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keliautojų pasitikėjimo 

susigrąžinimas ir 

paklausos skatinimas 

2.1.1. Pasitikėjimo 
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srityje 
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2.1.1.1. Įvadas 
COVID-19 poveikis turizmo sektoriui buvo ypač 

stiprus dėl: 

• aukšto lygio sąveikos tarp žmonių (turistų, 

darbuotojų, vietos bendruomenės); 

• žmonių judėjimo iš vienos teritorijos į kitą;  

• būtinybės užtikrinti aukštą sveikatos ir 

higienos saugos lygį. 

Be to, turizmo produkto įsigijimą vartotojas gali lengvai 

atidėti, ypač esant ypatingoms aplinkybėms ir 

neužtikrinant tinkamų sveikatos ir saugos sąlygų. 

Dėl minėtos priežasties kelionių užsakymai buvo 

atšaukti ir didele apimtimi pakeisti, o visa turizmo 

tiekimo sistema ilgą laiką buvo uždaryta ir 

reguliuojama, siekiant apsaugoti turistų ir darbuotojų 

sveikatą. Šių veiksmų pasekmės padidino išlaidas ir 

sumažino verslo apimtis, kas sąlygojo įmonių bankrotą, 

milijonus darbo vietų praradimų ir (arba) nesaugumo 

jausmą. 

Nepaisant ištikusių nesėkmių, į šią krizę reikėtų žiūrėti 

kaip į potencialią galimybę naujovėms. Kelionės 

vietovės ir įmonės tuo gali pasinaudoti 

bendradarbiaudamos organizuojant savo procesus, 

tokius kaip planavimas, gamyba, reklama ir 

pardavimas. Atliepiant turizmo poreikius, Turizmas 

visiems gali tapti pasiūlos individualizavimo modeliu. Šį 

teiginį patvirtina naujausių tyrimų faktas, jog vartotojai 
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vertina, kai kelionių paslaugų teikėjai visapusiškai 

tenkina visų turistų prieinamumo poreikius. Tai reiškia 

atsižvelgimą ne tik į visų gebėjimų, bet ir įvairaus 

išsilavinimo bei tapatybių turistus. Įtrauktis užtikrina 

geresnę patirtį keliautojams ir verslo naudą turizmo 

įmonėms. 

 

„7 iš 10 vartotojų rinktųsi įtraukesnę vietą, 

apgyvendinimą ar transportą, tinkantį visiems 

keliautojams, net jei jie būtų brangesni.“1  

 

 

Trumpalaikėje perspektyvoje būtina naujos 

strategijos sąlyga - atkurti potencialių turistų, taip pat 

įmonių ir darbuotojų, pasitikėjimą.  

Kelionių krypčių ir verslo strategijos turėtų sutelkti 

dėmesį į: 

• turistų, darbuotojų ir vietos bendruomenių 

aukščiausio lygio sveikatos apsaugos 

užtikrinimą;  

• turizmo pramonės darbuotojų stabilaus 

užimtumo, mokymo ir karjeros galimybių 

užtikrinimą bei naujų darbuotojų, turinčių 

ateities turizmui reikalingų įgūdžių ir gebėjimų, 

mokymą; 

• turizmo poveikį gamtos ištekliams, 

kraštovaizdžiui, kultūros paveldui, 

                                                
1 Expedia Group Media Solution (2022), Įtrauki kelionė suprantant keliautojų vertybes ir galimybės 

verslui https://go2.advertising.expedia.com/inclusive-travel-report-
2022.html?utm_source=mediasolutions&utm_medium=website&utm_campaign=mid_5629&utm_content
=na&utm_term=na 

 

https://go2.advertising.expedia.com/inclusive-travel-report-2022.html?utm_source=mediasolutions&utm_medium=website&utm_campaign=mid_5629&utm_content=na&utm_term=na
https://go2.advertising.expedia.com/inclusive-travel-report-2022.html?utm_source=mediasolutions&utm_medium=website&utm_campaign=mid_5629&utm_content=na&utm_term=na
https://go2.advertising.expedia.com/inclusive-travel-report-2022.html?utm_source=mediasolutions&utm_medium=website&utm_campaign=mid_5629&utm_content=na&utm_term=na
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priimančioms bendruomenėms, perteklinio 

turizmo neigiamo poveikio mažinimą 

vadovaujantis tvarumo principais; 

