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ĮVADAS 

Nacionaliniu lygmeniu pripažįstama, kad Baltijos pajūryje ir pamaryje tikslinga skatinti 

ir remti ekologinio transporto, vandens transporto ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą 

bei siekti sukurti bendrą, patrauklų ir konkurencingą jūrinio turizmo regioną.  

Darnus jūrinis ir pakrančių turizmas – viena iš Klaipėdos regiono specializacijos sričių. 

Racionaliam Klaipėdos regiono rekreacinių išteklių ir turizmo potencialo išnaudojimui trūksta 

kompleksinio požiūrio. Turizmo plėtrai reikia daug lėšų, efektyvaus valdymo ir glaudaus 

bendradarbiavimo. Klaipėdos regiono konkurencingumo stiprinimui būtinas kompleksiškas ir 

darnus požiūris į jūrinio ir pakrančių turizmo infrastruktūros tinklo vystymą. 

Klaipėdos regione yra parengti turizmo plėtrai svarbūs turizmo planavimo dokumentai 

su išsamiomis esamos situacijos analizėmis, nustatytomis problemomis, numatytomis 

priemonėmis, tačiau juos įgyvendinant susiduriama su iššūkiais: kas atsakingas už bendros 

rinkodaros stebėseną, kas imasi lyderystės vystant bendrus turizmo produktus ar įrengiant 

vientisas turizmo trasas regione, kas atsakingas už turizmo inovacijų diegimą regiono lygiu, 

kokie darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo prioritetai. 

Darbo tikslas – parengti Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. 

specializacijos prioriteto „Darnus jūrinis ir pakrančių turizmas“ veiksmų planą ir jo 

įgyvendinimo stebėsenos modelį (toliau – veiksmų planas). 

Rengiant veiksmų planą susidurta su esminiais klausimais: kaip valdyti turistinę vietovę 

regioniniu lygiu (siekiant veiklos sinergijos, išlaidų mažinimo ir regiono konkurencingumo), kas 

apima darnų jūrinį ir pakrančių turizmą, kas yra pakrančių zona, kokie yra svarbiausi šios 

specializacijos krypties ir infrastruktūros plėtros prioritetai, kas gali prisiimti lyderystę ir 

atsakomybę už Klaipėdos regiono, kaip vieningo turizmo regiono, žinomumo ir 

konkurencingumo didinimą, ir pan. 

Rengiant veiksmų planą vadovautasi regioniniu požiūriu, analizuojant Klaipėdos 

regiono turizmo planavimo dokumentus, regionui aktualius Europos Sąjungos (ES) lygmens 

tyrimus ir analizes, nacionalinio lygmens strateginius dokumentus. Vadovaujantis šiuo požiūriu 

vengta detalizuoti atskirų savivaldybių privalumus ir problemas, daugiau dėmesio skirta 

bendroms Klaipėdos regiono turizmo problemos spręsti, siekiant sukurti bendrą, patrauklų ir 

konkurencingą Klaipėdos, kaip darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo, regioną. 

Klaipėdos regionas turi išnaudoti savo konkurencinius pranašumus (geografinę padėtį, 

turizmo išteklius ir paslaugas, bendradarbiavimo patirtį) ir siekiant pritraukti užsienio turistų 

srautus daugiau dėmesio skirti pasiekiamumo ir įvaizdžio gerinimui, žmogiškųjų išteklių 

kompetencijų gerinimui, rinkodaros stiprinimui, turizmo produktų auditui ir bendrų produktų 

vystymui, koordinuotam ir efektyvesniam valdymui. 

Klaipėdos regiono turizmo sektoriaus stiprinimas turi užtikrinti darnią regiono plėtrą, 

tai ypač svarbu kuriant efektyvius ir darnius turizmo modelius, planuojant naujus 

infrastruktūros objektus, mažinant neigiamą turizmo įtaką aplinkai. Klaipėdos regiono 
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pajėgumų didinimas turi apimti turizmo valdymą, rinkodarą, tinklaveiką, pasiekiamumo 

gerinimą, dėmesį darnaus turizmo aspektams planuojant infrastruktūros plėtrą. Vykdant 

kryptingą, koordinuotą turizmo plėtrą ir tikslinę rinkodarą, Klaipėdos regionas gali padidinti iš 

turizmo gaunamą socialinę ir ekonominę naudą (didinti užsienio turistų skaičių ir jų išlaidas, 

spręsti sezoniškumo problemas, išskaidyti turizmo srautus visame Klaipėdos regione, valdyti 

spūstis, kurti naujas darbo vietas) ir mažinti neigiamą turizmo poveikį aplinkai pagal 

šiuolaikiškus turistinių vietovių valdymo principus. Turistinių vietovių valdymo gebėjimas 

valdyti turistines vietoves yra susijęs su darnia ir konkurencinga turistinių vietovių plėtra 

(Sheehan ir kt., 2016; Morrison, 2019). 
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1. TURISTINIŲ VIETOVIŲ VALDYMO PRINCIPAI 

1.1. TURISTINIŲ VIETOVIŲ VALDYMO POKYČIAI 

Sparčiai besikeičianti turizmo sektoriaus aplinka lemia turistinių vietovių valdymo 

koncepcijos pokyčius, todėl turistinės vietovės valdymas ir rinkodara tampa vis glaudžiau 

susijusios. Turistinės vietovės rinkodara yra svarbi dėl kuriamo turistinės vietovės įvaizdžio, 

prekės ženklo ir turizmo produktų, tuo tarpu turistinių vietovių valdymas turi spręsti turistų, 

turizmo verslo, vietinių gyventojų, turizmo sektoriaus poreikius ir problemas kaip tarpusavyje 

susijusių veiksnių visumą (Pearce, 2015). Akivaizdu, kad rinkodara yra svarbi turistinės 

vietovės valdymo dalis, tačiau nemažiau svarbūs su turistinės vietovės valdymu susiję 

aspektai: informacinių technologijų galimybių panaudojimas, suinteresuotų šalių išteklių 

sutelkimas ir skirtingų požiūrių sujungimas, integruota turistinės vietovės rinkodara. 

Naujausi tyrimai pabrėžia turistinių vietovių valdymo organizacijų (angl. „Destination 

Management Organisation“ – DMO), kaip kompleksinio turistinės vietovės valdymo 

organizacijų, svarbą (Beritelli ir kt., 2015; Pikkemaat ir kt., 2018; Pechlaner ir kt., 2019).  

 

 

1 pav. Turistinės vietovės valdymo organizacijos funkcijos (Pechlaner ir kt., 2019) 

 

 

Jei ankstesnis pagrindinis DMO tikslas buvo susijęs su turistų į tam tikrą geografinę 

teritoriją pritraukimu, tai pastaruoju metu DMO suvokiamas kaip veiksnys, kuriam padedant 
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Išteklių valdymas
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Lankytojų valdymas
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skirtingos nuomonės ir interesai sujungiami į bendrą turistinės vietovės viziją ir vystymo 

strategiją, skatinant ir palaikant suinteresuotų šalių bendradarbiavimo procesus. Vis didesnis 

dėmesys kreipiamas į išteklių planavimą ir nuolatinį kompetencijų ugdymą (Beritelli ir kt., 

2014). Dėl to DMO turi parengti strategiją ir suformuoti turistinės vietovės tikslus, pritaikytus 

prie suinteresuotų šalių poreikių, kompetencijos ir prioritetų.  

Nors DMO paprastai užsiima rinkodaros veikla, jų kompetencija tampa kur kas 

platesnė – būti strateginiu lyderiu planuojant ir valdant turistines vietoves. Pabrėžiami 

DMO, kaip lyderiaujančios organizacijos, veiksmai, apimantys įvairias valdžios institucijas, 

suinteresuotas šalis ir specialistus bei palengvinantys partnerystės procesus turizmo 

sektoriuje, siekiant kolektyvinės turistinės vietovės vizijos įgyvendinimo ir partnerystės 

(UNWTO, 2019). DMO vadovavimas ir lyderystė turi būti pagrįsta bendrais principais, 

vertybėmis ir strategine vizija. 

Turistinių vietovių valdymo organizacijų pagrindinės funkcijos apima (UNWTO, 2019): 

• strateginį planavimą; 

• turistinės vietovės turizmo politikos formavimą ir įgyvendinimą; 

• rinkos tyrimus (duomenų rinkimas ir analizė, rinkos tyrimai ir kt.); 

• turizmo produktų ir verslo plėtrą; 

• skaitmenizaciją ir inovacijas; 

• stebėseną; 

• krizių valdymą; 

• mokymus ir gebėjimų stiprinimą; 

• reklamą, rinkodarą ir prekės ženklą; 

• finansavimo ir investicijų skatinimą. 

DMO veikla apima koordinavimo veiksmus, susijusius su įvairiomis valdžios 

institucijomis, suinteresuotomis šalimis, siekiant palengvinti ir paremti turizmo sektoriaus 

gyvavimą, įtraukti visus susijusius viešojo ir privataus sektoriaus suinteresuotus subjektus, 

gyventojus ir vietos bendruomenes, kuriant ir įgyvendinant platesnį strateginį mąstymą 

apimantį galutinį tikslą – užtikrinti turistinės vietovės konkurencingumą ir darnumą trumpuoju, 

vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais. DMO gebėjimas valdyti turistines vietoves yra susijęs su darnia 

ir konkurencinga turistinių vietovių plėtra (Sheehan ir kt., 2016; Morrison, 2019).  

Turistinės vietovės valdymo žingsniai remiasi išmanios (angl. „smart“) turistinės 

vietovės koncepcija, pagrįsta penkiais elementais: valdymu, inovacijomis, technologijomis, 

prieinamumu ir darnumu. Šie penki elementai ir jų tarpusavio sąveika yra kertinis pagrindas 

siekiant turistinę vietovę paversti išmania, o DMO yra šios transformacijos ašis. 

Vieningai sutariama, kad turistinės vietovės, kuriose yra veiksmingas turistinės 

vietovės valdymas, koordinuojamas ir vadovaujamas DMO, kad ir kokia būtų jo valdymo 

struktūra, turi daugiau pajėgumų neatsilikti nuo turizmo tendencijų, diegti inovacijas ir 

prisitaikyti prie besikeičiančių vartotojų poreikių. Tokios DMO yra atsparesnės iššūkiams, 
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turi aukštesnį planavimo ir produktų kūrimo efektyvumo lygį ir yra aktyvesnės priimant 

sprendimus. 

Turizmo inovacijos diegiamos siekiant padidinti turistinės vietovės vertę, pagrindines 

turizmo sektoriaus kompetencijas ir padidinti turizmo konkurencingumą ir (arba) tokių įmonių 

veiklos darną. Turizmo inovacijos gali apimti tokias sritis kaip turizmo produktai, technologijos, 

procesai, organizacijos ir verslo modeliai, įgūdžiai, paslaugos, valdymas ir rinkodara, 

komunikacija, procesai ir kt. 

Atsakingas ir darnus turistinių vietovių valdymas apima procesą, kuris efektyviai ir 

darniai spręstų lankytojų, juos aptarnaujančio turizmo sektoriaus, priimančios bendruomenės 

ir aplinkos plačiąja prasme (gamtos ir kultūros ištekliai) sąveiką. DMO yra organizacija, kuri 

turi gebėti koordinuoti turistinės vietovės suinteresuotų šalių veiklą ir sujungti jas į tinklą. 

DMO taip pat yra atsakinga už turistinės vietovės prekės ženklo tapatybės kūrimą, nes 

turistinių vietovių prekių ženklai glaudžiai susiję su turistinės vietovės vertybėmis, verte ir 

galia. DMO užduotimi tampa konkurencingas turistinės vietovės pozicionavimas rinkoje. 

Sėkmingą DMO veiklą lemia gebėjimas įgyti visų suinteresuotų šalių patikimumą ir 

pasitikėjimą tiek turistinėje vietovėje, tiek ir už jos ribų. DMO, kaip pagrindinė turistinės 

vietovės organizacija, turi užsitikrinti suinteresuotų šalių paramą ir būti laikoma veikiančiu 

subjektu (instituciniu, teisiniu ir operatyviniu požiūriais) ir prisiimti atsakomybę už 

turistinės vietovės valdymą. Kad tai įvyktų, turi būti sukurtas tinkamas valdymo modelis, 

kuris yra pagrindinis DMO ir turistinės vietovės sėkmės elementas.  

1.2. TURISTINIŲ VIETOVIŲ VALDYMO POREIKIS REGIONINIU LYGIU 

Pasaulio turizmo organizacija (toliau – PTO) skatina kurti efektyvius valdymo 

modelius / struktūras, daugiausia dėmesio skiriant turizmo politikai ir strateginiam 

planavimui; valdymui ir vertikaliam bendradarbiavimui (nacionaliniu, regioniniu, vietiniu lygiais); 

viešojo ir privataus sektoriaus partnerystei (toliau – PPP). DMO gali būti nacionalinio, regiono, 

vietos lygmens: 

• nacionalinio lygmens turizmo organizacijos (angl. „National Tourism Authorities“ 
– NTA) atsakingos už nacionalinį turizmo valdymą ir rinkodarą. Lietuvoje veikia 

nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“; 

• regioninės turizmo organizacijos (angl. „Regional Tourism Organisations“ – RTO) 

atsakingos už geografinio regiono (regiono, apskrities, provincijos, valstijos) 

turizmo valdymą ir rinkodarą. Lietuvoje regioninio lygmens turizmo valdymo ir 

(arba) rinkodaros organizacijų nėra; 

• vietinės DMO (angl. „Local Tourism Organisations“ – LTO) atsakingos už 

mažesnės geografinės vietovės (miesto, rajono) turizmo valdymą ir (arba) 

rinkodarą. Už turizmo rinkodarą Lietuvoje atsakingi savivaldybių įkurti turizmo 

informacijos centrai. 
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Įvairiose Europos šalyse veikia ne tik nacionaliniai ar vietiniai, bet ir regioniniai DMO. 

Pvz., Suomijoje veikia apie 70 regioninių turizmo organizacijų. Lenkijoje regioninės turizmo 

organizacijų teisinis statusas – asociacijos, kuriose bendradarbiauja valdžios institucijos ir 

turizmo pramonė. Pagrindinės bendradarbiavimo sritys – rinkodara šalies viduje ir užsienyje. 

RTO vaidmuo apima rinkodarą, turizmo informacinių sistemų veikimo ir plėtros palaikymą, 

turizmo infrastruktūros plėtros planų inicijavimą, vertinimą ir palaikymą bei bendradarbiavimą 

su Lenkijos turizmo organizacija (žr. priedą Nr. 1). Vadovaujantis užsienio šalių pavyzdžiais 2 

paveiksle pateikiami turizmo valdymo organizacijų lygiai.  
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2 pav. Turizmo valdymo organizacijų lygiai 
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įvertinti sėkmės veiksnius ir turimus gebėjimus. Turizmo plėtros programų ir priemonių 

įgyvendinimą užtikrina institucinio valdymo stebėsena, kurios funkcijas atlieka DMO / RTO.  

 

 

 

 

  
APIBENDRINIMAS 

Padedant DMO skirtingos nuomonės ir interesai sujungiami į bendrą 

turistinės vietovės viziją ir vystymo strategiją, skatinant ir palaikant 

suinteresuotų šalių bendradarbiavimo procesus. Nors DMO paprastai užsiima 

rinkodaros veikla, jų kompetencija tampa kur kas platesnė – būti strateginiu 

lyderiu planuojant ir valdant turistines vietoves. DMO tikslai susiję su turistinės 

vietovės konkurencingumo ir darnumo užtikrinimu.  

Šiuolaikiškos DMO yra atsparesnės iššūkiams, jų planavimo ir produktų 

kūrimo efektyvumo lygis ir aktyvumas priimant sprendimus yra aukštesnis. 

Sėkmingą DMO veiklą lemia gebėjimas įgyti visų suinteresuotų šalių patikimumą 

ir pasitikėjimą tiek turistinėje vietovėje, tiek ir už jos ribų. DMO, kaip pagrindinė 

turistinės vietovės organizacija, turi užsitikrinti suinteresuotų šalių paramą, būti 

laikoma veikiančiu subjektu (instituciniu, teisiniu ir operatyviniu požiūriais) ir 

prisiimti atsakomybę dėl turistinės vietovės valdymo. Kad tai įvyktų, turi būti 

sukurtas tinkamas valdymo modelis, kuris yra pagrindinis DMO ir turistinės 

vietovės sėkmės elementas.  

