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ĮVADAS 
 

Kurtuvėnų regioninis parkas (toliau – KRP) plyti vakarinėje Lietuvos dalyje esančios 

Žemaičių aukštumos pakraštyje, Ventos ir Dubysos upių takoskyroje, apimdamas visą 

Dubysos slėnį nuo ištakų iki santakos su Šventupiu. Parkas, vienas iš 30 Lietuvoje, 

įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. LR Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 

nutarimu, siekiant išsaugoti Kurtuvėnų ežeringo, miškingo kalvyno kraštovaizdį, jo 

gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes (LR AT, 1992).  

Ypatingas vaidmuo, siekiant šio tikslo, tenka turizmui ir rekreacijai. Panaudojimas 

rekreacijai yra vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl visuomenei reikia saugomų 

teritorijų. Be to, turizmas ir rekreacija, sudarydami galimybes pažinti paveldą, prisideda 

prie jo išsaugojimo, kadangi lankydamasis kultūros ir gamtos paveldo vertybėmis 

turtingose vietovėse asmuo ima labiau vertinti tiek paveldą, tiek už jo apsaugą 

atsakingą instituciją, kuri sudaro galimybę apsilankyti tokioje vietovėje (Eagles, 2007, 

p.6). Ne mažiau aktuali ir turizmo ekonominė bei socialinė nauda saugomų teritorijų 

gyventojams – turizmas suteikia naujas galimybes įmonių plėtrai ir darbo vietų kūrimui; 

skatina investicijas ir paslaugų gyventojams plėtrą dažnai gana atokiose 

bendruomenėse, didina vietos gyventojų pasididžiavimą.  

Kita vertus, netinkamai planuojama ir vykdoma turizmo veikla gali daryti žalą gamtai ir 

kultūros paveldui, bloginti gyvenamosios aplinkos kokybę, skatinti tradicinės kultūros 

nykimą, didinti socialinį neteisingumą, o galiausiai nedarnus turizmas gali susinaikinti 

pats save, sunaikindamas išteklius, kuriais jis remiasi (UNEP, WTO, 2005, p.9-10). 

Pagal Pasaulio turizmo organizacijos apibrėžimą (WTO, 2004) darnus turizmas turi: 

 optimaliai naudoti aplinkos išteklius, kurie sudaro turizmo plėtros pagrindą, 

išlaikant būtinus ekologinius procesus ir padedant išsaugoti gamtos paveldą ir 

biologinę įvairovę; 

 gerbti turistus priimančių bendruomenių socio-kultūrinį autentiškumą, išsaugoti jų 

nekilnojamąjį ir gyvąjį kultūros paveldą bei tradicines vertybes, ir prisidėti prie 

tarpkultūrinio supratimo ir tolerancijos; 
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 palaikyti gyvybingas ir ilgalaikes ekonomines veiklas, duodančias socialinę ir 

ekonominę naudą visoms dalyvaujančioms interesų grupėms, įskaitant stabilias 

darbo vietas, galimybes gauti pajamas ir socialines paslaugas turistus 

priimančioms bendruomenėms. Nauda turi būti paskirstyta teisingai ir taip, kad ji 

prisidėtų prie skurdo mažinimo. 

Keiptauno Atsakingo turizmo deklaracijoje (Cape Town Declaration, 2002) planavimą 

vykdančios institucijos, turizmo verslas, turistai ir vietos bendruomenės skatinami imtis 

atsakomybės už tai, kad būtų pasiektas darnus turizmas, ir kad būtų sukurtos geresnės 

vietovės žmonėms gyventi ir žmonėms jose lankytis. 

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija (toliau – KRPD) ėmėsi tokios atsakomybės 

inicijuodama Kurtuvėnų regioninio parko darnaus turizmo plėtros strategijos ir veiksmų 

plano 2012-2016 m. parengimą. Tai pirmasis tokio pobūdžio šios saugomos teritorijos 

dokumentas. Jo tikslas – suformuluoti strategiją ir suplanuoti veiksmus kaip pasiekti 

darnesnio turizmo šioje saugomoje teritorijoje, remiantis kruopščia esamos situacijos 

analize. Taigi, dokumentas sudarytas iš trijų dalių – esamos padėties vertinimo, 

strategijos ir veiksmų plano (Strategijos įgyvendinimas ir stebėsena). KRP darnaus 

turizmo strategija rengiama pagal Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose 

chartijos (EUROPARC, 2007) reikalavimus bei jų įgyvendinimo žinyną (EUROPARC, 

2008). 

Strategija apima visą KRP teritoriją, sutampančią su parko ribomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1519 (Žin., 

2009, Nr. 141-6211), - viso 17.266 ha, iš kurių 80,4 % užima miškai. Strategijoje taip pat 

numatyti ryšiai su artimiausioje kaimynystėje esančiais ketvirtu didžiausiu šalies miestu 

Šiauliais ir kitomis tarptautinės ir nacionalinės reikšmės traukos vietovėmis, visų pirma – 

Kryžių kalnu, Kelme ir Tytuvėnais. 

Darnaus turizmo plėtrai reikalingas visų suinteresuotų grupių informuotumas ir 

dalyvavimas bei stipri politinė lyderystė. Todėl šios strategijos sėkmė priklauso nuo visų 

suinteresuotų grupių dalyvavimo ir bendradarbiavimo. Rengiant šį dokumentą buvo 

surengti du suinteresuotų grupių seminarai, kurių dalyviai turėtų sudaryti nuolatos 

veikiančio forumo branduolį. Taigi, šis dokumentas skiriamas ne tik Kurtuvėnų 
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regioninio parko direkcijai, bet ir visoms darnaus turizmo plėtra teritorijoje 

suinteresuotoms grupėms. 

Kurtuvėnų regioninio parko darnaus turizmo plėtros strategiją ir veiksmų planą parengė 

VšĮ „KULTUR“ (www.kultur.lt, vadovas – Martynas Užpelkis, martynas@kultur.lt).  

 

 

 

http://www.kultur.lt/
mailto:martynas@kultur.lt
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1. ESAMOS PADĖTIES VERTINIMAS 
 

Šioje dalyje pateikiamas išsamus KRP paveldo aprašymas, analizuojama ekonominė ir 

socialinė aplinka, apžvelgiami vietinės aplinkos gerinimo bei paslaugų vietos 

gyventojams išlaikymo poreikiai, įvertinamas turizmas ir lankytojų srautai teritorijoje, 

aptariami švietimo ir suvokimo didinimo tikslai ir paslaugos, identifikuojami strategijos 

įgyvendinimui prieinami ištekliai. Šios dalies pabaigoje pateikiama SSGG analizė. 

 

1.1. Paveldas ir aplinkos apsauga 

 

1.1.1. Vietos paveldo aprašymas 

 

Aplinka ir gamtos paveldas 

 

KRP parkas yra šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje (Rytų Žemaitijoje), Ventos ir 

Dubysos aukštupių takoskyroje. Svarbiausi KRP gamtinės aplinkos bruožai ir vertybės 

(VSTT, 2008): 

 labai išraiškingas, įvairus reljefas; kraštovaizdis, suformuotas paskutinio 

ledynmečio – stačiašlaitės kalvos, žemyninės kopos, ozai, daubos, raguvos, 

kanjoniniai kloniai, smegduobės, Dubysos slėnis; 

 didelis miškingumas: miškai užima apie 80 proc. parko teritorijos (trečias pagal 

miškingumą regioninis parkas Lietuvoje); 

 didelė augalijos rūšinė įvairovė: aptinkama daugiau kaip 1000 augalų rūšių, iš jų 

46 – įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą; 

 didelė gyvūnijos rūšinė įvairovė: aptinkama virs 1700 rusiu gyvūnų, tame tarpe – 

apie 50 žinduolių rūšių (iš jų 11 – įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą), apie 170 

paukščių rūšių (beveik pusė Lietuvos ornitofaunos; iš jų 36 – įrašytos į Lietuvos 

raudonąją knygą); 
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 Lietuvos mastu unikalūs gamtiniai objektai: Svilės šaltiniai, didžiausi Lietuvoje; 

Ventos-Dubysos perkasas, ypatingos hidrografinės reikšmės gamtinė-kultūrinė 

vertybė; Barsukyno duburys, vienintelis toks Lietuvoje iš visų pusių juosiamas 

kalvagūbrių ozo. 

Įvertinant dabartinį ir potencialų gamtos vertybių panaudojimą turizmui, reikšmingiausi 

KRP yra šie objektai: Svilės šaltiniai, Barsukyno ir Targių ozai, Pustlaukio duobė ir 

Bubių tuopos, Girnikų kalnas (priedas 1). 

 

Nekilnojamasis kultūros paveldas 

 

KRP teritorijoje saugoma apie 50 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų – piliakalnių,  

sakralinių pastatų, dvarų sodybų, technikos įrenginių, laidojimo bei atmintinų įvykių 

vietų. Šiuo metu turizmo požiūriu reikšmingiausi kultūros paveldo objektai yra Kurtuvėnų 

ir Bubių dvaro sodybos, Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, Kurtuvėnų ir Bubių 

piliakalniai ir Girnikų kalnas (priedas 2). Ateityje planuojama geriau turizmo reikmėms 

pritaikyti buvusią Šilo Pavėžupio dvaro sodybą (Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado 

Putvinskio memorialas), buvusius Mirskiškės ir Dengtilčio vandens malūnus bei atskiras 

Ventos-Dubysos perkaso atkarpas (LR AM, 2010). 

Nuo KRPD įsteigimo atkuriama ir pritaikoma lankymui buvusi Kurtuvėnų dvaro sodyba. 

Ši veikla ypatingai suaktyvėjo po 2004 m., atsiradus galimybėms panaudoti tam ES 

paramos lėšas: 

 2004-2005 m. parengtas Kurtuvėnų dvaro sodybos atkūrimo techninis projektas 

ir galimybių studija.  

 2006-2008 m. atlikti istoriniai ir archeologiniai tyrimai, atkurtas dvaro sodybos 

reprezentacinės dalies XIX a. vaizdas (rūmų baliustrada, apvažiuojamasis ratas, 

kroketo aikštelė, parko takai, želdiniai, tvenkiniai, tvoros); dvaro sode įrengtas 

kempingas, atkurtame sodininko namelyje įrengta virtuvė, dušai, tualetai; 

atstatytas ir lankytojų centrui bei švietėjiškai ir kultūrinei veiklai pritaikytas 

medinis svirnas (seniausias ir didžiausias medinis svirnas Lietuvoje). 

http://www.kurtuva.lt/kal_straipsnis.php?id=230
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 2009-2011 m. atstatoma ir maniežui pritaikoma arklidžių pastato dalis. 

 

Nematerialusis paveldas 

 

Kurtuvėnų regioniniame parke išlikusios senos religinių ir kalendorinių švenčių tradicijos 

– šv. Jokūbo atlaidai (liepos 25 d.), Šv. Mergelės Marijos – belaisvių globėjos / 

vaduotojos (“Nevalninkų“) atlaidai (rugsėjo paskutinį savaitgalį), Užgavėnės1. 

Etninės kultūros pagrindu kuriamos naujos tradicijos – Rasų, Jorės šventės, Kalėdinis 

„blukio“ tempimas, Ugnies sąšauka Baltų vienybės dieną, klojimo (svirno) teatrų 

festivalis. Liaudies muzikos tradicijas ir papročius atgaivina bei propaguoja Kurtuvėnų 

etnografinis ansamblis „Kurtuove“. Jautmalkės gamtos centre vedamos etnokultūrinės 

programos gamtos pažinimui. 

Kitos reikšmingos krašto nematerialiojo paveldo vertybės: 

 kulinarinis paveldas, pvz. karpių auginimas tvenkiniuose ir jų paruošimas maistui, 

aluje marinuotas Kurtuvėnų dvaro kumpis ir kt. (L.rytas.lt, 2009; KRPD, be 

datos); 

 tradicinis ūkininkavimas, pvz. miškininkystė (Koskienė, 2010), tvenkinių 

žuvininkystė, žirgininkystė (Januševičius, 2009), bitininkystė; 

 amatai (medžio drožyba, medžio architektūros restauravimas, kryždirbystė, 

akmens skulptūros, vilnos verpimas, mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas, audimas, 

keramika) 

 

                                                 
1
 Lietuvos liaudies kultūros centras pripažino Kurtuvėnų Užgavėnes viena gyvybingiausių tradicinių 

bendruomenės švenčių Lietuvoje (KRPD, 2008). 
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Paveldo apsaugos poreikiai 

 

Kurtuvėnų regioninio parko apsauga ir tvarkymas bei veiklos reglamentavimas siejamas 

su teritorijos funkcinio prioriteto (LR AM, 2002) ir kraštovaizdžio tvarkymo (LR AM, 

2010) zonomis. Beveik pusę KRP teritorijos užima konservacinio prioriteto zonos. Kita 

vertus, jas sudaro išimtinai tik gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai, tuo tarpu rezervatų, 

kuriuose turizmo ir rekreacijos veikla būtų draudžiama, parke nėra. 

Pagrindiniai paveldo apsaugos iššūkiai Kurtuvėnų regioniniame parke (KRPD, 2010a; 

KRPD, 2010b; KRPD, 2011): 

 tradicinio ūkininkavimo nykimas ir to sąlygojama kraštovaizdžio kaita, pvz. dėl 

ženkliai sumažėjusio ganymo ir šienavimo atviri plotai savaime užauga 

sumedėjusia augalija); 

 tradicinės architektūros nykimas: statant naujus statinius arba rekonstruojant 

esamus, nesilaikoma regiono architektūros tradicijų; 

 nekilnojamojo kultūros paveldo būklės blogėjimas dėl nuolatinės priežiūros 

nebuvimo ir savalaikio konservavimo bei remonto darbų nevykdymo; 

 nereguliuojamų lankytojų srautų daroma žala (detaliau žr. toliau). 

 

Valstybiniuose parkuose skatinama veikla, puoselėjanti, išryškinanti ir propaguojanti 

saugomus kraštovaizdžio kompleksus ar objektus (vertybes) bei atkurianti tradicinius 

gamtinės ar kultūrinės aplinkos elementus (LRS, 2001, 13 str.). Turizmas ir rekreacija iš 

principo neprieštarauja paveldo apsaugos poreikiams, ir netgi prisideda prie jų 

tenkinimo – KRP apsaugos reglamente (LR AM, 2002) greta kitų skatintinų veiklų, 

prisidedančių prie regioninio parko vertybių apsaugos, nurodytos šios: 

 gamtos ir kultūros paveldo objektų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

apsaugos propagavimas, siekiant suinteresuoti objektų savininkus, valdytojus ir 

naudotojus vertybių apsauga, pritraukti Kurtuvėnų regioninio parko lankytojus, 

sukuriant galimybę gauti papildomų pajamų; 
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 pažintinio turizmo organizavimas, prioritetą teikiant dviračių, pėsčiųjų ir žirginiam 

turizmui, žiemos sezono metu pažintinius takus bei jų įrangą panaudojant slidžių 

turizmui, kaimo turizmui; 

 poilsiaviečių įrengimas rekreacinėse zonose, kitose teritorijų planavimo 

dokumentuose (planavimo schemose, specialiuosiuose planuose) nustatytose 

vietose; 

 rekreacinės infrastruktūros kūrimas, mokomųjų ir pažintinių takų projektavimas ir 

įrengimas; 

 skansenų (muziejų po atviru dangumi) įrengimas; 

 etnokultūros, tradicinės kaimo gyvensenos puoselėjimas, kaimo turizmo, 

rekreacinio verslo plėtra nustatytose vietose, patalpų Kurtuvėnų regioninio parko 

lankytojams apgyvendinti nuoma; 

 turizmo mažais pramoginiais laivais organizavimas; 

 tradicinių amatų ir verslų puoselėjimas. 

 

Kita vertus, praktikoje KRP pasitaiko konfliktų tarp rekreacinių ir paveldo bei 

kraštovaizdžio apsaugos poreikių (KRPD, 2010a; KRPD, 2010b; KRPD, 2011): 

 dėl lankytojų laipiojimo blogėja Dubysos atodangų būklė,  

 automobiliais ir motociklais išvažinėjamos pievos ir jų vertinga augalija, miško 

paklotė, takai; keturračiais motociklais ardomi kalvų šlaitai, dėl ko paspartėja ir 

klimato veiksnių (pvz. lietaus) sąlygojama erozija, trikdoma gyvūnija (ypatingai 

kenkia paukščių perėjimo metu); 

 neleistinose vietose kūrenant laužus sunaikinama augalija, keliamas gaisro 

pavojus;  

 prie lankomų objektų pastebimas didesnis šiukšlinimas; 

 laužomi paveldo edukacijai skirti informaciniai stendai ir kita lauko įranga. 
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Paveldo panaudojimas turizmui 

 

Kurtuvėnų regioninio parko gamtinė aplinka ir kultūros paveldas sudaro sąlygas plėtoti 

įvairias turizmo ir rekreacijos veiklas. Išraiškingas reljefas ir miškai traukia įvairių 

ištvermės sporto šakų – kalnų dviračių, orientacinio sporto, jojimo – mėgėjus. Augalijos 

ir gyvūnijos įvairovė patraukli gamtos stebėtojams, ypač paukščių stebėtojams, kadangi 

parko teritorijoje esantys tvenkiniai pritraukia perinčius ir praskrendančius vandens 

paukščius. Parke esančios rekreacinės teritorijos, ypatingai prie vandens telkinių, yra 

mėgstamos vietos gyventojų ir šiauliečių vasaros laisvalaikiui. Tvenkiniuose galima 

plėtoti rekreacinę žvejybą. Didžiuliai miškų plotai tinkami uogavimui ir grybavimui. Parko 

kraštovaizdis palankus plačių panoramų apžvalgos vietoms įrengti. Svarbiausios parko 

gamtos ir kultūros vertybės pasiekiamos automobilių, pėsčiųjų, dviračių ir žirgų takais. 

Turizmo ir rekreacijos pasiūla ir atitinkamai lankytojų susitelkimu išsiskiria Kurtuvėnų 

miestelis su dvaro sodyba. Čia teikiama turizmo informacija, priimamos ekskursijos, 

prasideda ir baigiasi pažintiniai takai po parką, teikiamos turistų apgyvendinimo 

(kempingo) ir maitinimo paslaugos, vyksta tradiciniai kultūros ir sporto renginiai, veikia 

jojimo centras. 

Parko turistinis potencialas ir lankytojų priėmimo pajėgumai nėra įvertinti specialiais 

tyrimais, tačiau bendra paveldo vertybių apžvalga ir lankomumo duomenų analizė 

leidžia teigti, kad KRP paveldo panaudojimo galimybės toli gražu nėra pilnai 

išnaudojamos (žr. dalyje – Turizmo analizė). Svarbiausios to priežastys: 

 neefektyvus paveldo vertybių pristatymas ir komunikavimas, 

 nepakankama turizmo paslaugų įvairovė ir kokybė, 

 nepakankamai susiformavusios vietinio turizmo tradicijos ir atitinkamai ribota 

gamtinio turizmo bei paveldo turizmo rinka Lietuvoje. 
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Parko įvaizdis 

 

vietos gyventojai ir lankytojai vertina KRP įvaizdį ir puoselėjamas vertybes nėra 

profesionaliai analizuota. Todėl galima remtis tik analogiškais tyrimais, atliktais visos 

šalies mastu ar atskirose valstybės saugomose teritorijose. 

VšĮ „Gamtos paveldo fondo“ užsakymu 2009 m. buvo atliktas penkių Lietuvos gamtinių 

rezervatų – Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto, - kaimynystėje 

gyvenančių žmonių nuomonės tyrimas (Sprinter tyrimai, 2009). Žemiau pateikiama 

keletas tyrimo išvadų, aktualių KRP darnaus turizmo strategijos rengimo kontekste: 

 Rezervatų apylinkėse įsikūrę gyventojai iš esmės pripažįsta valstybės saugomų 

teritorijų reikalingumą – 82 proc. apklaustųjų mano, kad rezervatai bei kitos 

valstybės saugomos teritorijos yra labai reikalingos arba greičiau reikalingos. 

Tačiau, lyginant su anksčiau atliktų tyrimų duomenimis, pastebimas kiek 

nuosaikesnis požiūris į rezervatų reikšmę – 2004 m. taip manantys respondentai 

sudarė 89 proc., o 2006 m. – 88 proc.). 

 Santykis su rezervatu yra gana neutralus: didesnė dalis (62 proc.) tyrimo dalyvių 

teigė, kad šalia esantis rezervatas jų gyvenimo neįtakoja. Lyginant su seniau 

atliktomis apklausomis, pastebima, kad sumažėjo respondentų, manančių, jog 

šalia esantis rezervatas yra vienas iš jų gyvenamosios vietos privalumų (2004 m. 

– 35 proc., 2006 m. – 28 proc., 2009 m. – 24 proc.) ir šiek tiek padaugėjo 

manančių, kad rezervatas apsunkina gyvenimą (2006 m. – 10 proc., 2009 m. – 

12 proc.).  

 Daugiau nei pusė (55 proc.) apklaustų rezervatų apylinkių gyventojų teigė, kad 

neprisideda arba greičiau neprisideda prie gamtos išsaugojimo rezervate. Iš jų 62 

proc. nežino, kaip galėtų prisidėti, 15 proc. – nemato tame prasmės. Kita vertus, 

net 88 proc. tyrimo dalyvių buvo nusiteikę prisidėti prie gamtos apsaugos 

ekologiškai tvarkydamiesi savo ūkyje; 49 proc. – dirbdami apmokamus darbus 

rezervate (šienavimas, ganymas, kirtimas ir kt.), 42 proc. – dalyvaudami 

neapmokamose talkose. 
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 81 proc. apklaustųjų palankiai vertina objektų, kurie pritrauktų į rezervatą daugiau 

turistų, įrengimą. 

 

LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento specialistai, 

remdamiesi Lietuvos saugomų teritorijų darbuotojų apklausa (LR AM, 2010b), daro 

išvadą, kad visuomenės lūkesčiai, susiję su saugomomis teritorijomis, priklauso nuo to 

ar žmogus nori tik lankytis ir naudotis saugomų teritorijų teikiamomis paslaugomis ar jis 

turi tokiose teritorijose tam tikrų ekonominių interesų. Pirmajai grupei dažniausiai 

svarbu, kad būtų sudarytos galimybės ir tinkamos sąlygos lankytis saugomose 

teritorijose (pvz., kad nebūtų užtvertos paežerės). Jie labiau yra linkę naudotis 

rekreaciniais ištekliais, dalyvauti tradiciniuose renginiuose, aplinkosauginio švietimo 

veiklose, poilsiauti gamtoje (dažniausiai nemokamai). Tuo tarpu antrosios grupės 

atstovai dažniau išsako neigiamą nuomonę apie saugomas teritorijas. Panašūs požiūrių 

skirtumai buvo pastebimi ir KRP suinteresuotų grupių seminaro, vykusio 2011 m. 

gegužės 12 d., metu. 

Siekiant gerinti KRP įvaizdį nuolatinių gyventojų ir ypatingai verslininkų tarpe, būtina 

atsižvelgti į Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento specialistų 

rekomendacijas (LR AM, 2010b): 

 daugiau dėmesio skirti darbui su vietos bendruomenėmis, įtraukiant jas ne tik į 

sprendimų dėl saugomų teritorijų tvarkymo priėmimą, bet ir į projektų 

įgyvendinimą; 

 įvairiomis priemonėmis (pvz. mažesniais mokesčiais ar pritraukiant daugiau 

lankytojų) saugomose teritorijose skatinti ekonominę naudą nešančias paveldo 

tradicijas – amatus, kulinarinio paveldo gamybą ir pan. 

 su žiniasklaidos pagalba didinti visuomenės supratimą, kad Lietuvos saugomos 

teritorijos yra vieša vertybė; 

 sudaryti sąlygas verslui įsitraukti į vertybių apsaugos ir puoselėjimo veiklą bei 

viešinti gerus tokio bendradarbiavimo atvejus. 
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Saugomų teritorijų įvaizdį lankytojų tarpe tam tikra prasme atspindi ir tuo pačiu 

reikšmingai įtakoja žiniasklaida. 2009-2010 m. KRP daugiausiai dėmesio vietinėje ir 

nacionalinėje spaudoje sulaukė dėl (KRPD, 2010a; KRPD, 2011): 

1) sporto renginių ir aktyvaus poilsio galimybių parke; 

2) Kurtuvėnų dvaro sodybos ir joje vykdomos kultūrinės bei turizmo veiklos; 

3) parko gamtinių vertybių, jų pažinimo galimybių bei apsaugos problemų; 

4) etninės kultūros tradicijų. 

Toks KRP formuojamas įvaizdis iš esmės atspindi teritorijos savybes, atskleidžia jos 

išskirtinumą ir todėl yra palankus darnaus turizmo vystymuisi. Taigi, toks jis galėtų būti 

plėtojamas ir toliau. Kita vertus, daugiau dėmesio reikėtų skirti visapusiškesniam parko 

teikiamų turizmo galimybių pristatymui. 

 

 

1.2. Ekonominė ir socialinė analizė 

 

1.2.1. Teritorijos ekonominio ir socialinio vystymosi iššūkiai ir tikslai 

 

Kurtuvėnų regioninis parkas yra Šiaulių rajono savivaldybės Bubių seniūnijos bei 

Kelmės rajono savivaldybės Šaukėnų ir Kukečių seniūnijų teritorijose. Parko teritorijoje, 

užimančioje 172,5 km², gyvena vos apie 1200 žmonių, iš kurių apie 300 – Kurtuvėnų 

miestelyje. Gyventojų tankumas parke – 7 žm/1km² (plg. Lietuvos gyventojų tankumas – 

51 žm/km²). Artimiausi didesni miestai (esantys iki 15 km nuo parko ribos): 

 Šiauliai, ketvirtas pagal gyventojų skaičių miestas Lietuvoje, Šiaurės Lietuvos 

regiono centras, universitetinis miestas, – 121 tūkst. gyventojų2; 

 Kuršėnai – 13 tūkst. gyventojų; 

                                                 
2
 Visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis 2011 m. kovo 1 d. Šiaulių mieste gyveno 113,1 

tūkst. gyventojų (SD, 2011c). 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
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 Kelmė, rajono savivaldybės centras, – 10 tūkst. gyventojų. 

Minėtų miestų gyventojai sudaro pastovių parko lankytojų branduolį. Be to, dalis jų 

parko teritorijoje turi savo sodus ar sodybas3. Iš kitos pusės, visi parko teritorijos 

gyventojai yra vienaip ar kitaip susiję su vietovėmis, esančiomis minėtose 

savivaldybėse už parko teritorijos ribų – ten dirba, mokosi arba naudojasi įvairiomis 

paslaugomis. Todėl Kurtuvėnų regioninio parko ekonominę-socialinę aplinkę tikslinga 

apibrėžti plačiau nei parko teritorijos ribos, įtraukiant Šiaulių ir Kelmės rajonų 

savivaldybes bei Šiaulių miestą, t.y. 3593 km² teritoriją su 200 tūkst. gyventojų. 