• turizmo krypčių ir įmonių valdymo planavimą 

remiantis duomenimis (verslo žvalgyba) ir 

svarbiausių veiklos rodiklių stebėjimą; 

• gerai struktūrizuoto produktų portfelio 

pateikimą rinkai, kuris gali užtikrinti atsigavimą 

artimiausiu metu, ir taip tapti standartu 

artimiausioje ateityje; 

• inovacijų, gamybos bei komunikacijos procesų 

skaitmeninimą; 

• gebėjimą reaguoti į realius rinkos poreikius, 

diversifikuojant produktus ir rinkas ir taip 

siekiant kokybinio pasiūlos augimo; 

• tiekimo sistemų kūrimas atliepiant pandemijų, 

karų, terorizmo ir klimato kaitos sukeltus 

pokyčius. 
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2.1.1.2. Naujų visuotinių ir tvarių 
kelionių, sveikatos, saugos ir 
higienos protokolų priėmimas 
atliepiant turistų, turinčių 
specifinių prieigos reikalavimų, 
poreikius 

 

Turizmo atnaujinimo strategijose, atliepiančiose žmonių 

su negalia ar kitais specialiais prieigos reikalavimais 

poreikius, turi būti atsižvelgta į įvairių sveikatos ir saugos 

protokolų įgyvendinimą pandemijos metu. COVID-19 

sutrikdė priešpandeminius modelius, tai paveikė visą 

turizmo grandinę (svetingumas, transportas, turizmo 

veiklos valdymas ir kt.). Be to, turėjo didelės įtakos 

gamybos procesų valdymui, darbuotojų mokymui ir 

technologinėms naujovėms. 

Šiame kontekste, planuojant atsigavimo strategijas 

visiems prieinamo turizmo srityje, ypač svarbu: 

• informacijos valdymas; 

• saugos ir sveikatos taisyklės; 

• oro transportas; 

• geležinkelių ir viešasis transportas; 

• svetingumo paslaugos (apgyvendinimas ir 
maitinimas); 

• lankytini objektai ir renginiai; 

• turizmo produktų kūrimas ir susijusių procesų 
projektavimas. 
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a. Informacijos valdymas 
 

Informacija yra prieinamumo pagrindas, nes ji 

leidžia turistams priimti pagrįstus sprendimus 

sprendžiant, kur eiti ir ką daryti. Informacijos kokybė 

ir jos pateikimo būdas tampa labai svarbiais. 

COVID-19 situacija atskleidė, kad kelionės planavimas 

yra prioritetinė sritis asmenims su negalia ar kitais 

specifiniais prieigos reikalavimais. Planavimas 

grindžiamas patikrintos informacijos pasiekiamumu, 

atitinkančiu daugelio lankytojų, turinčių prieigos 

reikalavimus, poreikius. Tai taikoma informacijai apie 

apgyvendinimo, maitinimo ir gėrimų, transporto 

priemonių, lankytinų vietų, kultūros objektų ir kitų 

turizmo paslaugų prieinamumą. 

Informacijos valdymas yra viena iš prielaidų norint 

padidinti tiesioginių užsakymų skaičių ir atsverti 

internetinių kelionių agentūrų teikiamas paslaugas 

(OTA), kurios dažnai kritikuojamos dėl mažų įmonių 

pelno maržos mažinimo. Tiesioginis užsakymas suteikia 

galimybę svečiams pasiteirauti apie patalpas, sveikatos 

priežiūros priemones, prieinamą įrangą ir kt. bei 

susipažinti su vietovėmis ir svetingumo įmonėmis. 

Pateikiant informaciją reikia atsiminti, kad tai, kas gali 

būti prieinama vienam, gali būti neprieinama kitam. 
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b. Saugos ir sveikatos taisyklės 

Turistams, turintiems specifinių prieigos poreikių, ypač 

sunku keliauti nuolat keičiantis sveikatos apsaugos 

taisyklėms ir jų nesuderinus tarptautiniu lygmeniu. 

Šiems turistams sunkumus ir netikrumą sąlygoja 

vieningos ir savalaikiai pateikiamos informacijos apie 

draudimus ir taisykles įvairiose šalyse trūkumas. 