Naujas požiūris į turistinių vietovių valdymą ir regiono konkurencingumo 

didinimas lemia vieną iš svarbiausių uždavinių – sukurti šiuolaikišką DMO / 

RTO, kaip lyderiaujančios regioninės turizmo organizacijos, modelį, skatinant 

turizmo sektoriaus dalyvių partnerystę, tinklaveiką ir bendros vizijos 

įgyvendinimą. 
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2. DARNUS JŪRINIS IR PAKRANČIŲ TURIZMAS  

2.1. DARNAUS TURIZMO PRINCIPAI  

Europos Komisijos (toliau – EK) komunikate „Turistų lankomiausias žemynas – 

Europa. Nauja turizmo politika” pažymima, kad didinti ES turizmo konkurencingumą yra labai 

svarbu – tai prisideda prie dinamiško ir darnaus sektoriaus augimo.  

EK komunikate „Darnaus ir konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė“ 

akcentuojama, kad ilgainiui konkurencingumas priklauso nuo darnumo. Jei darnumo 

elementai integruojami prisiimant socialinę atsakomybę, turizmo sektorius gali diegti savo 

produktų ir paslaugų naujoves, didinti jų kokybę ir vertę. Turistinės vietovės turi rūpintis darniu 

gamtos ir kultūrinių išteklių saugojimu ir valdymu. Siekti, kad paklausa mažiau priklausytų nuo 

metų laiko, spręsti turizmo transporto poveikio aplinkai problemas, stengtis, kad turizmas būti 

prieinamas visiems ir gerinti darbo vietų turizmo sektoriuje kokybę. Be to, turistinės vietovės 

turi užtikrinti, kad turistai ir vietos bendruomenės būtų saugios, nes saugumas – pagrindinė 

sėkmingos turizmo plėtros sąlyga. 

EK komunikate „ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir 

jūrų turizmą strategija“ išskiriami turizmo iššūkiai, susiję su darnumo stiprinimu: aplinkai 

užkraunamos naštos mažinimas; integruotas pakrančių valdymas ir jūrų erdvės planavimas 

padeda užtikrinti darnios ir žaliosios infrastruktūros plėtrą vykdant pažangų planavimą ir 

bendradarbiavimą. EK skatina vystyti ekologinį turizmą bei kitus darnius turizmo produktus. 

Inovatyvios, darnios ir aukštos kokybės pasiūlos skatinimas, didinant pakrančių ir jūrų 

archeologijos, jūrų paveldo, povandeninio turizmo, gastronominės veiklos ir pan. patrauklumą 

ir prieinamumą. Visuomenės susidomėjimas vandens sporto veiklomis, tokiomis kaip 

pramoginė žvejyba, plaukiojimas laiveliais ir burlentėmis, nardymas, atveria naujas galimybes 

ir gali padėti spręsti sezoniškumo problemą, nes ši veikla nepriklauso nuo turistinio sezono. 

Populiarėjant pramoginei laivybai būtina, kad jachtų uostai būtų saugūs ir prieinami, tačiau 

problemos išlieka, nes trūksta miegamųjų vietų ir tinkamų paslaugų žmonėms su judėjimo 

negalia.  

Dokumente „Darnaus turizmo plėtra Baltijos jūros regione“ (2020 m.) pažymima, kad 

bendradarbiavimą lemia poreikis: kurti žinias apie besikeičiančius keliautojų lūkesčius, 

susijusius su demografiniais pokyčiais ir skaitmenizacija; panaudoti jūrų ir sausumos 

pasiūlymų sinergiją kruiziniam ir jachtų turizmui; pagerinti turizmo infrastruktūrą, ypač 

atsižvelgiant į mobilumą, prieinamumą ir jungiamumą ekologišku, integruotu ir sąveikos būdu; 

pagerinti kaimo vietovių ir mažesnių turistinių vietovių prieinamumą, matomumą ir 

patrauklumą; sušvelninti sezoniškumą ir didinti turizmo paklausą ištisus metus, reklamuojant 

produktus ir paslaugas; parengti strategijas ir koncepcijas, kaip įveikti kvalifikuotos darbo 

jėgos trūkumą ir padidinti sektoriaus patrauklumą darbo rinkoje, ir kt. 

Subalansuotai ir tvariai plėtoti aktualias turizmo kryptis, didinant turizmo srityje 

kuriamą pridėtinę vertę ir mažinant sezoniškumą, ypač daug dėmesio būtina skirti vietos ir 
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regionų savitumui, skatinti keliautojus daugiau laiko praleisti šalies regionuose. Turizmo 

potencialas šalies pažangai turi būti naudojamas laikantis darnumo principų ir taikant 

inovatyvius sprendimus, skaitmeninimo galimybes, specializuojant paslaugas konkrečioms 

rinkoms, tikslinėms grupėms (2021–2030 m. Nacionalinis pažangos planas). 

Nacionalinio lygmens galimybių studijoje „Turizmo sektoriaus analizė bei strateginės 

plėtros kryptys“ (2019 m.) (toliau – studija „Turizmo strateginės plėtros kryptys“) 

pateikiamos darnaus vystymo ir regionų atskirties mažinimo rekomendacijos. 

Rekomenduojama skatinti savivaldybes bendradarbiauti tarpusavyje, pasirinkti bendras ir jų 

išskirtinumą, konkurencinį pranašumą, unikalumą atitinkančias turizmo kryptis vystymui 

ilguoju laikotarpiu; mažinti regionų atskirtį, į turizmo produktų ir paslaugų teikimą įtraukiant 

bendruomenes, NVO, jas įgalinant ir suteikiant reikalingą pagalbą pritraukiant turistų srautą; 

siekti minimalaus turizmo sektoriaus poveikio gamtai ir tausaus vartojimo; mažinti turizmo 

sektoriaus sezoniškumą.  

Drius ir kt. (2018 m.) pažymi, kad darniu turizmu siekiama patenkinti turistų poreikius 

(infrastruktūros, natūralaus kraštovaizdžio ir poilsio vietų aspektu), atsižvelgiant į vietos 

gyventojų poreikius, apgyvendinimo pajėgumus ir aplinką.  

  

APIBENDRINIMAS 

ES lygmeniu akcentuojama, kad turizmo konkurencingumas ilgainiui 

priklauso nuo darnumo. Turistinės vietovės turi rūpintis darniu gamtos ir 

kultūrinių išteklių saugojimu ir valdymu. Darnumo turi būti siekiama mažinant 

aplinkos naštą, integruotai valdant pakrantes, vykdant pažangų planavimą ir 

bendradarbiavimą. EK skatina vystyti ekologinį turizmą ir kitus darnius 

turizmo produktus, panaudoti jūrų ir sausumos pasiūlymų sinergiją kruiziniam 

ir jachtų turizmui, pagerinti turizmo infrastruktūrą, ypač atsižvelgiant į 

mobilumą, prieinamumą ir jungiamumą ekologišku, integruotu ir sąveikos 

būdu.  

Nacionaliniu lygmeniu ateinančiu laikotarpiu siūloma savivaldybėms 

bendradarbiauti regionų lygmeniu ir iš nacionaliniu lygiu nustatytų prioritetinių 

turizmo krypčių pasirinkti vieną ar kelis bendrus prioritetus geriausiai 

išnaudojant turimus pranašumus, savitumą ir mažinant konkurenciją dėl turistų 

srautų, pasirinktas turizmo kryptis kryptingai vystyti ilguoju laikotarpiu.  

Lietuvoje turizmo sektoriaus vystymui vis dar išlieka aktualūs šie 

bendrieji principai:  

• darnus vystymasis; 

• regionų sanglauda;  

• pasiekiamumas visiems; 

• objektų integralumas; 

• siekis mažinti sezoniškumo įtaką. 
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2.2. JŪRINIS IR PAKRANČIŲ TURIZMAS 

Siekiant įvertinti Klaipėdos regiono turistinį patrauklumą ir potencialą, būtina aiškiai 

apibrėžti jūrinį ir pakrančių turizmo sektorių. 

ES lygiu pripažįstama, kad jūrinis turizmas (angl. „maritime tourism“) apima turizmą, 

kuris daugiausia yra vandenyje (pvz., valtys, jachtos, kruizai, jūrinis sportas), o ne sausumoje 

(Jūrinio ir pakrančių turizmo politikos priemonių paramos ES lygmeniu tyrimas, 2013 m.). 

Tegar ir Gurning (2018 m.) teigia, kad jūrinis turizmas labiausiai yra susijęs su kruizinių laivų ir 

buriavimo veiklomis; taip pat apima laisvalaikio veiklas, susijusias su vandens pramogomis ir 

sporto šakomis (dažnai vykdomomis pakrančių vandenyse), t. y. nardymas, žvejyba, vandens 

slidžių ir burlenčių sportas, ekskursijos (pvz., laukinių žinduolių stebėjimas ir kt.). Dauguma 

jūrinio turizmo veiklų vyksta jūroje, tačiau jų aptarnavimo infrastruktūra ir paslaugos paprastai 

yra sausumoje. 

Pakrančių turizmas (angl. „coastal tourism“) apima poilsį ir turizmą paplūdimyje 

(maudynes, banglenčių sportą, saulės vonias) ir su paplūdimiu nesusijusį sausumos turizmą 

pakrantės zonoje, t. y. pakrantės zonoje vykdomos turizmo ir poilsio veiklos, kurioms jūros 

artumas yra būtina sąlyga (Jūrų ir pakrančių turizmo politikos priemonių paramos ES 

lygmeniu tyrimas, 2013 m.). Pakrančių turizmas apibūdinamas kaip turizmo forma, kurioje 

vyrauja vandens ir jūros elementai. Ši turizmo rūšis yra glaudžiai susijusi su jūriniu turizmu ir 

apima paplūdimių turizmą bei rekreacines veiklas, tokias kaip maudynės, saulės vonios, 

pasivaikščiojimai pakrantėje ir pan. (Tegar ir Gurning, 2018 m.). Pakrančių turizmas taip pat 

apima infrastruktūrą ir patogumus: viešbučius, kurortus, antruosius namus. 

Drius ir kt. (2018 m.) pagrindinėmis jūrinio ir pakrančių turizmo rūšimis išskiria: 

• kruizinį turizmą, apimantį kruizų veiklą netoli pakrantės, pvz., įlaipinimo / 

išlaipinimo infrastruktūrą ir pakrančių laivybą;  

• pramoginių laivų, įskaitant jachtas, turizmą; 

• miestų turizmą, kuris susijęs su lankymusi miestuose ir kaimuose, esančiuose jūros 

pakrantės zonoje; 

• paplūdimių turizmą, apimantį visas paplūdimiuose vykdomas veiklas ir jūrinį sportą, 

priklausantį nuo paplūdimių infrastruktūros; 

• ekologinį turizmą, apimantį atsakingą keliavimą ir lankymąsi gamtinėse vietovėse, 

mėgaujantis gamtos ištekliais. Ekologinis turizmas yra plati sąvoka ir vadovaujantis 

nacionalinio lygmens planavimo dokumentais ekologinis turizmas apima pažintinį, 

aktyvųjį (dviračių, vandens, pėsčiųjų ir kitokį) turizmą ir kaimo turizmo paslaugas 

(Lietuvos turizmo 2014–2020 m. plėtros programa). 
Lynn ir kt. (2019 m.) teigia, kad jūrinis ir pakrančių turizmas yra vienas iš sparčiausiai 

augančių turizmo pramonės subsektorių. Jūrinio turizmo keliautojus traukia miestai ir miesto 

aplinka, pakrančių turizme svarbiausią vietą užima įspūdingi kraštovaizdžiai: upių žiotys, 
pelkės ir kiti jautrūs natūralios ekosistemos elementai. 
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Vis dėlto pagrindinė viešai prieinama literatūra dažnai nepateikia aiškaus pakrančių 

turizmo apibrėžimo geografiniu aspektu, t. y. kokia turizmo veikla ar traukos objektai yra 

priskiriami pakrantės zonai, esančiai tam tikru (x km) atstumu nuo jūros. Europos pakrančių 

zonų besikeičiančio vaizdo ataskaitoje (2006 m.) pakrantės zonos sausumos dalis 

apibrėžiama kaip teritorija, besitęsianti 10 km į sausumą nuo pakrantės. Pagrindinė 

pakrantės zona apima pakrantės zonos juostą iki 1 km, atokios pakrantės zonos juosta – nuo 

1 iki 10 km, ne pakrantės teritorija vadinama sausuma. Taigi jūros pakrantės zonos dalis 

apibrėžiama kaip zona, besitęsianti 10 km nuo jūros. Pakrantės zona suprantama kaip 

sausumos ir jūros sąsaja. Kituose dokumentuose pakrančių zonos apibrėžiamos kaip 

savivaldybės, besiribojančios su jūra arba turinčios didžiąją teritorijos dalį 10 km atstumu 

nuo kranto („Turizmo poveikis pakrantėms: regioniniai plėtros aspektai“, 2008 m.). Toks 10 

km atstumas Europos lygmeniu pasirinktas siekiant, kad į pakrančių turistines zonas 

nepatektų dideli miestai, kurie taip pat yra turistiniai objektai, tačiau nėra (arba yra labai 

mažai) susiję su pakrančių turizmu („Pakrantės zonos politikos alternatyvų poveikis Europos 

pakrantės zonoms 2000–2050 m.“, 2011 m.). Pakrantės zona retai atitinka esamas 

administracines ribas. Natūralios pakrančių sistemos ir vietovės, kuriose žmogaus veikla 

susijusi su pakrančių išteklių naudojimu, gali būti gerokai didesnės už teritorinių vandenų ribą 

ir kilometrus į sausumą. Pakrančių zonų geografinis apibrėžimas apima ne tik 10 km nuo 

pakrantės, bet jūrų vandenis (marios, žiotys), kurie įtraukti į vidaus vandenų teritorijas, tačiau 

tiesiogiai veikiami jūrinės aplinkos. 

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama vystant jūrinį ir pakrančių turizmą 

(„Turizmo poveikis pakrantėms: regioniniai plėtros aspektai“, 2008 m.):  

• masinio turizmo (saulės ir paplūdimio) turizmo verslo modelis turi vis daugiau 

problemų ir yra mažiau darnus. Šis modelis sukuria didelę naštą aplinkai, įskaitant 

spūstis, gamtos apsaugos, taršos ir vandens kokybės problemas;  

• kruizinis turizmas ekonominės veiklos požiūriu vystosi sėkmingiau, pakrančių 

regionai (įskaitant pačias kruizinių kelionių vietas ir aplinkinius regionus) stengiasi 

sukurti ir pasinaudoti ekonomine nauda, tačiau didėja spaudimas investuoti į uostų 

infrastruktūrą; 

• pagrindiniai jūrų ir pakrančių turizmo verslo modeliai vis dar kelia iššūkių, 

nesuderinamų su darnaus turizmo koncepcija. Susiduriama su nuolatiniais 

neigiamais išoriniais padariniais, susijusiais su socialinėmis ir aplinkos pasekmėmis 

vietos bendruomenėms, darbuotojų įgūdžiais ir kvalifikacija, vietinių gamtos išteklių 

vartojimu ir naudojimu. 