Šiaulių regiono, Šiaulių ir Kelmės rajonų, bei Šiaulių miesto strateginiuose 

dokumentuose (ŠAVA, 2007; ŠRS, 2003; KRS, 2011; ŠMS, 2006, ŠRVVG, 2008; 

KKPVVG, 2008) konstatuojama, kad didžiausi iššūkiai regiono socialiniam ir 

ekonominiam vystymuisi yra: 

 gyventojų mažėjimas (tiek natūralus, tiek dėl emigracijos) 

 „protų nutekėjimas“ – gabių abiturientų, absolventų, aukštos kvalifikacijos 

specialistų išvykimas į užsienio šalis arba į kitus Lietuvos didžiuosius miestus 

 visuomenės senėjimas 

 probleminių šeimų skaičiaus didėjimas kaimiškose vietovėse 

 prastėjanti gyventojų sveikata (tame tarpe – psichinė), alkoholizmas 

 nedarbas 

 žemas gyventojų ekonominis savarankiškumas, didelė pensijų, kompensacijų ir 

pašalpų gavėjų dalis gyventojų tarpe, o taip pat – to sąlygojama žema motyvacija 

užimti laisvas darbo vietas4 

 žemos pridėtinės vertės ūkio šakų vyravimas 

 dominuoja smulkūs, nekonkurencingi ūkiai 

                                                 
3
 KRP teritorijoje yra 9 sodininkų bendrijos, kurių bendras narių skaičius - apie 800. Palyginimui – 

nuolatinių gyventojų sodybų KRP teritorijoje yra tik 350. 
4
 Socialių pašalpų gavėjų skaičius  Šiaulių rajone išaugo nuo 659 (2008 m.) iki 2992 (2010 m.), o Kelmės 

rajone – nuo 1006 (2006 m.) iki 3672 (2010 m.) (SD, 2011a). 
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 mažai išvystytas smulkusis verslas ir alternatyvūs žemės ūkiui verslai 

 maža kaimiškų vietovių gyventojų perkamoji galia 

 žemas darbo našumas 

 žemas investicijų lygis 

 

Kelmės rajono savivaldybei suteiktas probleminės teritorijos statusas (LRV, 2007), kuris 

viena vertus atspindi didesnio masto nei vidutiniškai šalyje neigiamas teritorijos raidos 

tendencijas – didelį nedarbą ir socialinių pašalpų gavėjų skaičių, tačiau kita vertus 

atveria didesnes galimybes gauti finansinę paramą iš valstybės biudžeto ir ES 

struktūrinių fondų. 

Taigi, svarbiausi regiono ekonominio ir socialinio vystymosi tikslai yra: 

1) Kurti verslui ir investicijoms patrauklią aplinką, tame tarpe plėtojant turizmą ir 

skatinant ekologišką ūkininkavimą; 

2) Ugdyti apsišvietusią, pažangią, sveiką bendruomenę, skatinti pilietinės 

visuomenės plėtrą ir didinti socialinę integraciją. 

 

Kurtuvėnų regioninis parkas prisideda prie šių tikslų skatindamas turizmą, tausojantį 

ūkininkavimą, kaimo bendruomenių įtraukimą ir aktyvumo didinimą bei sudarydamas 

sąlygas sveikai gyvensenai, laisvalaikiui, saviraiškai ir ugdymui. Šių tikslų siekimas 

neprieštarauja parko gamtos ir kultūros paveldo tikslų siekimui, o atvirkščiai – yra 

grindžiamas parko vertybių išsaugojimu bei iš to kylančiomis galimybėmis. 
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1.2.2. Ekonominės veiklos ir jų skatinimas turizmo pagalba 

 

Pagrindinės ekonominės veiklos KRP teritorijoje 

 

Pagrindinės ekonominės veiklos rūšys KRP teritorijoje yra šios: 

 Miškų ūkis (VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“, VĮ „Šiaulių miškų urėdija“, privačių miškų 

savininkai) 

 Tvenkininė žuvininkystė (pvz. UAB „Šventjonis“) 

 Turizmo paslaugos (apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą žr. 1-7 lentelėje) 

 Amatai 

 Prekyba ir maitinimas (pvz. Šiaulių kooperacijos parduotuvė Kurtuvėnuose, 

Z.Kalnikienės įmonės kavinė „Kryžekelė“ Kurtuvėnuose) 

 Kasyba (žvyro karjeras) (UAB "Laikesta") 

 Žemės ūkis 

 Ateityje gali plėtotis miško gėrybių rinkimas ir biokuro gamyba 

 

Ekonominių veiklų neigiamas poveikis aplinkai 

 

Didžiausias neigiamas ekonominės veiklos poveikis parko paveldui yra susijęs su 

transportu – sunkiasvorė autotechnika išvažinėja miško keliukus, žvyrą iš karjerų 

transportuojantys savivarčiai kelia triukšmą ir dulkes bei blogina žvyrkelių kokybę. 

Neigiamą poveikį aplinkai daro ir tvenkinių ūkis – nuleidžiant tvenkinių vandenį dumblas 

nusėda žemiau esančiuose vandens telkiniuose ir taip keičia hidrografinį tinklą. 

Visos kitos ekonominės veiklos rūšys nedaro didesnės žalos paveldui ir gyvenamajai 

aplinkai, todėl galėtų būti skatinamos plėtojant turizmą. 
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Ekonominių veiklų skatinimas turizmo pagalba 

 

Išaugę turistų srautai tiesiogiai įtakos turizmo paslaugų, visų pirma – apgyvendinimo, 

teikėjų ir vietos prekybos ir maitinimo įstaigų pajamų padidėjimą. Amatus paskatintų 

organizuoti turistų vizitai pas meistrus ir prekyba jų dirbiniais renginių metu bei vietos 

parduotuvėse. Vietos prekybos bei maitinimo įmonės galėtų taip pat prekiauti ir 

tvenkiniuose užauginta žuvimi bei žuvies patiekalais. Miškų ūkis bei tvenkinių 

žuvininkystės ūkis galėtų generuoti alternatyvias pajamas iš turizmo derinant įprastus 

ūkio procesus su lankytojų patirtimi. Pavyzdžiui, lankytojams galėtų būti sudaryta 

galimybė patiems pasigauti ir išsirūkyti žuvį arba tvenkinių vandens nuleidimo proga 

galėtų būti organizuojamos programos, kurių metu lankytojai viena vertus galėtų 

pamatyti šį nekasdienį reginį, kita vertus – paragauti ir/arba įsigyti žuvies. Panašiu 

principu galėtų būti kuriami pasiūlymai lankytojas ir miško bei kraštovaizdžio priežiūros 

darbų pagrindu, ypatingai atgaivinant kraštui būdingas technikas, pvz. žemės dirbimas 

kalvų šlaituose terasomis, miško sėjimas (Koskienė, 2010), pievų šienavimas ir pan. 

Toks įprastų vietinių ekonominės veiklos rūšių produktų pateikimas turizmo rinkai ne tik 

padidintų įprastos veiklos apimtis bei darbo paklausą, bet ir sukurtų poreikį naujoms 

darbo rūšims, susijusioms su lankytojų priėmimu ir paveldo interpretavimu – reikėtų 

daugiau gidų, laisvalaikio renginių organizatorių, vietos paveldo pristatytojų ir pan. Tai 

leistų išsamiau atskleisti vietos paveldą ir paskatintų jo išsaugojimą tiek tiesiogiai – per 

kraštotvarkos priemones, tiek netiesiogiai – per išaugusį lankytojų sąmoningumą. 

 

1.2.3. Vystytini bendradarbiavimo ryšiai 

 

KRP direkcija bendradarbiauja su plačiu ratu asmenų bei organizacijų, tiesiogiai 

dalyvaujančių turizmo veikloje, suinteresuotų aplinkos ir paveldo išsaugojimu parko 

teritorijoje bei bendra regiono socialine ir ekonomine plėtra ar galinčių prisidėti prie 

geresnio turizmo organizavimo parko teritorijoje (lentelė 1-1). Darnaus turizmo strategiją 

galima įgyvendinti tik toliau palaikant ir dar labiau stiprinant tokius partnerystės ryšius. 

Todėl viena iš svarbiausių KRP darnaus turizmo plėtros strategijos įgyvendinimo krypčių 
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yra bendradarbiavimo didinimas, visų pirma įkuriant forumą ir koordinuojant jo veiklą 

(paveikslas 1-1). 

 
Lentelė 1-1  KRP bendradarbiavimo ryšiai 
 

Suinteresuotas asmuo / organizacija Tiesiogiai 
dalyvauja 
turizmo 
veikloje 

Suinteresuoti 
aplinkos 

išsaugojimu parko 
teritorijoje bei 

bendra regiono 
socialine ir 

ekonomine plėtra 

Gali prisidėti 
prie geresnio 

turizmo 
organizavimo 

parko 
teritorijoje 

Vietos bendruomenės      

Bubių bendruomenė    

Kurtuvėnų bendruomenė    

Bazilionų bendruomenė    

Šaukėnų bendruomenė    

Šiaulių rajono VVG    

Kelmės krašto partnerystės VVG    

Kurtuvėnų parapija    

Bazilionų parapija    

Šaukėnų parapija    

Vietos valdžios institucijos - savivaldybės      

Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir administracija    

Kelmės rajono savivaldybės taryba ir administracija     

Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir administracija    

Vietos valdžios institucijos - seniūnijos      

Bubių seniūnija    

Šaukėnų seniūnija    

Kukečių seniūnija    

Kultūros įstaigos      

Šiaulių rajono kultūros centras ir jo Bazilionų filialas    

Šaukėnų kultūros centras    

Šiaulių filharmonija    

Šiaulių „Aušros“ muziejus    

Kelmės krašto muziejus    

Bendrojo lavinimo įstaigos     

Kurtuvėnų pradinė mokykla     

Bubių pagrindinė mokykla    

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla    

Bazilionų vidurinė mokykla    

Aukštojo mokslo įstaigos     

Šiaulių universitetas    

Šiaulių kolegija    

Turizmo informacijos ir piligrimų centrai       

VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centras    

Šiaulių rajono TVIC    

Kelmės TVIC    

VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“    

Turizmo verslas       

Kaimo turizmo sodyba "Ąžuolų slėnis"    

Kaimo turizmo sodyba ,,Miego klinika"    
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Paširvės kaimo turizmo sodyba    
Jonas Jankevičius kaimo turizmo sodyba    

Zitos Poškevičienės kaimo turizmo sodyba    

Nijolės Kasčiuškienės kaimo turizmo sodyba    

Gitanos sodyba    

Grachauskų kaimo turizmo sodyba    

Abromavičių kaimo turizmo sodyba    

UAB ,,AVERITA" (,,Grafo Zubovo viešbutis")    

Vėžežerio poilsiavietė    

AB „Elga“ poilsiavietė    

Šiaulių universiteto poilsiavietė    

Kavinė „Kryžkelė“    

UAB „Šventjonis“    

Miškų ūkis      

VĮ „Šiaulių miškų urėdija“    

VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“    

Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės      

Kitos verslo įmonės     

Pomėgių klubai / NVO      

Kurtuvėnų medžiotojų būrelis    

Gilvyčių medžiotojų būrelis    

Lygumų-Vainagių medžiotojų būrelis    

Orientacininkų klubas ,,Sakas"    

Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas 
„Aukuras“ 

   

Žirginio sporto asociacija    

Žemaitukų asociacija    

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, Kelmės skyrius    

Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija    

Sporto klubas „S-Sportas“    

Nacionalinės valdžios institucijos ir jų regioniniai 
padaliniai 

     

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas    

Kultūros paveldo departamentas ir jo Šiaulių 
teritorinis padalinys 

   

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba    

Valstybinis turizmo departamentas    
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Paveikslas 1-1 KRP darnaus turizmo plėtros suinteresuotų grupių forumas 

 

Vietos 
bendruomenės 

Vietos 
ekonomikos 

subjektai 

Švietimo ir 
mokslo įstaigos 

Transporto 
organizacijos 

Aplinkos 
apsaugos 

institucijos ir 
NVO 

Kultūros 
sektoriaus 

organizacijos 

Sporto ir 
laisvalaikio 

organizacijos 

Apgyvendinimo 
ir maitinimo 

įstaigos 

Turizmo 
informacijos ir 

rinkodaros 
organizacijos 

Vietos valdžia 

KRP darnaus 
turizmo forumas 
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1.3. Svarstomų problemų analizė vietinės aplinkos gerinimo ir 

paslaugų išlaikymo požiūriu 

 

1.3.1. Su vietos žmonių gyvenimo kokybe susiję tikslai 

 

Remiantis gyventojų apklausomis, kurios buvo atliekamos rengiant Šiaulių rajono vietos 

plėtros strategiją (ŠRVVG, 2008) ir Kelmės krašto vietos plėtros 2008-2014 metų 

strategiją (KKPVVG, 2008), galima teigti, kad didžiausią įtaką gyvenimo kokybei turi: 

1) Gyventojų pajamos ir materialinė padėtis 

2) Buitinės sąlygos ir gyvenamoji aplinka, tame tarpe inžinerinė gyvenviečių 

infrastruktūra – gatvių apšvietimas, vandentiekis ir šulinių vandens kokybė, 

kanalizacija 

3) Švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumas ir kokybė 

4) Kelių dangos kokybė ir susisiekimo paslaugos 

5) Bendruomeninis ir kultūrinis gyvenimas, jaunimo užimtumas 

 

Ypatingai aštrios kaimiškų vietovių problemos yra mažėjantis vaikų skaičius mokyklose 

ir su tuo susijęs mokyklų tinklo retinimas; asocialių šeimų skaičiaus didėjimas; 

alkoholizmas; jaunimo išvykimas į miestus dėl darbo ir laisvalaikio galimybių trūkumo; 

nusikalstamumas, ypač prieš senyvo amžiaus vienišus vienkiemių gyventojus; bloga 

gatvių ir kelių būklė; retai važiuojantys maršrutiniai autobusai; bloga šulinių vandens 

kokybė. 

Taigi, bendriausi su vietos žmonių gyvenimo kokybe susiję tikslai yra: 

1) Kaimo gyventojų ekonominio ir socialinio aktyvumo didinimas 

2) Socialinės, gamybinės ir fizinės kaimo infrastruktūros plėtra 

3) Paslaugų gyventojams prieinamumo ir kokybės gerinimas 
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1.3.2. Gyvenimo kokybė ir turizmas  

 

Nuolatinių gyventojų požiūris į turizmą ir gyventojų įtraukimo į turizmą galimybės 

 

Šiaulių ir Kelmės rajonų gyventojų požiūris į turizmą priklauso nuo jų socialinio ir 

ekonominio aktyvumo. Kaimo bendruomenių organizacijų atstovai ir seniūnai, t.y. labiau 

informuota ir aktyvesnė gyventojų dalis, teigiamai vertina turizmo plėtros perspektyvas – 

mano, kad kraštas yra turtingas turizmo ištekliais ir todėl gali būti patrauklus 

lankytojams (ŠRVVG, 2008). Tuo tarpu kiti krašto gyventojai šiuo klausimu yra gerokai 

mažiau optimistiški. Šiaulių rajone už kaimo turizmo skatinimą, kaip vieną iš 

bendruomenių veiklos prioritetų, 2005 m. atliktos apklausos metu pasisakė tik 23 proc. 

apklaustų rajono gyventojų (žemiausias prioriteto laipsnis) (ŠRVVG, 2008), o iš 70 tais 

pačiais metais apklaustų Kelmės rajono jaunuolių, besimokančių Kelmės profesinio 

rengimo centro Tytuvėnų skyriuje, tik 4 nurodė, kad norėtų su tėvais užsiimti kaimo 

turizmu. Daug didesnė apklaustųjų dalis svajojo tiesiog gauti gerai apmokamą darbą (15 

respondentų) ar išvykti dirbti ir tobulintis į ES ūkininkų ūkius (27 respondentai) 

(KKPVVG, 2008). 

Konsultacijų su vietos gyventojais metu, buvo išsakytas svarbus vietos gyventojų 

santykio su turizmu aspektas – iš kaimo turizmo sodybų sklindantis triukšmas, dėl kurio 

neretai kyla konfliktai tarp kaimo turizmu užsiimančių ir tuo neužsiimančių kaimynų. 

Pastebėta, kad tokių konfliktų mažėja kai kaimo turizmu pradeda verstis iki tol anksčiau 

tuo neužsiimdavę sodybų šeimininkai. 

Taigi, nuolatinių gyventojų požiūris į turizmą priklauso nuo apčiuopiamos asmeniškai 

patiriamos naudos. Todėl reikia įtraukti į turizmą kuo daugiau nuolatinių gyventojų, o 

kad tą pasiekti būtina visų pirma didinti jų informuotumą, skatinti iniciatyvą „iš apačios“, 

ugdyti kūrybiškumą ir drąsą rizikuoti bei vystyti tarpusavio bendradarbiavimą – 

kooperaciją. Tuo tikslu reikėtų aktyviai bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, 

Šiaulių rajono vietos veiklos grupe bei Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe. 
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Nuolatinių gyventojų lūkesčiai paslaugų ir laisvalaikio pramogų atžvilgiu 

 

Kaip minėta aukščiau, KRP yra neatsiejamas nuo gyvenamųjų vietovių, esančių už 

parko ribų, tame tarpe Šiaulių, Kelmės ir Kuršėnų miestų. Pastarųjų miestų ir jų 

apylinkių gyventojai, ypatingai tie, kurie parko teritorijoje turi savo sodus ar sodybas, yra 

tarpinė grupė tarp nuolatinių parko gyventojų ir turistų (juos galima vadinti nuolatiniais 

lankytojais). Ši grupė savo skaičiumi yra gerokai didesnė už nuolatinių gyventojų 

skaičių, o jų bendras apsilankymų parke skaičius kelis kartus didesnis už lankytojų ir 

turistų, atvykstančių iš kitų Lietuvos vietovių ar užsienio šalių, apsilankymų skaičių. 

Todėl paslaugų ir laisvalaikio pramogų požiūriu tikslinga įvertinti tiek nuolatinių parko 

teritorijos gyventojų, tiek ir nuolatinių lankytojų, lūkesčius. 

Nemaža dalis (beveik 64 proc.) 2005 m. Šiaulių rajone atliktos anketinės gyventojų 

apklausos respondentų nurodė, kad jų rajone trūksta kirpyklų, siuvyklų, skalbyklų ir 

kitokių buitinio aptarnavimo paslaugų. Beveik pusė apklaustųjų (49 proc.) teigė, kad 

reikėtų plėtoti laisvalaikio ir sporto galimybes. Fokusuotų grupių diskusijų dalyviai – 

kaimo bendruomenių organizacijų atstovai ir seniūnai, tarp pagrindinių problemų nurodė 

popamokinės veiklos galimybių trūkumą kaimo mokyklose, nepakankamą vaikų 

užimtumą vasarą ir laisvalaikio galimybių jaunimui kaime nebuvimą (ŠRVVG, 2008). 

Tarp pagrindinių kaimo jaunimo problemų, kurias reikia spręsti 2008-2014 m. Kelmės 

rajone, 96 proc. apklaustųjų nurodė laisvalaikio užimtumo stoką, o tarp moterų 

problemų – 86 proc. nurodė kultūrinių renginių stoką (KKPVVG, 2008). 

Svarbus veiksnys, įtakojantis laisvalaikio ir poilsio galimybes, yra poilsio ir rekreacinių 

zonų būklė. Rekreacinių teritorijų tinklas ypatingai aktualus Šiaulių miesto gyventojams. 

Miesto strateginiame plane pabrėžiama, kad būtina skatinti gyventojų sveiką gyvenimo 

būdą, sudaryti sąlygas turiningam laisvalaikiui gamtoje (ŠMS, 2006). Vos už 15 km 

prasidedantis ir dviračių taku su miesto centru sujungtas Kurtuvėnų regioninis parkas 

šiuo požiūriu yra labai patrauklus. Kurtuvėnų regioniniame parke poilsiui skirtos 8 

rekreacinės zonos: Bubių, Geluvos, Bijotės, Padubysių, Pašvinio, Šonos, Vėžežerio ir 

Kurtuvėnų.  
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Tiek nuolatiniams gyventojams, tiek parko lankytojams ypatingai aktualu – priėjimas prie 

vandens telkinių ir maudyklų kokybė. Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje yra dvi 

oficialios maudyklos – prie Geluvos ir Pašvinio ežerų. Dar viena lankytojų mėgstama 

maudymosi vieta yra prie Bijotės ežero. Kita vertus, Kurtuvėnų, pagrindinės KRP 

vietovės, gyventojai negali maudytis miestelį supančiuose privačiuose tvenkiniuose, bet 

turi iki artimiausios maudyklos vykti kelis kilometrus. 

Teritorijos gyventojai gali naudotis poilsio stovyklose esančiomis sporto aikštelėmis. Be 

to, asociacija „Kurtuvėnų bendruomenė“ pradeda įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą 

projektą, kurio metu bus įrengiamas Kurtuvėnų miestelio sporto aikštynas, tarnausiantis 

tiek miestelio bendruomenės nariams, tiek aplinkinių gyvenviečių bendruomenėms, tiek 

ir atvykstantiems turistams. 

 

Paslaugų gyventojams išlaikymas turizmo pagalba 

 

Turizmo plėtra Kurtuvėnų regioniniame parke yra ne tik galimybė nuolatiniams 

gyventojams gauti papildomas pajamas, bet ir, kas nemažiau svarbu, išlaikyti 

paslaugas, gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą bei turtinti kultūrinį gyvenimą, 

tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę. 

Augantys lankytojų srautai didins ekonominį pagrindimą gerinti kelių būklę. Išaugus 

keliaujančiųjų skaičiui atsiras poreikis tankinti (bent sezono laikotarpiu) maršrutinio 

transporto tvarkaraštį. Tokiu būdu pagerės ir nuolatinių gyventojų susisiekimo sąlygos. 

Tuo tikslu, reikėtų skatinti lankytojus atvykti į parką viešuoju transportu – padaryti 

transporto paslaugas (pvz. tvarkaraštį, išvykimo ir sustojimo vietas) patogesnes 

lankytojams, užtikrinti transporto paslaugų patikimumą ir reguliarumą, aktyviai informuoti 

lankytojus apie galimybes keliauti viešuoju transportu, pabrėžiant tokio keliavimo 

privalumus, suteikti viešuoju transportu atvykstantiems lankytojams įvairių papildomų 

paskatų (nuolaidų, dovanų ar privilegijų forma). Sumažėjus individualaus transporto 

srautams būtų pasiektas ir aplinkosauginis efektas – sumažėtų oro tarša, avaringumas, 

gamtos ir vietos gyventojų trikdymas. 
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Turistams skirta parko infrastruktūra pasitarnaus ir nuolatiniams gyventojams – jie galės 

naudotis geriau įrengtais paplūdimiais ir kitomis rekreacinėmis teritorijomis. Tuo tikslu, 

rengiant ar atnaujinant rekreacines teritorijas, dviračių ir pėsčiųjų takus ar kitą viešąją 

infrastruktūrą, būtina siekti kuo didesnio patogumo ne tik lankytojams, bet ir 

nuolatiniams gyventojams (pvz. Kurtuvėnų miestelyje labai opi problema – maudyklos 

trūkumas). 

Lankytojams skirtos paslaugos ir patogumai – jodinėjimas, ekspozicijos, pažintiniai 

takai, edukacinės programos – gali reikšmingai praturtinti ir vietinių vaikų ugdymo 

procesą bei gyventojų laisvalaikį ir tuo pačiu padidinti parko teritorijoje esančių mokyklų 

konkurencingumą ir bendrai patrauklumą gyventi, ypatingai jaunimui ir jaunoms 

šeimoms. Tuo tikslu KRP direkcija turėtų aktyviau bendradarbiauti su švietimo 

įstaigomis – inicijuoti bendrus projektus ir programas, rengti bendras komunikavimo 

priemones, nukreiptas į vaikus auginančių šeimų pritraukimą ir išlaikymą. 

KRP direkcijos renginiai, skirti pritraukti ir užimti lankytojus, jei jie nėra uždari, praturtina 

ir vietinių gyventojų kultūrinį gyvenimą. Kita vertus, būtina atsižvelgti į skirtingus vietinių 

gyventojų ir parko lankytojų poreikius ir interesus bei pasiruošti tinkamai juos tenkinti. 

KRP direkcija turėtų imtis lyderystės sudarant daugiau progų prasmingam vietinių 

gyventojų ir lankytojų bendravimui. 
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1.4. Turizmo analizė 

 

1.4.1. Turizmo rinkos tendencijos 

 

Numatant turizmo strategiją, būtina atsižvelgti į rinkos tendencijas bei jas įtakojančius 

veiksnius tiek regiono, tiek šalies, tiek tarptautiniame lygmenyse. 

 

Ekonominės tendencijos 

 

Nors analitikų vertinimu ekonominė krizė daugelyje pasaulio šalių, tame tarpe ir 

Lietuvoje, baigėsi, jos poveikis, turizmo sektoriui dar kurį laiką bus jaučiamas. Be to, 

naujų ekonominių problemų tikimybė globaliame pasaulyje yra labai didelė.  

2009 m. Lietuvos turizmo rinka palyginus su 2008 m. susitraukė beveik ketvirtadaliu: 

apgyvendinimo įstaigose apgyvendinta 22 proc. mažiau svečių, pajamos už 

apgyvendinimo paslaugas sumažėjo 26 proc., kaimo turizmo sodybose apgyvendinta 24 

proc. mažiau Lietuvos gyventojų ir 17,7 proc. mažiau užsieniečių, kelionių organizatorių 

paslaugomis pasinaudojusių užsieniečių skaičius sumažėjo 24 proc. (SD, 2010). 

Turizmo rinkos mažėjimas, nors nebe toks didelis, fiksuotas ir pirmus keturis 2010 m. 

mėnesius. Tuo tarpu praėjusių metų antrą pusmetį Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 

jau buvo apgyvendinta 13 proc. daugiau turistų nei per tą patį 2009 m. laikotarpį (SD, 

2011b). Dar spartesni atsigavimo tempai fiksuoti 2011 m. pirmąjį ketvirtį: apgyvendinimo 

įstaigose apsistojo beveik 40 proc. daugiau turistų nei per tą patį laikotarpį 2010 m 

(VTD, 2011). 

Labiau už bendrą turizmo rinkų atsigavimą Kurtuvėnų regioniniam parkui yra aktualios 

vietinio turizmo tendencijos. Ekonominės krizės įtakoje bendras po Lietuvą keliaujančių 

vietinių turistų skaičius 2009 m. sumažėjo 12 proc., o vietinių vienadienių lankytojų – 17 

proc. Kita vertus, 2,6 proc. padaugėjo atostogų, laisvalaikio ir poilsio tikslais keliaujančių 

vienadienių lankytojų skaičius (SD, 2010). 2010 m. toliau mažėjo bendras vienadienių 

lankytojų ir jų kelionių skaičius, tačiau 2,6 proc. išaugo vietinių turistų (nakvojančiųjų) 
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skaičius ir beveik 1 proc. – jų kelionių skaičius. Šių metų pirmąjį ketvirtį vietinio turizmo 

augimas dar labiau paspartėjo (VTD, 2011). Kita vertus, Lietuvoje vis dėl to 

nepasikartojo kai kurių labiau išsivysčiusių šalių scenarijus, kur dėl ekonominės krizės 

gyventojai ėmė žymiai daugiau keliauti po savo šalį. Todėl galima prognozuoti, kad 

Lietuvos vietinis turizmas ir toliau bus labai priklausomas nuo gyventojų pajamų, o 

didžiausią paklausą turės mažiau kainuojančios arba ir iš dalies valstybės dotuojamos 

turizmo ir laisvalaikio paslaugos ir patirtys, pvz. pasiūlymai neformaliajam vaikų 

ugdymui. 

 

Demografinės, socialinės tendencijos 

 

Emigracija, mažėjantis gyventojų skaičius ir senstanti visuomenė yra vienas iš 

didžiausių demografinių iššūkių Lietuvos valstybei ir atskiriems jos sektoriams, tame 

tarpe ir turizmui. 

2011 m. gyventojų ir būstų surašymo išankstiniais duomenimis surašymo apskaitos 

momentu (2011 m. kovo 1 d.) Lietuvoje buvo 3 mln. 53,8 tūkst. gyventojų arba 430 

tūkst. gyventojų mažiau nei 2001 m. (SD, 2011c). Tai reiškia, kad atitinkamai sumažėjo 

ir absoliutus potencialių vietinių turizmo vartotojų skaičius. Kita vertus, tikėtina, kad 

pastaruosius keletą metų vykstanti sparti emigracija, ilgalaikėje perspektyvoje paskatins 

draugų ir giminių Lietuvoje lankymą, t.y. taip vadinamą VFR (angl. visiting friends and 

relatives) segmentą. 

