gaminių,
susijusių su etnokultūra ir kulinarinių paveldu, suvenyrų pardavimą

13.

Pajamos už kitas paslaugas:

13.1.

Vandens tiekimą

13.2.

Nuotekų šalinimą

13.3.

Fakso siuntimą

13.4.

Pjautos nedžiovintos miško medienos pardavimą

13.5.

Sodinukų pardavimą

13.6.

Naujametinių eglių pardavimą

13.7.

Lauko baldų gamybą ir pardavimą

13.8.

Filmavimo paslaugas

13.9.

Rekreacijos įrangos nuomos paslaugas
Pajamos už informacijos teikimą apie kitų (fizinių/juridinių) asmenų teikiamas
paslaugas

13.10.
13.11.

Pajamos už gido, lydinčio fotografus paslaugą
Bendra pajamų suma, gauta už kitas teikiamas paslaugas:
Bendra pajamų suma:

Pastabos: Pajamos lentelėje nurodomos Lt su PVM.
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5 PRIEDAS
Anketos, skirtos regioniniams parkams apklausti, pavyzdys
1 lentelė. Lankytojų srautų duomenys 2008 m.
Eil. Nr.
Lankytojų aptarnavimas atskirose veiklose

Mato vnt.

1.

Lankytojų centre (uose) aptarnauti lankytojai

vnt.

2.
3.

Netiesioginiu būdu (tel. el. paštu, kt.) aptarnauti lankytojai
Seminaruose, paskaitose, pamokose (įskaitant
organizuotas gamtos mokyklose) aptarnauti lankytojai

vnt.
surengta/dalyvių sk.

4.

surengta/dalyvių sk.

5.

Tradiciniuose renginiuose, kalendorinėse šventėse
aptarnauti lankytojai
Šventėse, festivaliuose aptarnauti lankytojai

surengta/dalyvių sk.

6.

Parodose aptarnauti lankytojai

surengta/dalyvių sk.

7.

Kituose renginiuose aptarnauti lankytojai

surengta/dalyvių sk.

8.

Sportiniuose renginiuose aptarnauti lankytojai

surengta/dalyvių sk.

9.

Ekskursijose aptarnauti lankytojai

10.

Muziejuose, ekspozicijose aptarnauti lankytojai

surengta/lankytojų
sk.
lankytojų sk.

11.

Amatų mokymuose aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

12.

Apžvalgos aikštelėse aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

13.

Edukacinėse pamokėlėse aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

14.

Lankytojų su lankytojų bilietais

lankytojų sk.

15.

Lankytojų su leidimais grybauti, uogauti, žūklės

lankytojų sk.

16.

Stovyklavietėse aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

17.

Inventoriaus nuoma (aptarnauti lankytojai)

lankytojų sk.

18.

Apgyvendinimo įstaigose aptarnauti lankytojai

lankytojų sk.

19.

Teikiant kitas paslaugas (kopijavimo, jojimo, kt.)

lankytojų sk.

Duomenys

2 lentelė. Teikiamos paslaugos pagal paslaugų grupes 2008 m.
Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Renginių organizavimas:
Tradicinių renginių organizavimas
Švenčių, festivalių organizavimas
Parodų organizavimas
Kitų renginių organizavimas
Seminarų, paskaitų, pamokų organizavimas
Sporto renginių organizavimas
Ekskursijų organizavimas:
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga lietuviu kalba (grupei žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga užsienio kalba (grupei žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga lietuviu kalba (1 asm.)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslauga užsienio kalba (1 asm.)
Muziejinių ekspozicijų lankymas

2.6.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos turimą inventorių

2.7.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant Direkcijos turimą inventorių
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Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

2.8.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant kelionės vadovą (gidą)

2.9.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant laikiną apgyvendinimą
Teminės mokomosios, pažintinės ekskursijos lietuviu kalba
Teminės mokomosios, pažintinės ekskursijos užsienio kalba
Apžvalgos aikštelės lankymas
Amatų mokymo paslaugos
Paslaugos susijusios su etnokultūros papročių ir kulinarinio paveldo
degustavimu
Edukacinės paslaugos (teminės mokomųjų programų, edukacinių
pamokėlių organizavimas
Saugomos teritorijos atskirų objektų lankymo bilietas
Leidimų išdavimas (žvejybai, uogavimui...)