Daugelį išvardytų bendrų problemų lemia: a) turizmo paklausos nepastovumas ir 

sezoniškumas; b) fragmentiškas ir nekoordinuotas sektorius riboja reagavimo pajėgumus; c) 

ilgalaikės darnumo problemos; d) aplinkosaugos problemos, keliančios iššūkius vystymosi 

potencialui; e) struktūrinis įgūdžių trūkumas, ribojantis inovacijas ir galimybes naudotis 

ištekliais. Nors minimos problemos aktualios visam turizmui, tačiau kai kurie aspektai (pvz., 
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masinio turizmo verslo modelis ir paklausos nepastovumas, ribota vietovės sukurta vertė) 

labiau susijusios su jūrų ir pakrančių turizmu. Iš pateiktos problemų analizės išryškėja trys 

bendri jūrinio ir pakrančių turizmo tikslai:  

• būtina stiprinti jūrų ir pakrančių turizmo sektoriaus konkurencingumą. Pakrančių ir 

jūrų turizmas yra gyvybiškai svarbi ekonominė veikla daugeliui jūros pakrančių 

regionų, todėl būtina atsižvelgti į sunkumus, su kuriais susiduria sektorius; 

• perorientuoti „masinio turizmo“ verslo modelį ir skatinti kitus verslo modelius, kurie 

orientuoti į aukšto lygio turizmą ir nišinį turizmą, galinčius pritraukti daugiau 

turistų. Tai yra modeliai, pagrįsti unikaliais pasiūlymais, kurie leidžia kurti vertę 

turistams, didesnį pelningumą dalyviams ir investicijų galimybes turistinėms 

vietovėms. Iš to kyla vietos ir regionų turizmo strategijų poreikis; 

• poreikis ne tik vystyti, bet ir vietoje suvokti jūrų ir pakrančių turizmo vertę. Tiek 

masiniam turizmui, tiek kruiziniam turizmui būdinga didesnių bendrovių ir operatorių 

veikla, o vietos dalyviams dažnai paliekama mažai galimybių. Taip pat vietos 

dalyviai turi pripažinti, kad didžiosios bendrovės ir operatoriai gali sukurti ir nukreipti 

didelius turistų srautus bei potencialias regiono ir vietovių pajamas. Dėl to tikslinga 

išplėsti didžiųjų turizmo įmonių, operatorių ir vietos dalyvių bendradarbiavimą, kad 

jie galėtų pateikti bendrus pasiūlymus, sukuriančius darnią vertę, ir pripažintų 

būtinybę pasidalyti ekonomine nauda bei investicijomis su visais dalyviais; 

• efektyviau rinkti, analizuoti ir skleisti darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo verslo 

modelių gerosios praktikos pavyzdžius, kai kalbama apie didesnį įsitraukimą ir 

naudą vietos bendruomenėms, darbuotojų įgalinimą ir nuolatines inovacijas, taip 

pat apie vietinių gamtos išteklių ir aplinkos išsaugojimą. 

Atsižvelgiant į tai, ES lygiu nustatytos šios prioritetinės jūrinio ir pakrančių turizmo 

vystymo kryptys: didinti konkurencingumą ir stiprinti reagavimo pajėgumus; spręsti 

sezoniškumo problemą, įskaitant paklausos nepastovumą, ir pagerinti prieinamumą ir 

matomumą; stiprinti jūrų ir pakrančių turizmo darną; skatinti įgūdžius, inovacijas ir prieigą 

prie išteklių. 

LR bendrojo plano „Lietuva 2030“ esamos būklės analizėje (toliau – BP „Lietuva 

2030“) pažymima, kad Lietuvos ir visų Baltijos jūros regiono valstybių vystymasis yra 

glaudžiai susijęs su jūra, kuri daro ypač reikšmingą įtaką ekonominės, socialinės ir politinės 

aplinkos formavimuisi. 

Nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentuose jūrinis ir pajūrio turizmas 

apibrėžiamas kaip turizmo kryptis, apimanti jūros pakrančių ir prieplaukų, kruizinių, privačių 

laivų ir keltų turizmą, t. y. jūroje ir ant jūros kranto vykstančias veiklas. Jūrinis ir pajūrio 

turizmas įvardijama kaip viena iš rūšių, susijusi su didžiausiomis turistų išlaidomis ir didžiausiu 

kelionių skaičiaus potencialu (studija „Turizmo strateginės plėtros kryptys“, 2019 m.). 



 

15 

 
4 pav. Jūrinio ir pajūrio turizmo potencialas  

  

APIBENDRINIMAS 

ES lygmens planavimo dokumentų analizė rodo, kad jūrinis turizmas 

labiausiai yra susijęs su kruizinių laivų ir buriavimo veiklomis, pakrančių 

turizmas yra glaudžiai susijęs su jūriniu turizmu ir apima paplūdimių turizmą 

bei rekreacines veiklas. Pasitelkus mokslinę literatūrą nustatyta, kad jūrinio ir 

pakrančių turizmo samprata yra platesnė ir apima ne tik kruizinį ir pramoginių 

laivų turizmą, bet ir miestų turizmą, paplūdimių ir ekologinį turizmą. 

Daugiausia diskusijų kelia pakrantės zonos ribų nustatymas. Remiantis 

atlikta analize nustatyta, kad pakrantės zona yra teritorija, besitęsianti 10 km 

į sausumą nuo pakrantės ir apima vandenis (marios, žiotys), tiesiogiai 

veikiamus jūrinės aplinkos. 

ES lygmeniu pagrindinėmis problemomis, su kuriomis susiduriama 

vystant jūrinį ir pakrančių turizmą, išskiriamas „masinio turizmo“ (saulės ir 

paplūdimio) modelis ir kruizinis turizmas. Atsižvelgiant į tai, turistinės 

vietovės yra skatinamos vietos ar regiono lygiu stiprinti jūrų ir pakrančių 

turizmo sektoriaus konkurencingumą, persiorientuoti nuo masinio turizmo 

verslo modelio į kitus verslo modelius, ypač tuos, kurie orientuoti į aukšto 

lygio ir nišinį turizmą. Vystant kruizinį turizmą rekomenduojama išplėsti 

didžiųjų turizmo įmonių, operatorių ir vietos dalyvių bendradarbiavimą.  

Prioritetinės jūrinio ir pakrančių turizmo kryptys ES lygiu: didinti 

konkurencingumą; spręsti sezoniškumo problemą, įskaitant paklausos 

nepastovumą, ir pagerinti prieinamumą ir matomumą; stiprinti jūrinio ir 

pakrančių turizmo darną; skatinti įgūdžius, inovacijas ir prieigą prie išteklių. 
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2.3. JŪRINIO IR PAKRANČIŲ TURIZMO PLĖTRA KLAIPĖDOS 

REGIONE  

2.3.1. Baltijos jūros ir pakrančių svarba nacionalinio lygmens dokumentuose  

BP „Lietuva 2030“ nurodoma, kad pajūrio ruože koncentruojasi daugiausiai rekreacinių 

išteklių, todėl Klaipėda, Neringa, Palanga priskiriamos didžiausią turistinį ir rekreacinį 

potencialą turinčioms vietovėms vietinio ir tarptautinio turizmo požiūriu. Didžiausią 

potencialą turinčios vietovės pasižymi didžiausia lankytinų objektų sankaupa ir vertintinos 

kaip kompleksiniai turizmo paslaugų centrai. Prie didelio rekreacinio potencialo priskirtos 

Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybės.  

 

Didžiausias turistinis  

potencialas 

 

Didelis rekreacinis  

potencialas 

 

Mažas rekreacinis  

potencialas 

5 pav. Klaipėdos regiono turistinių vietovių potencialas 

 

BP „Lietuva 2030“ pažymima, kad turizmas turi didelį potencialą Baltijos jūros regione. 

Vienas iš Baltijos jūros regiono strateginių siekių – plėtoti ir vystyti turizmo sektorių, 

užtikrinant regiono patrauklumą ir pasiekiamumą; skatinti konkurencingumą, pasiūlant 

naujas turizmo plėtros kryptis. Klaipėdos regiono specializacija – rekreacinio ir jūrų 

transporto plėtra, ypatingą dėmesį skiriant pažintinio turizmo (įskaitant kruizinį), jūrų 

žvejybos, taip pat poilsinės rekreacijos ir pramogų verslo plėtrai (BP „Lietuva 2030“). Greta 

Klaipėdos regione vystomo kruizinio turizmo būtina sudaryti sąlygas kito jūrinio turizmo 

augimui ir su tuo susijusios infrastruktūros plėtrai. Būtina užtikrinti bendrų europinių 

nuostatų laikymąsi, susijusį su nedidelių jachtų ir mažųjų laivų uostų / uostelių tinklo plėtra 

visoje Baltijos jūros pakrantėje, išlaikant minimalų 50 km atstumą tarp jų, įrengti juos prie 

Karklės ir Šventosios gyvenviečių. 

Ekonominės integracijos ir konkurencingumo srityje siūlomos plėtoti proveržio kryptys 

(BP „Lietuva 2030“, jūros aplinka ir turizmas):  

• jūros aplinka (gamtiniai ištekliai ir akvakultūra, aplinkos apsauga ir krantotvarka); 

Klaipėda, Neringa, Palanga 

Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybės 

Skuodo ir Kretingos rajonų savivaldybės 
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• rekreaciniai ištekliai ir turizmas. Ypač dideliais rekreaciniais ištekliais pasižymi 

Kuršių nerijos ir žemyninis krantas bei visa jūros priekrantė. Kuršių nerijos, 

žemyninio kranto, jūros priekrantės rekreacinio potencialo išnaudojimas ir iki šiol 

Lietuvoje naujos – jūrinės rekreacijos, jūrinio kultūrinio ir gamtinio paveldo 

pažinimo skatinimas yra vieni iš kertinių tikslų, siekiant užtikrinti valstybės 

patrauklumą jūrinio turizmo srityje. Lietuvai identifikuojant save kaip jūrinę 

valstybę, turi būti skatinamas pažintinis turizmas ir jūrinių pramogų paslaugos, tam 

aktyviai naudojant jūrinės kultūros ir gamtos paveldo objektų teikiamas galimybes. 

  

APIBENDRINIMAS 

Baltijos jūra, gamtiniai pajūrio ir vandens ištekliai suteikia Klaipėdos 

regionui unikalumo, palyginti su kitais Lietuvos regionais. Didžiausią 

potencialą turinčios vietovės (Klaipėda, Neringa, Palanga) pasižymi 

didžiausia lankytinų objektų sankaupa ir vertintinos kaip kompleksiniai 

turizmo paslaugų centrai. Prie didelio rekreacinio potencialo priskirtos 

Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybės. 

Nacionaliniu lygmeniu pripažįstama, kad Klaipėdos regiono 

specializacija – rekreacinio ir jūrų transporto plėtra, ypatingas dėmesys turi 

būti skiriamas pažintinio turizmo (įskaitant kruizinį), jūrų žvejybos, taip pat 

poilsinės rekreacijos ir pramogų verslo plėtrai.  

Greta Klaipėdos regione vystomo kruizinio turizmo būtina sudaryti 

sąlygas kito jūrinio turizmo augimui ir su tuo susijusios infrastruktūros plėtrai. 

Būtina užtikrinti bendrų europinių nuostatų laikymąsi dėl nedidelių jachtų ir 

mažųjų laivų uostų / uostelių tinklo plėtros visoje Baltijos jūros pakrantėje 

(greta Karklės ir Šventosios gyvenviečių). 
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2.3.2. Turizmo prioritetai Klaipėdos regiono planavimo dokumentuose 

Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijoje (2019 m.) (toliau – 

KR turizmo ir žemės ūkio sektorių studija) pagrindine Klaipėdos regiono specializacija siūloma 

pasirinkti darnaus pajūrio ir vandens turizmo kryptį, kuri taptų reikšmingą pridėtinę vertę 

kuriančia Klaipėdos regiono paslaugų ekonomikos dalimi, besiremiančia gamtiniais pajūrio ir 

vandens ištekliais, ekonomiškai pagrįstomis inovatyviomis ir kokybiškomis kultūrinio, 

sveikatingumo, nišinio, gamtos, miesto ir dalykinio turizmo paslaugomis, palaikomomis 

regioninių inovacijų, kūrybinių industrijų ir sveikatingumo tinklo horizontaliųjų prioritetų. 

Efektyvesnis turimų išteklių išnaudojimas ir tinklaveikos platformų stiprinimas leistų 

Klaipėdos regionui padidinti konkurencingumą Europos pajūrio ir vandens turizmo rinkoje.  

Studijoje pažymima, kad Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos ir Palangos 

miesto savivaldybių pajūrio ir jūrinio turizmo (turizmo rūšis, apimanti ant jūros kranto ir jūroje 

vykstančias veiklas) specializacija įvardijama kaip esama ir norima plėtoti turizmo kryptis.  

 

Jūrinis 

turizmas 

 

Pajūrio (kurortinis) 

turizmas 

 

Aktyvus ir gamtos 

turizmas 

 

6 pav. Klaipėdos regiono savivaldybių specializacija pagal turizmo rūšis 

 

Visos Klaipėdos regiono savivaldybių planuojamos vystyti turizmo rūšys pateikiamos 

priede Nr. 2. 
Klaipėdos regiono stiprybės darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo srityje: 
• geografinė padėtis ir susisiekimas: prieiga prie Kuršių marių ir Baltijos jūros, 

tarptautinis Palangos oro uostas, Klaipėdos jūrų uostas, išvystytas kelių ir 

geležinkelių tinklas; 

• gamtiniai rekreaciniai ištekliai: jūros akvatorija, pajūrio paplūdimiai, savitas 

natūralus neurbanizuotas jūros kranto ruožas, saugomos teritorijos, rekreaciniai 

miškai, švarus jonizuotas oras, mineralinio vandens ir gydomojo purvo ištekliai; 

• kultūros ištekliai: Kuršių nerijos nacionalinis parkas, UNESCO pripažintas pasaulio 

paveldo objektu, etnografiniai Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regionai; 

Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybės 

Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos ir Palangos miesto 
savivaldybės 

Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, Kretingos rajono, 
Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybės 
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• turizmo paslaugos: apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų koncentracija, turizmo 

informacijos centrai; 

• turizmo produktai: kruizinis turizmas, vandens turizmas, sveikatos turizmas, 

kultūriniai (Europos gintaro kelias, Kuršių kelias, Vėtrungių kelias) ir dviračių 

(„EuroVelo 10“) maršrutai; 

• bendradarbiavimas: Pamario turizmo klasteris, įvairių formų turizmo organizacijų 

susivienijimai, asociacija „Klaipėdos regionas“. 

 

2.3.1.1. Jūrinis turizmas  

 Jūrinis turizmas numatytas vystyti Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos miesto 

savivaldybėse. Kaip aprašyta 2.2. poskyryje, jūrinis turizmas susijęs su kruiziniu ir pramoginių 

laivų (įskaitant jachtas) turizmu. 

Didžiausią potencialą jūrinio turizmo srityje turi Klaipėdos miesto savivaldybė. Regiono 

jūrinio turizmo vystymo srityje svarbus vaidmuo tenka Klaipėdos miestui – regiono centrui, 

trečiam pagal dydį Lietuvos miestui, vystančiam jūrinį turizmą. Klaipėdos miestas – jūros 

vartai, keliautojams atveriantys galimybes aplankyti kitas Klaipėdos regiono savivaldybes 

(gamtos ir kultūros išteklius, traukos objektus, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas ir kt.). 

2019 m. kruizinių keleivių skaičius sudarė 68,1 tūkst., palyginti su 2015 m. keleivių skaičius 

išaugo 13,1 proc. 

 
7 pav. Atvykusių kruizinių keleivių ir laivų skaičiaus kitimas 2011–2019 m. 

 

Į bendrą keleivių skaičių nėra įtraukti laivų įgulų nariai, kurie paprastai sudaro apie 30 

proc. atvykstančių keleivių skaičiaus. Pagal „Cruise Baltic“ Klaipėdos uoste atliktą tyrimą 

vidutiniškai vienas kruizinio laivo keleivis palieka apie 40–60 Eur. Į šią kainą įskaičiuota 

ekskursinė programa, pirkiniai, paslaugos ir kt. Vidutiniškai vienas kruizinio laivo turistas 

Klaipėdoje praleidžia nuo 6 iki 9 val. Kruizinio laivo keleiviai vizito metu Klaipėdoje aplanko visą 

regioną – Klaipėdos miestą, Palangą, Neringą, Kretingą, Šilutės kraštą ir kitas vietoves. 

2019 m. linijinių laivų keleivių skaičius sudarė 256 tūkst., palygti su 2015 m. keleivių 

skaičius išaugo 16,3 proc.  

21.5
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8 pav. Linijinių laivų keleivių skaičiaus kitimas 2011–2019 m. 