Kita pastaruoju metu vis dažniau aptariama tendencija – gyventojų senėjimas. Nors kol 

kas gyventojų amžiumi Lietuva yra viena jauniausių ES šalių narių, šiuo metu Lietuvoje 

stebimas itin spartus gyventojų senėjimas, dėl ko iki 2050 m. Lietuva pereis į kitą šalių 

grupę, kuri gyventojų senatvės lygio požiūriu užima vidurinę poziciją ES šalių kontekste 

(Kanopienė,V & Mikulionienė, 2006). 

Senyvo amžiaus žmonės turi daugiau laisvo laiko ir mažiau finansinių įsipareigojimų, 

tačiau ar jie skirs šiuos savo išteklius rekreacijai ir turizmui, priklausys nuo jų pajamų ir 

fizinės sveikatos. Nors ilgėjantis pensinis amžius lėtins senyvo amžiaus vartotojų 
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grupės augimą, vis dėl to, turizmo pasiūlos pusė turės atitinkamai koreguoti paslaugas, 

kad jos geriau atitiktų vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir lūkesčius. Su amžiumi 

daugiau dėmesio skiriama sveikatai ir vis daugiau domimasi kultūra, istorija bei paveldu. 

Senstant fizinis aktyvumas mažėja, mažiau keliaujama į tolimus kraštus, bet 

poilsiaujama arčiau namų. Senatvėje žmonės praranda savo gyvenimo partnerius ir 

draugus, dėl ko sumažėja jų polinkis kur nors keliauti, kita vertus socialinio kontakto 

poreikis išlieka labai svarbus (RTPI, 2004). 

Vis didesnį dėmesį skiriant vyresnio amžiaus vartotojams, negalima pamiršti ir jaunų 

gyventojų. Didėjančios pajamos, vieno žmogaus namų ūkių skaičiaus augimas, mažesni 

įsipareigojimai šeimai (gimdoma mažiau vaikų ir vėlesniame amžiuje), didesnis 

įsitraukimas į socialinius tinklus sąlygoja, kad ateityje ir toliau augs turizmo paslaugų 

paklausa 16-35 metų amžiaus grupėje. Jaunimas ieškos aktyvaus poilsio galimybių, 

ypatingai „nuotykių“ turizmo pasiūlymų (ETC, 2006). 

Kitos socialinės tendencijos, kurios įtakoja laisvalaikio ir turizmo sektorių raidą (RTPI, 

2004; ETC, 2006): 

 laisvalaikio feminizacija,  

 lankstesnis darbo grafikas, dažnesnės, bet trumpesnės atostogos,  

 labiau išsilavinę vartotojai ir su tuo susijęs augantis susidomėjimas kultūriniu 

turizmu. 

 

Vartojimo tendencijos 

 

Daugėjant patyrusių turistų skaičiui, mažėja domėjimasis pasyviu poilsiu ir lengvomis 

pramogoms, o populiarėja didesnio įsitraukimo reikalaujančios keliavimo formos, 

susijusios su savęs lavinimu, saviraiška, savanoriška pagalba kitiems. Sparčiai vystantis 

technologijoms, o žmogaus aplinkai vis labiau virstant dirbtine, paradoksaliai auga 

dėmesys subalansuotam gyvenimo būdui – gyvenimui kaime, autentiškoms vietinėms 

patirtims. Populiarėja aktyvaus poilsio gamtoje formos – dviračiai, vaikščiojimas, 
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baidarės, buriavimas, jėgos aitvarai ir pan. Keičiasi svečio bei vietinio gyventojo 

santykis – lankytojai vis labiau ieško tikrų, o ne surežisuotų patirčių.  

 

Gamtinės aplinkos tendencijos 

 

Dėl klimato kaitos daugelis tradicinių pasaulio turizmo traukos vietovių praranda savo 

patrauklumą, o ilgalaikėje perspektyvoje kyla net ir visiško fizinio jų išnykimo grėsmė, 

pvz. dėl kylančio jūros lygio. Iš kitos pusės, klimato atšilimas atveria naujas galimybes 

tokioms šalims kaip Lietuva, kurios ankščiau buvo laikomos nepatraukliomis dėl per 

daug vėsaus oro. Auga bendras aplinkos problemų supratimas bei 

„žalių“/etiškų/socialiai atsakingų produktų paklausa. Visuomenėje plinta atsakingo 

turizmo idėjos ir praktikos – keliavimas aplinką mažiau teršiančiomis priemonėmis ar 

viešuoju transportu, atsakingas produktų pakavimas, energijos išteklių taupymas ir 

pan.5. Atitinkamai ir turizmo marketingo priemonėse pateikiama daugiau informacijos 

apie produkto poveikį darnaus vystymosi požiūriu. Dėl didesnio aplinkosaugos problemų 

nušvietimo žiniasklaidos priemonėse ir padidėjusio aplinkosauginio sąmoningumo auga 

susidomėjimas ekoturizmu ir atostogavimu gamtoje (ETC, 2006). 

 

Politinės tendencijos 

 

Bendros Europos Sąjungos rinkos plėtra skatins turizmą tarp ES šalių, ypatingai 

kaimyninių. Liberalizavus vizų išdavimo tvarką pagerės Lietuvos prieinamumas Rusijos 

ir Baltarusijos rinkoms. Turistų srautai iš pastarųjų šalių yra labai priklausomi nuo 

sunkiai prognozuojamos jų vidaus ekonominės ir politinės situacijos bei santykių su 

Lietuva ir kitomis Europos Sąjungos šalimis. Kita vertus, net ir palankiausiai susiklosčius 

aplinkybėms, pritraukti šių šalių turistus į KRP nebus lengva dėl turtingų gamtinių 

išteklių tose šalyse. KRP šioms rinkoms reikėtų kurti specialius produktus, panaudojant 

                                                 
5
 Atsakingas turizmas kuria geresnes vietoves žmonėms gyventi ir žmonėms jose lankytis, mažinant 

neigiamą ir didinant teigiamą aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį turizmo poveikį (Cape Town 
Declaration, 2002). 
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daugiau kultūrinių išteklių, ypatingai – skoningai sutvarkytą gyvenamąją aplinką, liaudies 

kūrybą bei kulinarinį paveldą. 

 

Technologinės tendencijos 

 

Sparti technologinė plėtra įtakoja visas gyvenimo sritis, tame tarp ir turizmą bei 

laisvalaikį. Internetas jau yra ne tik priemonė gauti informaciją bet ir ją kurti. Web 2.0 

technologijų pagalba kuriasi virtualios keliautojų bendruomenės, kas labai suaktyvina 

marketingą „iš lūpų į lūpas“. Tai įtakoja ne tik turizmo paklausos, bet ir pasiūlos pusę, 

nes atsiranda galimybė sekti ir analizuoti vartotojų nuomonę apie produktą bei 

atitinkamai jį koreguoti. 

Mobiliosios technologijos (pvz. palydovinės navigacinės sistemos) dar labiau pagerina 

skaitmeninės informacijos prieinamumą keliaujančiam vartotojui. Tai atveria naujas 

galimybes operatyviai pateikti turistui aktualią informaciją ir tuo pačiu paskatinti turizmo 

produkto vartojimą. Kita vertus, ar jomis bus pasinaudota Kurtuvėnų regioniniame parke 

priklausys nuo ryšio skvarbos šioje teritorijoje ir skaitmeninės informacijos apie teritoriją 

kiekio. 

 

Konkurencinės aplinkos tendencijos 

 

Lietuvoje ateityje dar labiau augs konkurencija tarp turizmo traukos vietovių, ypatingai 

netradicinių, kadangi nemažai ES Struktūrinių fondų paramos skiriama paveldo objektų 

restauravimui, viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimui ir paslaugų plėtrai. Interneto 

dėka paskleisti informaciją apie tokius naujus turizmo produktus tapo ypatingai 

paprasta. Tai palengvina jų įėjimą į turizmo rinką ir sumažina vartotojų prisirišimą prie 

anksčiau turizmo rinkoje buvusių produktų. Be to, atsiranda ir vis naujų keliavimui 

alternatyvių laisvalaikio praleidimo būdų – įvairios pramogos ir pomėgiai, kurie 

nereikalauja išvykti už savo gyvenamosios aplinkos. Todėl sėkmė lydės tik tas turizmo 
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traukos vietoves, kurios sugebės sukurti ir išlaikyti stiprius prekinius ženklus („brendus“) 

ir nuolat atnaujinti savo produktus. 

 

KRP turizmo ir rekreacijos produktų vartotojų poreikiai ir vartojimo tendencijos 

 

Žemiau apžvelgiami kai kurių svarbiausių KRP turizmo ir rekreacijos produktų vartotojų 

grupių poreikiai ir vartojimo tendencijos. 
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Vartotojų grupės Vartotojų grupių apibūdinimas 

 Lankytojų grupės – moksleivių 

ekskursijos ir edukaciniai 

užsiėmimai 

 

Paskutinius keletą metų populiarėja moksleivių kelionės su edukaciniais užsiėmimais. Tai susiję su 

išaugusiu neformaliojo švietimo vaidmeniu ir tam skiriamu valstybės finansavimu. Svarbus 

kriterijus, renkantis tokių kelionių tikslą, yra edukacinių užsiėmimų atitikimas formaliojo švietimo 

programoms, t.y. galimybė tokiais užsiėmimais pagilinti ar įtvirtinti žinias, įgytas pamokų metu. 

Didėjant tokių programų pasiūlai, sėkmė rinkoje lydės tuos, kurie sugebės užtikrinti paslaugų 

kokybę tiek edukacinio poveikio, tiek ir lankytojo patirties požiūriu. Šiai grupei reikalinga 

pakankama infrastruktūra vienu metu priimti didelį skaičių vaikų, saugi aplinka, kūrybingi 

edukacinių užsiėmimų vadovai, patalpos ir specialios mokymo priemonės. Ši rinka pasižymi 

sezoniniais netolygumais ir net keliais suaktyvėjimais – mokslo metų pradžioje ir pabaigoje bei per 

moksleivių atostogas. Nors šis segmentas negeneruoja didelių pajamų, ši veikla padeda vykdyti 

saugomos teritorijos misiją ir „auginti“ ateities klientus. 

 Lankytojų grupės – 

suaugusiųjų ir mišrios 

ekskursijos bei piligrimų 

grupės 

Nacionalinių autoturizmo trasų specialiajame plane suformuotos dvi pro KRP vedančios 

nacionalinės reikšmės I įgyvendinimo etapo (2009-2017 m.) automobilių turizmo trasos – „Jono 

Pauliaus II piligrimų kelias“ ir Via Hanseatica. Netoli nuo parko veda dar dvi trasos: pietuose pro 

Kelmę – „Žemaitijos keliai“, šiaurėje pro Šiaulius – Vidurio Lietuvos kelias (NLATSP, 2008). Šiomis 

trasomis keliauja tiek pavieniai turistai, tiek organizuotos grupės. Tokioms grupėms labai svarbu ne 

tik lankomi objektai, bet ir patogus privažiavimas prie jų, pakankamų pajėgumų automobilių 

stovėjimo aikštelė, tualetai ir kiti patogumai. 

 Pravažiuojantys turistai, 

apsistojantys kempinge 

 

KRP teritoriją kerta magistralinis kelias A12, kuris sutampa su tarptautiniu greitkeliu E77, einančiu 

nuo Pskovo, Rusijoje, per Estiją, Latviją, Lietuvą, Kaliningrado sritį, Lenkiją ir tokiu būdu jungiantis 

Šiaurės rytų Europą su centrine žemyno dalimi. Šiuo keliu pravažiuoja nemažai turistų, keliaujančių 

gyvenamaisiais automobiliais ar su gyvenamosiomis priekabomis. Keliaujantiems iš Skandinavijos 



 34 

šalių ar į jas per Rygos uostą, Kurtuvėnai yra labai patogi vieta pirmai nakvynei po persikėlimo per 

Baltijos jūrą ar paskutinei nakvynei prieš kelionę keltu. Šiai grupei svarbu geros kokybės kempingo 

infrastruktūra, geri keliai, aiškios nuorodos ir sklandus aptarnavimas. Nors jie apsistoja dažniausiai 

tik vienai nakčiai, iš jų gaunamos pajamos labai ženkliai prisideda prie kitų KRPD veiklų 

finansavimo. Be to, tai yra vienintelė tikslinė grupė, kurioje ryškiai dominuoja užsienio turistai, todėl 

ji prisideda prie bendro KRP įvaizdžio gerinimo, o ateityje gali padėti pritraukti naujas, ilgiau 

linkusias apsistoti, užsienio turistų grupes. 

 Neorganizuoti vienos dienos 

lankytojai – poilsiautojai 

 

Didžiąja dalimi – tai Šiaulių miesto bei Šiaulių ir Kelmės rajonų gyventojai, kurie atvyksta į KRP 

teritoriją į savo sodus ar sodybas, pailsėti prie ežerų ar poilsiavietėse, uogauti, grybauti, 

pasivažinėti dviračiu ar pasivaikščioti pažintiniais takais, į renginius ar tiesiog pavalgyti Kurtuvėnų 

kavinėje. Kai kurie didesni renginiai gali pritraukti lankytojų ir iš tolimesnių vakarų, šiaurės ir 

centrinės Lietuvos vietovių, o ypatingais atvejais – ir iš Vilniaus ar netgi Latvijos. 

 Savaitgalio turistai ir 

atostogautojai 

Šiuo metu tai turbūt yra mažiausiai išvystyta KRP rinka. Tačiau jei pavyktų ją pritraukti, tai turėti 

nemažą poveikį tiek vidutinės lankymosi trukmės prailginimui, tiek turizmo paslaugų vartojimo 

augimui. Ypatingai perspektyvu būtų nusitaikyti į vyresnio darbingo ir ankstyvo pensinio amžiaus 

poras bei šeimas su vaikais, kurie vengia masinio turizmo vietų ir ieško išskirtinių patirčių gamtoje. 

Papildomai prie to, kas svarbu vienos dienos lankytojams, jiems reikėtų patraukliai pristatyti 

lankomus objektus, pasiūlyti įvairių gamtos ir kultūros ištekliais paremtų veiklų bei užtikrinti gerą 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų kainos ir kokybės santykį. 

 Korporatyviniai renginiai – 

seminarai, mokymai, 

prezentacijos ir pan. 

Veiklos efektyvumą siekiančios didinti verslo įmonės ir viešojo sektoriaus organizacijos nemažai 

dėmesio ir atitinkamai lėšų skiria darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų didinimui bei 

kolektyvo klimato gerinimui. Dažnai į tokius tikslus orientuoti seminarai, mokymai ir kitokie renginiai 

organizuojami išvykstant su nakvyne. Vietos pasirinkimą nulemia apgyvendinimo įstaigos 

pajėgumai ir profilis, maitinimo paslaugų kokybė, veiklos gamtoje ir uždarose patalpose galimybės. 
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 Specialių interesų grupės – 

žvejai mėgėjai 

Tai komfortui nereikli grupė, kuriai svarbiausia – geras priėjimas prie vandens telkinių ir pakankami 

žuvies ištekliai. 2002 – 2003 m. atliktų tyrimų duomenimis laisvalaikiu bent retkarčiais žvejoja apie 

55 proc. Lietuvos gyventojų (80 proc. vyrų ir 35 proc. moterų), o aktyviai žvejoja apie 0,5 mln. 

Žmonių (Domarkas & Adolfas, 2005). Mėgėjiška žvejyba dažniau užsiima jauni ir vidutinio amžiaus 

vyrai besimokantys arba turintys aukštesnį išsilavinimą bei vidutines ir didesnes pajamas. 

 Specialių interesų grupės – 

paukščių stebėtojai 

Dėl rūšių įvairovės KRP yra patrauklus gamtos, ypatingai paukščių, stebėjimui. Paukščių stebėjimu 

dažniausiai užsiima paukščius pažįstantys ir jais besidomintys žmonės. Ypatingai ši veikla 

suaktyvėja pavasario ir rudens migracijos laikotarpiu. Lietuvoje ši laisvalaikio praleidimo forma 

nėra tokia populiari kaip kitose Vakarų Europos šalyse, tačiau besidominčiųjų daugėja ir pas mus. 

Paukščių stebėjimui tinkamiausias migracijos laikotarpis yra gana trumpas:  pavasarį – nuo kovo 

vidurio iki balandžio pabaigos, rudeni – nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pabaigos. Kita vertus, tai yra 

labai paranku siekiant prailginti turizmo sezoną KRP. 

 Specialių interesų grupės – 

žirginio sporto mėgėjai 

Žirgai nėra plačiai prieinamas pomėgis. Dažniau jodinėjimas žirgais ar važinėjimas karietomis yra 

papildoma laisvalaikio pramoga ekskursijos, vestuvių, bernvakario, mergvakario ar kita proga. 

Ypatingai daug žirginio sporto mėgėjų KRP sutraukia varžybų metu. Paskutiniais metais auga 

jodinėjimo vasaros stovyklos vaikams. KRPD jojimo centre teikiama hipoterapijos (gydymas arklių 

pagalba) paslauga  

 Specialių interesų grupės – 

dviračių, orientavimosi ir kt. 

sporto šakų gamtoje mėgėjai 

Šiuo metu Lietuvoje sparčiai populiarėja dviračiai. KRP yra šalia kadaise Lietuvos dviračių sostine 

vadinto Šiaulių miesto, kuriame iki šiol gaminami dviračiai ir kur dviračiais besinaudojančių 

gyventojų dalis yra ko gero didžiausia šalyje. Užsienio valstybių patirtis rodo, kad tikslinės 

dviratininkų grupės amžius yra iki 17 metų ir virš 30 metų: didžiausią dalį, apie 25 proc., 

dviratininkų sudaro vaikai iki 16 m., tuo tarpu dviratininkai tarp 17 ir 27 metų sudaro vos 7 proc.; 

vyresnio amžiaus grupėse dviratininkų dalis vėl išauga. Nors dviračiai yra gana sena aktyvaus 

poilsio forma, šiuo metu pasireiškia ir naujos tendencijos – „naujieji dviratininkai” yra jaunesni, 
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individualesni, labiau technikos mėgėjai, linkę į „sportiškesnį“ važiavimo stilių, orientuojamasi į 

komfortą ir kokybę, su amžiumi vis didesnę reikšmę įgauna gamtinės aplinkos, kurioje važinėjama, 

ypatybės. Dviratininkai keliauja kur yra geri keliai, kur vaizdingas kraštovaizdis arba kur yra 

„sunkios“ trasos. Dviračių mėgėjams svarbu: dviračio saugumas; jei reikia nakvynės, tai tik vienai 

nakčiai ir kad toje vietoje būtų kur išdžiovinti drabužius, galimybė nusiprausti; maistas su 

angliavandeniais ir vitaminais, gėrimai (sultys ir vanduo); techninė pagalba ir informacija 

(žemėlapiai, tvarkaraščiai ir pan.). 

Dažnai tie patys, kurie važinėja dviračiais, kultivuoja ir kitas sporto gamtoje šakas bei jų derinius, 

pvz. orientavimąsi, triatloną, žiemą – slidinėjimą. 

 Sporto gamtoje renginiai Tai renginiai, skirti dviračių, žirgų ir kt. sporto šakų gamtoje mėgėjams. Papildomi poreikiai yra 

susiję su tuo, kad vienu metu susiburia didelis skaičius dalyvių ir žiūrovų, kuriuos reikia 

apgyvendinti, pamaitinti; be to reikia papildomai paruošti trasas, starto/finišo ir žiūrovų vietas. Nors 

kol kas šie renginiai negeneruoja didelės ekonominės naudos parkui ir teritorijos gyventojams, jie 

labai didina teritorijos žinomumą, ilgina turistinį sezoną ir sudaro prielaidas ateityje tikėtis didesnių 

pajamų. 

 Sodininkai ir „sodybininkai“ Apytikriais skaičiavimais KRP teritorijoje esančiose sodų bendrijose reguliariai lankosi ar nuolatos 

gyvena apie 2400 žmonių. Parke taip pat yra nemažai antruoju būstu tarnaujančių sodybų. Kol kas 

šiai grupei mažiau aktualios įvairios laisvalaikio galimybės už jų sklypo ribų, bet labiau nei kitiems 

svarbu, kad būtų kur nusipirkti maisto produktų bei įvairių reikmenų sodui, tame tarpe – 

vaismedžių, dekoratyvinių augalų, daržovių sėklų ir pan. 
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1.4.2. Statistiniai KRP lankytojų duomenys  

 

KRP – viena iš aktyviausiai turizmo srityje veikiančių saugomų teritorijų Lietuvoje. KRP 

išsiskiria iš kitų šalies saugomų teritorijų gerai išvystytu paslaugų spektru (TPI, 2009). 

Čia siūlomas didelis pažintinių ekskursijų pėsčiomis, dviračiais ir žirgais pasirinkimas; 

organizuojami renginiai, nuomojamas inventorius, teikiamos apgyvendinimo (kempingo) 

paslaugos. Tai vienintelė saugoma teritorija Lietuvoje, kurios direkcija teikia jojimo ir 

susijusias paslaugas. Pagal pravestų ekskursijų skaičių KRP 2008 m. nusileido tik 

Žemaitijos nacionaliniam parkui ir Čepkelių valstybiniam rezervatui (TPI, 2009). 

Tikslių duomenų apie KRP lankytojų skaičių nėra (KRPD, 2011). Kai kuriais vertinimais 

KRP per metus apsilanko iki 300.000 žmonių (Locus Standi, 2005). Vis dėl to, tai yra tik 

labai netikslūs bandymai įvertinti KRP lankytojų skaičių. Efektyvesnių lankytojų 

skaičiavimo metodikų paieška ir naudojimas išlieka iššūkiu tiek KRP, tiek ir kitoms 

Lietuvos bei daugelio kitų pasaulio šalių saugomoms teritorijoms (TPI, 2009; SEPA, 

2007). 

Šiuo metu statistiniai duomenys nuolatos renkami tik KRP lankytojų centruose – Svirno 

lankytojų centre, Jautmalkės gamtos centre ir Jojimo paslaugų centre bei kempinge. Iš 

viso KRP lankytojų centruose 2010 m. buvo aptarnauta 15.793 organizuoti lankytojai6 

(KRPD, 2011) – ketvirtadalis visų Lietuvos saugomų teritorijų centruose aptarnautų 

lankytojų. Daugiausia lankytojų – 9140, aptarnauta Svirne, kuris 2010 m. aptarnavo 

daugiausiai lankytojų iš visų Lietuvos saugomų teritorijų centrų (žr. 1-3 lentelę). Jojimo 

paslaugų centre 2010 m. aptarnauta 6048 lankytojų; Jautmalkės gamtos centre – 605. 

Užsienio šalių praktika rodo, kad lankytojų santykis lankytojų centruose ir visoje 

saugomoje teritorijoje yra nuo 1:10 iki 1:20 (Malinauskaitė & Vaitkevičius, 2011). Jei 

darytume prielaidą, kad panašus santykis būdingas ir Kurtuvėnų regioniniam parkui, 

bendras šios teritorijos lankytojų skaičius per metus galėtų būti nuo 91 iki 183 tūkst. (jei 

ekstrapoliuotume pagal Svirno lankytojų centro lankytojų skaičių) arba net ir siekti kitų 

                                                 
6
 Pavieniai lankytojai nėra fiksuojami. 
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autorių nurodomą skaičių – 300.000 (jei skaičiuotume nuo bendro visuose KRP 

lankytojų centruose aptarnautų lankytojų skaičių).  

 

Lentelė 1-2  Aptarnautų lankytojų skaičius Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų centruose, 2010 

m. (pagal: KRPD, 2011; VSTT, 2011) 

 Lankytojų centras Aptarnautų lankytojų sk.  

1. Kurtuvėnų RP, iš jų 15100 

       Jautmalkės gamtos  centras 605 

      Svirno lankytojų centras 9140 

      Jojimo paslaugų centras 6048 

2. Dzūkijos NP 5206 

3. Gražutės RP 4900 

4. Kuršių nerijos NP 4642 

5. Metelių RP 3867 

6. Žemaitijos NP 3046 

7. Aukštadvario RP 2600 

8. Panemunių RP 2264 

9. Neries RP 2250 

10. Aukštaitijos NP 2242 

11. Tytuvėnų RP 1920 

12. Asvejos RP 1850 

13. Krekenavos RP 1808 

14. Labanoro RP 1763 

15. Kamanų VR 1718 

16. Nemuno kilpų RP 1601 

17. Kauno marių RP 1561 

18. Žuvinto BR 1340 

19. Varnių RP 1100 

20. Dieveniškių IRP 950 

21. Pagramančio RP 803 

22. Biržų RP 635 

23. Sartų RP 500 

24. Anykščių RP 483 

25. Nemuno deltos RP 212 

 VISO 64361 

 

 

Analizuojant lankytojų skaičių 5 metų laikotarpyje pastebimas kelis kartus išaugęs 

lankomumas (lentelė 1-4). 
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Lentelė 1-3  KRP lankytojų centruose aptarnauta lankytojų (KRPD, 2010b) 

 

Rodiklis 2005 2008 2009 2010 

Svirno lankytojų skaičius 2110 3338 3082 9140 

Jojimo paslaugų centre lankytojų skaičius 3270 8662 3801 6048 

Jautmalkės gamtos centro lankytojų skaičius 300 1632 756 605 

 

Nuo 2009 m. parke gegužės – rugsėjo mėnesiais veikia kempingas. Pirmaisiais veiklos 

metais, kempinge buvo apgyvendinti 456 svečiai, o kitais – jau 536 svečiai (lentelė 1-5). 

2010 m. beveik 97 proc. kempingo svečių buvo užsieniečiai: beveik 37 proc. – vokiečiai, 

beveik 12 proc. – prancūzai, po 9 proc. – estų ir olandų.  Vidutiniškai vienam svečiui 

suteiktų nakvynių skaičius – 1,1. Beveik 66 proc. visų turistų sužino apie Kurtuvėnų 

kempingą prieš kelionę – iš interneto, žemėlapių, turizmo gidų (didelė dalis – iš ADAC 

klubo parengtos informacijos). Likusieji 34 proc. gauna informacijos apie kempingą jau 

atvykus į Lietuvą, beveik kas dešimtas – iš turizmo informacijos centro Kryžių kalne. 

 

Lentelė 1-4  KRP kempingo veiklos rodikliai (KRPD informacija) 

 2009 2010 

Apgyvendinta svečių, iš jų 456 536 

... Lietuvos gyventojų 68 18 

... užsieniečių 388 518 

Suteikta nakvynių, iš jų 547 599 

... Lietuvos gyventojams 77 18 

... užsieniečiams 470 581 

 

Kiti KRP lankytojų 2010 m. statistiniai duomenys: 

 Renginių skaičius – 40; renginių dalyvių skaičius – 4294, iš jų apie 1570 – 

kultūros renginiuose Kurtuvėnų dvaro sodyboje, apie 1300 – dviračių, 
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orientavimosi sporto, triatlono, radijo, šunų mėgėjų renginiuose, apie 480 – 

žirginio sporto renginiuose. 

 Ekskursijos ar žygio vadovo (gido) paslaugų suteikimo, muziejinių ir kitų 

ekspozicijų pristatymo atvejų skaičius – 116, dalyvių tokiose ekskursijose, 

žygiuose ir pristatymuose skaičius – 2820. 

 Pažintinių kelionių, suteikiant kelionės vadovą ir direkcijos turimą inventorių, 

skaičius – 217, dalyvių tokiose kelionėse skaičius – 1081. 

 Pravestų edukacinių programų skaičius – 82, dalyvių edukacinėse programose 

skaičius – 1603. 