Pavyzdžiui, išaugo rizika, kad oro uostuose ir skrydžio 

metu nebus garantuotas reikiamas pagalbos lygis, net 

jei yra prašoma ir užsakoma iš anksto. Dėl to 

sumažėjo žmonių, norinčių skristi ir užsisakyti 

apgyvendinimą bei kitas su turizmu susijusias 

paslaugas. 

Europos turizmo manifestų aljansas2, kurį sudaro 70 

turizmo organizacijų, pasiūlė sveikatos gaires ir 

protokolus ES ir tarptautiniu mastu, siekiant išvengti 

nereikalingų sunkumų turistams, ypač turintiems 

specifinių prieigos reikalavimų. Dokumentai buvo 

sudaryti vadovaujantis moksliniais duomenimis, kad 

suderintos taisyklės suteikia pasitikėjimo. 

Dokumentu buvo siekiama atkurti pasitikėjimą ir 

supaprastinti kelionių organizavimą turistams bei 

kelionių organizatoriams (kelionių agentams, 

internetinėms kelionių agentūroms ir kt.). 

ES skaitmeninis COVID sertifikatas buvo svarbus 

žingsnis šia kryptimi, galiojęs keliaujant tarp skirtingų 

                                                
2 Europos turizmo manifestų aljanso pozicija dėl Europos Komisijos naujojo 
reglamento dėl ES skaitmeninio COVID sertifikato 

https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.2279
https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.2279
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šalių be papildomų reikalavimų ir suteikiantis galimybę 

patekti į kavines, restoranus, viešbučius, muziejus, 

lankytinas vietas ir kt. Šis dokumentas yra vienintelė 

COVID-19 sertifikavimo sistema, veikusi visame 

pasaulyje ir tapusi tarptautiniu mastu pripažintu 

standartu. Turizmo manifestų aljansas pasiūlė vienodą 

skiepijimo sertifikato galiojimo trukmę visose 

valstybėse narėse, o vakcinų, kurioms gali būti 

suteiktas EUDCC, sąrašas turėtų būti išplėstas, 

įtraukiant visas vakcinas, kurios yra įtrauktos į 

Pasaulio sveikatos organizacijos sąrašą. 

Kita Europos Sąjungoje patvirtinta priemonė buvo 

Kelionės anketa (angl. Passenger Locator Form, 

PLF), kurią naudojo visuomenės sveikatos institucijos, 

ypač atvykimo šalyse, siekiant atsekti turistus, kurie 

kelionės metu (lėktuvu, laivu, kruiziniu laivu, keltu, 

traukiniu ar autobusu) užsikrėtė infekcine liga. Tai 

įgalino greitai susisiekti su keliautojais, apsaugoti juos 

ir kitus, su kuriais jie bendravo, bei užkirsti kelią 

tolesniam ligos plitimui. 

Papildomos problemos kyla dėl nepakankamo 

sveikatos taisyklių pritaikymo žmonėms su negalia ar 

kitais specifiniais prieigos reikalavimais bei juos 

lydintiems asmenims. Rengiant sveikatos protokolus 

(fizinis atstumas, medicininių prietaisų ir įrangos 

naudojimas, ženklinimas ir t. t.) nebuvo laikomasi 

principo „tinkama visiems“, todėl neatsižvelgta į 

skirtingas turistų galimybes ir sudarytos kliūtys 

patogiai keliauti. 
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Šiuo metu dauguma turizmo objektų laikosi 

pandemijos metu įvestų sveikatos ir saugos 

reikalavimų ir apie juos informuoja. Pavyzdžiui, kai 

kuriuose restoranuose vis dar išlaikomas atstumas 

tarp stalų ir pirmenybė teikiama individualiai 

pateiktiems patiekalams, o ne švediškam stalui. Taip 

siekiama patenkinti silpnesnės sveikatos žmonių 

poreikius ir paskatinti darbuotojus grįžti į darbą 

saugioje aplinkoje.  
 
 

 
 

„Keliautojai pageidauja didesnio skaidrumo valymo, 

higienos ir sanitarijos priemonių naudojimo srityse. 