 

Klaipėdos miesto patrauklumas jūrinio turizmo srityje siejamas su šiais elementais: 

puoselėjama jūros šventės tradicija; jūrinės kultūros reprezentacija susieta su Baltijos jūros 

regiono politika – skatinti jūrinį turizmą; palankūs politiniai sprendimai koncesijos pagrindu 

stiprinti Klaipėdos pilies mažųjų laivų uosto ir Smiltynės jachtų uosto infrastruktūrą ir paslaugų 

funkcionalumą; didėjantis kruizinių turistų skaičius sukuria maitinimo, pramogų ir gidavimo 

sričių pridėtinę vertę; sudarytos sąlygos jūrinių jachtų įplaukimui ir švartavimuisi; uostai 

atitinka technologinius jūros turizmo infrastruktūros standartus, yra žinomi Baltijos jūros 

regione (Laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose galimybių studija, 2020 m.). 

Klaipėdos miesto trūkumais įvardijama tai, kad jūrinio turizmo skatinimas labiausiai 

vyksta per tarptautinius susitarimus dėl kruizinių laivų atplaukimo į Klaipėdą kruizinio sezono 

metu ir kruizinių turistų aptarnavimą (Laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose galimybių 

studija, 2020 m.). Klaipėdos miestui rekomenduojama daugiau dėmesio skirti jūrinio turizmo 

skatinimui ir darnaus judumo principams, įvairinant susisiekimo galimybes gyventojų 

mobilumui, perspektyvoje įkuriant daugiau perkėlimo keltais punktų per Kuršių marias į 

Smiltynę ir Kopgalį, sukuriant mažųjų prieplaukų tinklą Dangės upėje, skatinant keliauti 

vandens transporto priemonėmis.  

Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje „Klaipėda 2030“ (toliau – strategija 

„Klaipėda 2030“) pažymima, kad vykdant integruotą ir ambicingą urbanistinės plėtros 

programą būtina paskatinti esminį miesto įvaizdžio pokytį. Uosto plėtrą (ypač išorinio jūrų 

uosto statybą) panaudoti kaip galimybę išplėtoti miesto proveržį kuriančią infrastruktūrą, 

pritaikytą verslo turizmo, gyventojų, rekreacinės laivybos poreikiams. 

Atlikus planavimo dokumentų analizę, pateikiamos prioritetinės priemonės, susijusios 

su jūrinio turizmo Baltijos jūroje ir Kuršių mariose infrastruktūros skatinimu: 

1. Kruizinis turizmas ir susisiekimo Baltijos jūra gerinimas (Klaipėdos miesto ir 

rajono, Palangos miesto savivaldybės): 

• kruizinių laivų prieplaukos „Memel city“ teritorijoje atidarymas (strategija 

„Klaipėda 2030“; 

280,865 286,435 279,797

229,366 220,122 222,184 221,334
237,300

256,017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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• kruizinių laivų ir keltų infrastruktūros plėtra regiono uostuose ir uosteliuose 

(BP „Lietuva 2030“; KR turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija); 

• laivybos Baltijos jūra sąlygų gerinimas: Šventosios jūrų uosto vystymas ir 

Karklės prieplaukos statyba (BP „Lietuva 2030“; regioninė galimybių studija 

„Vakarų krantas“ (toliau – studija „Vakarų krantas“); 

• naujos kelto kryptys iš Klaipėdos į Gdanską (Lenkija) ir Stokholmą (Švedija) 

(strategija „Klaipėda 2030“; KR turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija); 

• žvejybinio turizmo plėtra (BP „Lietuva 2030“; KR turizmo ir žemės ūkio 

sektorių plėtros studija; VRM iniciatyvos). 

2. Pramoginių laivų turizmas Kuršių mariose (Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos 

miesto, Neringos ir Šilutės rajono savivaldybės): 

• Kuršių nerijos pasiekiamumo vandenimis gerinimas: Nidos uosto 

modernizavimas; Juodkrantės uosto įrengimas; Pervalkos ir Preilos prieplaukų 

įrengimas, Pervalkos, Preilos, Nidos krantinių rekonstrukcija (Laivybos kliūčių 

šalinimo Kuršių mariose galimybių studija, KR turizmo ir žemės ūkio sektorių 

plėtros studija, Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginis planas, 

studija „Vakarų krantas“); 

• laivybos Kuršių mariomis gerinimas: rytinio farvaterio Ventės ragas–Smeltės 

pusiasalis tiesimas; farvaterio Dreverna–Juodkrantė tiesimas (studija „Vakarų 

krantas“); mažųjų ir pramoginių laivelių uosto prie Kuršių marių įrengimas 

(strategija „Klaipėda 2030“); 

• Dangės upės pritaikymas laivybai: Dangės upės išvalymas, mažų uostelių 

statyba ir plėtra (Klaipėdos miesto savivaldybė); 

• laivybos Nemuno delta sąlygų gerinimas: keltų prieplaukos prie Rusnės 

statyba (studija „Vakarų krantas“). 

3. Miestų turizmas (kruizinių laivų keleiviai lanko ne tik Klaipėdos miestą, Palangą, 

bet ir Neringą, Kretingą, Šilutės kraštą; remiantis pasauline praktika, jūrinį turizmą 

papildo šalia jūros esantys miestai, todėl šioje dalyje atliekama ne pavienių traukos 

objektų, o Klaipėdos ir Palangos miestų, susijusių su jūriniu turizmu ir esančių 

pakrantės zonoje, suplanuotų turizmo infrastruktūros plėtros priemonių apžvalga): 

• regiono centro (Klaipėdos miesto) turistinio patrauklumo didinimas: 

megaobjekto įkūrimas; piliavietės teritorijos ir buvusios „Laivitės“ teritorijos 

vystymas, pastatant išskirtinės architektūros objektų; naujo Jūrų muziejaus 

padalinio įkūrimas (KR turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija; strategija 

„Klaipėda 2030“); 

• turizmo paslaugų plėtra Klaipėdos mieste: pritraukti ne žemesnės nei 4 

žvaigždučių klasifikacijos viešbučių (strategija „Klaipėda 2030“); 

• turizmo paslaugų plėtra Palangos mieste: Europos standartus atitinkančių 

kempingų įrengimas; kultūros ir istorijos objektų pritaikymas visuomenės 
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poreikiams (Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–

2030 m.); 

• laisvalaikio ir sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Palangos 

mieste: sporto, kultūros ir pramogų objektų rekonstravimas / statyba; 

daugiafunkcių kultūros ir konferencinių centrų statyba; balneologinių 

sveikatingumo gydyklų, sveikatinimo centrų, SPA projektavimas ir 

rekonstravimas / statyba (Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros 

planas 2021–2030 m.). 

2.3.1.2. Pakrančių turizmas  

Pakrančių turizmas apima paplūdimių ir ekologinį turizmą. Ekologinis turizmas apima 

pažintinį, aktyvųjį (dviračių, vandens, pėsčiųjų) turizmą.  

Pakrančių turizmo srityje svarbus vaidmuo tenka Lietuvos pajūrio kurortams Neringos 

ir Palangos miesto savivaldybėms, Klaipėdos miesto ir rajono, Šilutės rajono savivaldybėms, 

kurios atitinka pakrančių zonos sampratą – ribojasi su Baltijos jūra arba nutolusios nuo jūros 

10 km atstumu nuo kranto ir susijusios su Kuršių mariomis, kurias tiesiogiai veikia jūrinė 

aplinka. 

Jei paplūdimių turizmas susijęs su savivaldybėmis, kurios ribojasi su Baltijos jūra 

(Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos miesto ir Neringos savivaldybės), tai ekologinio turizmo 

vystymas gali apimti visas Klaipėdos regiono savivaldybes, siekiant užtikrinti vientisų pėsčiųjų, 

dviračių, vandens turizmo trasų infrastruktūros ir produktų vystymą. 

Pakrančių turizmas apima paplūdimių turizmą. Paplūdimių infrastruktūros plėtra 

numatyta Nidoje, Pervalkoje, Juodkrantėje, Preiloje, Palangoje, Nemirsetoje, Šventojoje, 

Karklėje, Smiltynėje, Giruliuose, Melnragėje (studija „Vakarų krantas“). Paplūdimių turizmo 

produktų konkurencingumui užtikrinti reikia aukštų infrastruktūros ir paslaugų kokybės 

standartų. Baltijos pajūryje yra 5 aukščiausius kokybės reikalavimus atitinkantys sertifikuoti 

mėlynosios vėliavos paplūdimiai (Nidos, Juodkrantės, Smiltynės, Melnragės, Palangos). ES 

lygiu rekomenduojama vystyti turistines vietoves, persiorientuojant nuo masinio turizmo 

verslo modelio į aukšto lygio turizmą ir nišinį turizmą, galinčius pritraukti daugiau turistų. Tokia 

koncepcija atitinka Palangos ir Neringos kurortų vystymo kryptis (Palangoje taikomas 

„pagalvės“ mokestis, vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą, sveikatingumo ir viešbučių 

paslaugų plėtra, gamtinio ir aktyvaus turizmo specializacijos).  

Norint didinti ekologinio turizmo konkurencingumą Baltijos jūros pakrantėse svarbu 

gerinti su ekologiniu turizmu susijusių paslaugų kokybę, vystyti infrastruktūrą ir siekti 

tarptautinius standartus atitinkančių įvertinimų. Ekologinį turizmą tikslinga kompleksiškai 

vystyti visose Klaipėdos regiono savivaldybėse: Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, 

Palangos miesto, Šilutės rajono, Skuodo rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse. 

Vienas svarbiausių prioritetų darniai vystant pakrančių (ekologinį) turizmą – dviračių 

turizmo infrastruktūros plėtra, sustiprinanti Klaipėdos regiono konkurencingumą, mažinanti 
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turizmo sezoniškumą ir sudaranti galimybes bendradarbiauti regiono savivaldybėms, vystant 

darnaus judumo priemones ir dviračių takų / trasų tinklą savivaldybėse. Dviračių takų 

infrastruktūros plėtra suplanuota įrengiant dviračių takus (Palangos miesto darnaus judumo 

planas, Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginis planas, studija „Vakarų krantas“), 

gerinant dviračių infrastruktūrą „EuroVelo“ pajūrio trasose (strategija „Klaipėda 2030“), 

didinant dviračių saugojimo galimybes (Klaipėdos miesto darnaus judumo planas, Palangos 

miesto darnaus judumo planas, studija „Vakarų krantas“). Paslaugų kokybės gerinimas apima 

dviračių dalijimosi sistemos plėtrą (Klaipėdos miesto darnaus judumo planas, Palangos miesto 

darnaus judumo planas) ir regioninės dviračių nuomos sistemos sukūrimą (studija „Vakarų 

krantas“). 

Kitos ekologinio turizmo priemonės, stiprinančios regiono turistinį patrauklumą:  

• Minijos vandens turizmo trasos plėtra (Kretingos ir Klaipėdos rajonų 

savivaldybės) ir nišinis turizmas – vandens kelių tyrinėjimas (Neringos, Klaipėdos 

ir Šilutės rajonų savivaldybės); 

• pėsčiųjų turizmo skatinimas (Klaipėdos miesto ir rajono, Šilutės rajono, Neringos, 

Palangos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų savivaldybės); 

• ornitologinio turizmo skatinimas (Neringos, Šilutės ir Klaipėdos rajonų 

savivaldybėse). 

Klaipėdos regiono savivaldybėse suplanuotos ir kitos turizmo rūšys, kurios tiesiogiai 

nesusijusios su jūriniu ir pakrančių turizmu – tai kultūrinis, sveikatingumo ir dalykinis (MICE) 

turizmas. Šios turizmo rūšys Klaipėdos regiono savivaldybėse gali būti vystomos 

vadovaujantis vietos lygmens planavimo dokumentais. 
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APIBENDRINIMAS 

Lietuvos pajūryje yra daugiausia rekreacinių išteklių, todėl Klaipėdos 

regione dominuoja jūrinis ir pakrančių turizmas. Efektyvus išteklių naudojimas 

ir tinklaveikos stiprinimas sudaro galimybes didinti Klaipėdos regiono 

konkurencingumą tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu. Formuojant turizmo jūrinio 

ir pakrančių turizmo produktą, Klaipėdos regione dėmesys turi būti skiriamas 

materialiems ir nematerialiems elementams (gamtos, kultūros ir žmogaus 

sukurtiems ištekliams, traukos objektams, infrastruktūrai, paslaugoms ir 

veikloms), susitelkusiems aplink jūrinio ir pakrančių turizmo interesų centrą, 

kuris būtų pagrindinis Klaipėdos regiono rinkodaros pagrindas, sukuriantis 

bendrą turistų patirtį.  

Klaipėdos regiono savivaldybių specializacija turi būti įgyvendinama 

atsižvelgiant į turizmo išteklių ir paslaugų koncentraciją, esamą ir planuojamą 

infrastruktūros plėtrą: 

• jūrinio turizmo krypties specializacija: kruizinių laivų ir jachtų turizmas 

rekomenduojama kryptis savivaldybėms, turinčioms prieigą prie Baltijos 

jūros (Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos miesto savivaldybės); 

pramoginių laivų turizmas – prieigą prie Baltijos jūros ir Kuršių marių 

turinčioms savivaldybėms (Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, Palangos 

miesto, Šilutės rajono savivaldybės); 

• pakrančių turizmo krypties specializacija rekomenduojama 

savivaldybėms, turinčioms prieigą prie Baltijos jūros ir Kuršių marių 

(Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, Palangos miesto ir Šilutės rajono 

savivaldybės); 

• ekologinio turizmo krypties specializacija – visų Klaipėdos regiono 

(Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, Palangos miesto, Šilutės rajono, 

Skuodo rajono ir Kretingos rajono) savivaldybių partnerystė.  
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3. KLAIPĖDOS REGIONO RINKODAROS PRIORITETAI IR 
POVEIKIS  

3.1. BENDRADARBIAVIMAS TURIZMO RINKODAROS SRITYJE  

Turistų pritraukimas į Klaipėdos regioną susijęs su bendradarbiavimu ir vykdoma 

rinkodara tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. 

2017–2019 m. Klaipėdos regionas dalyvavo tarptautiniame turizmo projekte „Baltijos 

jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūra aktyvaus turizmo skatinimui“ (toliau – 

BSTC projektas), kurio tikslas – populiarinti Baltijos jūros regioną, kaip tvarią turistinę vietovę, 

pristatant gamtinį ir kultūrinį potencialą bei turizmo galimybes ne sezono metu. BSTC 

projekto rėmuose identifikuoti pagrindiniai Klaipėdos regiono turizmo iššūkiai.  

Viena iš Klaipėdos regiono konkurencingumo problemų, susijusių su vieningu įvaizdžiu, 

esamų turistų skaičiumi ir bendradarbiavimu, yra ta, kad nėra aiškaus Klaipėdos regiono 

turizmo pozicionavimo ir atpažįstamo prekės ženklo; Klaipėdos regioną dažniausiai pristato 

atskiri savivaldybių prekių ženklai. Norint būti matomiems užsienio rinkose, būtina turėti 

vieningą regiono rinkodaros strategiją, prekės ženklą, aiškiai suformuotą žinutę, tikslinėms 

auditorijoms pritaikytus ir atrinktus pasiūlymų paketus. BSTC projekto partnerių patirtis 

parodė, kad siekiant efektyviai koordinuoti regioninį turizmą būtina efektyviai planuoti ir 

valdyti turimus gamtinius ir finansinius išteklius. Tarptautinė praktika įrodė, kad vieninga vizija, 

nuoseklus ilgalaikių turizmo plėtros tikslų nustatymas ir nuoseklus jų įgyvendinimas yra raktas 

į vietovės turistinio patrauklumo ir žinomumo didinimą. Kita problema – viešojo ir privataus 

turizmo sektorių bendradarbiavimo stoka. BSTC projekto metu išryškėjo dar viena turizmo 

sektoriaus problema – pasirengimas kokybiškai priimti ir aptarnauti užsienio turistus. Darbas 

su tarptautiniais partneriais ir rinkomis atskleidė, kad nemaža dalis regiono turizmo paslaugų 

teikėjų nėra pasiruošę dirbti su užsienio turistais: dažnai unikalias ir išskirtines paslaugas bei 

patirtis regione siūlantys smulkieji verslininkai ir amatininkai nesiūlo paslaugų užsienio kalba, 

dažnai neturi interneto svetainės ar bent dalies turinio anglų ar kitomis kalbomis. 