 

Kur kas sudėtingiau įvertinti kitų, KRP lankytojų centrų paslaugomis nesinaudojančių, 

lankytojų skaičių: 

 Sodininkai 

Šiaulių susivienijimo „Sodai“ duomenimis KRP teritorijoje yra 9 sodininkų bendrijos, 

kurių bendras narių skaičius – apie 800. Darydami prielaidą, kad bendrijų narių ir jų 

lankytojų santykis yra 1:3, gauname, kad sodininkų bendrijose reguliariai lankosi apie 

2400 žmonių (palyginimui – KRP teritorijoje gyvena apie 1200 nuolatinių gyventojų). 

 Maudyklų ir stovyklaviečių lankytojai 

KRP teritorijoje yra dvi oficialios maudyklos – prie Geluvos ir Pašvinio ežerų. Lankytojų 

taip pat mėgstama maudymosi vieta prie Bijotės ežero. 2010 m. atlikti lankomumo 

stebėjimai (KRPD, 2010c) parodė, kad šiltojo sezono gero oro ne savaitgalio dienomis 

nuo 9 val. iki 19 val. Pageluvio paplūdimyje apsilanko iki 241 lankytojų, o Bijotės 

stovyklavietėje – iki 117 lankytojų (lentelė 1-6). Tikėtina, kad savaitgalio dienomis čia 

apsilanko kur kas daugiau lankytojų. Didžioji poilsiautojų dalis atvyksta automobiliu ir tik 

apie 5 proc. atvyksta dviračiu. Pageluvio gyvenvietėje ir Pabijočių kaime gyvena 

atitinkamai 23 ir 22 gyventojai, todėl didžioji maudyklų lankytojų dalis yra ne vietiniai 

gyventojai. Kita vertus, dalis maudyklų lankytojų gali būti sodų bendrijų lankytojai.  
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Statyti palapines ir kurti laužus galima tik tam specialiai skirtose, įrengtose ir atitinkamai 

pažymėtose vietose. KRP teritorijoje yra 7 stovyklavietės, kurių dalis yra šalia maudyklų. 

Duomenų apie KRP teritorijoje stovyklaujančius lankytojus nėra. 

 

Lentelė 1-5 Lankytojai Pageluvio paplūdimyje ir Bijotės stovyklavietėje 

Rodiklis Pageluvio paplūdimys Bijotės stovyklavietė 

Lankytojų skaičius 2010-06-22 172 77 

Lankytojų skaičius 2010-08-24 241 117 

Vid. lankytojų skaičius per dieną (ne savaitgalį) 206,5 97 

Lankytojų skaičius birželio – rugpjūčio mėn. 

(daroma prielaida, kad per dvi savaitgalio dienas 

apsilanko tiek pat lankytojų kiek apsilanko per kitas 

savaitės dienas kartu sudėjus) 

Apie 29 tūkst. Apie 13,6 tūkst. 

 

 Pavieniai Kurtuvėnų dvaro sodybos ir smuklės lankytojai 

Pavieniai Kurtuvėnų dvaro sodybos lankytojai nėra fiksuojami, todėl jų skaičius nėra 

žinomas. Šiai grupei lankytojų galima priskirti ir lankytojus, atvykstančius tiesiog 

pavalgyti dvaro sodybos smuklėje veikiančioje kavinėje „Kryžkelė“. 

 

 Pažintinių takų lankytojai 

KRP teritorijoje yra vienas pilnai įrengtas 4,5 km ilgio Juodlės pažintinis takas ir dar 

12,6 km nepilnai įrengtų pažintinių takų. Juodlės pažintiniame take 2010 m. birželio 

15 d. suskaičiuota 48 lankytojai, o rugpjūčio 17 d. – 58 lankytojai (KRPD, 2010c). 

Minėti stebėjimai buvo atlikti savaitės viduryje. Kitose Lietuvos saugomos teritorijose 

atlikti tyrimai rodo, kad savaitgalio dienomis pažintinių takų lankytojų skaičius 

padidėja kelis kartus. Pavyzdžiui, 2008-2009 m. lankytojų apskaitos prietaisų 

pagalba buvo tirti Čepkelių rezervato ir Žuvinto rezervato Buktos tako lankytojų 



 42 

srautai. Tyrimai parodė, kad per dvi savaitgalio dienas čia apsilanko tiek lankytojų, 

kiek per visas likusias savaitės dienas kartu sudėjus (TPI, 2009). Taigi, labai 

preliminariais vertinimais Juodlės pažintiniame take birželio-rugpjūčio mėnesiais 

apsilanko apie 7,5 tūkst. lankytojų. 

 

 Dviračių mėgėjai 

Po parką palankiausia keliauti dviračiais. Parko teritorijoje plėtojamas turistinių takų 

tinklas, kuris leistų lankytojams pasirinkti įvairaus ilgio ir turinio maršrutus. Šiuo metu 

KRP teritorijoje yra sužymėtas dviračių maršrutas „Kurtuvėnų žiedas“ (33 km) ir 

dviračių takas Šiauliai-Bubiai-Kurtuvėnai (17 km). Pastarojo tako atkarpoje Bubiai-

Kurtuvėnai 20010 m. birželio 15 d. suskaičiuota 91 lankytojas, o rugpjūčio 17 d. – 73 

lankytojai (KRPD, 2010c). Darant tą pačią prielaidą, kad per dvi savaitgalio dienas 

dviračių takų pravažiuoja tiek pat lankytojų kiek pravažiuoja per kitas savaitės dienas 

kartu sudėjus, bendrą dviračių tako atkarpos Bubiai-Kurtuvėnai lankytojų skaičių 

birželio-rugpjūčio mėn. galime įvertinti apie 2,3 tūkst. 

Pastaraisiais metais sparčiai populiarėja kalnų dviračių sportas. KRP teritorija yra 

labai tinkama šiai sporto ir aktyvaus poilsio rūšiai. Vien Šiaulių klubo „S-Sportas“ 

2010 m. kovo – lapkričio mėn. parke organizuotuose 5 kalnų dviračių, rogainingo ir 

triatlono varžybose dalyvavo per 730 dalyvių (KRPD, 2011). Kiek dviratininkų 

važinėja KRP teritorijoje ne sporto renginių metu nėra žinoma. 

 

 Žvejai mėgėjai 

KRP yra dešimt valstybinių ežerų, kuriuose leidžiama mėgėjiška žūklė. Žvejybos 

leidimus galima įsigyti Kurtuvėnų regioninio parko direkcijoje arba bet kurioje 

Medžiotojų ir žvejų draugijos būstinėje. Kurtuvėnai taip pat garsėja karpių auginimo 

tvenkiniuose tradicija. Žinoma, kad Kurtuvėnų dvare tvenkinių būta jau XVI a. 

Tarpukariu Kurtuvėnuose buvo didžiausias žuvininkystės ūkis Lietuvoje, kur buvo 

daugiausiai užauginama karpių. Karpių pramoginę žūklę komerciniuose tvenkiniuose 
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organizuoja UAB “Šventjonis”. Duomenų apie KRP vandens telkiniuose žvejojančius 

lankytojus nėra. 

 

 Uogautojai ir grybautojai 

Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles ir kitas gamtos gėrybes KRP leidžiama 

laikantis Mažųjų gamtos turtų naudojimo taisyklėmis. Duomenų apie KRP teritorijoje 

uogaujančius ir grybaujančius lankytojus nėra.  

 

 Apgyvendinimo įstaigų lankytojai 

KRP teritorijoje ar jo artimoje aplinkoje be jau minėto kempingo veikia 1 viešbutis, 3 

turistinės bazės, 4 kaimo turizmo sodybos, 4 patalpų nuomos paslaugų teikėjai 

(lentelė 1-7). Jų teikiamų paslaugų lygis labai įvairus, todėl jos pritraukia gana 

skirtingas lankytojų grupes: nuo sporto renginių ir vaikų stovyklų iki vestuvių, pokylių 

ir konferencijų. Duomenų apie apgyvendinimo lankytojų skaičių nėra. 
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Lentelė 1-6 Apgyvendinimo paslaugų teikėjai KRP (KRPD informacija) 

 

Objekto pavadinimas Vietų 
skaičius 

Adresas 

Viešbučiai   

„Grafo Zubovo“ viešbutis 20 Dubysos g. , Bubiai, Šiaulių raj. 

Turistinės bazės   

AB “Tauras” 210 Čeprečiškės km., Šiaulių raj. 

“Žalgirio sporto bazė” 30 Bubių km., Šiaulių raj. 

VšĮ „Neapolis“ turizmo ir sporto bazė 200 Alksnyniškės km., Šiaulių raj. 

UAB „Talša“ Pageluvio moksleivių poilsio 
bazė 

60 Pageluvio km., Šiaulių raj. 

Kaimo turizmo sodybos   

GITANOS sodyba 15 Jadvygavos k., Kelmės raj. 

Z.Poškevičienės sodyba 30 Pageluvio k., Šiaulių raj. 

J.Jankevičiaus sodyba 15 Kurtuvėnai, Šiaulių r. 

„Ažuolų slėnis“ 50 Targauskių k., Kukečių sen., Kelmės rajonas 

Patalpų nuoma   

L.Sabaliauskienė 80 Kurtuvėnai, Šiaulių r. 

N.Kasčiuškienė 50 Skaudvilių k, Šiaulių r. 

D.Simelis 50 Pageluvio km., Šiaulių raj. 

P.Adeikis 15 Naisių km., Kelmės raj. 
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1.4.3. Turizmo infrastruktūros ir paslaugų vertinimas 

 

Bendras turizmo infrastruktūros ir paslaugų vertinimas 

 

KRPD daug dėmesio skiria viešosios turizmo infrastruktūros priežiūrai ir plėtrai – 

atkuriama Kurtuvėnų dvaro sodyba, atstatytas medinis svirnas pritaikytas lankytojų 

centro ir kultūrinių renginių reikmėms, įengtas kempingas, rekonstruojamas jojimo 

paslaugų centras, kasmet tvarkomos rekreacinės teritorijos, prižiūrima ir remontuojama 

rekreacinė ir informacinė įranga. 

Kita vertus pastebima ir keletas bendrų visoms tikslinėms grupėms svarbių trūkumų: 

 Kurtuvėnuose, kur apsilanko daugiausiai lankytojų, nėra pastato / patalpos, kur 

vienu metu būtų galima priimti didesnę grupę lankytojų, kur būtų suvenyrų ir 

amatininkų dirbinių parduotuvė, vieši tualetai, turizmo informacija ir kiti svečiui 

reikalingi patogumai. Vietoje to yra keletas mažesnių ir dažnai kelioms 

skirtingoms tikslinėms grupėms tarnaujančių patalpų, dėl ko kartais gali kilti 

nepatogumų; 

 Kokybiškų apgyvendinimo paslaugų stoka; 

 Bloga kelių būklė; 

 Nepakankamas kelių į lankomus objektus ženklinimas. 

 

KRP infrastruktūros ir paslaugų adekvatumas ir kokybė atskiroms tikslinėms vartotojų 

grupėms analizuojamas 3 priede. 
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1.5. Lankytojų srautai ir jų valdymas 

 

Lankytojų srautai erdvėje ir laike 

 

KRP lankytojų srautai kompleksiškai netyrinėti, o kraštovaizdžio monitoringo tyrimai 

teikia labai nedaug informacijos, kuri leistų analizuoti lankytojų srautus erdvėje ir laike 

(reikalingas metodikų tobulinimas) (KRPD, 2011). Lankymo apkrovos nustatymui 2010 

m. stebėjimai buvo vykdomi (KRPD, 2010c): 

 trijuose KRPD lankytojų centruose – svirne, Jojimo paslaugų centre ir Jautmalkės 

gamtos centre; 

 dviejose rekreacinėse teritorijose – Pageluvio ir Bijotės stovyklavietėse; 

 dviejuose pažintiniuose takuose – Juodlės pažintiniame take ir dviračių take 

Bubiai – Kurtuvėnai.  

Lankytojų poveikis kraštovaizdžiui (rekreacinė digresija) 2010 m. buvo vertinamas 

remiantis stebėjimais trijose parko vietose – Juodlės kalne, Svilės šaltiniuose ir Girnikų 

kalne. 

Taigi, minėti objektai yra svarbiausios KRP vietos lankytojų srautų arba/ir lankytojų 

daromo poveikio kraštovaizdžiui požiūriu. Kita vertus, daugumos iš jų lankymo 

duomenys yra fragmentiški – lankytojų centruose fiksuoti tik organizuoti lankytojai, o 

kitur lankytojai skaičiuoti tik dvi dienas per metus. 

Lankytojų srautus laike galima analizuoti tik remiantis KRP lankytojų centrų bei 

teritorijoje organizuojamų renginių statistiniais duomenimis. 2009 m. ir 2010 m. 

aktyvusis turizmo sezonas prasidėjo gegužės mėnesį ir tęsėsi iki spalio mėnesio 

(paveikslas 1-2). Daugiausiai lankytojų aptarnauta birželio ir liepos mėnesiais. Lankytojų 

srautas dar kartą trumpam šiek tiek suaktyvėdavo gruodžio mėnesį. 
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Paveikslas 1-2 KRP lankytojai 

 

 

 

Vertinant turistų srautus platesnio regiono mastu galima pastebėti, kad KRP lankomumo 

sezoniniai duomenys koreliuoja su Kryžių kalno turizmo informacijos centro atitinkamais 

duomenimis (paveikslas 1-3). Taigi, turizmo sezoniškumas yra visam regionui būdinga 

problema, kuriai spręsti reikia bendrų pastangų. 

Paveikslas 1-3  Šiaulių rajono turizmo informacijos centro prie Kryžių kalno lankytojų skaičius 
2010 m. (Šiaulių rajono TIC informacija) 
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Detaliau analizuojant KRP lankytojų duomenys, matyti, kad panašūs sezoniniai 

svyravimai būdingi ir KRP kempingui, veikiančiam gegužės-rugsėjo mėnesiais 

(paveikslas 1-4). Daugiausiai turistų aptarnaujama liepos-rugpjūčio mėnesiais, kiek 

mažiau – birželį. Daugiausia renginių dalyvių KRP sutraukia taip pat vasarą, kita vertus 

keli sporto bei kultūros renginiai prisideda prie teritorijos lankytojų srauto didinimo ir ne 

sezono metu (paveikslas 1-5) 

Paveikslas 1-4 KRP kempinge apgyvendinta turistų 

 

 
Paveikslas 1-5  KRP renginių dalyvių skaičius 2010 m. 
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Didžiąją dalį KRP svečių sudaro vienos dienos lankytojai. Be to, teritorijai būdingi ne tik 

sezoniniai svyravimai bet ir ryškūs lankomumo padidėjimai savaitgaliais ir sumažėjimai 

savaitės viduryje. KRP lankytojų srauto svyravimai savaitės laikotarpyje nėra tyrinėti. 

Kita vertus, kitose šalies saugomose teritorijose atlikti tyrimai suteikia duomenų, 

leidžiančių įvertinti lankytojų srauto svyravimų mastą savaitės laikotarpyje. 2008-2009 

m. atlikti Čepkelių rezervato ir Žuvinto rezervato lankytojų srauto skaičiavimai parodė, 

kad per dvi savaitgalio dienas čia apsilanko tiek lankytojų, kiek per visas likusias 

savaitės dienas (TPI, 2009). 

 

Lankytojų srautų valdymo tikslai 

 

Paveldo apsauga 

Lankytojų srautų valdymo tikslus paveldo apsaugos požiūriu apsprendžia vertybių 

pobūdis, reikšmingumas ir atsparumas bei lankytojų elgesys. Kaip minėta aukščiau, 

KRP teritorijoje nėra rezervatų, kuriuose turizmo ir rekreacijos veikla būtų draudžiama. 

Kita vertus, parke yra dvi gamtinės vertybės – Dirvonų garnių kolonija ir Naisių barsukų 

kolonija, kurių lankymas dėl galimo trikdymo žalos yra nepageidautinas (priedas 1). 

Todėl formuojant pažintinius takus reikėtų stengtis nukreipti lankytojų srautus nuo šių ar 

kitų panašių ateityje atsirasiančių objektų. 

Atsižvelgiant į aukščiau aptartą lankytojų daromą neigiamą poveikį KRP paveldui, 

nustatomi kiti srautų valdymo tikslai: 

 mažinti Dubysos atodangų eroziją dėl laipiojimo, pvz. įrengiant užtvarus ir 

informacinius ženklus; 

 mažinti kitų lankomų objektų rekreacinę digresiją, pvz. sutvirtinant gruntą, 

įrengiant takus, informuojant lankytojus apie tinkamą elgesį, darbuotojams ar 

savanoriams budint ir konsultuojant lankytojus, dažniau išvežant šiukšles ir pan. 

 mažinti motociklistų daromą žalą kraštovaizdžiui, augalijai ir gyvūnijai , pvz. 

įrengiant motociklistų trasą nebenaudojamuose karjeruose ir bendradarbiaujant 
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su motociklistų klubais bei policija skatinti atsakingą motociklistų elgesį ir bausti 

šiurkščiausius parko taisyklių pažeidėjus; 

 mažinti šiukšlinimą ir gaisro pavojų dėl stovyklavimo neleistinose vietose, pvz. 

skatinant privačių miškų savininkus įrengti stovyklavietes, kuriose už tam tikrą 

mokestį būtų leidžiama stovyklauti, tuo pačiu griežčiau baudžiant parko lankymo 

taisyklių pažeidėjus. 

 

Poveikis teritorijos ekonominiam ir socialiniam vystymuisi 

Kaip minėta aukščiau, vienas iš didžiausių teritorijos ekonominio ir socialinio vystymosi 

iššūkių yra mažos gyventojų ekonominės veiklos pajamos, todėl svarbiausi lankytojų 

valdymo tikslai šiuo požiūriu yra: 

1) didinti lankytojų srautus, 

2) didinti pajamas iš lankytojų, skatinant: 

a) apsistoti nakvynei, 

b) pavalgyti teritorijoje veikiančiose maitinimo įstaigose, 

c) apsipirkti vietos parduotuvėse bei pas vietos ūkininkus ir amatininkus, 

d) naudotis įvairiomis laisvalaikio paslaugomis. 

3) mažinti turizmo sezoniškumą ir lankytojų srauto netolygumus savaitės dienomis. 

 

Vietinės aplinkos gerinimas 

Kaip minėta aukščiau turizmas ir rekreacija yra labai svarbus ne tik gyventojų pajamų 

požiūriu. Nemažiau aktuali ir galimybė turizmo pagalba išlaikyti viešąsias paslaugas 

gyventojams bei gerinti jų gyvenamąją aplinką. Ypatingai turizmas gali padėti spręsti 

vietos gyventojų susisiekimo problemas – išaugus keliaujančiųjų skaičiui atsiranda 

poreikis tankinti (bent sezono laikotarpiu) maršrutinio transporto tvarkaraštį. Kita vertus, 

padidėjęs automobilių srautas didina oro taršą (CO2 ir dulkės) bei kelia avaringumo 

pavojų. Todėl lankytojų srauto valdymo tikslas vietinės aplinkos gerinimo požiūriu yra 
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didinti atvykstančiųjų į teritoriją viešuoju transportu ar dviračiais dalį bendrame lankytojų 

sraute, pvz. padarant transporto tvarkaraštį ir maršrutus patogesnius lankytojams, 

užtikrinant transporto paslaugų patikimumą ir reguliarumą, aktyviai informuojant 

lankytojus apie galimybes keliauti viešuoju transportu ir dviračiais, pabrėžiant tokio 

keliavimo privalumus, didinant dviračių eismo saugumą, suteikiant viešuoju transportu 

ar dviračiais atvykstantiems lankytojams įvairių papildomų paskatų.  

Kitas svarbus tikslas – rengiant ar atnaujinant rekreacines teritorijas, dviračių ir pėsčiųjų 

takus ar kitą viešąją infrastruktūrą, siekti kuo didesnio patogumo ne tik lankytojams, bet 

ir nuolatiniams gyventojams. 

 

Lankytojų pasitenkinimo didinimas 

Šiuo metu lankytojų srautai KRP teritorijoje nėra tokie dideli, kad tai mažintų bendrą 

lankytojų pasitenkinimą. Kita vertus, keletą dienų per metus lankytojų koncentracija 

paplūdimiuose gali susidaryti labai didelė. Siekiant plačiau paskirstyti lankytojų srautą 

reikėtų didinti rekreacinės veiklos įvairovę, ypatingai stengiantis įvairiomis informavimo 

priemonės atskleisti aktyvaus poilsio gamtoje galimybes.  

Kitas svarbus lankytojų pasitenkinimą mažinantis veiksnys – netinkamas lankytojų 

elgesys ir jo pasekmės: šiukšlinimas, rekreacinės ir informacinės įrangos niokojimas, 

pavojingas važinėjimas motociklais ar dviračiais ir pan. Todėl lankytojų pasitenkinimo 

didinimo tikslais taip pat būtina skatinti lankytojų atsakingą elgesį. 
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1.6. Švietimo ir suvokimo didinimo tikslai bei paslaugos 
 

Ekologinio švietimo ir paveldo suvokimo didinimo tikslai 

 

Paveldo vertės suvokimas yra labai svarbus veiksnys, siekiant užtikrinti ilgalaikę 

paveldo apsaugą ir darnų panaudojimą (paveikslas 1-6). Suprasdami paveldą ir jo 

reikšmę, mes imame jį branginti. Brangindami, norime juo rūpintis. Rūpindamiesi 

paveldu, norime juo džiaugtis ir dalintis su kitais. Džiaugdamiesi paveldu, trokštame dar 

geriau jį pažinti ir suprasti. 

 

Paveikslas 1-6   Paveldo ciklas 

 

Pagal English Heritage, 2005. 
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KRP švietimo ir paveldo suvokimo prasmės didinimo tikslai: 

1) didinti vietos gyventojų ir verslo pritarimą teritorijos paveldo apsaugos tikslams ir 

aktyvų prisidėjimą prie jų siekimo, atskleidžiant paveldo naudą ir teikiamas 

galimybes; 

2) atskleisti gamtos ir kultūros paveldo teikiamas galimybes turizmui ir laisvalaikiui; 

3) skatinti lankytojų atsakingą elgesį, ypatingai akcentuojant tinkamo elgesio naudą 

jiems patiems (atsakingas turizmas – geresnis turizmas). 

 

Paveldo švietimo infrastruktūros ir paslaugų vertinimas 

 

Paveldo švietimo infrastruktūrą ir paslaugas KRP sudaro: 

 Lankytojų centrai Kurtuvėnų dvaro sodybos svirne ir Jautmalkės kaime; 

 Pažintiniai takai ir trasos (64 km žymėtų jojimo trasų, 33 km žymėtų dviračių 

trasų, 4,5 km pilnai įrengtų ir 12,6 nepilnai įrengtų pažintinių takų); 

 Lauko informaciniai stendai (prie beveik 80 objektų); 

 Edukaciniai užsiėmimai ir renginiai; 

 Ekskursijos ir žygiai su vadovu. 

 

Svarbiausi paveldo švietimo infrastruktūros ir paslaugų trūkumai: 

 nėra nuolatinės ekspozicijos, kūrybingai pristatančios KRP gamtinių ir kultūrinių 

vertybių; 

 bloga pažintinių takų fizinė būklė – reikalinga Juodlės pažintinio tako 

rekonstrukcija; mažas informacinių stendų edukacinis poveikis (dominuoja faktų 

dėstymas). 
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Paveldo švietimo tikslinės grupės ir galimi instruktoriai 

 

Pagrindinės paveldo švietimo tikslinės grupės: 

 Nuolatiniai gyventojai ir verslininkai 

 Lankytojai (visos tikslinės lankytojų grupės, nurodytos aukščiau) 

 Tarpininkai – mokytojai, parke vykdomų renginių organizatoriai, į parką vežančių 

turizmo įmonių ir apie parką informaciją teikiančių turizmo informacijos centrų 

darbuotojai. 

Instruktorių funkcijas šiuo metu vykdo KRPD darbuotojai. Ateityje jiems į pagalbą gali 

ateiti tinkamai parengti savanoriai, vietiniai gyventojai, aukščiau aptartos tarpininkų 

grupės, aukštųjų mokyklų dėstytojai, muziejininkai, amatininkai. 
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1.7. Strategijos įgyvendinimui prieinami ištekliai 

 

KRPD žmogiškieji ištekliai 

 

KRPD yra biudžetinė įstaiga. Šiuo metu patvirtinta 18 etatų, iš kurių 6 yra valstybės 

tarnautojai ir 12 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį (iš jų – 2 sezoniniai 

darbuotojai) (lentelė 1-9). Išimtinai vien turizmu ir lankytojų aptarnavimu užsiima tik 1 

nuolatinis darbuotojas (rekreacijos vadybininkas) ir 1 sezoninis darbuotojas (priėmėjas), 

todėl dauguma kitų KRPD darbuotojų dalį savo darbo laiko taip pat turi skirti veikloms, 

susijusioms su renginių organizavimu ir lankytojų aptarnavimu. 

Svarbus KRPD žmogiškasis išteklius – savanoriai. KRP jau beveik 10 metų dalyvauja 

tarptautinėse savanoriško darbo programose „Savanoriški ekologiniai metai“ (vok. 

„Freiwilliges ökologisches Jahr, FÖJ) ir „Europos savanorių tarnyba“ (angl. European 

Voluntary Service). Tokiu būdu KRP kasmet gyvena ir socialine ir/arba ekologine veikla 

užsiima po kelis 16-30 metų jaunuolius iš užsienio šalių. Šiuo metu KRPD taip pat 

pradeda aktyviau kviesti ir Lietuvos gyventojus savanoriškai talkinti tvarkant Kurtuvėnų 

dvaro sodybą ir kitas parko lankomas vietas. Kita vertus, savanorių darbo ir laisvalaikio 

organizavimas taip pat reikalauja kitų darbuotojų indėlio, o savanoriškai atliekamas 

darbas neretai būna nelabai efektyvus. Todėl ateityje KRPD turėtų šiam darbui pritraukti 

kitą savanorį ir, jei reikia, numatyti tam tikslui papildomų lėšų. 

 

 



 56 

Lentelė 1-7  KRPD darbuotojai (2010-12-31 duomenimis) 

 

Pareigybės pavadinimas Faktiškai dirbančiųjų 

skaičius* 

Direktorius 1 

Vyriausias specialistas kraštotvarkininkas 1 

Vyriausias specialistas finansininkas 1 

Vyriausias specialistas ūkvedys 1 

Vyriausias specialistas ekologas 1 

Vyresnysis specialistas ekologas 1 

Rekreacijos vadybininkas 1 

Kultūrologas 1 

Programų vadovas 2 

Administratorius 1 

Sodininkas 1 

Darbininkas 1 

Žirgyno darbininkas 3 

Darbininkas (sezoninis) 1 

Priėmėjas (sezoninis) 1 

Viso 18 
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KRPD finansiniai ir materialiniai ištekliai 

 

KRPD 2010 m. biudžetas siekė beveik 3 mln. litų, iš kurių apie 66 proc. sudarė ES 

Struktūrinių fondų lėšos KRPD vykdomiems infrastruktūros projektams. Kiti KRPD 

veiklos finansavimo šaltiniai buvo (paveikslas 1-7): 

 valstybės biudžeto Saugomų teritorijų tvarkymo programa, 

 kelių priežiūros ir plėtros programa, 

 specialioji valstybinių parkų ir rezervatų paslaugų teikimo programa (pajamos už 

teikiamas paslaugas),  

 savivaldybių biudžetų lėšos, 

 Aplinkos apsaugos rėmimo programa (lėšos, išieškotos už aplinkai ir 

valstybiniams gamtos ištekliams padarytą žalą, baudos už aplinkos apsaugos 

įstatymų pažeidimus ir pan.) 