Labai svarbu, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjai 

skelbtų šią informaciją, siekiant identifikuoti tikslius 

lūkesčius ir suteikti keliautojams papildomo 

pasitikėjimo“3 

 

Pepijn Rijvers, Booking.com apgyvendinimo paslaugų 

vyresnysis viceprezidentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 10 pokyčių mūsų viešnagėse viešbučiuose po COVID-19 - Lonely Planet 
 

https://www.lonelyplanet.com/articles/hotel-stays-different-post-covid
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c. Oro transportas 

Oro transporto srityje iškilo kritinės problemos, 

susijusios su vežėjų ir oro uostų bendrovių 

taisyklėmis bei paslaugomis. Įvedus naujus ir 

sudėtingesnius sveikatos saugos reikalavimus, ilgam 

laikui sustabdžius oro susisiekimą, sumažėjo lėktuvų, 

skrydžių ir maršrutų skaičius. Dėl to sumažėjo 

darbuotojų, ypač tose šalyse, kuriose darbo apsauga 

yra mažesnė. Grįžimas prie ankstesnių sąlygų - 

neišvengiamai ilgas ir sudėtingas procesas, kurio 

metu reikia ieškoti inovatyvių sprendimų, siekiant 

patenkinti visus kokybės, saugumo, kainos ir kokybės 

santykio, patikimumo poreikius. 

Pirmasis tikslas - išlaikyti aukštą priežiūros lygį 

visuose kliento kelionės etapuose4. Pagrindinė 

tobulintina sritis yra susijusi su informacijos 

perdavimu visoms susijusioms šalims. Informacinių 

technologijų sprendimai yra kokybiškų paslaugų 

pagrindas, nes tai leidžia laiku gauti informaciją ir 

priimti pagrįstus sprendimus (pavyzdžiui, stebėti 

duomenis apie turistus, kurie turi specialiųjų prieigos 

reikalavimų; užsakytas ir realiai panaudotas 

paslaugas; planuoti priežiūros paslaugas teikiančio 

personalo darbą ir t.t.). 

Kitas svarbus dalykas - užtikrinti tinkamą ir vienodą 

skrydžių ir oro uosto personalo bei keleivių saugumą. 

                                                
4 2006 m. liepos 5 d. Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl žmonių su negalia ir turinčių judumo 

problemą teisių keliaujant oro transportu 
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Siekdama suderinti ir suvienodinti daugybę visame 

pasaulyje taikomų sveikatos ir saugos oro transporte 

metodų, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija 

(ICAO) per Tarybos aviacijos atgaivinimo darbo 

grupę (CART), pateikė praktines ir bendras gaires 

vyriausybėms ir pramonės suinteresuotiesiems 

subjektams, kad tarptautinis oro transportas galėtų iš 

naujo koordinuotai pradėti veikti visame pasaulyje. 

Dokumente išdėstyti pagrindiniai suderinti aviacijos 

veiklos atnaujinimo ir atkūrimo principai; rizikos 

mažinimo priemonės dėl aviacijos saugos ir 

visuomenės sveikatos.5 

 

d. Geležinkelių ir viešasis transportas 

Geležinkelių6, turistinių kelių7 ir viešojo transporto 

srityje, ypač turistinės vietovės lygmeniu, galima 

identifikuoti panašias problemas kaip ir oro transporte 

(nors ir mažesniu mastu). Sudėtingiausios problemos 

yra susijusios su sveikatos informacija (dokumentai, 

elgesio taisyklės ir kt.) bei veiksmingu pagalbos 

paslaugų prieinamumu. 

 

 

                                                
5 Visus Tarybos Aviacijos atkūrimo darbo grupės parengtus dokumentus (ataskaitas, gaires ir kt.) 

galima rasti adresu https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx (anglų kalba) 
6 2007 m. spalio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 
7 2011 m. vasario 16 d. Reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų 

transporto keleivių teisių. Juo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 

 
 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
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e. Svetingumo paslaugos (apgyvendinimas ir 
maitinimas) 

Kaip ir aviacijos sektoriuje, COVID-19 prisidėjo prie 

didelio darbuotojų trūkumo svetingumo įmonėse, 

kaip jau buvo minėta anksčiau. Dėl to kai kuriais 

atvejais sumažėjo paslaugų turistams su negalia arba 

turintiems specialių prieigos poreikių. 

Kita problema - rezervacijų keitimo ir atšaukimo 

procesų nelankstumas COVID-19 atveju, nustatytos 

kliūtys ir susijusios išlaidos. Siektina užtikrinti 

lankstumą rezervacijų keitimo / atšaukimo atveju 

(pavyzdžiui, suteikiant klientui tinkamą draudimo 

apsaugą). 