Dokumente „Baltijos jūros turizmo centro profilis ir verslo planas“ (2018 m.) nurodoma, 

kad tarptautinis bendradarbiavimas iš dalies taip pat susijęs su tarptautine rinkodara ir 

reklama. Kuriant ir reklamuojant turizmo produktus kartu su tarptautiniais partneriais, reali 

nauda galima tolimosiose rinkose. Be to, tarptautinė rinkodara taip pat gali būti susijusi su 

Baltijos jūros regionų populiarinimu. Vis dėlto yra daugybė argumentų nukreipti prieš bendrą 

tarptautinę rinkodarą. Bendro ilgalaikio požiūrio šiuo metu negalima atpažinti, nes su rinkodara 

susijęs bendradarbiavimas dažnai yra laikinas ir pagrįstas terminuota projektine veikla, o 

nuolatinio įsipareigojimo nėra. Kadangi tikslai ir strateginis požiūris Baltijos jūros regiono 

šalyse yra per daug nevienalytis, vargu ar galima įgyvendinti sienas peržengiančias rinkodaros 

kampanijas.  

Studijoje „Turizmo strateginės plėtros kryptys“ (2019 m.) išskiriamos rekomendacijos, 

susijusios su inovatyvia rinkodara: nustatyti turizmo prioritetų rinkodarai užtikrinti iškeltus 
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tikslus atitinkantį finansavimą derinant skirtingus finansavimo šaltinius, įgalinant taikyti 

visapusišką / kompleksinę turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą; stiprinti viešojo ir privataus 

turizmo sektoriaus partnerystę įgyvendinant bendrus turizmo rinkodaros projektus, stiprinti 

turizmo rinkodaros koordinavimą savivaldos lygmeniu; užtikrinti prioritetinių turizmo krypčių 

rinkodaros priemonių aktualumą, inovatyvumą ir veiksmingumą, nuolat vertinant ir stebint 

įgyvendintų rinkodaros priemonių ir kampanijų rezultatus bei jų poveikį, esant poreikiui 

operatyviai koreguoti planuojamus veiksmus; operatyviniu lygmeniu išgryninti aiškias tikslines 

vartotojų grupes, atsižvelgiant į jų psichografines savybes, geografines rinkas ir kt. kriterijus. 

Minėtoje studijoje pateiktos rekomendacijos dėl Lietuvos turizmo sektoriaus strateginio 

įtvirtinimo ir plėtros bei numatytos prioritetinės turizmo kryptys savivaldybių lygiu. Ateinančiu 

laikotarpiu siūloma skatinti savivaldybes bendradarbiauti tarpusavyje (pvz., regionų lygmeniu) 

ir iš nacionaliniu lygiu nustatytų prioritetinių turizmo krypčių pasirinkti vieną ar kelis bendrus 

prioritetus geriausiai išnaudojant turimus pranašumus, savitumą ir mažinant konkuravimą dėl 

turistų srautų ir pasirinktas turizmo kryptis kryptingai vystyti ilguoju laikotarpiu. Tokiu būdu 

šalies mastu sukuriant turizmo produktų ir paslaugų pasiūlos įvairovę, orientuojantis į integralų 

unikalios turisto patirties kūrimą ir valdymą. Siekiant darnaus vystymo ir regionų atskirties 

mažinimo numatoma skatinti savivaldybes bendradarbiauti tarpusavyje, pasirinkti bendras ir 

jų išskirtinumą, konkurencinį pranašumą, unikalumą atitinkančias turizmo kryptis vystymui 

ilguoju laikotarpiu. 

Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros 2016–2022 m. strategijoje (toliau – KR turizmo 

rinkodaros strategija) numatyti 4 strateginiai regiono turizmo rinkodaros tikslai: 

• informacijos apie turizmo produktus regione kūrimas ir sisteminimas;  

• informacijos apie regiono turizmo produktus sklaida tiksliniams turistų 

segmentams;  

• rinkodaros paslaugų paketo tobulinimas siekiant kurti unikalią turistų patirtį;  

• rinkodaros priemonių integralumo didinimas įtraukiant lankytojus į rinkodaros 

procesus. 

KR turizmo rinkodaros strategijoje nurodoma, kad regiono žinomumas užsienio rinkose 

yra menkas. Atskiros regiono savivaldybės turi ir rinkodaroje naudoja savo prekės ženklus, o 

bendras regioninis įvaizdis nėra sukurtas. Rinkodara regiono mastu turi būti vystoma ir 

koordinuojama. Strategijoje pasiūlytos dvi regiono ženklodaros alternatyvos: (1) vystyti 

atskirus prekės ženklus; (2) kurti regiono prekės ženklą. Turizmo rinkodaros strategijoje 

akcentuojama, kad vieno prekės ženklo visam regionui kūrimas potencialiai mažintų 

rinkodaros išlaidas ir leistų pristatyti visas savivaldybes kaip vieną teritoriją. Tai prisidėtų prie 

turizmo išteklių panaudos koordinavimo, leistų efektyviau kurti viso regiono įvaizdį. Visą 

regioną pristatantis prekės ženklas galėtų prisidėti prie turizmo rinkodaros strategijos tikslų 

siekimo. Rekomendacijos regiono prekės ženklo kūrimui: ateityje plečiant bendros Klaipėdos 

regiono turizmo rinkodaros apimtis, turėti bendrą prekės ženklą bei įvaizdį būtų tikslinga ir 

rekomenduotina. Taip teigiama dėl to, jog atskirų regiono savivaldybių prekės ženklų 
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vystymas ir efektyvus jų viešinimas kelia konkurenciją paties regiono viduje ir daug kainuoja. 

Tarptautiniu lygmeniu savo paskirtį galėtų atlikti vienas stiprus regiono prekės ženklas, 

sujungiantis skirtingų savivaldybių išskirtines savybes į visų tipų turistų poreikius tenkinantį 

vienetą. Turizmo rinkodaros strategijoje pažymima, kad bendro prekės ženklo kūrimas yra 

laikomas antriniu rinkodaros prioritetu, todėl rekomenduojama bendro regiono prekės ženklo 

kūrimo klausimą spręsti tik įgyvendinus strategijos uždavinius. 

KR turizmo rinkodaros strategijoje išskiriamos tikslinės rinkos: Lietuva, Vokietija, 

Rusija, Baltarusija, Latvija, Lenkija, Jungtinė Karalystė ir kitos atvykstamojo turizmo rinkos 

(Estija, JAV, Prancūzija, Italija, Norvegija, Ispanija, Olandija, Suomija, Švedija, Danija, Izraelis, 

Japonija, Ukraina). Strategijoje pasirinkta gana plati prioritetų aprėptis pagal produktus ir 

rinkas, todėl, dirbant su 20 rinkų, sunku tikėtis didesnio turizmo proveržio Klaipėdos regione. 

Be to, pastaruoju metu ryškėja tendencija, kuomet vartotojų segmentavimui taikomi kiti 

kriterijai (kaip, pvz., psichografinis vartotojų segmentavimas pagal būdingus pomėgius, 

įpročius, motyvaciją ir kt.). 

Pagrindinis Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros strategijos stebėsenos įrankis – 

metinės strategijos įgyvendinimo priežiūros ataskaitos rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. 

Ataskaitoje turėtų būti pateikiama pagrindinė su strategijos įgyvendinimu susijusi informacija 

(įgyvendinti rezultatai ir pasiektos stebėsenos rodiklių reikšmės; išorės ir vidaus veiksnių, 

dariusių reikšmingą įtaką strategijos įgyvendinimui, analizė; keistinos ar papildytinos turizmo 

rinkodaros strategijos dalys ir siūlymų argumentacija). Tačiau Klaipėdos regiono turizmo 

strategijos įgyvendinimo stebėsena nėra atliekama.  

Regioniniu lygmeniu aktualios periodinės rinkų, turizmo produktų ir paslaugų analizės, 

turistų nuomonės tyrimai (pagal psichografinį vartotojų segmentavimą, keliavimo sezoną ir 

kt.), kurie leistų priimti įrodymais pagrįstus turizmo plėtros ir rinkodaros priemonių 

įgyvendinimo sprendimus. Rinkos tyrimus būtina sistemingai kartoti kasmet. Turizmo srautus 

ir pagrindines jų charakteristikas, reikalingas efektyviai tikslinei rinkodarai, apibūdinantys 

statistiniai rodikliai šiuo metu nėra sistemingai ir vieningai renkami bei analizuojami. Dažnai 

atliekant regiono turizmo analizę ar vertinant situacijos pokyčius remiamasi Lietuvos 

statistikos departamento arba savivaldybių TIC renkama informacija, tačiau ji negali būti 

vertinama kaip objektyvi ir tiksli. Klaipėdos regione rinkos tyrimai nėra atliekami, tačiau rinkos 

tyrimai ir vieninga turizmo informacijos duomenų apskaita leistų lengvai vertinti turizmo 

sektoriaus būklę, rengti strateginius dokumentus, nustatyti ir pritaikyti reikalingas rinkodaros 

priemones.  
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3.2. BENDRA KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO STATISTIKOS APŽVALGA 

3.2.1. Turizmo paslaugas teikiančių įmonių skaičius  

Šiame skyriuje pateikiamas Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus regionų turizmo statistinių 

rodiklių palyginimas. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

Klaipėdos regionas išsiskiria apgyvendinimo įstaigų skaičiumi.  

2020 m. Klaipėdos regione apgyvendinimo įstaigų buvo 2,3 karto daugiau nei Kauno 

regione ir 1,5 karto daugiau nei Vilniaus regione. Tačiau Klaipėdos regione 2020 m., palyginti 

su 2019 m., apgyvendinimo įstaigų sumažėjo 14 proc. (tam įtakos turėjo COVID-19). 

 

9 pav. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 2017–2020 m. 

Vietų skaičiumi apgyvendinimo įstaigose taip pat išsiskyrė Klaipėdos regionas (31 

tūkst. vietų). Vietų skaičius 2020 m. Klaipėdos regione, palyginti su 2017 m., išaugo 35,5 

proc., Kauno regione – 23,2 proc., Vilniaus regione – 18,7 proc.  

2020 m., palyginti su 2019 m., vietų skaičius sumažėjo nežymiai – 2,2 proc.  

 

10 pav. Vietų skaičius 2017–2020 m. 
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Sėkminga kelionių agentūrų ir organizatorių veikla gali lemti augantį užsienio turistų 

skaičių. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. III ketvirtį 

Klaipėdos regione veikė 29 kelionių agentūros ir organizatoriai, t. y. 6,5 karto mažiau nei 

Vilniaus regione ir 2 kartus mažiau nei Kauno regione. Pastaraisiais metais įstaigų skaičius 

nekito. 

 

11 pav. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičius  

Vienas iš svarbiausių traukos objektų Klaipėdos regione – Lietuvos jūrų muziejus. Šis 

objektas tematiškai glaudžiai siejasi su jūriniu turizmu. Vadovaujantis LR kultūros ministerijos 

pateikiama informacija apie muziejų lankytojų skaičių, matyti, kad Lietuvos jūrų muziejus 2019 

m. pritraukė net 681,4 tūkst. lankytojų. Tai – daugiausia lankytojų pritraukiantis muziejus 

Lietuvoje.  

 
12 pav. Muziejų lankytojų skaičius 2017–2019 m. 

194

61

29

184

65

29

185

65

29

Vilniaus apskritis

Kauno apskritis

Klaipėdos apskritis

2018K4 2019K4 2020K3

598192

441228

381544

389114

681358

430370

394440

352772

222842

793346

229890

379556

344568

172328

436009

Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai

Trakų istorijos muziejus

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Lietuvos  nacionalinis muziejus

Lietuvos jūrų muziejus

2017 2018 2019



 

30 

3.2.2. Turistų skaičiaus Lietuvos apgyvendinimo įstaigose analizė 

Turistinis patrauklumas užtikrina vietovės (šalies, regiono, miesto) sėkmę ir yra susijęs 

su atvykstančių turistų skaičiumi. Svarbiausia turistinės vietovės patrauklumo vertė – jos 

traukiantis poveikis turistų atžvilgiu, t. y. jei keliautojai nesuvokia vietovės patrauklumo ir 

(arba) turizmo pasiūla nėra pakankama, jie neturi motyvų ar noro keliauti į turistinę vietovę.  

Šiame skyriuje pateikiamas Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus regionų turizmo statistinių 

rodiklių palyginimas.  

Palyginus nakvynių skaičių apgyvendinimo įstaigose matyti, kad 2019 m. Klaipėdos 

regionas nusileido Vilniaus regionui, tačiau lenkė Kauno regioną. Vilniaus regiono 

apgyvendinimo įstaigose nakvynių skaičius siekė 2,9 mln., Klaipėdos – 2,2 mln., Kauno – 1,3 

mln. Nakvynių skaičiaus augimu labiausiai pasižymėjo Vilniaus (+23,8 proc.) ir Kauno regionai 

(+25,6 proc.). Klaipėdos regione nakvynių skaičiaus augimas buvo mažiausias (+21,6 proc.).  

2020 m. pagal nakvynių skaičių Klaipėdos regionas aplenkė Vilniaus ir Kauno regionus. 

Klaipėdos regione nakvynių skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 28,5 proc., tuo tarpu 

Kauno regione – 48,9 proc., Vilniaus – net 66,4 proc. 

 

13 pav. Nakvynių skaičius 2017–2020 m.  

2019 m. daugiausia užsieniečių nakvynių sulaukė Vilniaus regiono apgyvendinimo 

įstaigos – 2,1 mln., antroje vietoje – Kauno regiono (586,3 tūkst.), trečioje – Klaipėdos 

regiono apgyvendinimo įstaigos (508,4 tūkst.). Užsieniečių nakvynių skaičius 2019 m., 

palyginti su 2017 m., labiausiai didėjo Kauno (+34,3 proc.) ir Vilniaus regionuose (+21,3 proc.). 

Klaipėdos regione užsieniečių nakvynių skaičius išaugo 13,6 proc.  

2020 m. drastiškai mažėjo užsieniečių nakvynių skaičius visose Lietuvos regionuose, 

palyginti su 2019 m., Klaipėdos ir Kauno regionuose sumažėjo po daugiau kaip 3 kartus, 

Vilniaus regione daugiau kaip 4 kartus. 
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14 pav. Užsieniečių nakvynių skaičius 2017–2020 m. 

Daugiausia lietuvių nakvynių 2019 m. sulaukė Klaipėdos regiono apgyvendinimo 

įstaigos – 1,7 mln., antroje vietoje – Vilniaus (854,2 tūkst.), trečioje – Kauno regiono 

apgyvendinimo įstaigos (741,2 tūkst.). Šie skaičiai rodo, kad Klaipėdos regionas yra 

populiariausias vietinių turistų Lietuvos regionas. Lietuvių nakvynių skaičius 2019 m., palyginti 

su 2017 m., labiausiai augo Vilniaus (+30 proc.) ir Klaipėdos regionuose (24,2 proc.), 

mažiausias pokytis buvo Kauno regione (19,4 proc.).  

2020 m., palyginti su 2019 m., mažiausius praradimus dėl COVID-19 patyrė Klaipėdos 

regionas (-15,6 proc.), tuo tarpu Vilniaus regione lietuvių nakvynių skaičius sumažėjo 41,4 

proc., Kauno – 34,5 proc. 

 

15 pav. Lietuvos gyventojų nakvynių skaičius 2017–2020 m. 
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Turistų skaičiumi apgyvendinimo įstaigose labiausiai išsiskyrė Vilniaus regionas, nes 

apgyvendinimo įstaigose sulaukė 1,6 mln. turistų (išaugo 26,5 proc.). Klaipėdos regione 

svečiavosi beveik dvigubai mažiau turistų nei Vilniaus regione, t. y. 826 tūkst. turistų (augimas 

siekė 20,7 proc.). Nors Kauno regioną aplankė mažiausiai (641,9 tūkst.) turistų, tačiau 

regionas pasižymėjo didžiausiu turistų skaičiaus didėjimu (+29,1 proc.).  

2020 m. Klaipėdos regiono apgyvendinimo įstaigos sulaukė didžiausio skaičiaus 

turistų, palyginti su kitais regionais. 2020 m. turistų skaičius Klaipėdos regione, palyginti su 

2019 m., sumažėjo 29,4 proc., Kauno regione – 50,4 proc., Vilniaus regione – net 70,2 proc. 