 Kultūros rėmimo fondo programa 

 

Valstybės finansavimas tenkina tik nedidelę poreikių dalį. Trūksta lėšų net 

reikalingiausioms išlaidoms – ilgalaikio turto įsigijimui, darbo užmokesčiui, 

paprastosioms išlaidoms (elektros mokesčiams, ryšio paslaugoms). Mažai skiriama lėšų 

kompensavimo sistemai, visai neskiriama žemių išpirkimui. Esant nepakankamam 

finansavimui užtikrinti reikiamą saugomų teritorijų priežiūrą bei vykdyti Saugomų 

teritorijų įstatyme numatytas funkcijas, jau nekalbant apie turizmo rinkodarą, yra labai 

sudėtinga. Dėl nuolatinio lėšų trūkumo KRPD veiklai gali pablogėti dalies gamtinių bei 

kultūrinių vertybių bei jų aplinkos būklė, kraštovaizdžio rekreacinis patrauklumas, 

sunykti sukurti rekreacinės infrastruktūros objektai. Tai yra didelė grėsmė ir apribojimas 

darnaus turizmo plėtrai. Todėl rengiant darnaus turizmo strategiją ir priemonių planą 

būtina pirmiausia numatyti didelių lėšų nereikalaujančias priemones bei ieškoti 

galimybių pritraukti papildomą finansavimą ir stiprinti partnerystę. 
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Paveikslas 1-7   KRPD iš valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2010 m. 

(tūkst. Lt) 

 

 

Kitų organizacijų indėlis 

Prie parko vykdomų projektų prisideda ir kitos organizacijos, visų pirma VĮ „Šiaulių 

miškų urėdija“ (pvz. 2010 m. ji suremontavo 26 rodykles į kaimus ir lankytinus objektus, 

esančias jų balanse). Kiek leidžia galimybės, prie KRPD veiklos prisijungia asociacija 

„Kurtuvėnų bendruomenė“, Šaukėnų ir Bazilionų vidurinės ir Kurtuvėnų pradinė 

mokyklos, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“. Vaisingai 

bendradarbiauja Šiaulių rajono savivaldybė. Tuo tarpu Kelmės rajono savivaldybė, 

kurios teritorijoje yra dalis parko, ir kaimyninė Šiaulių miesto savivaldybė iki šiol gana 
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mažai prisidėdavo prie KRPD rengiamų projektų. Todėl siekiant pasidalinti atsakomybe 

už turizmo plėtrą parko teritorijoje, būtina daug daugiau dėmesio skirti 

bendradarbiavimo galimybių su minėtomis savivaldybėmis paieškai. 

 

Projektų finansavimo galimybės 

Lietuva, būdama ES nare, gauna didelę finansinę paramą. Tai suteikia KRPD ir kitoms 

teritorijoje veikiančioms viešojo ir privataus sektorių organizacijoms įvairių galimybių 

gauti dalinį jų projektų finansavimą. 

 

ES struktūrinė parama 

2007-2013 m. Lietuvai skirta daugiau kaip 23 mlrd. litų ES struktūrinės paramos, kurios 

didžioji dalis jau panaudota arba numatyta, kokiems projektams ji bus skirta. Todėl KRP 

darnaus turizmo plėtros strategijai labiau aktuali 2014-2020 m. laikotarpio parama, dėl 

kurios jau vyksta intensyvios diskusijos. Numatoma, kad šiame laikotarpyje bus 

ypatingai stiprus ES biudžeto ryšys su ES 2020 strategijos prioritetais: pažangus 

augimas; tvarus augimas; integracijos augimas. Taigi, dar labiau sustiprės dėmesys 

aplinkosaugai, tvariam išteklių panaudojimui, darniai plėtrai, o kita vertus išliks svarbūs 

ekonomikos augimo, užimtumo bei socialinės ir teritorinės sanglaudos, ypatingai – 

skurdo mažinimo, uždaviniai (Stankaitienė, 2011). 

KRPD ir kitos teritorijoje veikiančios organizacijos gali pretenduoti ne tik į tiesiogiai 

Lietuvai skirtą ES struktūrinę paramą, bet taip pat teikti paraiškas gauti ES teritorinio 

bendradarbiavimo programų paramą. 2007-2013 m. laikotarpiu Šiaulių apskritis patenka 

į trijų tokių bendradarbiavimo programų teritorijas – Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos, Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programos ir INTERREG IVC programos. Kol kas nėra žinoma, kaip 

2014-2020 m. laikotarpyje bus siekiama ES teritorinio bendradarbiavimo tikslų, tačiau 

labai tikėtina, kad iki šiol vykdytos programos ir paramos skyrimo principai labai 

nesikeis. 

 

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/
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Norvegijos ir EEE finansiniai mechanizmai 2009-2014 m. 

2010 m. liepos 28 d. Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė ir 

Europos Sąjunga pasirašė susitarimus dėl naujojo laikotarpio 2009-2014 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos penkiolikai Rytų, 

Vidurio ir Pietų Europos šalių. Lietuvai naujuoju laikotarpiu per abu mechanizmus 

numatyta skirti 77,6 mln. eurų. 

Pagal Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino kunigaikštystės ir Norvegijos 

memorandumą dėl 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo Lietuvoje 

numatoma parengti ir įgyvendinti šias programas, kurios gali būti aktualios KRP darnaus 

turizmo strategijos ir priemonių plano įgyvendinimui (MP, 2011a): 

Programa Programai skirtos lėšos ir 

operatorius 

Numatomi rezultatai ir ypatingi 

interesai 

Biologinė įvairovė ir ekosistemų 

funkcijos 

6.520.000 EUR, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija 

Sustiprinti gebėjimai veiksmingai 

valdyti ir stebėti „Natura 2000“ 

teritorijas; išvengta ekosistemų 

fragmentacijos; parengtos 

prisitaikymo prie besikeičiančio 

klimato strategijos ir priemonės. 

Programa taip pat siekiama 

įtraukti vietos bendruomenes į 

biologinės įvairovės apsaugą 

siekiant skatinti naują požiūrį, tuo 

remiant ekonomiškai tausaus 

gyvenimo įpročius. 

Kultūros ir gamtos paveldo 

išsaugojimas ir atgaivinimas 

9.000.000 EUR, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija 

Pagrindinis objektas - medinis 

paveldas 

Europos kultūros paveldo 

kultūros ir menų įvairovės 

skatinimas 

1.000.000 EUR, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija 
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Taip pat numatoma per NVO fondą skirti 5,5 mln. eurų nevyriausybinių organizacijų 

projektams (MP, 2011a). 

Pagal Lietuvos Respublikos ir Norvegijos memorandumą dėl 2009-2014 m. Norvegijos 

finansinio mechanizmo įgyvendinimo Lietuvoje numatoma parengti ir įgyvendinti 

programą „Žaliosios pramonės inovacijos“ (parama – 8 mln. EUR, programos 

operatorius – LR ūkio ministerija) (MP, 2011b). 

 

Taigi, jau 2012 m. KRPD turės galimybę teikti paraiškas gauti paramą projektams iš 

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, o 2013-2014 m. – ir iš ES struktūrinių fondų. 

Iki to laiko būtina parengti projektus ir stiprinti projektų valdymo pajėgumus tiek pačioje 

KRPD, tiek kitose teritorijoje veikiančiose organizacijose. 
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1.8. SSGG analizė 
 

Stiprybės Silpnybės 

Mažai urbanizuota gamtiniais ištekliais turtinga 

aplinka 

Blogi keliai, prasta gyvenviečių gatvių kokybė, 

nepakankamas ženklinimas, nepakankama 

infrastruktūra (vandentiekis, kanalizacija, nuotekų 

valymas, interneto ryšys) 

Didelė rūšių įvairovė Nepakankamai išplėtoti gamtos turizmo pasiūlymai 

Turtingas kultūros paveldas, atkuriama ir turizmui 

pritaikoma Kurtuvėnų dvaro sodyba 

Nepakankamai išplėtoti paveldo turizmo pasiūlymai 

Gyvos tradicijos (nematerialusis paveldas) 

Platus rekreacinių teritorijų tinklas Kurtuvėnų miestelyje nėra maudyklos 

Automobilių, pėsčiųjų, dviračių ir žirgų turizmo 

trasos 

Nepakankamai efektyviai komunikuojamos 

aktyvaus poilsio galimybės 

Platus KRPD teikiamų paslaugų spektras, ypatingai 

konkurencingi – jojimo centras ir kempingas 

Mažas gyventojų įsitraukimas į turizmo paslaugų 

teikimą 

Kavinė su kulinarinio paveldo virtuve Ribotos turistų apgyvenimo galimybės – nėra 

kokybiškos įstaigos, kurioje galėtų apsistoti 

didesnis skaičius svečių. Žema apgyvendinimo 

paslaugų kokybė 

Sporto ir kultūros renginiai Maža renginių ekonominė nauda teritorijai ir jos 

gyventojams 

Platus edukacinių programų moksleiviams spektras Mažas edukacinių programų dalyvių skaičius 

Teigiamas bendras KRP įvaizdis vietos gyventojų ir 

lankytojų tarpe 

Dalis vietos gyventojų labiau akcentuoja 

apribojimus, o ne teikiamas galimybes 

 KRPD nepakankamas finansavimas 

 Sezoniškumas ir labai netolygūs lankytojų srautai 

savaitės dienomis  
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Galimybės Grėsmės 

Sporto ir aktyvaus poilsio gamtoje populiarėjimas Kraštovaizdžio kitimas dėl tradicinio ūkininkavimo 

nykimo ir architektūros tradicijų nesilaikymo 

Kultūrinio turizmo augimas, didėjantis 

susidomėjimas kultūros paveldu 

Nekilnojamojo kultūros paveldo būklės blogėjimas 

ir negrįžtamas praradimas 

Augantis vietinis turizmas Lankytojų neatsakingo elgesio daroma žala – 

trypimas, miško paklotės ir takų ardymas, gaisrai, 

šiukšlinimas, brakonieriavimas, vandalizmas ir kt. 

Neformaliojo švietimo vaidmens didėjimas Neigiamos socialinės – demografinės tendencijos 

regione: gyventojų mažėjimas ir senėjimas, „protų 

nutekėjimas“, probleminių šeimų skaičiaus 

didėjimas kaimiškose vietovėse, lėtas nedarbo 

mažėjimas, alkoholizmas. 

Turizmo socialinio vaidmens augimas Auganti konkurencija vietinio ir atvykstamojo 

turizmo rinkoje Lietuvoje 

Nacionalinės ir tarptautinės reikšmės turizmo 

objektų (Kryžių kalnas, Šiluva, Tytuvėnai) 

kaimynystė 

 

Narystė tarptautiniuose kempingų ir autoturizmo 

tinkluose 

 

Gamtinei aplinkai ir vietos bendruomenei 

palankaus atsakingo/etiško vartojimo tendencijos 

 

Interneto, socialinių medijų ir mobiliųjų technologijų 

panaudojimas 

 

Platus bendradarbiaujančių organizacijų tinklas  

ES, Norvegijos ir EEE finansinių mechanizmų, 

Bendradarbiavimo per sieną programų ir kt. šaltinių 

parama 

 

Kelmės rajono savivaldybei suteiktas probleminės 

teritorijos statusas ir su tuo susijusios papildomos 

paramos galimybės 

 

Prisijungimas prie Europos darnaus turizmo 

saugomose teritorijose chartijos 
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2. STRATEGIJA 

 

Šioje dalyje apžvelgiamas politikos kontekstas, kuriame rengiama ši strategija, 

formuluojami tikslai, vizija, uždaviniai ir veiklos kryptys bei nustatomos tikslinės rinkos. 

 

2.1. Politikos kontekstas 

 

KRP darnaus turizmo strategija kuriama įvairių kitų vietinio, regioninio, nacionalinio ir 

europinio lygmens bendrųjų ir sektorinių politikų bei strategijų kontekste (paveikslas 2-

1). 

 

Lietuvos saugomų teritorijų politika 

 

Lietuvos regioninių parkų politiką apsprendžia penki pagrindiniai šalies saugomų 

teritorijų tikslai (LRS, 2001): 

1) išsaugoti ir atkurti gamtos ir kultūros paveldą 

2) užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą 

3) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams 

4) sudaryti sąlygas turizmui ir rekreacijai 

5) propaguoti gamtos ir kultūros paveldą plėtojant aplinkosauginį švietimą. 

 

KRPD kasmet rengiamuose veiklos planuose nurodo įstaigos misiją – išsaugoti 

Kurtuvėnų ežeringo, miškingo kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros 

paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti: 
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1) užtikrinant Kurtuvėnų regioninio parko kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio 

vertybių ir biologinės įvairovės išsaugojimą  bei atkūrimą; 

2) pritaikant regioninio parko teritoriją lankymui, sudarant sąlygas pažintiniam 

turizmui bei poilsiui organizuoti. 

 

Šiaulių regiono politika 

 

KRP yra Šiaulių ir Kelmės rajonų savivaldybėse Šiaulių apskrityje, todėl teritorijoje 

vykdoma turizmo veikla turi prisidėti prie šio regiono gyventojų poreikių tenkinimo bei 

strateginių socialinės ir ekonominės plėtros tikslų siekimo. Šiaulių regiono plėtros 

vizijoje iki 2021 m. (ŠAVA, 2007) siekiama aukšto lygio darbo ir gyvenimo kokybės, 

žinių ekonomikos, išplėtotų ir konkurencingų žmogiškųjų išteklių, sparčiai augančio ir 

konkurencingo ūkio, palankios gyvenamosios aplinkos, modernaus žemės ūkio, 

patrauklaus kraštovaizdžio ir iniciatyvių bendruomenių. Turizmo plėtra, kultūros paveldo 

atkūrimas, gamtos išteklių išsaugojimas yra priemonės Šiaulių regiono sanglaudai bei 

gyvenamosios aplinkos kokybei didinti. 

 

Nacionalinė darnios plėtros ir turizmo politika 

 

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (NDVS, 2009) formuluojama vizija, pagal 

kurią Lietuva yra sėkmingai prisitaikiusi prie globalizacijos sąlygų, bet tuo pačiu 

išsaugojusi kultūros savitumą, nuosekliai įgyvendinanti darnaus vystymosi politiką, 

užtikrinančią sveiką aplinką, tinkamą gamtos ir intelektinių išteklių naudojimą, nuosaikų, 

bet stabilų ekonomikos augimą, visuotinę visuomenės gerovę ir patikimas socialines 

garantijas. Strategijoje įtvirtintas siekis, kad aplinkos būklė Lietuvoje, nors ir gana 

sparčiai augant ekonomikai, atitiktų ES standartus, t.y. kad aplinkos tarša didėtų 

nepalyginti lėčiau nei gamyba. Todėl itin svarbus Lietuvos darnaus vystymosi prioritetas 

– pagrindinių ūkio šakų, tame tarpe ir turizmo,  poveikio aplinkai mažinimas didinant 

ekologinį jų efektyvumą ir įtraukiant aplinkos interesus į jų vystymosi strategijas. 
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Regionų darnaus vystymosi srityje siekiama, kryptingai skatinant probleminių teritorijų 

vystymąsi, mažinti regionų išsivystymo skirtumus, o plėtojant naujus verslus ir 

paslaugas, tame tarpe ir kaimo turizmą, – mažinti kaimiškų regionų depopuliaciją. 

Ilgalaikiai darnios plėtros uždaviniai turizmo bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

srityse šalia kitų yra: 

 didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, plėtoti turizmo ir rekreacijos 

infrastruktūrą, geriau naudoti šalies regionų gamtos ir kultūros savitumą, 

etnokultūros vertybes;  

 tobulinti šalies turizmo ir rekreacijos valdymo, planavimo ir rėmimo sistemą, teikti 

pirmenybę kultūrinio, ekologinio, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo turizmo plėtrai, 

skatinti šią veiklą; 

 sukurti moksliškai pagrįstas turizmo išteklių tyrimo, rinkos stebėsenos, 

žmogiškųjų išteklių ugdymo sistemas, leisiančias veiksmingai plėtoti turizmo 

sektorių ir aktyviai formuoti Lietuvos – kaip patrauklios turizmui valstybės – 

įvaizdį;  

 skatinti ir visokeriopai remti dviračių ir vandens turizmo viešosios infrastruktūros 

plėtrą, didinti informacijos sklaidą; 

 užtikrinti rekreacinių išteklių apsaugą ir racionalų naudojimą, padidinti saugomų 

teritorijų atvirumą visuomenei, skleisti informaciją apie saugomų teritorijų svarbą 

ir tikslus, plačiau naudoti saugomas teritorijas, visų pirma nacionalinius ir 

regioninius parkus, pažintiniam–ekologiniam turizmui. 

 

Europos politika 

 

Lietuva, būdama ES nare, prisideda prie bendrų Europos politikų įgyvendinimo. 

Lisabonos sutartyje (EU, 2007) nustatytas Europos turizmo politikos pagrindinis 

tikslas – skatinti šio sektoriaus konkurencingumą, atsižvelgiant į bendresnį – 

darnios Europos plėtros, - tikslą. Šis tikslas glaudžiai susijęs su naujos ES 
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ekonomikos strategijos „Europa 2020“ (EK, 2010a) tikslais, o ypatingai su jos 

pavyzdine iniciatyva „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“. 

ES naujos turizmo politikos dokumente (EK, 2010b) detaliau aptariamas poreikis 

derinti turizmo konkurencingumo ir darnumo tikslus bei siūlomi veiksmai tiems 

tikslams pasiekti. Siekiant didesnio Europos turizmo sektoriaus konkurencingumo 

dokumente kviečiama siūlyti įvairesnių paslaugų (visų pirma, gamtos ir kultūros 

paveldo pagrindu), diegti naujoves turizmo pramonėje (pvz. naujas informacines 

technologijas), gerinti visų turizmo paslaugų kokybę, tobulinti profesinius 

darbuotojų įgūdžius, ilginti turizmo sezoną (pvz. skatinant socialinį turizmą7), 

tikslinti statistinius turizmo duomenis ir analizę. 

Darnaus, atsakingo ir kokybiško turizmo tikslas apima daug įvairių aspektų: 

atsakingą gamtos išteklių naudojimą, švarios energijos vartojimą, paveldo, 

turistinių lankytinų vietų gamtinio ir kultūrinio vientisumo apsaugą, darbo vietų 

kokybės ir stabilumo užtikrinimą, didesnio teigiamo poveikio vietos ekonomikai 

siekimą, saugumo užtikrinimą ir aukštą turistų priėmimo kokybę, ypač 

pagyvenusiems bei riboto mobilumo žmonėms. 

 

Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose chartija 

 

KRP darnaus turizmo strategija rengiama pagal Europos darnaus turizmo 

saugomose teritorijose chartijos (EUROPARC, 2007) reikalavimus bei jų 

įgyvendinimo žinyną (EUROPARC, 2008). Chartija siekia dviejų pagrindinių 

tikslų: 

1) Skatinti suvokti ir remti Europos saugomas teritorijas kaip pamatinę dalį mūsų 

paveldo, kuriuo turi džiaugtis dabarties kartos ir kurį reikia išsaugoti ateities 

kartoms. 

                                                 
7
 Socialinis turizmas suteikia galimybes kiek galima platesnėms visuomenės grupėms keliauti atostogauti. 

Nuo 2008 m. Europos Komisija vykdo bandomąjį projektą “Calypso”, kurio tikslas – suteikti galimybes 
keturioms tikslinėms grupėms – jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, riboto judumo asmenims ir 
piniginių sunkumų turinčioms šeimoms, keliauti ne sezono metu. 
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2) Pagerinti turizmo darnų vystymąsi ir valdymą saugomose teritorijose, kur būtų 

atsižvelgiama į aplinkos, vietos gyventojų, vietos verslo ir lankytojų poreikius.  

 

Chartija įpareigoja pasirašiusias šalis įgyvendinti vietinę „darnaus turizmo“ 

strategiją. Darnusis turizmas Chartijoje apibrėžiamas kaip „bet kokia 

turizmo vystymo, valdymo ar veiklos forma, užtikrinanti ilgalaikę gamtinių, 

kultūrinių ir socialinių išteklių apsaugą (angl. protection) ir išsaugojimą 

(angl. preservation) bei naudingai ir teisingai prisidedanti prie saugomose 

teritorijose gyvenančių, dirbančių ar jas lankančių žmonių ekonominio 

vystymosi ir gerovės“. 

Už saugomą teritoriją atsakinga valdžios institucija (šiuo atveju – KRPD) privalo: 

1) Priimti ir laikytis Chartijoje nurodytų darnaus vystymosi principų (žr. toliau), 

pritaikydama juos vietiniam kontekstui 

2) Įtraukti visus, susijusius su turizmu teritorijoje ir aplink ją į jo vystymą ir 

valdymą 

3) Nustatyti vidutinio laikotarpio (5 metų) darnios turizmo plėtros teritorijoje 

strategiją 

4) Pristatyti šią strategiją veiksmų plano pavidalu 

 

Darnaus turizmo saugomose teritorijose principai: 

1) Įtraukti visus, susijusius su turizmu saugomoje teritorijoje ir jos prieigose, į 

jo plėtrą ir valdymą (sudaryti nuolatinį forumą) 

2) Parengti ir įgyvendinti darnaus turizmo strategiją ir veiksmų planą 

saugomai teritorijai 

3) Saugoti ir puoselėti teritorijos gamtinį ir kultūrinį paveldą turizmui ir 

pasinaudojant turizmu bei saugoti jį nuo per intensyvios turizmo plėtros 

4) Suteikti visiems lankytojams jų vizito metu gerų įspūdžių 
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5) Efektyviai informuoti lankytojus apie ypatingas teritorijos ypatybes 

6) Skatinti konkrečių turizmo produktų, leidžiančių atrasti ir suprasti teritoriją, 

pasiūlą 

7) Gilinti visų, susijusių su turizmu, žinias apie saugomą teritoriją ir darnumo 

problemas 

8) Užtikrinti, kad turizmas palaiko ir neblogina vietinių gyventojų gyvenimo 

kokybės 

9) Didinti turizmo teikiamą naudą vietinei ekonomikai 

10) Stebėti ir kontroliuoti lankytojų srautus siekiant sumažinti neigiamą poveikį 

 

Apibendrinant, darnaus vystymosi principai reikalauja, kad saugomos teritorijos 

funkcionuotų ne tik kaip išskirtinės aplinkosaugos tikslais įsteigtos teritorijos, bet 

ir kaip vietos, kur siekiama ekonomikos augimo bei socialinės pažangos. Tai 

nelengvai pasiekiamas uždavinys, reikalaujantis įvairių vadybos sprendimų. 

Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose chartija yra būtent toks praktinis 

valdymo instrumentas, kuris padeda saugomoms teritorijoms vystyti turizmą, 

tokiu būdu, kuris užtikrina pusiausvyrą tarp visų trijų darnaus vystymosi stulpų – 

aplinkos, ekonomikos ir socialinių poreikių (paveikslas 2-2). 
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Paveikslas 2-1   KRP darnaus turizmo strategijos politikos kontekstas 
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 Paveikslas 2-2   Darnus ekonominis ir socialinis vystymasis ir aplinka (pagal Adams 2006) 
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2.2. Tikslai ir vizija 

 

Pradėdami kurti strategiją, visų pirma turime atsakyti į klausimą – ko siekiame? 

Chartija numato, kad darnaus turizmo plėtros strategijos tikslai apimtų: 

1) Paveldo apsaugos ir vystymo tikslus 

2) Ekonominio ir socialinio vystymosi tikslus 

3) Vietos gyventojų gyvenimo kokybės išsaugojimo ir gerinimo tikslus 

4) Turizmą lengvinančių priemonių – vietų, pastatų, įrenginių, patogumų, 

paslaugų, gerinimo tikslus 

 

Todėl formuluojami tokie KRP darnaus turizmo plėtros strateginiai tikslai, 

kylantys iš teritorijos poreikių, aptartų esamos situacijos vertinimo etape 

(paveikslas 2-3): 

1) Palaikyti ir padėti sustiprinti gamtos ir kultūros paveldą bei jo išsaugojimą 

2) Sukurti ir išlaikyti pajamų bei ekonominės gerovės šaltinį vietos 

gyventojams, tuo pačiu prisidedant prie platesnio regiono socialinės 

pažangos 

3) Gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę, ypatingai mažinant skurdą 

4) Suteikti lankytojams pasitenkinimą duodančių ir visokeriopai asmenybę 

ugdančių patirčių. 

 

Suinteresuotų grupių seminaro, vykusio Kurtuvėnuose 2011 m. liepos 1 d., metu 

buvo pasiūlyta siekti, kad 2016 m. Kurtuvėnų regioninį parką būtų galima 

pagrįstai pristatyti kaip pasižymintį tokiomis savybėmis: 

 

 Aplinka: išsaugota patraukli ir dar labiau „išgražėjusi“; „Lietuvos Šveicarija“ 

– autentiška, išraiškinga, estetiška, rūpestingai prižiūrima, saugi, svetinga. 

 Prekės ženklas: Nr.1 saugoma teritorija turizmui Lietuvoje; labai verta 

atvykti ir aišku dėl ko; Lietuvos prekės ženklo dalis. 

 Produktas ir lankytojo patirtis: universali turizmo traukos vieta, pasižyminti 

harmoningai suderintomis masinio ir „nišinio“ turizmo galimybėmis, 
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skirtomis šeimų ir įvairių amžiaus grupių laisvalaikiui; vietinis/unikalus 

produktas; nesinori greitai išvykti; aktyvaus poilsio galimybių ir turizmo 

maršrutų „labirintas“ su ramybės „salomis“; atsakingai besielgiantys 

taisyklių besilaikantys vieni kietiems netrukdantys lankytojai. 

 Gyventojai: asmeniškai supranta ir jaučia turizmo naudą; išsaugoti ir 

sustiprinti vietinė tapatybė ir pasididžiavimas (vieta, kuria didžiuojamasi ir 

kur norisi sugrįžti į namus). 

 

KRP darnaus turizmo vizija 2016 m: 

 

Kurtuvėnų regioninis parkas yra gerai Lietuvoje žinomas kaip efektyviai valdoma 

universali turizmo traukos vietovė, pasižyminti išsaugota ir išpuoselėta aplinka ir 

paveldu bei harmoningai suderintomis masinio ir „nišinio“ turizmo galimybėmis, 

skirtomis įvairiems lankytojams. Bendrų KRPD ir visų suinteresuotų grupių 

pastangų dėka pasiekta, kad turizmas skatina geriau pažinti ir prižiūrėti parko 

vertybes, teikia pragyvenimo šaltinį vietos gyventojams ir ugdo vietos gyventojų 

pasididžiavimo jausmą. 
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Paveikslas 2-3   KRP paveldo apsaugos, ekonominio ir socialinio vystymosi, gyvenimo kokybės ir turizmo sričių iššūkiai ir darnaus 

turizmo plėtros strategijos tikslai 
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2.3. Strateginiai uždaviniai ir veiklos kryptys 

 

Remiantis aukščiau pateiktu esamos situacijos vertinimu, bei atsižvelgiant į 

politikos kontekstą, identifikuojami šie ateinančių penkių metų strateginiai 

uždaviniai ir veiklos kryptys KRP darnaus turizmo tikslams pasiekti: 

 

1. GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS IR SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ 

BENDRADARBIAVIAMS.  

Didinti KRP, kaip turizmo traukos vietovės, institucinį darnumą, įtraukiant į 

turizmo planavimą ir valdymą vietos gyventojus ir plėtojant suinteresuotų 

grupių partnerystę. 

 

Siekiamas rezultatas: išaugęs įvairių suinteresuotų grupių, įskaitant vietos 

gyventojus ir verslą, palaikymas ir įsitraukimas, 

išaugęs partnerių, savo veiklą grindžiančių darnaus 

turizmo principais, skaičius 

 

Tikslas susijęs su Chartijos principais 1, 2 ir 7. 