2.10.
2.11.
2.12.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
11.
12.
13.
14.
15.

RP

Turistinio inventoriaus nuomos paslaugos:
Baidarių nuoma
Kanojų nuoma
Valčių nuoma
Vandens dviračių nuoma
Dviračių nuoma
Palapinių nuoma
Miegmaišių nuoma
Kita (kompasai, žiūronai, kt.)
Leidinių apie ST platinimas:
Knygų platinimas
Periodinių leidinių platinimas
Žemėlapių platinimas
Atvirukų, bukletų, lankstinukų platinimas
Kitų Leidinių apie ST platinimas (CD, DVD, kasetės, kt.)

Patalpų nuomos paslaugos:
Salių nuoma
Lankytojų apgyvendinimas
Stovyklavietės nuomos paslaugos
Kopijavimo paslaugos
Lankytojų aptarnavimas lankytojų centruose
Lankytojų bilietų platinimas
Saugomų teritorijų muziejuose, ekspozicijose ir kt., gaminių, turinčių ST
16.
simbolika ir susijusių su kulinarinių paveldu ir etnokultūra suvenyrų
pardavimas
17.
Kitos paslaugos:
17.1.
Jojimo paslaugos
17.2.
Jojimo mokyklos paslaugos
17.3.
Jojimo stovyklos
17.4.
Privačių žirgų priežiūra
17.5.
Poilsinių programų organizavimas / konferencijų organizavimas
17.6.
Techninės įrangos nuoma
17.7.
Žygiai žirgais
17.8.
Kiemo nuoma
17.9.
Spausdintos licenzijos platintojams
17.10.
Videofilmo demonstravimas
Pastaba: X
– teikia paslaugą;
– neteikia paslaugos
3 lentelė. Teikiamų paslaugų įkainiai pagal paslaugų grupes.
Eil. Nr.
Paslaugų įkainiai

RP
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Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Paslaugų įkainiai
Renginių įkainiai:
Bilieto kaina į tradicinį renginį suaugusiam
Bilieto kaina į tradicinį renginį moksleiviui, studentui, lengvatas turinčiam
asmeniui
Bilieto kaina į šventinį renginį, festivalį suaugusiam asmeniui
Bilieto kaina į šventinį renginį, festivalį moksleiviui, studentui, lengvatas
turinčiam asmeniui

1.5.

Bilieto kaina į parodą suaugusiam asmeniui

1.6.

Bilieto kaina į parodą moksleiviui, studentui, lengvatas turinčiam asmeniui

1.7.

Bilieto kaina į kitus organizuojamus renginius suaugusiam asmeniui
Bilieto kaina į kitus organizuojamus renginius moksleiviui, studentui,
lengvatas turinčiam asmeniui

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Bilieto kaina suaugusiam į organizuojamus seminarus, paskaitas, pamokas
Bilieto kaina suaugusiam į organizuojamus seminarus, paskaitas, pamokas
moksleiviui, studentui, lengvatas turinčiam asmeniui
Bilieto kaina į sporto renginį suaugusiam asmeniui
Bilieto kaina į sporto renginį moksleiviui, studentui, lengvatas turinčiam
asmeniui
Ekskursijų įkainiai:
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos kaina lietuviu kalba (grupei
žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos kaina užsienio kalba (grupei
žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos kaina lietuviu kalba (1 asm.)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos kaina užsienio kalba (1 asm.)
Muziejinių ekspozicijų lankymo bilieto kaina suaugusiam asmeniui
Muziejinių ekspozicijų lankymo bilieto kaina moksleiviui, studentui,
lengvatas turinčiam asmeniui
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos turimą inventorių
kaina (1 val./dienai/parai)
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant Direkcijos turimą inventorių kaina (1
val./dienai/parai)

2.9.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant kelionės vadovą (gidą) kaina (1 val./dienai/parai)

2.10.

2.12.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis
organizavimas, suteikiant laikiną apgyvendinimą kaina (parai)
Teminės mokomosios, pažintinės ekskursijos kaina lietuviu kalba (grupei
žmonių)
Teminės mokomosios, pažintinės ekskursijos kaina lietuviu kalba (1 asm.)

2.13.