 
16 pav. Turistų skaičius 2017–2020 m. 

Didžiausias skirtumas tarp Lietuvos regionų pastebimas lyginant užsienio turistų 

skaičių. Čia lyderiauja Vilniaus regionas, kitus regionus pagal užsienio turistų skaičių 

apgyvendinimo įstaigose lenkiantis net 4–5 kartus. Užsienio turistų skaičius Vilniaus regione 

2019 m., palyginti su 2017 m., išaugo 24,4 proc., Kauno – 22,5 proc., o Klaipėdos regione – 

11,3 proc.  

2020 m. užsienio turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose, palyginti su 2019 m., itin 

sumažėjo, pvz., Klaipėdos regione tesiekė 69,2 tūkst. turistų (-71,6 proc.), Kauno regione – 

82,8 tūkst. (-69,1 proc.), Vilniaus regione – 254,1 tūkst. (-77,9 proc.). 
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17 pav. Užsienio turistų skaičius 2017–2020 m. 

Palyginus Lietuvos turistų skaičių, matyti, kad lyderio pozicijos priklauso Klaipėdos 

regionui, kuris sulaukė 582,2 tūkst. vietinių turistų. Turistų skaičius Klaipėdos regione 2019 

m., palyginti su 2017 m., išaugo 23,9 proc., Kauno – 34,3 proc., o Vilniaus regione – 32 proc.  

 
18 pav. Vietinių turistų skaičius 2017–2020 m. 

2020 m. vietinių turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose, palyginti su 2019 m., 

labiausiai sumažėjo Vilniaus (-51 proc.) ir Kauno regionuose (-37 proc.), mažiausią COVID-

19 įtaką pajuto Klaipėdos regionas, kur vietinių turistų skaičius buvo didžiausias, sumažėjo 11,8 

proc. Tokių prognozių ir buvo galima tikėtis atsižvelgiant į uždarytas valstybių sienas ir 

nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ (2020 m.) vietinio turizmo 
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tyrimą. Tyrimas rodo, kad dažniausia vietinių turistų pastarųjų metų kelionių kryptis – 

Klaipėdos regionas (Palanga, Šventoji, Klaipėda). Pajūrio regionas išlieka populiariausia 

kryptis kasmetinių atostogų metu ir ilgųjų savaitgalių išvykoms. Dažniausiai pasitaikančios 

veiklos kelionių metu yra susijusios su gamta: vietiniams turistams svarbiausia ramus poilsis 

gamtoje (58 proc.), gamtos objektų lankymas (50 proc.) ir aktyvus poilsis gamtoje (31 proc.). 

Ramus poilsis gamtoje (prie jūros ar kito vandens telkinio) sudaro ir didžiausią dalį kaip 

pagrindinė kelionės veikla (41 proc.). Analizuojant vietinio turizmo tyrimo duomenis, susijusius 

su artimiausiomis poilsiautojų kelionėmis, matyti, kad dažniausia minima kryptis – Lietuvos 

kurortai prie jūros (62 proc.). Dažniausiai numatomos veiklos COVID-19 kontekste – ramus 

poilsis gamtoje (buvimas prie jūros ar kito telkinio, sodyboje ir pan.) – 69 proc. Klaipėdos 

regionas yra atpažįstamas ir patrauklus vietiniams turistams. 

 

3.2.3. Turistų skaičius kaimyninių šalių pajūrio regionuose 

Šiame skyriuje pateikiamas Klaipėdos, Kuržemės (Latvija), Rygos (Latvija) ir 

Meklenburgo–Pomeranijos (Vokietija) turizmo statistinių rodiklių palyginimas. 

Palyginimui Kuržemės regione (Latvija) nakvynių skaičius 2019 m. apgyvendinimo 

įstaigose siekė 499,7 tūkst., iš jų užsieniečių – 192,3 tūkst. 2019 m., palyginti su 2017 m., 

bendras nakvynių skaičius išaugo 13,4 proc., užsieniečių – 21,3 proc. Rygos regione (Latvija) 

bendras nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose siekė – 3,3 mln. nakvynių, užsieniečių – 

2,9 mln. 2019 m., palyginti su 2017 m., bendras nakvynių skaičius Rygos regione išaugo 11,9 

proc., užsieniečių – 11,2 proc. Palyginimui Kuržemės regione (Latvija) vietinių nakvynių 

skaičius 2019 m. apgyvendinimo įstaigose siekė 307,4 tūkst., Rygos regione – 452 tūkst. 

2020 m. nakvynių skaičius mažėjo visuose pajūrio regionuose.  

1 lentelė. Nakvynių skaičius (mln.) 2017–2020 m.  

Regionas 
Bendras nakvynių 

skaičius 
Užsieniečių nakvynių 

skaičius 
Vietinių nakvynių 

skaičius 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Klaipėdos  1,82 2,01 2,21 1,58 0,45 0,48 0,51 0,14 1,37 1,53 1,71 1,44 

Kuržemės  0,44 0,49 0,50 0,43 0,16 0,18 0,19 0,15 0,28 0,31 0,31 0,28 

Rygos  2,96 3,28 3,32 1,37 2,58 2,83 2,87 1,03 0,38 0,45 0,45 0,34 

Meklenburg
o–
Pomeranijo
s 

29,75 30,88 34,12 n. d. 0,99 1,07 1,10 n. d. 28,75 29,82 33,01 n. d. 

 

 1 lentelės duomenys rodo, kad vietinis turizmas yra svarbus pajūrio regionų ekonomikai. 

Meklenburgo–Pomeranijos regione vietinių turistų nakvynės sudarė 96,75 proc. visų 

nakvynių, Kuržemės – 62 proc., Klaipėdos – 77,4 proc. Tik Rygos regione, vietinių turistų 

nakvynės sudarė 13,6 proc., užsieniečių – 86,5 proc.  
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2 lentelė. Turistų skaičius (mln.) 2017–2020 m. 

Regionas 
Turistų skaičius Užsienio turistų 

skaičius 
Vietinių turistų 

skaičius 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Klaipėdos  0,68 0,77 0,83 0,58 0,21 0,23 0,24 0,07 0,47 0,53 0,58 0,51 

Kuržemės  0,24 0,26 0,28 0,24 0,08 0,09 0,10 0,07 0,16 0,17 0,18 0,17 

Rygos  1,58 1,72 1,69 0,64 1,39 1,48 1,46 0,48 0,19 0,33 0,23 0,16 

Meklenburg
o–
Pomeranijo
s 

7,53 7,87 8,36 n. d. 0,38 0,40 0,39 n. d. 7,15 7,47 7,97 n. d. 

 

2020 m. turistų skaičius sumažėjo Lietuvos ir Latvijos pajūrio regionuose, ypač stipriai 

sumažėjo Rygos regiono turizmo rinka.  

3.2.4. Lankytojų skaičius turizmo informacijos centruose 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. 

Lietuvos gyventojų daugiausia apsilankė Kauno regiono turizmo informacijos centruose 

(106,9 tūkst.), tačiau jų skaičius, palyginti su 2018 m., išaugo nežymiai (5,4 proc.). Klaipėdos 

regiono turizmo informacijos centruose lankėsi 75,7 tūkst. lankytojų ir pasižymėjo dideliu 

augimu (94 proc.), Vilniaus regiono informacijos centrus lankė 53,8 tūkst. Lietuvos gyventojų 

ir skaičius padidėjo 35,5 proc. 

 
19 pav. Lietuvos gyventojų skaičius turizmo informacijos centruose 2018–2019 m. 

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis 2019 m. daugiausia 

užsieniečių apsilankė Vilniaus regiono turizmo informacijos centruose (226,6 tūkst.), o jų 

skaičius, palyginti su 2018 m., išaugo net 68 proc. Klaipėdos regiono turizmo informacijos 

centruose lankėsi 187,1 tūkst. užsieniečių (augimas 43,5 proc.), Kauno regiono – 82,8 tūkst. 

(augimas 6,9 proc.).  
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20 pav. Užsienio lankytojų skaičius turizmo informacijos centruose 2018–2019 m. 
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Klaipėdos regiono savivaldybių patrauklumas ir žinomumas bei vykdoma rinkodara 

didesnį poveikį turi vietinių turistų pritraukimui, tačiau didžiausiomis regiono problemomis išlieka 

nepakankamas Klaipėdos regiono žinomumas tarptautinėse rinkose, nesukurtas vieningas 

Klaipėdos regiono įvaizdis (prekės ženklas ir žinutė tikslinėms auditorijoms); trūksta vieningo ir 

efektyvaus regiono turizmo rinkodaros ir komunikacijos priemonių plano 1–2 metams (ne 

ilgesniam laikotarpiui, nes rinkodaros ir kitų priemonių planai yra labai jautrūs pasaulio įvykiams ir 

inovacijoms), nesukurti turizmo produktų (pasiūlymų) paketai tikslinėms auditorijoms, neatliekami 

rinkos tyrimai (susiję su turistų pasitenkinimu, kelionės motyvais ir pan.).  

Siekiant didinti Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, žinomumą ir gerinti įvaizdį, 

tikslinga: 

• atlikti rinkodaros tyrimus, nes tik tyrimais paremtas turizmo produktų ir paslaugų 

vartotojų segmentavimas, sudarytų galimybę efektyvesniam tikslinių turizmo produktų 

ir paslaugų vystymui, tikslinei rinkodarai ir efektyvesniam lėšų panaudojimui; 

• optimizuoti rinkų skaičių; 

• diegti inovacijas ir įgyvendinti elektroninės rinkodaros projektus; 

• bendradarbiaujant vykdyti kompleksinę rinkodarą prioritetinėse užsienio turizmo 

rinkose (kuriose tikimasi didžiausio efekto); 

• bendradarbiauti siekiant veiklos sinergijos ir įgyvendinant bendrus turizmo rinkodaros 

projektus.  

Atlikta analizė rodo, kad Klaipėdos regionas išsiskiria apgyvendinimo įstaigų ir vietų 

skaičiumi, regionas yra populiarus tarp Lietuvos gyventojų, tačiau vis dar sulaukiama 

nepakankamai užsienio turistų.  

Atvykstamasis turizmas ir pajamos iš jo yra esminis Klaipėdos regiono turizmo sektoriaus 

plėtros ir ekonominio augimo veiksnys, todėl turizmo sektoriaus vystymo priemones tikslinga 

labiau orientuoti į atvykstamojo turizmo skatinimą. 
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4. Pasiūlymai  

Veiksmų plano pasiūlymai formuojami atsižvelgiant į esmines Klaipėdos regiono 

problemas darnaus jūros ir pakrančių turizmo srityje: 

• pasiekiamumas: neišvystytas oro transportas ir įvairiarūšis viešasis transportas; 

neišvystytas vandens transportas keltais prioritetinėmis kryptimis (Gdanskas ir 

Stokholmas). Atsižvelgiant į problemos horizontalumą, su regiono pasiekiamumo 

susijusi priemonė numatoma specializacijos „Paslaugų ekonomika“ veiksmų plane; 

• turistų srautas: mažas turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose ir neišnaudojamos 

turizmo paslaugų eksporto galimybės; 

• švietimas ir žmogiškieji ištekliai: nepakankamai užtikrinami poreikiai ateičiai ir 

Klaipėdos regiono specializacijos krypties „Darnus jūros ir pakrančių turizmas“ 

įgyvendinimui; regiono plėtrai reikalingas didesnis specialistų spektras; turizmo 

sektoriuje pastebima didelė darbuotojų kaita; 

• rinkodara: trūksta bendro produktų vystymo, rinkodaros ir įvaizdžio formavimo 

veiksmų koordinavimo, nesukurta efektyvi rinkodaros sistema; trūksta bendrų ir 

efektyviai koordinuojamų rinkodaros ir viešųjų ryšių veiksmų tikslinėse rinkose; trūksta 

regiono žinomumo, išskirtinumo tarptautiniu mastu; nesukurtas bendras regiono 

prekės ženklas; nepakankamas šiuolaikinių skaitmeninių technologijų panaudojimo 

lygis turizmo reikmėms regione; 

• valdymas ir derinimas: trūksta koordinacinio centro, kuris padėtų įgyvendinti vieningą 

turizmo sektoriaus politiką ir leistų atskleisti regiono turizmo sektoriaus stiprybes. 

Veiksmų plano tikslas – stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo 

konkurencingumą pagal darnios plėtros principus. 

Atlikta esamos situacijos analizė parodė, kad didžiausias dėmesys Klaipėdos regiono 

darnaus jūrų ir pakrančių turizmo srityje turėtų būti teikiamas turistinės vietovės (regiono) 

valdymui ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimui, todėl išskiriamos prioritetinės Klaipėdos 

regiono turistinio patrauklumo ir konkurencingumo didinimo strateginės kryptys (uždaviniai), 

lemiančios sėkmingą plėtrą regiono lygmeniu: 

• efektyvus turistinės vietovės valdymas ir lyderystė; 

• partnerystė ir klasterizacija; 

• vieningas įvaizdis ir bendra turizmo rinkodara; 

• bendrų turizmo produktų kūrimas;  

• kompleksinė turizmo infrastruktūros plėtra. 

Siekiant įgyvendinti Klaipėdos regiono viziją ir vystyti darnaus jūrinio ir pakrančių 

turizmą, didinti regiono žinomumą ir turistų srautus, 4.1.–4.5. poskyriuose pateikiamos 

pagrindinės priemonės 2021–2030 m. laikotarpiui. 
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4.1. EFEKTYVUS TURISTINĖS VIETOVĖS VALDYMAS IR DMO VAIDMUO 

Nors regione suformuotas turizmo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų 

tinklas (asociacija „Klaipėdos regionas“, vienintelė Lietuvoje regioninė nevyriausybinė 

organizacija; viešas turizmo institutas – regioninė turizmo taryba; atskirų savivaldybių 

turizmo informacijos centrai), tačiau regione nėra sukurta efektyvi regioninio lygmens turizmo 

veiklos planavimo ir stebėsenos sistema, nėra integruotos turizmo valdymo ir įgyvendinimo 

stebėsenos:  

• regione nėra sukurta atsakomybės už atitinkamų turizmo tikslų įgyvendinimą ir 

pasiektus rodiklius apskaitos sistema; 

• regione trūksta turizmo valdymo ir verslo kompleksinio bei tinklinio požiūrio į 

regiono turizmo išteklius ir potencialo išnaudojimą;  

• regione trūksta bendrų ir efektyviai koordinuojamų rinkodaros bei viešųjų ryšių 

veiksmų tikslinėse rinkose: tarp savivaldybių skiriasi turizmo informacijos teikimo 

būdai, priemonės, sistemos;  

• į regiono turizmo valdymą menkai įsitraukia turizmo verslo atstovai; 

• neatliekama regiono turizmo išteklių vertingumo periodinė stebėsena ir 

konkurencingumo kaitos įvertinimas; 

• trūksta bendro regioninio renginių cikliškumo derinimo. 

Siekiant išnaudoti turizmo galimybes nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, Klaipėdos 

regionas turizmą turi vystyti darniai ir kompleksiškai. Tam turi būti įdiegtas efektyvus regiono 

lygmens turizmo valdymas, vykdoma vieninga ir kompleksinė rinkodara, skatinimas 

bendradarbiavimas ir vykdoma turizmo rodiklių stebėsena. 

Parengti Klaipėdos regiono turizmo strateginio planavimo dokumentai (KR turizmo ir 

žemės ūkio sektorių plėtros studija, Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros 2016–2022 m. 

strategija, studija „Vakarų krantas“), regiono lygmeniu patvirtinta darnaus jūros ir pakrančių 

turizmo specializacija, nacionaliniu lygmeniu akcentuojamas kompleksinio požiūrio į pajūrio 

regiono plėtrą poreikis, reikalauja šiuolaikiško požiūrio į turistinės vietovės valdymą ir 

efektyvios turizmo vizijos įgyvendinimo stebėsenos.  