 

Veiklos kryptys 

 

1.1. Suburti KRP darnaus turizmo forumą, kaip nuolatos veikiantį 

suinteresuotų grupių tinklą ir kaip metinį renginį, skirtą idėjų 

apsikeitimui ir tinklaveikai, bei koordinuoti jo veiklą 

1.2. Skatinti sektorinių ir tematinių tinklų – klasterių, kūrimąsi ir jų veiklą 

(visų pirma - bendros KRP turizmo partnerystės organizacijos 

sukūrimas) 

1.3. Didinti bendruomenių ir vietos veiklos grupių įsitraukimą į turizmo 

planavimą ir valdymą, skatinti gyventojų kooperaciją (pvz. taikant 

bendruomenių pagrindu plėtojamo turizmo (angl. community based 

tourism) modelį) 
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1.4. Didinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis 

1.5. Didinti bendradarbiavimą su miškų urėdijomis 

1.6. Didinti bendradarbiavimą su tarpinėmis organizacijomis – kelionių 

organizatoriais, švietimo įstaigomis, klubais, turizmo informacijos 

centrais ir kt. 

1.7. Palaikyti ryšį su visomis suinteresuotomis grupėmis (e-naujienlaiškiai, 

metinis renginys; viešųjų ryšių kampanija, skirta informuoti vietos 

gyventojus apie darnaus turizmo naudą ir pristatyti vietines sėkmės 

istorijas; apdovanojimai ...) 

1.8. KRP paramos fondo įsteigimas ir lankytojų finansinės paramos 

schemų sukūrimas 

1.9. Kurti ir plėtoti savanoriško darbo galimybes. 

 

 

2. PREKIŲ ŽENKLAS IR RĖMIMAS.  

Sustiprinti KRP, kaip darnaus turizmo traukos vietovės, tapatybę, kuri 

padėtų didinti šios teritorijos ypatingųjų savybių vertės ir patrauklumo 

supratimą vietos gyventojų ir lankytojų tarpe. Aktyvių ir bendrai su 

partneriais vykdomų rinkodaros priemonių pagalba didinti KRP prekių 

ženklo žinomumą, siekiant intensyvesnio lankomumo ir didesnių pajamų, 

ypatingai ne vasaros sezono metu. 

 

Siekiamas rezultatas: padidėjęs KRP žinomumas; padidėjęs KRP gamtinių 

ir kultūrinių ypatybių supratimas; padidėjęs KRP, kaip 

darnaus turizmo traukos vietovės, pripažinimas 

 

Tikslas susijęs su Chartijos principais 3, 4, 5, 6, 7 ir 9. 
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Veiklos kryptys: 

 

2.1. Sukurti KRP prekių ženklą (vertybes ir vizualinę tapatybę) bei 

parengti jo naudojimo strategiją. 

2.2. Didinti KRP prekių ženklo tapatybės naudojimą (gairės ir mokymai 

verslui; vaizdinės ir tekstinės informacijos rinkinys turizmo rinkodaros 

organizacijoms ir žiniasklaidai). 

2.3. Atnaujinti KRPD svetainę internete 

2.4. Plėtoti KRP ženklinimą, siekiant didinti jo geografinių ribų žinomumą 

ir geriau atskleisti parko tapatybę (stendai su žemėlapiais, ženklai 

prie įvažiavimų į parką ir į teritorijoje esančias gyvenvietes, 

informaciniai stendai prie kelio A12). 

2.5. Didinti KRP matomumą kitų organizacijų (pvz. Valstybės turizmo 

departamento, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kelmės rajono) 

vykdomose rinkodaros kampanijose. 

2.6. Didinti parko ir kaimyninių teritorijų gyventojų supratimą apie parką ir 

jo turistinį produktą (pvz. viešųjų ryšių kampanija vietinėje ir 

regioninėje žiniasklaidoje, parko laikraštis, aktyvaus poilsio galimybių 

išbandymo dienos vietiniams gyventojams, kraštiečių šventė). 

2.7. Išplėtoti unikalų KRP renginį (pvz. Kurtuvėnų festivalis) arba renginių 

programą. 

2.8. Parengti ir įgyvendinti kasmetines KRP rinkodaros kampanijas 

(kurios apimtų e-marketingą, socialines medijas, viešuosius ryšius, 

leidinius ir kt. priemones) 

2.9. Vykdyti rinkodarą, nukreiptą į specialių interesų grupes („nišines“ 

rinkas) – dviračių ir kitų aktyvaus poilsio gamtoje šakų mėgėjus, 

gamtos stebėtojus, jodinėjimo mėgėjus ir kt. 
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3. TURIZMĄ LENGVINANČIOS PRIEMONĖS.  

Didinti lankomų objektų, viešosios turizmo infrastruktūros bei turizmo 

paslaugų atitikimą visų esamų ir naujų prioritetinių tikslinių grupių 

poreikiams tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu. 

 

Siekiamas rezultatas: padidėjęs lankomų objektų, viešosios turizmo 

infrastruktūros bei turizmo paslaugų atitikimas tikslinių 

grupių poreikiams – išaugusi turizmo infrastruktūra ir 

paslaugomis patenkintų lankytojų dalis 

 

Tikslas susijęs su Chartijos principais 4, 5 ir 7. 

 

Veiklos kryptys: 

 

3.1. Viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimas prie lankomų vietovių ir 

objektų (pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelės, tualetai, 

šiukšlių surinkimas, apšvietimas, želdynai, dviračių stovai ir kt.) 

gerinimas prie labiausiai lankomų vietovių ir objektų. 

3.2. Toliau plėtoti pėsčiųjų, dviračių ir jojimo takų tinklą (esamų takų 

rekonstrukcija/tvarkymas ir naujų takų įrengimas/ženklinimas) bei 

kurti ilgų nuotolių regionines trasas (pvz. Šiluva – Tytuvėnai – KRP – 

Šiauliai – Kryžių kalnas taikant „Greenways“ principą). 

3.3. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų kokybinė ir kiekybinė plėtra 

(pvz. skatinant ūkininkus teikti nebrangias specialias apgyvendinimo 

paslaugas – stovyklavietė, turizmo centras, jaunimo nakvynės namai; 

nakvynės ir pusryčių ar kaimo turizmo paslaugas; įrengti rekolekcijų ir 

nakvynės namus buvusiame Kurtuvėnų klebonijos pastate). 

3.4. Stovyklaviečių ir paplūdimių tinklo optimizavimas (reikalinga 

maudyklą Kurtuvėnų miestelyje) ir jų infrastruktūros bei priežiūros 

gerinimas (pvz. pasitelkiant privačių miškų savininkus) 

3.5. Susisiekimo viešuoju transportu gerinimas  
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3.6. Interneto ryšio plėtra KRP teritorijoje 

 

 

4. PRODUKTAI IR PATIRTYS.  

Planingai ir bendradarbiaujant vystyti esamus ir kurti naujus turizmo 

produktus, kurie atskleisdami teritorijos gamtinius ir kultūrinius 

privalumus, suteiktų lankytojui kokybiškų patirčių, prisidėtų prie paveldo 

išlaikymo ir sustiprinimo, bei teiktų stabilų pragyvenimo šaltinį vietos 

gyventojams. 

 

Siekiamas rezultatas: išaugęs lankytojų skaičius lankomuose objektuose, 

išaugęs apgyvendinimo įstaigų užimtumas; tolygesnis 

lankytojų pasiskirstymas laike ir erdvėje, išaugęs 

lankytojų pasitenkinimo lygis; padidėjusi lankytojų, 

viešnagės metu užsiimančių įvairiomis aktyvaus 

poilsio veiklomis, dalis; padidėjusios gyventojų 

pajamos iš turizmo 

 

Tikslas susijęs su Chartijos principais 3, 4, 5, 6, 7 ir 9. 

 

Veiklos kryptys: 

 

4.1. Didinti turizmo maršrutų ir edukacinių užsiėmimų patrauklumą bei 

interpretacinį-edukacinį poveikį (pvz. atnaujinti informacinių stendų 

tekstus ir fotografijas, parengti pagalbinę medžiagą skirtą 

mokytojams) 

4.2. Kurti teminius trumpų atostogų produktus (pvz. Laukinė gamta; Miško 

turizmas, Paveldas ir vietinės tradicijos; Vietiniai produktai ir maistas; 

Jojimo atostogos; Dviračių atostogos; Žvejybos atostogos ir kt.) 

4.3. Sukurti turizmo pasiūlą ne turizmo sezonui – pavasariui ir rudeniui 

(pvz. sezoniniai gamtos stebėjimo ir veiklos gamtoje maršrutai, 
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sezoniniai ūkio produktai, gamtos kalendorius, veiklos esant blogam 

orui). 

4.4. Integruoti teritorijos gyventojų tradicinį ūkininkavimą ir vietinę 

produkciją į turistų patirtį, suteikiant gyventojams reikalingų žinių ir 

gebėjimų, paskatinant verslo ir individualių ūkininkų 

bendradarbiavimą bei propaguojant produkciją renginių metu (pvz. 

vietoje užauginti maisto produktai, amatų demonstravimas ir prekyba, 

unikalūs suvenyrai, vietiniai maisto receptai, „blusų turgus“, „ūkininkų 

turgus“, „Slow food“ ) 

4.5. Integruoti dviračių sportą ir kitas sporto šakas, kultivuojamas KRP 

teritorijoje, į platesnę turizmo pasiūlą 

4.6. Skatinti paveldo objektų restauravimą ir interpretavimą, apjungiant 

juos į keletą teminių maršrutų; plėtoti esamus ir kurti naujus turizmo 

produktus vietinio kultūros paveldo pagrindu (pvz. tvenkinių 

nuleidimas kaip atrakcija; Nevalninkų atlaidai). 

4.7. Ugdyti bendrą svetingumą ir lankytojų aptarnavimo kokybę (pvz. 

mokymai, mokomosios išvykos (stažuotės), gerosios praktikos 

perėmimas, Svetingumo apdovanojimas) 

4.8. Didinti turizmo srityje dirbančių žmonių vietines žinias; didinti turizmo 

informacijos sklaidą pasitelkiant regione esančius lankomus objektus 

ir turizmo informacijos centrus bei teritorijoje ir kaimynystėje 

veikiančius turizmo paslaugų teikėjus, pasirūpinant, kad jie turėtų kuo 

aktualesnę informaciją, ypatingai apie galimybes ne turizmo sezono 

metu (įrengti nesudėtingą informacijos apie vietinius produktus ir 

paslaugas stendą, kur būtų nebrangios spaudos, bet nuolat 

atnaujinama informacija) 

4.9. Didinti IT taikymą (atsisiunčiami žemėlapiai ir maršrutai su 

interpretacine medžiaga; „siuntinukai“ (angl. podcasts), audio gidai, 

sumaniųjų telefonų taikomosios programinės priemonės (angl. 

iPhone applications), informacija realiuoju laiku ir kt.) 

4.10. Aktyvinti KRPD veiklą, nukreiptą į ne lankytojus (angl.outreach) 
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5. TURIZMO ANALIZĖ IR VADYBA.  

Nuolatos ir metodiškai didinti žinojimą apie lankytojų srautus KRP 

teritorijoje, jų elgesį bei daromą poveikį, rinkos tendencijas ir verslo būklę, 

atitinkamai gerinant tiek viešojo, tiek privataus turizmo sektorių vadybą 

teritorijoje. 

 

Siekiamas rezultatas: padidėjęs žinojimas apie turizmą teritorijoje; 

padidėjęs tyrimų rezultatų taikymas KRPD ir kitų 

turizme dalyvaujančių organizacijų sprendimų 

priėmime 

 

Tikslas susijęs su Chartijos principais 2, 3, 7, 8, 9, 10. 

 

Veiklos kryptys: 

 

5.1. Vykdyti išsamius lankomumo tyrimus 

5.2. Vykdyti lankytojų lūkesčių ir pasitenkinimo lygio tyrimus, skirtus 

surinkti pradinės situacijos rodiklius ir stebėti pažangą ateityje. 

5.3. Vertinti naujų produktų ir rinkodaros priemonių efektyvumą 

5.4. Ieškoti, kaupti ir naudoti susijusius tyrimus apie rinkas ir produktus 

5.5. Vykdyti vietinių gyventojų nuomonės tyrimus 

5.6. Skleisti sukauptas analitines žinias visų suinteresuotų grupių tarpe 

5.7. Didinti KRPD darbuotojų, turizmo verslo ir vietos gyventojų 

profesinius gebėjimus - mokymai, susipažinimas su gerąja patirtimi 

mokomųjų išvykų metu. 
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6. TURIZMO POVEIKIO VALDYMAS.  

Valdyti turizmo daromą poveikį gamtai ir vietos bendruomenei – didinti 

turizmo teigiamą poveikį ir mažinti neigiamą, sutelkiant tam visas 

suinteresuotas grupes, įskaitant verslą. 

 

Siekiamas rezultatas: sumažėję santykinė rekreacinė degresija, santykinė 

oro tarša iš automobilių ir santykinis neatsinaujinančių 

išteklių sunaudojimas (atsižvelgiant į išaugusius 

lankytojų srautus); sumažėjusi neigiama kultūrinio 

kraštovaizdžio – tradicinės architektūros – kaita 

(sumažėję atvejų, kuomet statiniai rekonstruojami 

nesilaikant vietinių architektūros tradicijų, ir 

padaugėję atvejų, kuomet atkuriami vietinės 

architektūros tradicijas atitinkantys, statiniai ir jų 

elementai) 

 

Tikslas susijęs su Chartijos principais 3, 6, 7, 8, 10. 

 

Veiklos kryptys: 

 

6.1. Diegti priemones, skirtas mažinti eroziją, nelegalų stovyklavimą ir kitokį 

neatsakingą elgesį. 

6.2. Skatinti naudotis aplinkai draugiškesnėmis transporto priemonėmis – 

dviračiais arba viešuoju transportu (gerinti viešojo transporto rėmimą, 

raginti verslą ir turizmo valdžios institucijas, kad jos skatintų naudotis 

viešuoju transportu, suteikti daugiau paskatų naudotis viešuoju 

transportu, organizuoti renginius, skirtus geriau susipažinti su viešojo 

transporto galimybėmis, derinti pėsčiųjų maršrutus su viešojo 

transporto maršrutais ir tvarkaraščiu, propaguoti pavežėjimo paslaugas 

tarp autobusų ir geležinkelio stočių bei apgyvendinimo įstaigos). 
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6.3. Mokyti ir konsultuoti verslą kaip jis gali savo veiklą padaryti 

draugiškesnę aplinkai (pvz. diegiant energijos taupymo ir atliekų 

mažinimo ir/ar rūšiavimo priemones). Burti tokius verslus į tinklą ir 

pristatyti jų pastangas parko rinkodarinėse priemonėse. 

6.4. Parengti ir viešinti atsakingo lankytojų elgesio vadovą 

6.5. Skelbti svetainėje internete išsamią aplinkosauginę informaciją bei 

praktines rekomendacijas kaip kas gali prisidėti prie turizmo neigiamo 

poveikio mažinimo ir teigiamo poveikio didinimo. 

6.6. Gerinti parko gyventojų supratimą apie vietines aplinkosaugines 

problemas bei ugdyti jų aplinkosauginį sąmoningumą. 

6.7. Skatinti kraštui būdingos architektūros elementų išsaugojimą bei 

aukštos kokybės aplinkai draugiškų dizaino sprendimų taikymą turizmo 

ir laisvalaikio statiniuose (pvz. rekomendacinis leidinys su tipiniais 

architektūriniais sprendimais, savininkų konsultavimas, geriausių 

architektūros ir dizaino sprendimų apdovanojimas) 

 

 
 

2.4. Tikslinės rinkos 
 

Vietinė rinka 

 

KRP yra Kelmės ir Šiaulių rajonuose, Šiaulių apskrityje. Dėl patogios geografinės 

padėties ir gero susisiekimo automobilių keliais KRP per 2 valandas yra pasiekiamas iš 

teritorijos, kurioje gyvena beveik 2 mln. Lietuvos gyventojų (tame tarpe 4 didžiųjų 

Lietuvos miestų – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) ir apie 1 mln. Latvijos 

gyventojų (tame tarpe – Rygos miesto). Taip pat teritorija pasižymi labai geru 

susisiekimu su kiek toliau esančiais didmiesčiais – Vilniumi ir Kaliningradu (paveikslas 

2-4). 
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Paveikslas 2-4 KRP vietinė rinka (pasiekiamumas per 2 val.) 

 

 

 

Prioritetinės užsienio rinkos 

 

Šiuo metu užsienio turistai sudaro labai nedidelę KRP lankytojų dalį. Kita vertus, KRP 

yra už 30 km nuo vieno daugiausiai turistų Lietuvoje sutraukiančio nemokamo objekto – 

Kryžių kalno (paveikslas 2-5). Šalia jo įsikūrusio turizmo informacijos centro 

paslaugomis 2010 m. pasinaudojo beveik 85 tūkstančiai lankytojų, iš jų 64 proc. – 

svečiai iš užsienio šalių. Daugiausiai užsienio turistų atvyko iš Vokietijos (32 proc. visų 

užsienio turistų) bei Latvijos ir Lenkijos (apytiksliai po 19 proc. visų užsienio turistų). 

Taigi, šios šalys laikytinos ir KRP prioritetinėmis užsienio rinkomis. 
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Ateityje taip pat realu pritraukti turistų ir iš kitų, tankiausiai apgyvendintų, Vakarų 

Europos šalių – Nyderlandų ir Didžiosios Britanijos, kurių gyventojai yra labiausiai linkę 

keliauti į gamtines vietoves. 

 

Paveikslas 2-5 KRP aplinka 
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Tikslinės rinkos 

Prioritetinės Kitos 

Vienos dienos lankytojai: Korporatyviniai renginiai – seminarai, 
mokymai  

• moksleivių grupės Poilsio ir sporto stovyklos 

• mišrios ekskursijų grupės Sporto renginiai (dviračiai, orientavimasis , 
ištvermės jojimas, pėsčiųjų maratonas, 
šaudymas iš lanko ...) 

• neorganizuoti pažintinių  turistinių 
takų ir lankomų objektų lankytojai  

Sodininkai ir „sodybininkai“ 

• kultūrinių renginių lankytojai Specialių interesų grupės: 

• paplūdimių ir stovyklaviečių 
lankytojai  

• kempingų turistai 

Savaitgalio ir trumpų atostogų turistai • piligrimai 

 • žvejai mėgėjai 

 • paukščių stebėtojai 

 • žirginio sporto mėgėjai 

 • dviračių mėgėjai 

 • žygeiviai (vaikščiotojai) 

 • savanoriai 
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3. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 
 

Šioje dalyje aptariama strategijos įgyvendinimo organizacinė struktūra, pateikiamas 

detalus veiksmų planas, identifikuojami stebėsenos rodikliai, priemonės ir informacijos 

šaltiniai bei nurodoma kaip bus atnaujinama strategija ir veiksmų planas. 

 

3.1. Strategijos įgyvendinimo organizacinė struktūra 

 

KRP darnaus turizmo plėtros strategijos įgyvendinimą ir toliau turėtų koordinuoti KRPD, 

tačiau ateityje dalį jos funkcijų turėtų perimti Kurtuvėnų regioninio parko turizmo 

partnerystės organizacija, kuri veiktų kaip fondas, asociacija ar viešoji įstaiga. Tokios 

organizacijos steigimo galimybių studiją atlikti ir atitinkamus sprendimus priimti reikėtų 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per pirmuosius strategijos įgyvendinimo metus. 

Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose chartijos pirmasis principas reikalauja 

įtraukti visus, susijusius su turizmu saugomoje teritorijoje ir jos prieigose, į jo plėtrą ir 

valdymą – sudaryti nuolatinį forumą arba atitinkamą darinį, suformuotą iš saugomos 

teritorijos valdžios, savivaldybių, gamtosaugos ir kultūros paveldo apsaugos 

organizacijų, vietos bendruomenės ir turizmo verslo atstovų. Rengiant KRP darnaus 

turizmo strategiją ir veiksmų planą buvo surengti du suinteresuotų grupių seminarai, 

kurių metu buvo sutarta seminaruose atstovautų organizacijų ir vietos bendruomenių 

pagrindu formuoti nuolatos veikiantį KRP darnaus turizmo plėtros forumą, kuris kartą 

metuose surengtų plataus dalyvavimo konferenciją, o tarp tokių renginių susitiktų pagal 

poreikį ir bendrautų elektroninėmis priemonėmis. Suinteresuotų grupių analizė pateikta 

dalyje 1.2.3. 

Nemažai svarbių funkcijų numatyta kitoms institucijoms ir organizacijoms, ypatingai – 

Šiaulių rajono, Kelmės rajono ir Šiaulių miesto savivaldybėms bei Šiaulių ir Kuršėnų 

miškų urėdijoms. Labai svarbu strategiją pristatyti šių organizacijų vadovybei ir 

atitinkamų padalinių darbuotojams bei detaliau aptarti bendradarbiavimą. 
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Nepavykus sukurti Kurtuvėnų regioninio parko turizmo partnerystės organizacijos ir / 

arba įtraukti į strategijos įgyvendinimą kurios nors iš veiksmų plane numatytos 

organizacijos, pirmųjų strategijos įgyvendinimo metų pabaigoje turėtų būti peržiūrėtas 

veiksmų planas ir priimti alternatyvūs sprendimai. 

 

 

3.2. Strategijos ir veiksmų plano atnaujinimas 

 

KRPD, inicijavusi darnaus turizmo plėtros strategijos parengimą, ir toliau imsis 

atsakomybės už jos įgyvendinimą. Trumpuoju laikotarpiu strategijos 

įgyvendinimo planavimas ir stebėsena bus susieti su KRPD metinių veiklos planų 

bei ataskaitų rengimu. Metiniai strategijos įgyvendinimo planai ir ataskaitos bus 

pristatomos ir aptariamos KRP darnaus turizmo plėtros forume. Tokiu būdu 

strategija bus atnaujinama kasmet. Išsamus strategijos ir veiksmų plano 

įgyvendinimo vertinimas ir atnaujinimas bus atliekami 2016 m., rengiant naują 

paraišką dėl prisijungimo prie Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose 

chartijos kitam laikotarpiui. 

Veiksmų plane numatyta nemažai priemonių, už kurių įgyvendinimą atsakingos 

kitos organizacijos, todėl labai pageidautina, kad ir jos kiekvienais metais 

informuotų KRPD kokias priemones įvykdė per ataskaitinį laikotarpį ir kokias 

numato vykdyti kitais metais, tuo pačiu pateikdamos pasiūlymus dėl strategijos ir 

veiksmų plano atnaujinimo. 
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3.3. Veiksmų planas ir stebėsenos rodikliai 

 

Žemiau pateikiamas KRP darnaus turizmo plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų 

planas. Veiksmų plane nurodoma už veiksmą atsakinga pagrindinė organizacija, kitos 

prisidedančios organizacijos, prioriteto laipsnis, lėšų poreikis ir galimi finansavimo 

šaltiniai, o tai pat – stebėsenos rodikliai ir priemonės bei informacijos šaltiniai. 

Veiksmų plane visi veiksmai yra įvertinti vienu iš trijų prioriteto laipsnių: 

Prioriteto 

laipsnis 

Rekomenduojama vykdymo pradžia 

(strategijos metai) 

1 1-2 

2 3-4 

3 5 

 

Lėšų poreikis, neskaitant esamų KRPD ir partnerių darbuotojų bei savanorių laiko, 

įvertintas intervalais: 

Lėšų poreikis  

(per visą 5 metų laikotarpį) 

tūkst. Lt 

 

Labai mažas iki 25 

Mažas 25-100 

Vidutinis 100-400 

Didelis virš 400 
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Veiksmų plane naudojamos santraukos: 

BAB Bazilionų bendruomenė 

BAP Bazilionų parapija 

BUB Bubių bendruomenė 

BUS Bubių seniūnija 

KKPVVG Kelmės krašto partnerystės VVG 

KMU VĮ „Kuršėnų miškų urėdija“ 

KRPD Kurtuvėnų regioninio parko direkcija 

KRPTPO Kurtuvėnų regioninio parko turizmo partnerystės organizacija 

KRS Kelmės rajono savivaldybė 

KTVIC VŠĮ "Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras" 

KUB Kurtuvėnų bendruomenė 

KUP Kurtuvėnų parapija 

KUS Kukečių seniūnija 

OKS Orientacininkų klubas ,,Sakas" 

SKSS Sporto klubas „S-Sportas“ 

ŠAB Šaukėnų bendruomenė 

ŠAP Šaukėnų parapija 

ŠAS Šaukėnų seniūnija 

ŠK Šiaulių kolegija 

ŠKA Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ 

ŠKC Šaukėnų kultūros centras 

ŠMS Šiaulių miesto savivaldybė 

ŠMU VĮ „Šiaulių miškų urėdija“ 

ŠRS Šiaulių rajono savivaldybė 

ŠRKC Šiaulių rajono kultūros centras ir jo Bazilionų filialas 

ŠRTVIC VšĮ "Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras" 

ŠRVVG Šiaulių rajono vietos veiklos grupė 

ŠTIC VšĮ "Šiaulių turizmo informacijos centras" 

ŠU Šiaulių universitetas 

TPC VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ 

VTD Valstybinis turizmo departamentas prie LR Ūkio ministerijos 
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Veiksmai Priori-
tetas 

Pagrin-
dinis 
atsa-

kingas 

Prisideda Lėšų 
poreikis 

Finansavimo 
šaltiniai 

Ryšys su kitais 
veiksmais 

Stebėsenos rodikliai Stebėsenos 
priemonės ir 
informacijos 

šaltiniai 

1. GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS IR SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ BENDRADARBIAVIAMS:  
Didinti KRP, kaip turizmo traukos vietovės, institucinį darnumą, įtraukiant į turizmo planavimą ir valdymą vietos gyventojus ir plėtojant suinteresuotų 
grupių partnerystę 

1.1. Suburti KRP 
darnaus turizmo forumą, 
kaip nuolatos veikiantį 
suinteresuotų grupių 
tinklą ir kaip metinį 
renginį, skirtą idėjų 
apsikeitimui ir 
tinklaveikai, bei 
koordinuoti jo veiklą 

1 KRPD Visi 
suinteresuoti 
asmenys ir 
organizacijos 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

  Produkto rodikliai: 
įsteigtas forumas; 
forumo veikloje 
dalyvaujančių žmonių 
skaičius; forume 
atstovaujamų 
organizacijų skaičius ir 
spektras; per metus 
surengiama po vieną 
forumo renginį; 
bendravimo 
elektroninėmis 
priemonėmis atvejų 
skaičius; pozityvūs 
vertinimai iš verslo 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos; 
forumo dalyvių 
sąrašas; forumo 
renginių programos ir 
svarstytų klausimų 
medžiaga; forumo 
dalyvių 
susirašinėjimas 

1.2. Skatinti sektorinių ir 
tematinių tinklų – 
klasterių, kūrimąsi ir jų 
veiklą (visų pirma - 
bendros KRP turizmo 
partnerystės 
organizacijos 
sukūrimas) 

1 KRPD Visi 
suinteresuoti 
asmenys ir 
organizacijos 

Vidutinis KRPD lėšos, 
savivaldybių 
biudžeto 
lėšos, verslo 
narystės 
mokestis, 
rėmėjų lėšos, 
ES parama 

  Paskatintų sektorinių ir 
tematinių tinklų – 
klasterių, skaičius; 
Tinkluose dalyvaujančių 
asmenų ir organizacijų 
skaičius  

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos; 
internetas 
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1.3. Didinti 
bendruomenių ir vietos 
veiklos grupių 
įsitraukimą į turizmo 
planavimą ir valdymą, 
skatinti gyventojų 
kooperaciją (pvz. taikant 
bendruomenių pagrindu 
plėtojamo turizmo 
modelį) 

1 BUB, 
KUB, 
BAB, 
ŠAB 

KRPD, ŠRS, 
KRS, 
ŠRVVG, 
KKPVVG, 
BUS, ŠAS, 
KUS 

Mažas Nacionalinė, 
ES ir įvairių 
fondų parama 

Susijęs su 
veiksmu 4.4 

KRPD renginių, kuriuose 
dalyvavo bendruomenių 
atstovai, skaičius ir 
dalyvavusių 
bendruomenių atstovų 
skaičius; bendruomenių 
parengtų ir įgyvendintų 
su turizmu susijusių 
projektų skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
susitikimų protokolai, 
projektų viešinimo 
medžiaga ir oficialios 
ataskaitos 

1.4. Didinti 
bendradarbiavimą su 
savivaldybėmis 

1 KRPD ŠRS, KRS Labai 
mažas 

Savivaldybių 
lėšos, 
nacionalinė, 
ES ir įvairių 
fondų parama 

Susijęs su 
veiksmais 2.4, 3.1, 
3.2 

Bendrų iniciatyvų 
(susitikimų, renginių, 
rinkodaros priemonių, 
projektų) skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
susitikimų protokolai, 
projektų viešinimo 
medžiaga ir oficialios 
ataskaitos 

1.5. Didinti 
bendradarbiavimą su 
miškų urėdijomis 

1 KRPD ŠMU, KMU Labai 
mažas 

Miškų urėdijų 
lėšos 

Susijęs su 
veiksmais 2.4, 3.1, 
3.2, 3.4 

Bendrų iniciatyvų 
(susitikimų, renginių, 
rinkodaros priemonių, 
projektų) skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
susitikimų protokolai, 
projektų viešinimo 
medžiaga ir oficialios 
ataskaitos 

1.6. Didinti 
bendradarbiavimą su 
tarpinėmis 
organizacijomis – 
kelionių organizatoriais, 
švietimo įstaigomis, 
klubais, turizmo 
informacijos centrais ir 
kt. 