Teminės mokomosios, pažintinės ekskursijos užsienio kalba (grupei žmonių)

2.14.

Teminės mokomosios, pažintinės ekskursijos užsienio kalba (1 asm.)

2.15.

Apžvalgos aikštelės lankymo bilieto kaina suaugusiam asmeniui
Apžvalgos aikštelės lankymo bilieto kaina moksleiviui, studentui, lengvatas
turinčiam asmeniui
Amatų mokymo paslaugos kaina (1 asm./grupei žmonių)
Paslaugos susijusios su etnokultūros papročių ir kulinarinio paveldo
degustavimu
Edukacinės paslaugos (teminės mokomųjų programų, edukacinių
pamokėlių organizavimo kaina (1 asm./grupei žmonių)

2.11.

2.16.
3.
4.
5.

RP

6.

Leidimų grybauti, uogauti, žūklės 1 vnt. išdavimo kaina

7.

Turistinio inventoriaus nuomos įkainiai:
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija

122

Eil. Nr.

Paslaugų įkainiai

7.1.

Baidarių nuomos kaina(1val./parai)

7.2.

Kanojų nuomos kaina(1val./parai)

7.3.

Valčių nuomos kaina(1val./parai)

7.4.

Vandens dviračių nuomos kaina(1val./parai)

7.5.

Dviračių nuomos kaina(1val./parai)

7.6.

Palapinių nuomos kaina(1val./parai)

7.7.

Miegmaišių nuomos kaina(1val./parai)

7.8.

Kita (kompasai, žiūronai, kt.) nuomos kaina(1val./parai)

8.

Leidinių apie ST įkainiai:

8.1.

Knygos kaina (1 vnt.)

8.2.

Periodinių leidinio kaina (1 vnt.)

8.3.

Žemėlapio kaina (1 vnt.)

8.4.

Atvirukų, bukletų, lankstinukų kaina (1 vnt.)

8.5.

Kitų leidinių apie ST (CD, DVD, kasetės, kt.) kaina (1 vnt.)

9.

Patalpų nuomos paslaugos:

9.1.

Salių nuomos kaina (1 val./parai)

10.

Lankytojų apgyvendinimo kaina (parai)

11.

Stovyklavietės nuomos paslaugos:

11.1.

Stovyklavietės nuomos kaina su nakvyne

11.2.

Stovyklavietės nuomos kaina be nakvynės

12.

Kopijavimo paslaugos:

12.1.

A4 formato (nespalvoto) kopijavimo kaina (1 vnt.)

12.2.

A4 formato (spalvoto) kopijavimo kaina (1 vnt.)

12.3.

A3 formato (nespalvoto) kopijavimo kaina (1 vnt.)

12.4.

A3 formato (spalvoto) kopijavimo kaina (1 vnt.)
Lankytojų bilietų platinimo (1 vnt.) kaina
(vienkartinio/savaitinio/mėnesinio)
Saugomų teritorijų muziejuose, ekspozicijose ir kt., gaminių, turinčių
ST simbolika ir susijusių su kulinarinių paveldu ir etnokultūra
suvenyrų pardavimo kaina (1 vnt.)

13.
14.
15.

Kitos paslaugų įkainiai:

15.1.

Jojimo paslaugų kaina (1 asm. 1 val.)

15.2.

Jojimo mokyklos paslaugų kaina (1 asm. 1 val.)

15.3.

Jojimo stovyklos paslaugų kaina (1 asm. 1 dienai)

15.4.

Privačių žirgų priežiūros kaina (1 mėn.)

15.5.

Poilsinių programų organizavimo kaina ( kaina 1 dalyviui)

15.6.

Techninės įrangos nuoma (1 val./parai)

15.7.

Žygiai žirgais ( 1asm. 1 val.)

15.8.

Kiemo nuoma (1val./parai)

15.9.

Spausdintos licenzijos platintojams (1 vnt.)

15.10.

Videofilmo demonstravimo kaina (1 asm.)