Naujas požiūris į turistinių vietovių valdymą ir Klaipėdos regiono konkurencingumo 

didinimas lemia vieną iš svarbiausių uždavinių – sukurti šiuolaikišką RTO, kaip lyderiaujančios 

regioninės turizmo organizacijos, modelį, kuriuo būtų skatinama turizmo sektoriaus dalyvių 

partnerystė, tinklaveika ir bendros vizijos įgyvendinimas (strateginis planavimas, regiono 

ženklodara, pozicionavimas, projektų įgyvendinimas, inovacijų diegimas ir kt.).  

Klaipėdos regiono DMO (toliau – Klaipėdos RTO) vaidmuo pagal Morrison (2019 m.): 

vadovavimas ir koordinavimas: Klaipėdos RTO turi būti pagrindinė organizacija, 

koordinuojanti visų regiono suinteresuotų šalių pastangas užtikrinant tinkamą turizmo 

elementų (traukos objektų, patogumų, pasiekiamumo, žmogiškųjų išteklių ir kt.) naudojimą. 

Klaipėdos RTO turi prisiimti lyderystę, įgyti turizmo sektoriaus suinteresuotų šalių 
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pasitikėjimą ir būti atsakinga už visų suinteresuotų šalių pastangų koordinavimą, siekiant 

užsibrėžtų regiono lygmens darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo vystymo tikslų įgyvendinimo, 

viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimą ir partnerystės kūrimą; 

rinkodara ir įvaizdis: vienas iš Klaipėdos RTO tikslų – turistų pritraukimas į Klaipėdos 

regioną, todėl RTO turi būti atsakinga už Klaipėdos regiono pozicionavimą ir ženklodarą, 

tinkamiausių turizmo rinkų pasirinkimą, rinkodarą ir komunikaciją, formuojant Klaipėdos 

regiono įvaizdį ir didinant atvykstančių turistų srautą iš prioritetinių užsienio turizmo rinkų; 

tinkamos turizmo aplinkos kūrimas: politikos formavimas (regiono specializacija, 

turistų rinkliavos („pagalvės mokestis“) ir kt.), Klaipėdos regiono turizmo planavimas ir 

infrastruktūros plėtra, turizmo produktų kūrimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, inovacijos ir pan. 

Klaipėdos RTO turėtų būti atsakinga už svarbiausių su darnaus jūrų ir pakrančių turizmo plėtra 

susijusių strategijų rengimą ir priemonių stebėseną, rinkos tyrimų organizavimą ir Klaipėdos 

regioninės turizmo politikos įgyvendinimą. Regioniniu lygmeniu turi būti atliekamas turizmo 

produktų auditas, kompleksiškai planuojama, įgyvendinama darnaus jūrų ir pakrančių turizmo 

plėtra.  

1 uždavinys – užtikrinti efektyvų Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, valdymą. 

Klaipėdos RTO turi būti atsakinga už lankytojų srautų valdymą Klaipėdos regione, keliautojų 

saugumo, patirties ir pasitenkinimo didinimą. 

3 lentelė. Siūlomos 1 uždavinio priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojas 
(partneriai) 

Metai 

1. Klaipėdos RTO sukūrimas ir veiklos 
tęstinumo užtikrinimas 

Asociacija „Klaipėdos 
regionas“ (AKR), 
regiono savivaldybės ir 
Klaipėdos RTO 
(asocijuotos turizmo 
verslo struktūros) 

2021–
2030 

2. Klaipėdos RTO veiklos strategijos ir 
kasmetinių veiklos planų parengimas 

Klaipėdos RTO 2022–
2030 

3. Turizmo rinkos ir vartotojų tyrimų 
atlikimas 

Klaipėdos RTO 2022–
2029 

4. Nuolatinė infrastruktūros priemonių 
įgyvendinimo stebėsena 

Klaipėdos RTO 
(regiono savivaldybės) 

2021–
2030 

 

4.2. PARTNERYSTĖ IR KLASTERIZACIJA  

Viena iš Klaipėdos regiono silpnybių yra ta, kad trūksta efektyvaus bendradarbiavimo 

tarp skirtingų šios sistemos dalyvių, dėl to regione turi būti skatinamas bendradarbiavimas. 

Sąveika ir tinklaveika yra kertiniai akcentai, leidžiantys sukurti dinamišką regioninę sistemą; 

tam svarbus mokslo, verslo ir viešojo valdymo įstaigų bendradarbiavimas. Kaip rodo 

Skandinavijos šalių pavyzdžiai, konkurencinis pranašumas gali būti kuriamas per abipusio 
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mokymosi procesą inovacijų srityje – bendradarbiavimą tarp įmonių, juose dirbančių 

darbuotojų ir žinių infrastruktūros atstovų.  

Tarptautinė praktika rodo, kad partnerystė apibrėžiama kaip sinerginis ryšys tarp DMO 

ir kitų organizacijų ar verslo subjektų. Turistinės vietovės konkurencingumas grindžiamas 

gebėjimu planuoti ir integruoti suinteresuotų šalių veiklą. Efektyvus turistinės vietovės 

valdymas priklauso ne tik nuo DMO, bet reikalauja ir kitų suinteresuotų šalių pastangų bei 

partnerių įsitraukimo (Zehrer ir kt., 2014). Turizmo strategijų kūrimui ir įgyvendinimui būtinas 

bendradarbiavimas, todėl DMO galėtų prisiimti lyderystę koordinuojant suinteresuotų šalių 

pastangas siekiant sukurti Klaipėdos regiono darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo vystymo 

viziją ir tikslų įgyvendinimą. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ypač svarbus, nes 

tarptautinėse turizmo rinkose konkurencija labai intensyvi, o Klaipėdos regiono turizmo plėtrai 

ir efektyviai rinkodarai reikalingos didelės finansinės lėšos.  

Turizmo sektoriaus suinteresuotos šalys Klaipėdos regione (pagal Morrison, 2019 m.): 

turistai: jie yra svarbiausia suinteresuota šalis, nes lanko traukos objektus, leidžia 

pinigus ir gali reklamuoti turistinius objektus ar vietoves tiek žodžiu, tiek socialinės 

žiniasklaidos priemonėmis (jei patirtis teigiama). Todėl labai svarbu atlikti rinkos tyrimus, 

nustatant turistų pasitenkinimą ir analizuojant turistų atsiliepimus (socialinių tinklų paskyrose, 

turizmo platformose, pvz., booking.com ar tripadvisor.com); 

vietos valdžios institucijos: joms tenka svarbus vaidmuo vystant viešąją turizmo 

infrastruktūrą. Todėl būtina bendradarbiauti kuriant bendrą regiono strategiją, nustatant 

regiono lygmens turizmo specializaciją ir prioritetus; 

turizmo įstaigos, įmonės ir asociacijos: Klaipėdos regione paslaugas teikia transporto 

(oro linijų, kruizų ir keltų linijų, geležinkelių ir autobusų) bendrovės, apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų įmonės, kelionių organizatoriai ir agentūros, turizmo informacijos centrai, lankytojų 

informacijos centrai, asociacijos (Palangos viešbučių ir restoranų asociacija, Pamario turizmo 

klasteris), traukos objektų (muziejai) valdytojai, švietimo įstaigos (Klaipėdos universitetas ir 

Klaipėdos valstybinė kolegija); 

vietos bendruomenė: gyventojai, turintys skirtingas vertybes ir kultūrą, gali suteikti 

pridėtinę vertę Klaipėdos regionui (privatus apgyvendinimas, gidai ir pan.); 

darbuotojai: planavimo dokumentuose išskiriamas darnios, lanksčios ir sistemingos 

turizmo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos trūkumas. 

Turizmu suinteresuotų šalių partnerystė gali duoti didelę naudą (Zehrer ir kt., 2014 m.): 

turistinės vietovės valdymas, poveikis turizmo plėtrai, keitimasis informacija ir patirtimi, rinkos 

plėtra, žmogiškųjų ir finansinių išteklių apjungimas, dalijimasis sąnaudomis, pasiskirstymas 

veiklomis ir užduotimis, interesų koordinavimas, bendrų projektų įgyvendinimas, atstovavimas 

ir rinkodara. Suinteresuotos šalys bendradarbiavimui turi būti atsirenkamos priklausomai nuo 

tikslų.  
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21 pav. Turistinės vietovės partnerių matrica ir partnerystės nauda (Morrison, 2019 

m.) 

 

Klaipėdos regione bendradarbiavimo tikslai gali būti susiję su vieningo įvaizdžio kūrimu, 

regiono pasiekiamumo gerinimu, bendrų turizmo produktų vystymu, rinkodaros priemonių 

įgyvendinimu, bendrų jūrinio ir pakrančių turizmo plėtros projektų įgyvendinimu, turizmo rinkos 

tyrimais, dalijimusi patirtimi ir žiniomis, kvalifikacijos kėlimu. Bendradarbiavimo nauda gali 

apimti įvaizdžio stiprinimą, įėjimą į tarptautines rinkas, prieigą prie klientų duomenų bazių, 

geresnį turistų poreikių tenkinimą.  

2 uždavinys – įgyvendinti Klaipėdos regiono turizmo srities suinteresuotų šalių 

bendradarbiavimo skatinimo priemones. 

4 lentelė. Siūlomos 2 uždavinio priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojas 
(partneriai) 

Metai 

1. Efektyvaus kruizinio turizmo vystymo 
skatinimo modelio, atsižvelgiant į darnaus 
turizmo principus ir kruiziniu turizmu 
suinteresuotų šalių poreikius, sukūrimas 

Klaipėdos turizmo ir 
kultūros informacijos 
centras (KVJUD, 
Klaipėdos RTO, 
regiono 
savivaldybės, 
turizmo verslo 
atstovai) 

2023–
2025 

TURISTINĖS 
VIETOVĖS 
PARTNERIAI IR 
PARTNERYSTĖS 
NAUDA 

E. 
bendradarbiavimas 

Švietimo ir mokymų 
institucijos 

Esami ir 
potencialūs turistai 

Valdžios 
institucijos 

Vietos 
bendruomenė 

Žiniasklaidos 
įmonės 

Ne pelno 
organizacijos 

Ne turizmo 
organizacijos 

Kitos DMO 

Turizmo asociacijos 

Turizmo sektoriaus 
darbuotojai DMO 

Duomenų bazės apie 
vartotojus 

Informacija apie 
naujas rinkas 

Geresnis vartotojų 
poreikių tenkinimas 

Įvaizdžio stiprinimas 

Plečiama socialinė 
atsakomybė 

Didėja biudžetas 

Didėja rinkos 
patrauklumas 

Daugėja žinių 

Dalinamasi 
galimybėmis 

Dalijamasi 
informacija 

Turizmo 
suinteresuotos šalys 

Transporto 
įmonės Kelionių pardavėjai 
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2. Bendradarbiavimo modelio, su 
apgyvendinimo, maitinimo įstaigomis, 
kelionių organizatoriais ir agentūromis, 
traukos objektų valdytojais, informacijos 
centrais dėl paslaugų kokybės gerinimo, 
inovacijų diegimo ir įvaizdžio gerinimo, 
sukūrimas 

Klaipėdos RTO 
(asocijuotos turizmo 
verslo struktūros, 
regiono turizmo 
informacijos centrai, 
turizmo verslo 
atstovai) 

2022–
2025  

3. Bendradarbiavimo su Klaipėdos regiono 
švietimo ir mokymo įstaigomis modelio 
sukūrimas, stiprinant turizmo specialistų 
kompetencijas ir užtikrinant turizmo 
rinkos poreikius 

Klaipėdos RTO 
(Klaipėdos 
universitetas ir 
Klaipėdos valstybinė 
kolegija, asocijuotos 
turizmo verslo 
struktūros) 

2022–
2030 

4. Bendradarbiavimo modelio su jūrinio 
turizmo verslo atstovais dėl paslaugų 
kokybės gerinimo, inovacijų diegimo ir 
įvaizdžio gerinimo sukūrimas 

Klaipėdos RTO 
(regiono turizmo 
informacijos centrai, 
turizmo verslo 
atstovai) 

2022–
2025 

5. Bendradarbiavimo modelio su vietos 
lygmens turizmo paslaugų teikėjais 
(gidais, privatus apgyvendinimo atstovais, 
NVO bei kt.) dėl paslaugų kokybės 
gerinimo ir pridėtinės vertės kūrimo 
sukūrimas 

Klaipėdos RTO 
(regiono turizmo 
informacijos centrai, 
turizmo verslo 
atstovai, viešojo 
sektoriaus 
organizacijos) 

2023–
2030 

6. Teminių turizmo klasterių, kurių veiklos 
apimtų bendrų produktų kūrimą, 
pardavimus, rinkodaros priemonių 
įgyvendinimą, kūrimosi skatinimas 

Klaipėdos RTO 
(regiono turizmo 
informacijos centrai, 
turizmo verslo 
atstovai, viešojo ir 
privataus sektoriaus 
organizacijos) 

2024–
2030 

 

4.3. VIENINGAS ĮVAIZDIS IR BENDRA TURIZMO RINKODARA 

Statistiniai rodikliai rodo, kad Klaipėdos regionas išsiskiria apgyvendinimo įstaigų ir 

vietų skaičiumi ir yra populiarus tarp Lietuvos gyventojų, tačiau vis dar neišnaudojamos 

atvykstamojo turizmo galimybės. Atvykstamasis turizmas ir pajamos iš jo yra esminis turizmo 

sektoriaus plėtros bei ekonominio augimo veiksnys, todėl Klaipėdos regiono turizmo 

sektoriaus vystymo priemones tikslinga labiau orientuoti į atvykstamojo turizmo skatinimą, o 

tam reikia daug žinių rinkodaros ir komunikacijos srityje ir lėšų. 

Klaipėdos regiono tarptautinio, nacionalinio ir regioninio lygmens su rinkodara susijusių 

dokumentų analizė parodė, kad didžiausios regiono problemos – mažas Klaipėdos regiono 

žinomumas tarptautinėse rinkose, nesukurtas vieningas Klaipėdos regiono bendras įvaizdis 

(prekės ženklas ir žinutė tikslinėms auditorijoms), trūksta vieningo ir efektyvaus regiono 

turizmo rinkodaros ir komunikacijos priemonių plano 1–2 metų laikotarpiui (rinkodaros ir kitų 
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priemonių planai yra labai jautrūs pasaulio įvykiams ir inovacijoms), tikslinėms auditorijoms 

nesukurti turizmo produktų (pasiūlymų) paketai.  

Siekiant didinti Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, žinomumą ir gerinti įvaizdį, 

būtina atlikti rinkos tyrimus, diegti rinkodaros inovacijas ir įgyvendinti elektroninės rinkodaros 

projektus, vykdyti kompleksinę rinkodarą tikslinėse turizmo rinkose (kuriose tikimasi 

didžiausio efekto), bendradarbiauti regiono savivaldybėms įgyvendinant bendrus turizmo 

rinkodaros projektus. Vartotojų elgsenos tyrimais paremtas turizmo produktų ir paslaugų 

vartotojų segmentavimas sudarytų galimybę efektyvesniam tikslinių turizmo produktų ir 

paslaugų vystymui, tikslinei rinkodarai ir efektyvesniam lėšų panaudojimui. 

Atlikus Klaipėdos regione apsilankiusių turistų apklausas, tikslinga kurti bendrą turizmo 

prekės ženklą ir bendrą komunikacijos stilių, formuojant Klaipėdos regiono, kaip turizmui 

patrauklios vietovės, įvaizdį.  

Sparčiai augantis turizmo sektorius, didėjanti konkurencija tarp miestų, regionų, 

kaimyninių šalių skatina ieškoti naujų formų ir priemonių pritraukti lankytojus, kurti unikalų 

vietovės įvaizdį. Pasaulio turizmo rinkodaros ekspertai teigia, kad turizmo sektorius jau dabar 

turi pereiti prie visiškai naujų sprendimų, tiek kalbant apie vietovės patrauklumo strategijų 

peržiūrą ir adaptaciją prie naujos realybės, tiek apie naujus technologinius sprendimus, kurie 

turės įtakos rinkodaros veiksmams siekiant pritraukti ir išlaikyti skirtingų segmentų turistus iš 

tikslinių rinkų. Bendras prekės ženklas galėtų būti naudojamas ne tik turizmo srityje, bet ir 

formuojant bendrą regiono įvaizdį, skirtą talentų ir investicijų pritraukimui, todėl siūloma su jo 

kūrimu susijusią priemonę numatyti specializacijos „Paslaugų ekonomika“ veiksmų plane. 