1 KRPD ŠTIC, 
ŠRTVIC, 
KTVIC, TPC 
... 

Labai 
mažas 

Bendradarbia
ujančių 
organizacijų 
lėšos, 
savivaldybių 
lėšos, 
nacionalinė, 
ES ir įvairių 
fondų parama 

Susijęs su 
veiksmais 2.5, 4.1, 
4.4. 

Bendrų iniciatyvų 
(susitikimų, renginių, 
rinkodaros priemonių, 
projektų) skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
susitikimų protokolai, 
renginių fotografijos 
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1.7. Palaikyti ryšį su 
visomis 
suinteresuotomis 
grupėmis (e-
naujienlaiškiai, laikraštis, 
metinis renginys; viešųjų 
ryšių kampanija, skirta 
informuoti vietos 
gyventojus apie darnaus 
turizmo naudą ir 
pristatyti vietines 
sėkmės istorijas; 
Svetingumo 
apdovanojimai ...) 

1 KRPD Visi 
suinteresuoti 
asmenys ir 
organizacijos 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

Susijęs su 
veiksmu 2.6 

Parengtų ir išplatintų e-
naujienlaiškių skaičius; 
adresatų, kuriems 
išsiųstas naujienlaiškis, 
skaičius; parengtų, 
išspausdintų ir išplatintų 
laikraščių (ar rajoninio 
laikraščio priedų) 
skaičius ir tiražas 

E-naujienlaiškiai, 
laikraščiai, renginių 
dalyvių sąrašai ir 
tekstinė bei vaizdinė 
medžiaga, KRPD 
metinės veiklos 
ataskaitos 

1.8. KRP paramos fondo 
įsteigimas ir lankytojų 
finansinės paramos 
schemų sukūrimas 

3 KRPTP
O 

KRPD Labai 
mažas 

Viešųjų ir 
privačių 
rėmėjų lėšos, 
aukos, ES ir 
kt. tarptautinių 
fondų parama 

Fondo įsteigimas 
priklauso nuo KRP 
turizmo 
partnerystės 
organizacijos 
įsteigimo (žr. 
veiksmą 1.2)  

Įsteigtas vienas fondas; 
surinktų fondo lėšų 
suma; sukurta viena 
lankytojų finansinės 
paramos schema ir joje 
dalyvaujančių 
organizacijų skaičius; 
fondo 
įgyvendintų/paremtų 
projektų skaičius 

KRPTPO veiklos 
ataskaita, fondo lėšų 
panaudojimo 
ataskaita 

1.9. Kurti ir plėtoti 
savanoriško darbo 
galimybes 

2 KRPD KRPTPO Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
ES parama 

  Vykdomų savanorių 
programų skaičius, 
programose 
dalyvaujančių savanorių 
skaičius, savanorių 
dirbtų valandų skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
ES paramos lėšomis 
vykdomų savanorių 
programų ataskaitos, 
savanoriško darbo 
registravimo žurnalas 
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2. PREKIŲ ŽENKLAS IR RĖMIMAS:  
Stiprinti KRP, kaip darnaus turizmo traukos vietovės, tapatybę ir didinti jo žinomumą 

2.1. Sukurti KRP prekių 
ženklą (vertybes ir 
vizualinę tapatybę) bei 
parengti jo naudojimo 
strategiją 

2 KRPD KRPTPO Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
savivaldybių 
biudžeto 
lėšos, verslo 
parama, 
nacionalinė, 
ES ir įvairių 
fondų parama 

  Produkto rodikliai: 
sukurtas ir naudojamas 
KRP prekių ženklas 

KRP svetainė 
internete, rėmimo 
leidiniai 

2.2. Didinti KRP prekių 
ženklo tapatybės 
naudojimą (gairės ir 
mokymai verslui; 
vaizdinės ir tekstinės 
informacijos rinkinys 
turizmo rinkodaros 
organizacijoms ir 
žiniasklaidai). 

2 KRPD KRPTPO Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
savivaldybių 
biudžeto 
lėšos, verslo 
parama, 
nacionalinė, 
ES ir įvairių 
fondų parama 

Veiksmas 
vykdomas kartu 
su veiksmu 2.1 
arba kaip jo 
tęstinumas. 

KRP prekių ženklą, bei 
susijusią tekstinę ir 
vaizdinę informaciją 
naudojančių 
organizacijų skaičius 

Verslo įmonių ir  
turizmo rinkodaros 
organizacijų 
parengtos 
rinkodarinės 
priemonės (svetainės 
internete, spaudiniai 
ir kt.); žiniasklaidos 
monitoringas 

2.3. Atnaujinti KRPD 
svetainę internete 

2 KRPD KRPTPO Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
savivaldybių 
biudžeto 
lėšos, verslo 
parama, 
pajamos už 
reklamą, ES 
parama 

Susijęs su visais 
kitais veiksmais 

Atnaujintų ir/arba 
sukurtų interneto 
puslapių skaičius; 
išaugęs KRP svetainės 
internete lankytojų 
skaičius; išaugęs 
atsisiunčiamos 
informacijos kiekis; 
išaugęs svetainės 
internete lankytojų 
atsiliepimų skaičius; 
pagerėję svetainės 
internete lankytojų 
vertinimai 

Svetainės internete 
lankomumo ir  
vartotojų aktyvumo 
monitoringas 
(prisijungimų 
skaičius, unikalių 
lankytojų skaičius, 
lankytojų geografija, 
atsisiuntimų skaičius, 
atsiliepimai ir kt.) 
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2.4. Plėtoti KRP 
ženklinimą, siekiant 
didinti jo geografinių ribų 
žinomumą ir geriau 
atskleisti parko tapatybę 
(stendai su žemėlapiais, 
ženklai prie įvažiavimų į 
parką ir į teritorijoje 
esančias gyvenvietes, 
informaciniai stendai 
prie kelio A12). 

2 KRPD ŠRS, KRS, 
ŠMU, KMU 

Mažas KRPD lėšos, 
savivaldybių 
biudžeto 
lėšos, miškų 
urėdijų lėšos. 

Susijęs su 
veiksmais 1.4 ir 
1.5 

Įrengtų ir suremontuotų 
turizmo informacijos 
stendų ir informacinių 
ženklų skaičius 

KRPD metinės veiklų 
ataskaitos, turizmo 
informacijos stendai 
ir informaciniai 
ženklai 

2.5. Didinti KRP 
matomumą kitų 
organizacijų (pvz. 
Valstybės turizmo 
departamento, Šiaulių 
miesto, Šiaulių rajono, 
Kelmės rajono) 
vykdomose rinkodaros 
kampanijose 

1 KRPD ŠRS, KRS, 
ŠTIC, 
ŠRTVIC, 
KMVIC, 
TPC, VTD ... 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos Susijęs su 
veiksmais 1.4 ir 
1.6 

Kitų organizacijų, kurių 
rinkodaros priemonėse 
pristatytas KRP, ir tokių 
priemonių skaičius bei jų 
tiražai / vartotojų 
skaičius; informacijos 
apie KRP, pateikiamos 
regiono turizmo 
informacijos centruose, 
įvairovė ir kiekis 

Internetas, leidiniai, 
kitos rinkodaros 
priemonės ir jų 
medžiaga 

2.6. Didinti parko ir 
kaimyninių teritorijų 
gyventojų supratimą 
apie parką ir jo turistinį 
produktą (pvz. viešųjų 
ryšių kampanija vietinėje 
ir regioninėje 
žiniasklaidoje, parko 
laikraštis, aktyvaus 
poilsio galimybių 
išbandymo dienos 
vietiniams gyventojams, 
kraštiečių šventė). 

1 KRPD BUB, KUB, 
BAB, ŠAB, 
KUP, BAP, 
PAP, ŠRKC, 
ŠKC, regiono 
žiniasklaida 

Labai 
mažas 

Savivaldybių 
biudžeto 
lėšos, privačių 
rėmėjų lėšos 

Susijęs su 
veiksmais 1.7 ir 
4.8 

Viešųjų ryšių kampanijų 
ir pavienių priemonių, 
skirtų vietos 
gyventojams skaičius, 
leidinių tiražas, renginių 
dalyvių skaičius, 
paskelbtų straipsnių 
apie krašto įžymybes - 
žmones, vietoves, 
objektus - skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
leidiniai, internetas, 
renginių vaizdinė ir 
tekstinė medžiaga, 
spauda 
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2.7. Išplėtoti unikalų 
KRP renginį (pvz. 
Kurtuvėnų festivalis) 
arba renginių programą. 

2 KRPD KRPTPO, 
ŠRKC, ŠKC, 
... 

Mažas KRPD lėšos, 
savivaldybių 
biudžeto 
lėšos, renginio 
partnerių 
lėšos, 
nacionalinė 
parama 

  Kasmet organizuojamas 
unikalus KRP renginys / 
renginių programa; 
renginio/programos 
dalyvių skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos; 
renginio tekstinė ir 
vaizdinė medžiaga 

2.8. Parengti ir 
įgyvendinti kasmetines 
KRP rinkodaros 
kampanijas (kurios 
apimtų e-marketingą, 
socialines medijas, 
viešuosius ryšius, 
leidinius ir kt. 
priemones) 

1 KRPTPO KRP Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos, 
reklama 
leidiniuose 

  Įvairių naudojamų 
rinkodaros priemonių 
skaičius; leidinių tiražas 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
leidiniai, internetas 

2.9. Vykdyti rinkodarą, 
nukreiptą į specialių 
interesų grupes 
(„nišines“ rinkas) – 
dviračių ir kitų aktyvaus 
poilsio gamtoje šakų 
mėgėjus, gamtos 
stebėtojus, jodinėjimo 
mėgėjus, žygeivius ir kt. 

1 KRPTPO KRP Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos, 
reklama 
leidiniuose 

  Specialių poreikių 
tikslinėms grupėms 
skirtų rinkodaros 
priemonių skaičius, 
leidinių tiražas 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
leidiniai, internetas 

3. TURIZMĄ LENGVINANČIOS PRIEMONĖS: Didinti lankomų objektų, viešosios turizmo infrastruktūros bei turizmo paslaugų atitikimą visų esamų ir naujų 
prioritetinių tikslinių grupių poreikiams tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu 

3.1. Viešųjų erdvių 
infrastruktūros gerinimas 
prie lankomų vietovių ir 
objektų (pėsčiųjų takai, 
automobilių stovėjimo 
aikštelės, tualetai, 
šiukšlių surinkimas, 
apšvietimas, želdynai, 
dviračių stovai ir kt.) 
gerinimas prie labiausiai 
lankomų vietovių ir 
objektų. 

2 KRPD, 
ŠRS, 
KRS, 
BUS, 
ŠAS, 
KUS, 
ŠMU, 
KMU 

  Vidutinis KRPD lėšos, 
savivaldybių 
lėšos, miškų 
urėdijų lėšos, 
nacionalinio 
biudžeto 
lėšos, ES ir 
įvairių fondų 
parama 

Susijęs su 
veiksmais 1.4 ir 
1.5 

Pagerinti esami ir įrengti 
nauji viešosios 
infrastruktūros objektai 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos 
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3.2. Toliau plėtoti 
pėsčiųjų, dviračių ir 
jojimo takų tinklą 
(esamų takų 
rekonstrukcija/tvarkyma
s ir naujų takų 
įrengimas/ženklinimas) 
bei kurti ilgų nuotolių 
regionines trasas (pvz. 
Šiluva – Tytuvėnai – 
KRP – Šiauliai – Kryžių 
kalnas). 

3 KRPD ŠMU, KMU, 
ŠRS, KRS, 
TPC, SKSS, 
KRPTPO 

Vidutinis KRPD lėšos, 
savivaldybių 
lėšos, miškų 
urėdijų lėšos, 
ES ir įvairių 
fondų parama 

Susijęs su 
veiksmais 1.4, 1.5 
ir 4.1 

Įrengtų ir prižiūrimų 
turizmo takų ir trasų 
skaičius ir ilgis; 
keliaujančiųjų turizmo 
takais ir trasomis 
skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
lankytojų srautų 
monitoringas 

3.3. Apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų 
kokybinė ir kiekybinė 
plėtra (pvz. skatinant 
ūkininkus teikti 
nebrangias specialias 
apgyvendinimo 
paslaugas – 
stovyklavietė, turizmo 
centras, jaunimo 
nakvynės namai; 
nakvynės ir pusryčių ar 
kaimo turizmo 
paslaugas; įrengti 
rekolekcijų ir nakvynės 
namus buvusiame 
Kurtuvėnų klebonijos 
pastate). 

2 Verslo 
įmonės ir 
turizmo 
paslaugas 
teikiantys 
gyventojai
; KUP 

KRPD, 
KRPTPO 

Didelis Privačios 
investicijos, 
savivaldybių, 
nacionalinė ir 
ES parama 
SVV 

  Padidėjęs kokybės 
reikalavimus atitinkančių 
apgyvendinimo įstaigų ir 
apgyvendinimo vietų 
jose skaičius; padidėjęs 
kokybės reikalavimus 
atitinkančių maitinimo 
įstaigų ir sėdimų vietų 
jose skaičius; pagerėjęs 
apgyvendinimo ir 
maitinimo įstaigų 
vertinimas lankytojų 
tarpe. 

Verslo statistika; 
vartotojų nuomonės 
tyrimas;  ekspertinis 
vertinimas 

3.4. Stovyklaviečių ir 
paplūdimių tinklo 
optimizavimas ir jų 
infrastruktūros bei 
priežiūros gerinimas 
(pvz. pasitelkiant 
privačių miškų 
savininkus) 

1 ŠRS, 
KRS, 
BUS, 
ŠAS, 
KUS, 
ŠMU, 
KMU 

KRPD, 
privačių 
miškų 
savininkai 

Vidutinis savivaldybių 
lėšos, miškų 
urėdijų lėšos, 
ES ir įvairių 
fondų parama, 
miškų 
savininkų 
lėšos 

  Tinkamai įrengtų ir 
prižiūrimų stovyklaviečių 
skaičius; ES maudyklų 
direktyvą atitinkančių 
paplūdimių skaičius 

KRPD  metinės 
veiklos ataskaitos; 
visuomenės sveikos 
institucijų vertinimo 
ataskaita 
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3.5. Susisiekimo 
viešuoju transportu 
gerinimas  

2 Keleivių 
vežimo 
autobusai
s įmonės 
(UAB 
"Busturas
", UAB 
"Transbus
as") 

KRPD, VĮ 
"Lietuvos 
geležinkeliai" 

Vidutinis Keleivių 
vežimo 
autobusais 
įmonių ir VĮ 
"Lietuvos 
geležinkeliai" 
lėšos 

Priemonės, 
skatinančios 
naudotis viešuoju 
transportu, 
numatytos 
veiksme 6.2 

Pakoreguotų esamų ir 
sukurtų naujų viešojo 
transporto maršrutų 
skaičius; turizmo 
produktų, susietų su 
viešuoju transportu, 
skaičius; atvykstančiųjų į 
KRP viešuoju transportu 
dalis 

Viešojo transporto 
tvarkaraščiai ir 
veiklos rodikliai, 
lankytojų apklausa 

3.6. Interneto ryšio 
plėtra KRP teritorijoje 

2 AB "Teo", 
AB 
Lietuvos 
radijo ir 
televizijos 
centras 

  Vidutinis Interneto ryšio 
tiekėjų 
investicijos 

Interneto ryšio 
plėtra yra svarbi 
sąlyga didesniam 
informacinių 
technologijų 
taikymui KRP 
turizmo produkto 
plėtrai (žr. 
veiksmą 4.9) 

Interneto ryšio 
padengiama KRP 
teritorijos dalis; ryšio 
greitaveika 

Interneto ryšio tiekėjų 
informacija 

4. PRODUKTAI IR PATIRTYS: Vystyti esamus ir kurti naujus turizmo produktus, kurie atskleisdami teritorijos gamtinius ir kultūrinius privalumus, suteiktų 
lankytojui kokybiškų patirčių, prisidėtų prie paveldo išlaikymo ir sustiprinimo, bei teiktų stabilų pragyvenimo šaltinį vietos gyventojams. 

4.1. Didinti turizmo 
maršrutų ir edukacinių 
užsiėmimų patrauklumą 
bei interpretacinį-
edukacinį poveikį (pvz. 
atnaujinti informacinių 
stendų tekstus ir 
fotografijas, parengti 
pagalbinę medžiagą 
skirtą mokytojams) 

1 KRPD ŠMS, ŠRS, 
KRS 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

Lėšos, reikalingos 
informacinių 
stendų 
atnaujinimui ir 
įrengimui 
numatytos 
veiksme 3.2. Taip 
pat susijęs su 
veiksmu 1.6. 

Atnaujintų informacinių 
stendų skaičius; 
parengtos ir išplatintos 
pagalbinės medžiagos, 
skirtos mokytojams, 
paketų skaičius; išaugęs 
moksleivių ekskursijų ir 
edukacinių užsiėmimų 
skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos 

4.2. Kurti teminius 
trumpų atostogų 
produktus (pvz. Laukinė 
gamta; Miško turizmas, 
Paveldas ir vietinės 
tradicijos; Vietiniai 
produktai ir maistas; 
Jojimo atostogos; 
Dviračių atostogos ir kt.) 

3 KRPTPO KRPD Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

Lėšos šių 
produktų rėmimui 
numatytos 
veiksmuose 2.8 ir 
2.9 

Teminių trumpų 
atostogų produktų 
skaičius; turistų, 
apsistojančių nakvynei, 
skaičius ir viešnagės 
trukmė  

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
lankytojų apklausos, 
apgyvendinimo 
įstaigų statistika 
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4.3. Sukurti turizmo 
pasiūlą ne turizmo 
sezonui – pavasariui ir 
rudeniui (pvz. sezoniniai 
gamtos stebėjimo ir 
veiklos gamtoje 
maršrutai, sezoniniai 
ūkio produktai, gamtos 
kalendorius, veiklos 
esant blogam orui). 

1 KRPD KRPTPO Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

Lėšos šių 
produktų rėmimui 
numatytos 
veiksmuose 2.8 ir 
2.9 

Ne turizmo sezonui 
skirtų produktų skaičius; 
lankytojų skaičius ne 
turizmo sezono metu 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
lankytojų 
monitoringas, verslo 
statistika 

4.4. Integruoti teritorijos 
gyventojų tradicinį 
ūkininkavimą ir vietinę 
produkciją į turistų 
patirtį, suteikiant 
gyventojams reikalingų 
žinių ir gebėjimų, 
paskatinant verslo ir 
individualių ūkininkų 
bendradarbiavimą bei 
propaguojant produkciją 
renginių metu (pvz. 
vietoje užauginti maisto 
produktai, amatų 
demonstravimas ir 
prekyba, unikalūs 
suvenyrai, vietiniai 
maisto receptai, „blusų 
turgus“, „ūkininkų 
turgus“, „Slow food“ ) 

2 KRPD KRPTPO Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

Susijęs su 
veiksmu 1.3. 
Lėšos tokių 
produktų rėmimui 
numatytos 
veiksmuose 2.8 ir 
2.9. 

Turizmo produktų, 
kuriuose integruota 
vietinių gyventojų 
ūkininkavimo patirtis ir  
produkcija, skaičius; 
tokių produktų vartotojų 
skaičius; renginių, 
kuriuose pristatoma 
vietinių gyventojų 
produkcija skaičius, 
tokiuose renginiuose 
pristatomų vietinių 
gyventojų skaičius ir jų 
pajamos per tokius 
renginius; tokių renginių 
dalyvių skaičius; turizmo 
verslo įmonių, 
įsigyjančių vietos 
gyventojų produkciją 
skaičius ir tokių įsigijimų 
vertė.  

Lankytojų apklausa, 
verslo įstaigų 
apklausa, vietos 
gyventojų apklausa, 
KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
lankytojų 
monitoringas 
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4.5. Integruoti dviračių 
sportą ir kitas sporto 
šakas, kultivuojamas 
KRP teritorijoje, į 
platesnę turizmo pasiūlą 
(pvz. papildyti renginių 
programą vietine 
kultūrine pažintine 
programa; rinkodarinėje 
medžiagoje, skirtoje šiai 
tikslinei grupei, pateikti 
informaciją apie kultūros 
paveldo objektus ir 
vietinius produktus bei 
paslaugas) 

1 KRPD KRPTPO, 
SKSS, OKS 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

Susijęs su 
veiksmais 1.6 ir 
2.9 

Sporto renginių, 
kuriuose integruoti 
vietiniai produktai ir 
paslaugos, skaičius ir 
tokių produktų ir 
paslaugų spektras; 
Leidinių ir kitų 
rinkodaros priemonių, 
kuriuose kartu 
pristatomos sporto ir 
turizmo galimybės, 
skaičius. 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
renginių ataskaitos, 
leidiniai, internetas 

4.6. Skatinti paveldo 
objektų restauravimą ir 
interpretavimą, 
apjungiant juos į keletą 
teminių maršrutų; plėtoti 
esamus ir kurti naujus 
turizmo produktus 
vietinio kultūros paveldo 
pagrindu (pvz. tvenkinių 
nuleidimas kaip 
atrakcija; Nevalninkų 
atlaidai). 

2 KRPD, 
paveldo 
objektų 
savininkai 

ŠKA, 
KRPTPO 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
paveldo 
objektų 
savininkų 
lėšos, 
nacionalinė, 
ES ir įvairių 
fondų parama 

Lėšos tokių 
produktų rėmimui 
numatytos 
veiksmuose 2.8 ir 
2.9. 

Tinkamai restauruotų, 
prižiūrimų ir lankytojams 
prieinamų kultūros 
paveldo objektų 
skaičius; kultūros 
paveldo maršrutų 
skaičius; kultūros 
paveldo renginių 
skaičius; kultūros 
paveldo objektų 
lankytojų ir renginių 
dalyvių skaičius 

Lankytojų apklausa,  
KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
lankytojų 
monitoringas 

4.7. Ugdyti bendrą 
svetingumą ir lankytojų 
aptarnavimo kokybę 
(pvz. mokymai, 
mokomosios išvykos 
(stažuotės), gerosios 
praktikos perėmimas, 
Svetingumo 
apdovanojimai) 

2 ŠRTVIC, 
KTVIC 

KRPD, 
KRPTPO 

Mažas Nuosavos 
dalyvių lėšos, 
ES paramos 
lėšos 

Lėšos Svetingumo 
apdovanojimams 
numatytos 
veiksme 1.7. 
Susijęs su 
veiksmu 5.7 

Mokymų, stažuočių ir 
kitokių renginių, skirtų 
bendram svetingumui 
ugdyti ir lankytojų 
aptarnavimo kokybei 
didinti, skaičius ir jų 
dalyvių skaičius 

Renginių ataskaitos 
(programa, mokomoji 
medžiaga, dalyvių 
registracijos lapai, 
grįžtamojo ryšio 
apžvalgos) 
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4.8. Didinti turizmo 
srityje dirbančių žmonių 
vietines žinias; didinti 
turizmo informacijos 
sklaidą pasitelkiant 
regione esančius 
lankomus objektus ir 
turizmo informacijos 
centrus bei teritorijoje ir 
kaimynystėje veikiančius 
turizmo paslaugų 
teikėjus, pasirūpinant, 
kad jie turėtų kuo 
aktualesnę informaciją, 
ypatingai apie galimybes 
ne turizmo sezono metu 
(įrengti nesudėtingą 
informacijos apie 
vietinius produktus ir 
paslaugas stendą, kur 
būtų nebrangios 
spaudos, bet nuolat 
atnaujinama informacija) 

2 KRPTPO KRPD, visi 
suinteresuoti 
asmenys ir 
organizacijos 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

Pagrindinis 
informacijos 
sklaidos kanalas - 
svetainė internete 
(žr. veiksmą 2.3). 
Lėšos 
informaciniam 
stendui numatytos 
veiksme 2.4.  Taip 
pat susijęs su 
veiksmu 2.6 

Informacijos apsikeitime 
dalyvaujančių vietos 
gyventojų ir verslo 
įmonių skaičius 

Internetas 

4.9. Didinti IT taikymą 
(atsisiunčiami 
žemėlapiai ir maršrutai 
su interpretacine 
medžiaga; „siuntinukai“, 
audio gidai, sumaniųjų 
telefonų taikomosios 
programinės priemonės, 
informacija realiuoju 
laiku ir kt.) 

3 KRPD KRPTPO Mažas KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos, 
pajamos už 
reklamą, ES ir 
kitų fondų 
parama 

Didesnis IT 
taikymas didele 
dalimi priklauso 
nuo interneto ryšio 
plėtros KRP 
teritorijoje (žr. 
veiksmą 3.6) 

IT produktų, skirtų KRP 
lankytojams, skaičius; 
tokių produktų vartotojų 
skaičius; atsisiuntimų 
skaičius. 

Internetas, lankytojų 
apklausa 

4.10. Aktyvinti KRPD 
veiklą, nukreiptą į ne 
lankytojus 

2 KRPD ŠMS Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
rėmėjų lėšos 

  Renginių/programų, 
skirtų ne lankytojams, 
skaičius; dalyvių 
skaičius 

Renginių ataskaitos, 
dalyvių registracijos 
lapai, grįžtamasis 
ryšys 
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5. TURIZMO ANALIZĖ IR VADYBA:  
Didinti žinojimą apie lankytojų srautus KRP teritorijoje, jų elgesį bei daromą poveikį, rinkos tendencijas ir verslo būklę, atitinkamai gerinant tiek viešojo, 
tiek privataus turizmo sektorių vadybą teritorijoje 

5.1. Vykdyti išsamius 
lankomumo tyrimus 

1 KRPD KRPTPO, 
ŠU, ŠK 

Mažas KRPD lėšos, 
ES paramos 
lėšos 

  Atliktų tyrimų skaičius Lankytojų srautų 
tyrimas 

5.2. Vykdyti lankytojų 
lūkesčių ir pasitenkinimo 
lygio tyrimus, skirtus 
surinkti pradinės 
situacijos rodiklius ir 
stebėti pažangą ateityje. 