RP

4 lentelė. Apgyvendinimo paslaugos 2008 m.
Apgyvendinimo įstaigos pavadinimas
Apgyvendinimo įstaigos tipas
Paramos gavimas (jei parama gauta nurodyti metus)
Vietų skaičius
Aptarnauta lankytojų
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Kambario nuomos kaina parai (Lt)
Išlaidos priežiūrai (Lt)
Pajamos (Lt)
Pelnas (Lt)
5 lentelė. Kitų (fizinių/juridinių) asmenų teikiamos paslaugos 2008 m.
1. Apgyvendinimo įstaigos
1.1. Viešbučiai ir moteliai
1.2. Poilsio namai (įeina poilsinės ir poilsio bazės)
1.3. Turistinės bazės
1.4. Kaimo sodybos
1.5. Nakvynės paslaugų namai
1.6. Kempingai
1.7. Stovyklavietės (poilsiavietės)
1.8. Kita (pvz., malūnai, bendrabučiai...)
2. Plaukimo priemonių nuomos teikėjai
2.1. Baidarių nuoma
2.2. Valčių nuoma
2.3. Vandens dviračių nuoma
2.4. Jachtų nuoma
2.5. Kanojų nuoma
2.6. Burlenčių nuoma
2.7. Laivų nuoma
3. Dviračių nuomos teikėjai
4. Kita:
4.1. Slidinėjimo inventoriaus nuoma
4.2. Jodinėjimo paslaugos
4.3. Ekskursijų (žygių) organizavimas
4.4. Etnografinės pamokos
4.5. Maitinimo paslaugos
4.6. Gido paslaugos
4.7. Skrydžių paslaugos
4.8. Muziejinių ekspozicijų lankymas
4.9. Edukacinės programos
4.10. Dažasvydis
4.11. Šaudymas
Paukščių (gyvūnų) stebėjimas
Žvejyba tvenkiniuose
Sąskrydžių, varžybų organizavimas
Vandens turizmas
Kultūros renginiai
Parodos
Sportinio inventoriaus nuoma
Leidinių platinimas
Mokymo paslaugos
Kurortinio gydymo
Konferencijų organizavimo paslaugos
Šuoliai parašiutu
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamų paslaugų saugomų teritorijų lankytojams studija
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Turistinės informacijos teikimas
Automobilių saugojimas
Amatų mokymas
Pirčių nuoma
Salių nuoma
6 lentelė. Kitų (fizinių/juridinių) asmenų teikiamos apgyvendinimo paslaugos ir nakvynės vietų
skaičius 2008 m.
Apgyvendinimo įstaigos tipas
Vietų skaičius
Viešbučiai ir moteliai
Poilsio namai (poilsio bazės)
Turistinės bazės
Kaimo turizmo sodybos
Nakvynės paslaugų namai
Kempingai (vietos kemperiams/palapinėms)
Stovyklavietėse
Kitur (pvz.: malūne, bendrabutyje...)
Bendras:
7 lentelė. Valstybės biudžeto ir kitos lėšos 2008 m.
Eil.
Finansavimo šaltiniai:
Nr.
1.
Valstybės biudžeto asignavimai (tūkst. Lt)
Specialioji valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo programa
2.
(tūkst. Lt)
3.
Kitų valstybės biudžeto programų lėšos (tūkst. Lt)
Kitos lėšos (savivaldybių biudžetų lėšos, tarptautinių organizacijų ir kitos
4.
lėšos) (tūkst. Lt)

Gauta

Panaudota

Bendra suma (tūkst. Lt)
8 lentelė. Pajamos gautos už teikiamas paslaugas 2008 m.
Eil. Nr.

Pajamos gautos už teikiamas paslaugas

1.

Renginių organizavimą:

1.1.

Tradicinių renginių organizavimą

1.2.

Švenčių, festivalių organizavimą

1.3.

Parodų organizavimą

1.4.
1.5.

Seminarų, paskaitų, pamokų organizavimą (įskaitant organizuotas gamtos
mokyklose)
Kitų renginių organizavimą

1.6.

Sporto renginių organizavimą

Suma

Bendra pajamų suma, gauta už renginius:
2.

Ekskursijų organizavimą:

2.1.

Pajamos už ekskursijos vadovo (gido paslaugas)

2.2.

Pajamos už muziejinių ekspozicijų pristatymą

2.3.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos turimą inventorių
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant Direkcijos turimą inventorių

2.4.
2.5.
2.6.

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais, plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant laikiną apgyvendinimą

125

2.7.

Pajamos už teminių mokomųjų ekskursijų organizavimą

2.8.