3 uždavinys – kurti išskirtinį Klaipėdos regiono darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo 

įvaizdį ir kryptingai vykdyti turizmo rinkodaros veiklą. 

5 lentelė. Siūlomos uždavinio priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojas 
(partneriai) 

Metai 

1. Užsienio turizmo rinkų analizė atliekant 
rinkų išlaidų ir naudos vertinimą; tikslinių 
užsienio rinkų atranka 

Klaipėdos RTO  2022–
2030 

2. Kompleksinės rinkodaros tikslinėse 
užsienio rinkose įgyvendinimas 

Klaipėdos RTO  2023–
2030 

3.  Regiono turizmo rinkodaros ir 
komunikacijos strategijos parengimas 

Klaipėdos RTO  2022 
2026 

4. Reklamos kampanijų vietos ir užsienio 
rinkose (turistų pritraukimui ir 
sezoniškumo mažinimui) įgyvendinimas 

Klaipėdos RTO ir 
savivaldybių turizmo 
informacijos centrai 

2023–
2030 

5. Klaipėdos regiono turizmo platformos 
sukūrimas 

Klaipėdos RTO  2023–
2023 

 

Bendras (regiono mastu) įvaizdžio kūrimas ir rinkodara padėtų didinti Klaipėdos 

regiono išskirtinumą Lietuvoje ir žinomumą tarptautiniu mastu. Pvz., Meklenburgo–
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Pomeranijos (Vokietija), Laplandijos (Švedija) ir Vakarų Švedijos regionai naudoja vieningus 

regionus reprezentuojančius prekių ženklus (žr. priedą Nr. 3) ir administruoja regiono turizmo 

skatinimui skirtas interneto svetaines (vastsverige.com, swedishlapland.com, www.off-to-

mv.com/en). 

Vietinio turizmo skatinimo rinkodaros priemonės ir toliau turi būti vykdomos 

savivaldybių lygiu (savivaldybių TIC). 

4.4. BENDRŲ TURIZMO PRODUKTŲ KŪRIMAS  

Pagrindinės turizmo inovacijos – tai nauji produktai ar paslaugos, pateikiant turistams 

tokią inovaciją, kuri leistų jiems patirti kažką naujo (pvz., gera emocinė patirtis), nesvarbu, ar 

tas produktas yra visai naujas, ar pritaikytas iš kito sektoriaus. Turizmo rinkos pokyčiai lemia 

nuolatinį naujų turizmo produktų ir paslaugų kūrimo procesą. Turizmo sektoriuje inovacijos 

sprendžia emocinius poreikius arba užtikrina, kad turistams būtų pasiūlyta nauja patirtis. 

Kuriant naują turizmo produktą ar paslaugą svarbūs šie aspektai: pagrindinio produkto 

tobulinimas, patogumo didinimas, nauji poreikiai ir diversifikacijos modeliai (pagrindinis 

turistinių vietovių rūpestis – užtikrinti, kad turistai kuo ilgiau pasiliktų vietovėje, dažniausiai tai 

užtikrinti padeda pramogų įvairovė), informacinių technologijų pritaikymas (mobiliųjų 

technologijų ir socialinių tinklų galimybės), galimybė patirti išskirtinę paslaugą. Kūrybiškumas 

ir orientavimasis į klientą yra būtinas, norint turistinėse vietovėse sukurti inovatyvius 

produktus ir juos pasiūlyti turistams. Tai svarbu visoms Klaipėdos regiono suinteresuotoms 

šalims. 

Turizmo produktas reikalauja visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, kad turizmo 

produktas būtų integruotas ir pasiektas pagrindinis tikslas – turistų pasitenkinimas. Turistinės 

vietovės valdymo organizacija (DMO) gali daryti netiesioginę įtaką klientų produkto 

suvokimui rinkodaros ir skatinimo veiksmais, kurių imamasi siekiant pagerinti produktų ir 

paslaugų kokybę. DMO paprastai negali kontroliuoti turizmo produkto, bet turi pasikliauti 

suinteresuotomis šalimis, kurios gali pagerinti produktą. DMO gali inicijuoti turistinės vietovės 

produktų vertinimą. Turizmo produktų audito elementai: 

• turizmo infrastruktūra ir paslaugos (traukos objektai, maitinimas ir apgyvendinimas, 

veiklos ir kt.);  

• paveldas ir kultūra (tradicijos, paveldo objektai, menai, amatai, virtuvė); 

• kraštovaizdis (kraštovaizdžio savybės, patrauklumas ir išskirtinumas; turizmo trasos 

ir takai, turistiniai maršrutai, pajūris, paplūdimiai); 

• aplinka (miestų ir kaimo vietovių bendras vaizdas (įskaitant priežiūrą); parkai ir sodai, 

viešosios zonos); 

• prieinamumas ir transportas (keliai, geležinkeliai, jūrų ir upių laivyba, oro jungtys; 

viešieji ir privatūs transporto paslaugų teikėjai); 
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• paslaugos lankytojams (rinkodaros priemonės ir informacijos teikimas; ženklai, 

automobilių stovėjimo aikštelių prieinamumas, viešieji tualetai ir kitos paslaugos; 

turizmo produktų ir paslaugų prieinamumas). 

 

4 uždavinys – vystyti bendrus Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo produktus. 

6 lentelė. Siūlomos 4 uždavinio priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojas (partneriai) Metai 

1. Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių 
turizmo produktų (kruizų, pramoginių 
laivų ir jachtų, paplūdimių, dviračių, 
vandens, pėsčiųjų turizmas) audito 
atlikimas 

AKR, Klaipėdos RTO 
(regiono turizmo 
informacijos centrai) 

2021–
2025 

2. Jūrinio turizmo produkto sukūrimas ir 
populiarinimas 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai) 

2024–
2030  

3. Paplūdimių ir pramogų jūros 
pakrantėse produkto sukūrimas ir 
populiarinimas 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai) 

2022–
2030 

4.  Dviračių turizmo produktų sukūrimas 
ir „EuroVelo“ trasos populiarinimas 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai) 

2022–
2030 

5. Vandens turizmo produktų sukūrimas 
ir populiarinimas 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai) 

2023–
2030 

6. Pėsčiųjų turizmo produktų sukūrimas 
ir populiarinimas 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai)  

2022–
2030 

7. Pavieniams (solo) keliautojams ir 
lėtajam turizmui skirtų turistinių 
maršrutų Klaipėdos regione sukūrimas 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai) 

2022–
2030 

8. Nišinio (ornitologinio, gastronominio, 
nardymo ir kt.) ir kultūrinio turizmo 
(kultūros kelių) sukūrimas ir 
populiarinimas turizmo produktų 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai, viešojo ir 
privataus turizmo 
sektoriaus 
organizacijos) 

2023–
2030 

9. Užsienio rinkoms skirtų komercinių 
turizmo pasiūlymų (paketų) sukūrimas 
(nakvynė, maitinimas, ekskursijos ir 
kt.), bendradarbiaujant su kelionių 
organizatoriais, agentūromis ir 
informacijos centrais 

Klaipėdos RTO (regiono 
turizmo informacijos 
centrai) 

2022–
2030 

 

 Produktų kūrimas apima ir infrastruktūrą (produktų auditas – regioniniu lygmeniu, 

infrastruktūra įgyvendinama savivaldybių lygmeniu). 
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 Turizmo produktai turi atitikti Klaipėdos regiono viziją ir specializaciją, todėl visų 

produktų pagrindas – darnus jūrinis ir pakrančių turizmas. Pvz., vystant jūrinį turizmą dėmesys 

turėtų būti skiriamas ne tik kruiziniam turizmui, bet ir keltų, jachtų, pramoginių laivų, istorinių 

burlaivių regatoms, sporto veikloms jūroje. Tikslinėms užsienio rinkoms turi būti pristatyti tik 

unikalūs ir konkurencinių pranašumų turintys regiono turizmo produktai. Taip būtų 

formuojamas išskirtinis ir patrauklus Klaipėdos regiono įvaizdis. Turizmo produktai turi būti 

kuriami kūrybiškai, pasitelkiant inovacijas ir vystomi vadovaujantis darnumo principais. 

Svarbiausių turizmo produktų potencialas turi būti pagrįstas tikslinės rinkos poreikiais ir atitikti 

finansines galimybes.  

4.5. KOMPLEKSINĖ TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA  

Conejo ir Woolliscroft (2015 m.) pabrėžia, kad turistinėje vietoje būtinas nuoseklus 

vietovės infrastruktūros gerinimas ir turizmo paslaugų plėtra, siekiant didinti turistų skaičių ir 

skatinti turistus ilgiau pabūti, aplankyti papildomus traukos objektus ir padidinti turistų išlaidas 

vietovėje. Regiono lygmeniu turizmo infrastruktūros vystymas turi atitikti Klaipėdos regioninę 

turizmo specializaciją, t. y. prioritetas teikiamas darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo 

konkurencingumo didinimui. 

Esamos situacijos analizė parodė, kad Klaipėdos regionas planavimo dokumentuose 

daug dėmesio skiria turizmo infrastruktūros plėtrai, tačiau labai trūksta aiškių prioritetų ir 

kompleksinio požiūrio į konkurencingų turizmo produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą.  

5 uždavinys – sukurti patrauklią turizmo aplinką vadovaujantis Klaipėdos regiono 

turizmo infrastruktūros plėtros prioritetais ir darnios plėtros principais. 

7 lentelė. Siūlomos 5 uždavinio priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdytojas (partneriai) Metai 

1. Dviračių turizmo tinklo plėtra Klaipėdos regiono 
savivaldybės (Klaipėdos 
RTO) 

2021–
2030 

2. Kruizinių laivų turizmo 
infrastruktūros plėtra 

Klaipėdos regiono 
savivaldybės (, KVJUD, 
Klaipėdos RTO) 

2021–
2030 

4.  Keltų infrastruktūros plėtra ir naujų 
keltų krypčių vystymas 

Klaipėdos regiono 
savivaldybės (Klaipėdos 
RTO) 

2021–
2030  

5.  Naujų turizmo traukos objektų ir 
infrastruktūros kūrimas 

Klaipėdos regiono 
savivaldybės (Klaipėdos 
RTO) 

2021–
2030 

6.  Mėlynosios vėliavos paplūdimių 
plėtra 

Klaipėdos regiono 
savivaldybės (Klaipėdos 
RTO) 

2021–
2030 
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7.  Laivybos plėtra vidaus ir išorės 
vandenyse (uostų, krantinių 
rekonstrukcija ir statybos darbai, 
reguliarus laivų ir keltų grafikas) 

Klaipėdos regiono 
savivaldybės (Klaipėdos 
RTO) 

2021–
2030 

 

Regioniniu lygiu didžiausias dėmesys turi būti skiriamas tos infrastruktūros plėtrai, kuri 

jungia dvi ar daugiau savivaldybių, nes regioninis turizmas – tai efektyvesnis ir racionalesnis 

turimų išteklių panaudojimas produktų sukūrimui ir tinklaveikos platformų stiprinimas, kuris 

leidžia padidinti regiono konkurencingumą. Dėmesys turi būti skiriamas darnai ir aplinkai 

planuojant infrastruktūros plėtrą.  

Pagrindiniai turizmo poveikio rodikliai:  

• turistų pasitenkinimo indeksas, proc.; 

• regiono žinomumo rodiklis, proc.; 

• turistų išlaidų augimas, proc. 

• turistų nakvynių skaičiaus augimas, proc. 
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PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 

Parengta pagal OECD (www.oecd-ilibrary.org) 

 

Lietuva: turizmo įstaigų organizacinė schema 

 
Source: OECD, adapted from the Ministry of the Economy and Innovation, 2020 
 

Lietuvoje turizmo organizacijų regioniniu lygmeniu nėra. 

 

Lenkija: turizmo įstaigų organizacinė schema 
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Source: OECD, adapted from the Ministry of Economic Development, 2020 
Regioninės turizmo organizacijos (angl. „Regional Tourism Organisations“ – RTO) yra 
organizacijos, kuriose bendradarbiauja valdžios institucijos ir turizmo pramonė. Pagrindinės 
bendradarbiavimo sritys – rėmimas ir rinkodara šalies viduje ir užsienyje. RTO teisinis 
statusas – asociacija. Be reklamos – RTO vaidmuo apima turizmo informacinių sistemų 
veikimo ir plėtros palaikymą, turizmo infrastruktūros plėtros ir modernizavimo planų 
inicijavimą, vertinimą ir palaikymą bei bendradarbiavimą su Lenkijos turizmo organizacija 
(angl. „Polish Tourism Organisation“).  

Suomija: turizmo įstaigų organizacinė schema 

 
Source: OECD, adapted from the Ministry of Economic Affairs and Employment, 2020 
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Regioniniu lygmeniu ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrai (angl. „Centres for 
Economic Development, Transport and the Environment“) (toliau – ELY centrai) teikia 
finansines, patariamąsias, konsultavimo ir mokymo paslaugas turizmo įmonėms, nes jų 
užduotis – skatinti regionų konkurencingumą, gerovę ir darnią plėtrą. Regioninės tarybos 
(angl. „Regional Councils“) taip pat teikia paramą turizmo plėtros projektams, bendrai 
rinkodarai, konsultavimo paslaugoms, mokymams ir tyrimams. Veikia apie 70 regioninių 
turizmo organizacijų, kurių tikslai, užduotys ir nuosavybės struktūra skiriasi.  

 

Estija: turizmo įstaigų organizacinė schema 

 
Source: OECD, adapted from the Ministry of Economic Affairs and Communications, 2020. 
 

Regioniniu lygmeniu apskrities plėtros centrai (angl. „County Development Centres“) užsiima 
turizmo informacijos valdymu, sklaida ir plėtojimu. Kai kuriose apskrityse centrai valdo 
turizmo informacijos centrus (angl. „Tourist Information Centres“) ir įdarbina specialius 
turizmo koordinatorius. Centrai bendradarbiauja su Estijos turizmo valdyba (angl. „Estonian 
Tourism Board“), regioniniais turizmo fondais (angl. „Regional Tourism Foundations“) ir vietos 
verslu. Didesniuose miestuose, pvz., Taline, kai kurios vietos valdžios institucijos sukūrė 
specifines turizmo plėtros struktūras. Vietos savivaldybės ir įmonės, taip pat pagrindiniai 
uostai, tokie kaip Talino uostas ir Talino oro uostas, investuoja į turizmo infrastruktūrą ir 
paslaugų plėtrą.  
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Priedas Nr. 2 

Klaipėdos regiono savivaldybių specializacija pagal strateginius dokumentus 

 

 ESAMA SPECIALIZACIJA NORIMA SPECIALIZACIJA 

Klaipėdos m. sav. Kultūrinis, pajūrio ir jūrinis 
turizmas 

Kultūrinis, pajūrio ir jūrinis, 
aktyvus, miesto, sveikatinimo ir 
dalykinis turizmas 

Klaipėdos r. sav. Pamario, kaimo ir aktyvus 
turizmas  

Pajūrio ir jūrinis, vandens ir 
aktyvus turizmas 

Kretingos r. sav. Kultūrinis ir aktyvaus poilsio 
turizmas 

Kultūrinis ir aktyvaus poilsio 
turizmas 

Neringos sav. Pajūrio kurortinis, vandens, 
kultūrinis ir gamtinis turizmas  

Pajūrio kurortinis, aktyvus, 
gamtinis ir sveikatingumo 
turizmas 

Palangos m. sav. Pajūrio kurortinis, aktyvus ir 
kultūrinis turizmas  

Pajūrio kurortinis, 
sveikatingumo ir dalykinis 
turizmas 

Skuodo r. sav. Kultūrinis turizmas  Kultūrinis ir gamtinis turizmas 

Šilutės r. sav. Vandens ir kaimo turizmas  Kultūrinis, gamtinis ir vandens 
turizmas 
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Priedas Nr. 3 

Vokietijos Meklenburgo–Pomeranijos regiono prekės ženklas 

 
Švedijos Laplandijos regiono prekės ženklas 

 

 
 

Vakarų Švedijos regiono ir regiono DMO prekės ženklas  

 

   
 

 

  

https://www.swedishlapland.com/
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