Dažnai keliaujantys asmenys, verslo atstovai ir 

jaunesnės kartos keliautojai reikalauja daugiau 

savarankiškumo ir lankstumo planuojant keliones 

virtualiai ir valdant įvairias paslaugas (pavyzdžiui, 

registraciją), naudojant bekontaktes technologijas ir 

vis mažiau domisi tradicinėmis apgyvendinimo 

paslaugomis (pavyzdžiui, kambarių aptarnavimo 

paslaugomis, registratūros darbuotojais ir durininkais, 

baseinais ir sporto salėmis). 

Dar viena COVID-19 pasekmė - svetingumo 

pramonės įmonės buvo priverstos sparčiau diegti 

naujas technologijas, siekiant sumažinti 

darbuotojų ir klientų kontaktą, tačiau nepabloginant 

suvokiamos paslaugų kokybės. 
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f. Lankytini objektai ir renginiai 

 

Muziejai ir kiti turistų lankomi objektai turėjo prisitaikyti 

prie COVID valdymo taisyklių ir ilgą laiką buvo 

uždaryti. Tai sąlygojo pertvarkytus prieigos valdymo 

procesus (privalomi užsakymai, įėjimo kvotos, 

didėjančios sanitarinės išlaidos ir t.t.). Taip pat buvo 

įvertinta lankytojų patirtis, daug investuojant į 

skaitmenines technologijas, siekiant palaikyti ir 

padidinti ryšį su potencialia auditorija.
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g. Turizmo produktų kūrimas ir susijusių 
procesų projektavimas 

Kuriant turizmo produktą, labai svarbu pradėti nuo 

realių tikslinių turistų poreikių ir motyvų bei 

laikytis individualizavimo ir nuolatinių naujovių 

(sekant jų evoliuciją) logikos 
 
 
 
 

 
Turizmo produktų kūrimo procesas 

Kliento 
profilis 

Turizmo 
produkto 
dizainas 

Turizmo produktas 

Reikalavimai Specifikacijos 
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Turizmo produkto dizainas turi būti orientuotas į 

turisto patirtį, pradedant pasiūlymų teikimu, 

užsakymu, kelionės patirtimi ir baigiant vartojimo 

etapu. Didinant prieinamumą, gerinama pasiūlymų, 

skirtų visų tipų klientams, kokybė. Veiksmingas 

metodas - aktyviai įtraukti keliautojus į prieinamų 

produktų ir paslaugų kūrimą bei vertinti jų 

atsiliepimus. 

Kuriant taip pat turi būti užtikrintas pasiūlymų 

lankstumas ir dėmesys realiam komunikacijos kanalų 

prieinamumui. 

Pandemijos metu viešos ir privačios organizacijos 

ėmėsi keletos iniciatyvų, norėdamos grįžti į įprastą 

ritmą ir palengvinti turizmo produktų kūrimą turistams 

su negalia arba turintiems specialių prieigos poreikių.  

2021 m. Pasaulinė kelionių ir turizmo taryba  

paskelbė gaires dėl turistų su negalia patirties8, 

siekiant patenkinti turistų prieinamumo poreikius arba 

suteikti tikslią ir patikimą informaciją apie 

prieinamumo kliūtis ir apribojimus, kad jie galėtų 

savarankiškai priimti sprendimus. Tai reiškia, kad 

reikia sukurti įtraukties ir prieinamumo sistemą, 

užtikrinti išsamią ir visapusišką informaciją, rengti 

veiksmingus rinkodaros ir komunikacijos veiksmus bei 

mokyti įmonės darbuotojus įtraukties klausimais.  

                                                
8 WTTC (2021 gegužė), Įtraukių ir prieinamų kelionių vadovas  

 

https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Inclusive%20Accessible%20Travel.pdf?ver=2021-05-04-115923-407
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Gairėse daugiausia dėmesio skiriama: 

Sisteminiams pokyčiams 

 

• ilgalaikio prieinamumo vizijos ir trumpalaikių 

tikslų kūrimui; 

• prieigai prie tikslios ir išsamios informacijos apie 

prieinamumą; 

• tikslų pasiekimui reikalingiems finansiniams ir 

žmogiškiesiems ištekliams;  

• bendradarbiavimui su įmonėmis ir viešosiomis 

institucijomis, susijusiomis su visiems prieinamu 

turizmu. 