1 KRPD KRPTPO, 
ŠU, ŠK 

Mažas KRPD lėšos, 
ES parama 

  Atliktas tyrimas ir 
nustatyti pradinės 
situacijos rodikliai; atliktų 
metinių tyrimų skaičius; 
apklaustų respondentų 
skaičius; klausimų 
skaičius; išaugęs 
lankytojų pasitenkinimas 

Lankytojų apklausos; 
turizmo paslaugų 
teikėjų apklausos 

5.3. Vertinti naujų 
produktų ir rinkodaros 
priemonių efektyvumą 

3 KRPD KRPTPO, 
ŠU, ŠK 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos   Atliktų vertinimų skaičius Ekspertinis 
vertinimas 

5.4. Ieškoti, kaupti ir 
naudoti susijusius 
tyrimus apie rinkas ir 
produktus 

1 KRPD KRPTPO, 
ŠU, ŠK 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos   Atliktų tyrimų skaičius; 
apklaustų respondentų 
skaičius; klausimų 
skaičius 

Viešai prieinami 
tyrimai (jų rinkinys 
arba/ir nuorodos į 
juos internete) 

5.5. Vykdyti vietinių 
gyventojų nuomonės 
tyrimus 

1 KRPD KRPTPO, 
ŠU, ŠK 

Mažas KRPD lėšos, 
ES parama 

  Atliktų tyrimų skaičius; 
apklaustų respondentų 
skaičius; klausimų 
skaičius 

Tyrimų duomenys ir 
ataskaitos 

5.6. Skleisti sukauptas 
analitines žinias visų 
suinteresuotų grupių 
tarpe 

1 KRPD KRPTPO, 
ŠTIC, 
ŠRTVIC, 
KTVIC 

Labai 
mažas 

KRPD ir 
partnerių 
lėšos 

  Su tyrimų rezultatais 
susipažinusių 
suinteresuotų 
organizacijų ir asmenų 
skaičius 

Internetas 

5.7. Didinti KRPD 
darbuotojų, turizmo 
verslo ir vietos gyventojų 
profesinius gebėjimus - 
mokymai, susipažinimas 
su gerąja patirtimi 
mokomųjų išvykų metu. 

2 KRPD KRPTPO, 
ŠTIC, 
ŠRTVIC, 
KTVIC 

Mažas Nuosavos 
dalyvių lėšos, 
ES paramos 
lėšos 

Susijęs su 
veiksmu 4.7 

Mokymų, stažuočių ir 
kitokių renginių, skirtų 
vadybos gebėjimams 
didinti, skaičius ir jų 
dalyvių skaičius 

Renginių ataskaitos 
(programa, mokomoji 
medžiaga, dalyvių 
registracijos lapai, 
grįžtamojo ryšio 
apžvalgos) 
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6. TURIZMO POVEIKIO VALDYMAS: Valdyti turizmo daromą poveikį gamtai ir vietos bendruomenei – didinti turizmo teigiamą poveikį ir mažinti neigiamą. 

6.1. Diegti priemones, 
skirtas mažinti eroziją, 
nelegalų stovyklavimą ir 
kitokį neatsakingą 
elgesį. 

1 KRPD   Vidutinis KRPD lėšos, 
miškų urėdijų 
lėšos, privačių 
miškų 
savininkų 
lėšos 

  Sumažėjusi rekreacinė 
degresija; sumažėjęs 
elgesio taisyklių 
pažeidimų skaičius; 
pagerėjusi gamtinių 
vertybių būklė 

KRPD monitoringo 
ataskaitos ir metinės 
veiklos ataskaitos 

6.2. Skatinti naudotis 
aplinkai 
draugiškesnėmis 
transporto priemonėmis 
– dviračiais arba 
viešuoju transportu 
(gerinti viešojo 
transporto rėmimą, 
raginti verslą ir turizmo 
valdžios institucijas, kad 
jos skatintų naudotis 
viešuoju transportu, 
suteikti daugiau paskatų 
naudotis viešuoju 
transportu, organizuoti 
renginius, skirtus geriau 
susipažinti su viešojo 
transporto galimybėmis, 
derinti pėsčiųjų 
maršrutus su viešojo 
transporto maršrutais ir 
tvarkaraščiu, propaguoti 
pavežėjimo paslaugas 
tarp autobusų ir 
geležinkelio stočių bei 
apgyvendinimo 
įstaigos). 

1 KRPD KRPTPO, 
ŠTIC, 
ŠRTVIC, 
KTVIC, ŠMS, 
ŠRS, KRS 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
savivaldybių 
lėšos, turizmo 
verslo lėšos 

Susijęs su 
veiksmu 3.5 

Išaugusi atvykstančiųjų 
dviračiais ir viešuoju 
transportu dalis; 
sumažėjęs naudojimasis 
automobiliais ir 
motociklais 

Viešojo transporto 
veiklos rodikliai, 
lankytojų apklausa, 
nuolatinių gyventojų 
apklausa 
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6.3. Mokyti ir konsultuoti 
verslą kaip jis gali savo 
veiklą padaryti 
draugiškesnę aplinkai 
(pvz. diegiant energijos 
taupymo ir atliekų 
mažinimo ir/ar rūšiavimo 
priemones). Burti tokius 
verslus į tinklą ir 
pristatyti jų pastangas 
parko rinkodarinėse 
priemonėse. 

2 KRPD KRPTPO, 
ŠRTVIC, 
KTVIC 

Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
ES ir kitų 
fondų parama 

Susijęs su 
veiksmais 4.7 ir 
5.7 

Išaugęs 
neatsinaujinančios 
energijos vartojimą 
mažinančias priemones 
įdiegusių verslo įmonių 
skaičius; išaugęs verslo 
įmonių, praktikuojančių 
atliekų rūšiavimą, 
ekologišką pakavimą ir 
kt. žaliavų naudojimą 
mažinančias priemones, 
skaičius 

Verslo įmonių 
apklausos ataskaitos 

6.4. Parengti ir viešinti 
atsakingo lankytojų 
elgesio vadovą 

1 KRPD   Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
ES ir kitų 
fondų parama 

      

6.5. Skelbti svetainėje 
internete išsamią 
aplinkosauginę 
informaciją bei praktines 
rekomendacijas kaip kas 
gali prisidėti prie turizmo 
neigiamo poveikio 
mažinimo ir teigiamo 
poveikio didinimo. 

1 KRPD   Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
ES ir kitų 
fondų parama 

Susijęs su kitais 4 
ir 6 uždavinio 
veiksmais 

Informacijos apimtis; 
informaciją perskaičiusių 
interneto vartotojų 
skaičius 

Internetas 

6.6. Gerinti parko 
gyventojų supratimą 
apie vietines 
aplinkosaugines 
problemas bei ugdyti jų 
aplinkosauginį 
sąmoningumą. 

1 KRPD ŠRS, KRS Labai 
mažas 

KRPD lėšos, 
savivaldybių 
lėšos, ES ir 
kitų fondų 
parama 

Susijęs su 
veiksmais 2.6 ir 
4.8 

Viešųjų ryšių kampanijų 
ir pavienių priemonių, 
skirtų vietos 
gyventojams skaičius, 
leidinių tiražas, renginių 
dalyvių skaičius 

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
leidiniai, internetas, 
renginių vaizdinė ir 
tekstinė medžiaga  
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6.7. Skatinti kraštui 
būdingos architektūros 
elementų išsaugojimą 
bei aukštos kokybės 
aplinkai draugiškų 
dizaino sprendimų 
taikymą turizmo ir 
laisvalaikio statiniuose 
(pvz. rekomendacinis 
leidinys su tipiniais 
architektūriniais 
sprendimais, savininkų 
konsultavimas, geriausių 
architektūros ir dizaino 
sprendimų 
apdovanojimas) 

1 KRPD ŠRS, KRS Mažas KRPD lėšos, 
savivaldybių 
lėšos, ES ir 
kitų fondų 
parama 

  Tradicinės architektūros 
propagavimui skirtų 
renginių, leidinių ir kt 
priemonių skaičius.  

KRPD metinės 
veiklos ataskaitos, 
leidiniai, internetas, 
renginių vaizdinė ir 
tekstinė medžiaga  
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PRIEDAI 
 
Priedas 1   Svarbiausių KRP gamtinių vertybių būklė 

 
Eilės Nr. Objektas Patrauklumas lankytojams Lankytojų neigiamas poveikis 

objektui (jei jis yra reikšmingas ir gali 
daryti įtaką sprendimams dėl turizmo 

plėtros objekte) 

Būklė 2011 m. 

Esamas Potencialus 

1.  Albino pušis Vidutinis Vidutinis  gera 

2.  Badauskių raguva Mažas Vidutinis  gera 

3.  Barsukyno ozas Vidutinis Didelis  gera 

4.  Dirvonų garnių kolonija Mažas Mažas Nelankytinas dėl trikdymo žalos gera 

5.  Dirvonų kaštonas Mažas Mažas  gera 

6.  Dirvonų klonis Vidutinis Vidutinis  gera 

7.  Drevėtoji guoba Mažas Mažas  patenkinama 

8.  Dūkštos kalva Vidutinis Vidutinis  gera 

9.  Dvi Dirvonų pušys Mažas Mažas  gera 

10.  Galvydiškės daugiakamienė eglė Vidutinis Vidutinis  gera 

11.  Girnikų pušis Mažas Mažas  gera 

12.  Jadvygavos guoba Mažas Mažas  gera 

13.  Jurgiškių raganų šluotos Mažas Vidutinis  gera 

14.  Laisvučių daugiakamienis klevas Mažas Mažas  gera 

15.  Laisvučių liepos (2) Mažas Mažas  patenkinama 

16.  Naisių barsukų kolonija Mažas Mažas Nelankytinas dėl trikdymo žalos gera 

17.  Naisių pušis Vidutinis Vidutinis  gera 

18.  Napoleono pušis Vidutinis Vidutinis  gera 

19.  Paraudžių pušis Mažas Mažas  gera 

20.  Penkios Bubių tuopos Vidutinis Didelis  gera 

21.  Pustlaukio duobė Vidutinis Didelis  gera 

22.  Svilės šaltiniai Vidutinis Didelis  gera 

23.  Šaukėnų pušis Vidutinis Vidutinis  gera 

24.  Šešiakamienė eglė Mažas Mažas  bloga 

25.  Targių ozai Vidutinis Didelis  gera 

26.  Zuikiškės ąžuolas Vidutinis Vidutinis  gera 

27.  Zuikiškės liepa Mažas Mažas  gera 

KRPD duomenys 
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Priedas 2 Turizmui ir rekreacijai reikšmingiausi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai KRP 

 

 
KRPD duomenys 
 

Nr  Objektas 
 

Panaudojimas turizmui Būklė 2011 m. 

Dabar Ateityje 

1.  Bubių dvaro sodyba Nenaudojama Numatoma naudoti patenkinama 

2.  Istorinė gegužinių vieta Nenaudojama Numatoma naudoti patenkinama 

3.  Bubių piliakalnis Retai naudojama Numatomas naudoti gera 

4.  Dengtilčio vandens malūnas su technologine įranga Nenaudojamas Duomenų nėra, objektas privatus  patenkinama 

5.  Girnikų (Šikšto) kalnas Naudojamas Bus geriau pritaikytas  lankymui gera 

6.  Grafų Zubovų kapas senosiose Beinoriškių stačiatikių 
kapinėse 

Nenaudojamas Numatomas naudoti patenkinama 

7.  Kurtuvėnų (Kapos) piliakalnis ir kapinių kompleksas Naudojamas Naudojamas patenkinama 

8.  Kurtuvėnų dvaro sodyba Naudojama Bus geriau pritaikytas  lankymui gera 

9.  Mirskiškės vandens malūnas su technologine įranga Nenaudojamas Duomenų nėra,  objektas privatus patenkinama 

10.  Svilės kryžių kryžkelė Naudojama Naudojama gera 

11.  Šilo Pavėžupio dvaro sodyba Retai naudojama Duomenų nėra,  objektas privatus patenkinama 

12.  Kurtuvėnų Šv.Apaštalo Jokūbo bažnyčia Naudojama Naudojama gera 

13.  Vainagių piliakalnis Retai naudojama Bus geriau pritaikytas  lankymui gera 

14.  Ventos-Dubysos perkasas Naudojamas Naudojamas patenkinama 
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Priedas 3  KRP infrastruktūros ir paslaugų adekvatumo ir kokybės vertinimas 
 

Turizmo produkto rinka 

/ tikslinė grupė 

KRP infrastruktūros adekvatumo 

tikslinei grupei ir kokybės vertinimas 

KRP paslaugų adekvatumo ir 

kokybės vertinimas 

Vystytini bendradarbiavimo 

ryšiai 

Lankytojų grupės – 

moksleivių 

ekskursijos ir 

edukaciniai 

užsiėmimai 

Pagrindiniai moksleivių ekskursijų 

lankomi objektai – Kurtuvėnų dvaro 

sodyba, Girnikų kalnas, Svilės šaltiniai. 

Ypatingai mėgstama aktyvi Kurtuvėnų 

miestelio istorijos pažinimo programa 

vaikams „Laimės pasaga“. Jei 

užsakomos edukacinės programos, 

paprastai jos vedamos Jautmalkės 

gamtos centre, istorinėje sodyboje, 

kurios pagrindu formuojamas muziejus 

po atviru dangumi. 

Yra parengta virš 10 įvairių edukacinių 

programų, tačiau bendras metinis tokių 

programų dalyvių skaičius gana mažas 

(2010 m – 576). Palyginimui, tame 

pačiame regione veikiančiuose 

muziejuose edukacinės programose 

dalyvavo kelis kartus daugiau dalyvių: 

Šiaulių „Aušros“ muziejuje – virš 7,7 

tūkst., Kelmės krašto muziejuje – 

beveik 2,8 tūkst. Tikslioms priežastims, 

kodėl KRP edukacinės programos 

nėra paklausios, nustatyti reikalinga 

vykdyti specialias apklausas. 

Šiaulių raj., Šiaulių miesto ir 

Kelmės raj. savivaldybių švietimo 

skyriai, švietimo įstaigos 

Šiaurės, vakarų ir centrinės 

Lietuvos mokyklos ir mokytojai 

Šiaulių „Aušros“ muziejus 

Kelmės krašto muziejus 

Kelionių organizatoriai 

Lankytojų grupės – 

suaugusiųjų ir 

mišrios ekskursijos 

bei piligrimų grupės 

Regione ypatingai ryški religinio 

paveldo objektų koncentracija. KRP 

teritorija pravažiuojama keliaujant tarp 

tokių svarbių piligrimystės bei religinio ir 

kultūrinio turizmo traukos vietų kaip 

Kryžių kalnas, Šiauliai, Šiluva, 

Tytuvėnai, Varniai, Kražiai. Parko 

teritorijoje šią tikslinę grupę galėtų 

sudominti Kurtuvėnų dvaro sodyba ir 

XVIII a. pab. Martyno Knakfuso 

Tokioms lankytojų grupėms parke 

ypatingai patrauklus Kurtuvėnų 

miestelis, kur galima ne tik apžiūrėti 

dvaro sodybą ir bažnyčią bet ir 

pavalgyti kavinėje. Kita vertus, KRP 

nėra galimybės vienoje vietoje 

apgyvendinti didesnės grupės turistų.  

Kurtuvėnų ir Kelmės parapijų 

klebonai 

Šiaulių vyskupija 

Piligrimų centrai (Šiluvos, 

Tytuvėnų ir Kryžių kalno) 

Kryžių kalno vienuolynas, 

Palendrių vienuolynas 

Lietuvos turizmo informaciniai 

centrai 

Ekskursijas organizuojančios 
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projektuota Šv. apaštalo Jokūbo 

bažnyčia, kaip tikima gydomųjų galių 

turintys Svilės šaltiniai, Svilės šaltinų 

kryžkelė bei medžio meistrai, drožiantys 

religines figūras ir dirbinantys kryžius. 

Kita vertus, kad šie objektai būtų labiau 

lankomi, reikėtų gerinti privažiavimus 

prie jų, įrengti automobilių sustojimo 

aikšteles, tualetus ir kitus patogumus.  

įmonės (kelionių organizatoriai) 

Šiaulių krašto ir kitų Lietuvos 

regionų ekskursijų vadovai (gidai) 

Piligrimų klubai 

 

Pravažiuojantys 

turistai, apsistojantys 

kempinge 

Kurtuvėnuose nuo 2009 m. veikia 

nedidelis bet labai gerai įrengtas 

kempingas.  

Kempingas įvertintas trimis 

žvaigždutėms. Be būtiniausių 

patogumų, susijusių automobilių ir 

palapinių statymų bei elektros tiekimo, 

čia taip pat yra virtuvė, skalbimo 

mašina, vaikų žaidimo aikštelė. 

Lietuvos kempingų asociacija 

Lietuvos ir tarptautinės kempingų 

ir autoturizmo mėgėjų draugijos 

Neorganizuoti vienos 

dienos lankytojai – 

poilsiautojai 

Pakankamai gerai išvystytas šiai 

tikslinei grupei skirtų rekreacinių 

teritorijų ir dviračių takų tinklas, tačiau 

kai kur nepakankama jų kokybė. Parke 

sukurta gera lauko informacijos sistema 

– nuorodos ir stendai prie lankytinu 

objektų. 

Šiai tikslinei grupei parke 

organizuojama nemažai aukšto 

meninio lygio renginių. Tačiau tokių 

lankytojų patogumui galėtų būti 

daugiau lauko prekybos vietų. Taip pat 

trūksta valčių ir kitokių laisvalaikio 

priemonių nuomos punktų. 

Bubių seniūnija 

Vietos bendruomenės 

Miškų urėdija 

Regiono žiniasklaidos priemonės 

Už kelių priežiūrą atsakingos 

tarnybos 

Kultūrinių renginių organizatoriai 

Savaitgalio turistai ir 

atostogautojai 

KRP yra pakankamai gerai išvystytas 

turizmo trasų tinklas, veikia jojimo 

centras. Labiau reikėtų išvystyti 

KRP teritorijoje veikia tik 1 viešbutis, 3 

turistinės bazės, 4 kaimo turizmo 

sodybos ir 4 patalpų nuomos paslaugų 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai 

Lietuvos kaimo turizmo asociacija 
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infrastruktūrą, skirtą šeimoms su 

mažais vaikais – žaidimo aikštelės, 

saugūs paplūdimiai, ekspozicijos ir pan. 

teikėjai. Be to, dauguma jų teikia gana 

žemo lygio apgyvendinimo paslaugas 

ir/arba nepasižymi vietiniu charakteriu 

ar šeimos poilsiui patrauklia aplinka. 

Korporatyviniai 

renginiai – 

seminarai, mokymai, 

prezentacijos ir pan. 

KRP teritorijoje gerai išvystyta 

infrastruktūra tokių renginių veiklai 

gamtoje, tačiau trūksta patalpų, kur 

galėtų vykti užsiėmimai blogu oru. 

KRP teritorijoje veikia tik 1 viešbutis ir 

4 kaimo turizmo sodybos, kurios galėtų 

bandyti pritraukti šio tipo vartotojus. 

Tačiau daugumos jų lygis neatitinka 

verslo renginių poreikių. 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai 

Lietuvos kaimo turizmo asociacija 

Kitos verslo asociacijos 

Verslo renginius organizuojančios 

įmonės 

Specialių interesų 

grupės – žvejai 

mėgėjai 

KRP teritorijoje yra daug vandens 

telkinių – daugiau nei 30 ežerų, daugiau 

nei 100 tvenkinių, daugiau nei 20 

upelių, Ventos – Dubysos kanalas. 

Leidimu žvejoti valstybiniuose vandens 

telkinius galima įsigyti Žvejų – 

medžiotojų draugijos skyriuose ir 

KRPD. Rekreacinės žvejybos 

paslaugos teikiamos UAB „Šventjonis“ 

tvenkiniuose. 

UAB “Šventjonis”, Lietuvos žvejų 

ir medžiotojų draugija, Lietuvos 

sportinės žūklės federacija, 

Lietuvos spiningautojų asociacija, 

Lietuvos karpininkų asociacija, 

Lietuvos sportinės žūklės klubų 

lyga 

Specialių interesų 

grupės – paukščių 

stebėtojai 

Tinkamiausia vieta paukščių stebėjimui 

– Kurtuvenų žuvininkystės tvenkiniai, 

kur telkiasi daugiausiai paukščių, 

ypatingai migracijos metu. Čia yra 

įrengtas 1 paukščių stebėjimo bokštelis. 

Stebėti taip patogu nuo tvenkinių 

pylimų. 

Paukščių stebėjimui, kaip turizmo 

paslaugai plėtoti, trūksta gidų, 

stebėjimo įrangos, paukščių 

apibūdintojų, todėl nėra galimybes 

vienu metu priimti daugiau nei 10 

žmonių. 

Lietuvos ornitologų draugija, 

Paukščių stebėtojų klubas „Aves 

Lituania” 

Specialių interesų 

grupės – žirginio 

KRP veikia Jojimo paslaugų centras, 

laikomi žirgai, 2010 m. sužymėta vietoje 

ištvermės jojimo trasa (59 km). Šiuo 

KRPD kasmet organizuoja vaikų 

vasaros jojimo stovyklas. 

Lietuvos žirginio sporto federacija 

Žirginio sporto asociacija 

Nacionalinė jojimo trikovės 
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sporto mėgėjai metu baigiama maniežo rekonstrukcija. federacija 

Žemaitukų asociacija 

Specialių interesų 

grupės – dviračių ir 

kt. sporto šakų 

gamtoje mėgėjai 

Pro pačias vaizdingiausias parko vietas 

veda specialiai ženklinta 33 km dviračių 

trasa „Kurtuvėnų žiedas. 

 Lietuvos dviratininkų bendrija, 

Sporto klubai („S-SPORTAS“, 

„Sakas“) 

Sporto gamtoje 

renginiai 

KRP 2/3 teritorijos yra parengti 

topografiniai orientavimosi sporto 

žemėlapiai. Vyksta tarptautinės 

orientavimosi varžybos. 

Kasmet parke organizuojama po kelis 

dviračių ir jojimo sporto renginius, o 

taip pat triatlono ir kitų ištvermės 

sporto šakų varžybos. Didžiausia 

problema tokių renginių 

organizatoriams - nepakankami 

apgyvendinimo paslaugų pajėgumai  

Sporto federacijos ir sąjungos 

(Lietuvos triatlono federacija, 

Lietuvos bočios federacija, 

Lietuvos orientavimosi sporto 

federacija) 

Sporto klubai ( „S-SPORTAS“, 

„Sakas“) 
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Priedas 4  Nacionalinių ir regioninių turizmo strategijų apžvalga 

 

Nacionalinė turizmo strategija 

Pagrindinis turizmo sektoriaus plėtros tikslas – pasiekti, kad Lietuva taptų populiari ir 

žinoma turizmo traukos vietovė Europos turizmo rinkoje, pasižyminti stabiliu 

atvykstamojo ir vietinio turizmo srauto augimu, kuris užtikrintų paslaugų verslui pajamų 

didėjimą ir taip stiprintų turizmo sektoriaus reikšmę šalies ekonomikos raidai. 

Ekonominė turizmo sektoriaus plėtra turi padėti spręsti gyventojų, ypač jaunimo, pajamų 

ir užimtumo didinimo, naujų verslo nišų kūrimo, privačių investicijų pritraukimo, regionų 

ekonominės ir socialinės raidos klausimus (NTPP, 2010). Nacionalinėje turizmo plėtros 

2010-2013 metų programoje (NTPP, 2010) pabrėžiama, kad Lietuvos gamtiniai turizmo 

potencialo ypatumai – natūrali, mažai urbanizuota aplinka, kraštovaizdžio ir biologinė 

įvairovė, gamtos ir kultūros paveldo vertybės, laisvo keliavimo galimybė – sudaro 

patrauklias sąlygas turizmui. Tačiau apleisti pastatai ar nesutvarkytos teritorijos, 

rekreacinės infrastruktūros trūkumas, apribotos priėjimo prie vandens telkinių galimybės 

mažina šalies patrauklumą turizmo požiūriu tiek vietos gyventojams, tiek užsienio 

turistams. Tarp neišnaudotų turizmo plėtros galimybių nurodomas turizmas gamtoje, 

ypatingai panaudojant miškų rekreacinį potencialą, dviračių turizmas ir vietinis turizmas. 

Darnaus vystymosi požiūriu Lietuvos turizmo sektoriaus silpnybės yra (NDVS, 2009): 

trumpas turistinis sezonas, nepakankamas kultūros paveldo ir gamtinių teritorijų 

pritaikymas lankymui, dideli neorganizuotų turistų (poilsiautojų) srautai rekreacinėse 

vietovėse, per maža laisvalaikio veiklos įvairovė ir jos diversifikavimas pagal turistų 

pajamų lygį, silpna turizmo informacijos sklaida ir rinkodara, neišplėtota aktyvaus poilsio 

(vandens turizmo, dviračių turizmo) viešoji infrastruktūra, kvalifikuotų darbuotojų stygius 

ir mažas turizmo sektoriaus vidutinis darbo užmokestis, didelė turizmo paslaugų 

koncentracija didžiuosiuose miestuose ir periferinių vietovių atsilikimas, planavimo 

netolygumai ir kt. Todėl siekiant įgyvendinti turizmo sektoriuje darnaus vystymosi 

principus, pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai yra:  
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 didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, plėtoti turizmo ir rekreacijos 

infrastruktūrą, geriau naudoti šalies regionų gamtos ir kultūros savitumą, 

etnokultūros vertybes;  

 tobulinti šalies turizmo ir rekreacijos valdymo, planavimo ir rėmimo sistemą, teikti 

pirmenybę kultūrinio, ekologinio, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo turizmo plėtrai, 

skatinti šią veiklą, pirmiausia remti projektus, užtikrinančius aplinkos kokybės 

išsaugojimą, racionalų rekreacinių išteklių naudojimą;  

 sukurti moksliškai pagrįstas turizmo išteklių tyrimo, rinkos stebėsenos, 

žmogiškųjų išteklių ugdymo sistemas, leisiančias veiksmingai plėtoti turizmo 

sektorių ir aktyviai formuoti Lietuvos – kaip patrauklios turizmui valstybės – 

įvaizdį;  

 inicijuoti projektus, kurie gerintų Lietuvos turizmo objektų pasiekiamumą, didintų 

kultūros, komunikacijos, sveikatinimo, kitų paslaugų ir pramogų pasiūlą;  

 skatinti ir visokeriopai remti dviračių ir vandens turizmo viešosios infrastruktūros 

plėtrą, didinti informacijos sklaidą. 

 

Regioninė turizmo strategija 

Šiaulių regiono plėtros plane (ŠAVA, 2007) Sanglaudos programos 3.1 tikslo – Vietinė ir 

urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas visuomenės 

reikmėms, uždaviniai: 

 plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą, pritraukiant privačias investicijas ir skatinant 

atvykstamąjį turizmą; 

 atkurti kultūros paveldo objektus ir panaudoti juos visuomenės poreikiams bei 

turizmo reikmėms; 

 išsaugoti gamtos išteklius, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų 

ir ūkio reikmėms bei turizmo poreikiams. 

 

Panašus vaidmuo turizmui numatytas ir Šiaulių rajono bei Kelmės rajono strateginiuose 

planuose (ŠRS, 2003; KRS, 2011) (lentelė 1-2). 
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Lentelė 0-1 Turizmo vieta regiono strateginiuose planuose 

 

 Šiaulių raj. Kelmės raj. 

Prioritetas / 

programa 

1. Patraukli verslui, užsienio 

investicijoms aplinka 

1. Ekonominės aplinkos ir investicijų 

programa 

Tikslas 1.2 Plėtoti turizmo paslaugas rajone 1.1. Išvystyta turizmo infrastruktūra 

Uždaviniai 1.2.1. Užtikrinti turizmo informacijos 

sklaidą. 

1.2.2. Gerinti esamą turizmo 

infrastruktūrą rajone , 

kompleksiškai tvarkyti paveldo 

objektus, ypatingą dėmesį 

skiriant Kryžių kalnui ir 

Kurtuvėnų regioniniam parkui. 

1.2.3. Remti kaimo turizmo sodybų 

steigimą 

1.1.1. Gerinti turizmo infrastruktūrą 

Kelmės rajone 

1.1.2. Išsaugoti kultūros paveldo 

objektus, pritaikant juos 

viešosioms reikmėms 

1.1.3. Skleisti informaciją ir formuoti 

patrauklų rajono įvaizdį 

 
 
 
 
 