Pajamos už apžvalgos aikštelės lankymą
Bendra pajamų suma, gauta už ekskursijas:

3.

Pajamos už amatų mokymo paslaugas

4.

6.

Pajamos už paslaugas, susijusias su etnokultūros papročių, apeigų
organizavimu ir kulinarinio paveldo degustavimu
Pajamos už edukacinės paslaugas (teminės mokomųjų programų,
edukacinių pamokėlių organizavimas
Pajamos už leidimų (žvejybai, grybavimui, kt.) išdavimą

7.

Pajamos už turistinio inventoriaus nuomą:

7.1.

Pajamos už baidarių nuomą

7.2.

Pajamos už kanojų nuomą

7.3.

Pajamos už valčių nuomą

7.4.

Pajamos už vandens dviračių nuomą

7.5.

Pajamos už dviračių nuomą

7.6.

Pajamos už palapinių nuomą

7.7.

Pajamos už miegmaišių nuomą

7.8.

Pajamos už žirgų nuomą

7.9.

Pajamos už kito (kompasu, žiūronų, šašlykinės, kt.) nuomą

5.

Bendra pajamų suma, gauta už turistinio inventoriaus nuomą:
8.

Pajamos už leidinius:

8.1.

Pajamos už knygų pardavimą

8.2.

Pajamos už periodinių leidinių pardavimą

8.3.

Pajamos už žemėlapių pardavimą

8.4.

Pajamos už atvirukų, bukletų, lankstinukų pardavimą

8.5.

Pajamos už kitų (CD, DVD, kasečių, kt.) leidinių pardavimą
Bendra pajamų suma, gauta už leidinių pardavimą:

9.

Pajamos už patalpų (salių) nuomą

10.

Pajamos už apgyvendinimo paslaugas

11.

Pajamos už stovyklavietės nuomą

12.

Pajamos už kopijavimo paslaugas

13.

Pajamos už lankytojų bilietų platinimą

14.
15.

Pajamos už saugomų teritorijų muziejuose, ekspozicijose, kt., gaminių,
susijusių su etnokultūra ir kulinarinių paveldu, suvenyrų pardavimą
Pajamos už kitas paslaugas:

15.1.

Pajamos už jojimo paslaugas

15.2.

Pajamos už jojimo mokyklos paslaugas

15.3.

Pajamos už jojimo stovyklos paslaugas

15.4.

Pajamos už privačių žirgų priežiūrą

15.5.

Pajamos už poilsinių programų organizavimą / konferencijų organizavimą

15.6.

Pajamos už techninės įrangos nuomą

15.7.

Pajamos už žygius žirgais

15.8.

Pajamos už kiemo nuomą

15.9.

Pajamos už spausdintas licenzijas platintojams

15.10.

Pajamos už videofilmo demonstravimą
Bendra pajamų suma, gauta už kitas teikiamas paslaugas:
Bendra pajamų suma:
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Pastaba: Pajamos lentelėje nurodomos Lt su PVM.

6 PRIEDAS

Ekskursijos vadovo (gido) paslaugos

Muziejinių ekspozicijų pristatymas

Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą ir direkcijos
inventorių

Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant direkcijos inventorių

Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą

Pažintinių kelionių organizavimas,
suteikiant laikiną apgyvendinimą

Amatų mokymo paslaugos

Etnokultūros papročių, apeigų
propagavimo paslaugos

Edukacinės paslaugos – teminių
mokamųjų programų organizavimas

Informacinių leidinių platinimo paslaugos

Suvenyrų su saugomos teritorijos
simbolika platinimo paslaugos

Saugomos teritorijos objektų lankymo
bilietų platinimas

Lankytojų aptarnavimas lankytojų centre

Čepkelių VR
Kamanų VR

X
X

X
X

-

-

-

-

-

-

-

X
X

X
X

-

-

X
X

3

Viešvilės VR

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

4
5
6
7
8
9

Žuvinto BRZ
Aukštaitijos NP
Dzūkijos NP
Kuršių nerijos NP
Žemaitijos NP
Anykščių RP

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
-

-

-

X
X
-

X
X
-

X
X
-

X
X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X
-

X
X

10

Asvejos RP

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

11

Aukštadvario RP

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

12

Biržų RP

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

13

Dieveniškių RP

X

X

X

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

X

14

Dubysos RP

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

15

Gražutės RP

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

16

Kauno marių RP

X

X

-

X

-

X

-

-

X

X

X

X

-

X

17
18
19
20
21
22
23
24

Krekenavos RP
Kurtuvėnų RP
Labanoro RP
Metelių RP
Nemuno deltos RP
Nemuno kilpų RP
Neries RP
Pagramančio RP

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
-

X
-

X
X
-

X
X
X
X
X

-

-

-

X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X

X
-

X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X

25

Pajūrio RP

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

26

Panemunių RP

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

27

Rambyno RP

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

28

Salantų RP

X

X

-

X

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

29

Sartų RP

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

30

Sirvėtos RP

X

X

X

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

31

Tytuvėnų RP

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

X

X

32

Varnių RP

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

33

Veisiejų RP

X

X

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

34

Ventos RP

X

X

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

Paslaugos

Direkcijos

Nr.
1
2

59

X
X
X

Kitos paslaugos

Renginių organizavimas

1 lentelė. Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų teikiamos paslaugos 2009 m.59

X

X
X
X
X

X

X

X
X

-

sudaryta autorių, remiantis atliktos apklausos duomenimis ir VSTT suteikta informacija.
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35

Vištyčio RP

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

36

Žagarės RP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-
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7 PRIEDAS

Nemuno kilpų RP

Neries RP*

25

50

4

10

10

20

0

0

4

20

-

20

-

-

-

60
//-

-

-

-

-

-

10
//5
0
50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

10

0

Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos
kaina užsienio kalba (1 asm.)

0

-

-

3,0

10

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą ir Direkcijos
turimą inventorių kaina (1
val./dienai/parai)
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant Direkcijos turimą inventorių
kaina (1 val./dienai/parai)
Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant kelionės vadovą (gidą) kaina (1
val./dienai/parai)

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2030

-

Pažintinių kelionių pėsčiomis, dviračiais,
plaukimo priemonėmis organizavimas,
suteikiant laikiną apgyvendinimą kaina
(parai)
Teminės mokomosios, pažintinės
ekskursijos kaina lietuviu kalba (grupei)

-

-

-

Teminės mokomosios, pažintinės
ekskursijos kaina lietuviu kalba (1 asm.)
Teminės mokomosios, pažintinės
ekskursijos užsienio kalba (grupei žmonių)
Teminės mokomosios, pažintinės
ekskursijos užsienio kalba (1 asm.)

20

20

40

0

60

40

-

0

20

20

80

30

-

-

0

4

5

-

0

-

1

5

0

50

-

-

0

8

10

-

0

-

1

10

40
//-

-

-

-

-

-

40

4080
//-

-

-

-

-

40
//-

-

5//-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
//-

3050

30

20

5/
25

3050

30

1020

-

-

-//1
550
2040
/-

0

0

20

20

20
//-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

2040

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

0

2040
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Žagarės RP

0

Vištyčio RP*

-

Ventos RP*

30

Veisiejų RP

50

Varnių RP

0

40

1020
-

Pajūrio RP

Tytuvėnų

30

Sirvėtos RP

0

Sartų RP*

Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos
kaina lietuviu kalba (1 asm.)

Salantų RP

0

Rambyno RP

50

Anykščių RP

-

2040
2040

Panemunių RP*

Nemuno deltos RP

20

0

Pagramančio RP

Metelių RP

-

50

0

Labanoro RP*

50

3040
-

-

0

3040
-

Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos
kaina lietuviu kalba (grupei žmonių)
Ekskursijos vadovo (gido) 1 val. paslaugos
kaina užsienio kalba (grupei žmonių)

Kurtuvėnų RP*

Krekenavos RP

40

Gražutės RP

30

Dubysos RP

25

Dieveniškių RP

20

Biržų RP

30

Aukštadvario RP

30

Asvejos RP

Kauno marių RP

1 lentelė. Regioninių parkų direkcijų teikiamų ekskursijų organizavimo paslaugų įkainiai 2009 m. (pagal apklausos duomenis)

8 PRIEDAS
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Direkcijos veiklos kryptis:
gamta
gamta ir dalinai turizmas
gamta ir turizmas

1 pav. Lietuvos saugomų teritorijų suskirstymas pagal direkcijų veiklos kryptis
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