Turizmo infrastruktūros, apgyvendinimo patalpų, 
produktų ir klientų aptarnavimo pokyčiams 

 

• saugių ir jaukių erdvių žmonėms su negalia ir 

asmenims, turintiems specialių prieigos poreikių 

įrengimui, užtikrinant jų naudojimo patirties kokybę, 

taikant sprendimus, kurie būtų priimtini ir kitiems 

klientams; 

• ženklinimui įvetinant skirtingus fizinius, 

kognityvinius, intelektinius ir jutiminius gebėjimus 

(tekstai Brailio raštu, nuotraukos, garso įrašai ir 

t.t.); 

• psichologinei saugai, tinkamai apmokant 

darbuotojus. Darbuotojai, ypač tie, kurie bendrauja 

su klientais, turėtų būti supažindinti su savo 

elgesio svarba ir gebėti spręsti bet kokias 

problemas bet kuriuo turisto patirties metu 
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(neįgaliųjų terminologija, žinios apie objektą, 

turistinę vietovę, lankytinų vietų prieinamumo 

ypatumus ir t.t.);  

• nuolatiniam tobulinimui, pagrįstam „spragų 

analize“, klientų atsiliepimais, pripažintų geriausių 

praktikų įgyvendinimu ir prieinamumo rinkodara.  

JTPTO kartu su ENAT ir ONCE fondu parengė vadovą 

turistinėms vietovėms ir įmonių vadovams, siekiant 

užtikrinti galimybę keliauti turistams su negalia 9. 

Dokumente pateikiamos pagrindinės rekomendacijos, 

skirtos įvairiems turizmo grandinės sistemos dalyviams, 

siekiant jiems padėti prisitaikyti prie naujų sveikatos 

reikalavimų, pagrindinį dėmesį skiriant teritorijų, 

lankytinų vietų ir apgyvendinimo įstaigų prieinamumui. 

Vadove akcentuojamos įvairių priemonių suteikiamos 

galimybės turistinėms vietovėms, siekiant patenkintų 

žmonių, turinčių specialių prieigos reikalavimų, 

poreikius. Siekiama išsaugoti prieinamumo srityje 

padarytą pažangą ir sudaryti sąlygas daugiau dėmesio 

skirti pritaikymui ir pasiūlymų kokybei.  

Dokumente daugiausia dėmesio skiriama keliems 

pagrindiniams aspektams: 

(a) kelionių planavimui ir informacijai apie naujus 

kelionių reikalavimus; 

(b) transportui; 

(c) veikloms turistų lankomoje vietovėje. 
 
                                                
9 JTPTO, ENAT ir ONCE fondas (2020 m. gruodžio mėn.). Turizmo atnaujinimas keliautojams su 

negalia: kaip užtikrinti saugumą nesudarant nereikalingų kliūčių. Kelionių planavimas ir informacija 
apie naujus kelionių protokolus https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
08/REOPENING.pdf (anglų kalba) 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/REOPENING.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/REOPENING.pdf
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JTPTO taip pat paskelbė rekomendacijas turizmo srautų 

atsigavimo etapui. Vienas dokumentas skirtas žmonėms 

su negalia10. Jis grindžiamas dviem prielaidomis:  

• prieinamumo ir saugumo gerinimo priemones 

vertina visi turistai ir asmenys su negalia, 

• vyresni žmonės ir šeimos su vaikais yra svarbūs 

atsigaunant turizmo sektoriui po COVID.  
 

Rekomendacijose nagrinėjami šie klausimai: 

1. Pagalba pandemijos metu (repatriacijos procedūros 

ir paslaugus apgyvendinimas laikantis prieinamumo 

principų). 

2. Sveikatos priežiūros reikalavimų pritaikymas 

skirtingiems keliautojų poreikiams. 

3. Įtraukios turizmo politikos kūrimas po COVID, 

vadovaujantis konkrečiais ir palyginamais 

duomenimis apie keliautojų, turinčių konkrečių 

prieigos poreikių, elgsenos profilį. 

4. Prieinamumo, kaip konkurencinio pranašumo, 

įtraukimas į įmonės strategiją: įtraukios patirties 

kūrimas padeda ugdyti gebėjimą siūlyti pritaikytas 

paslaugas bet kokiems svečiams ir gerinti klientų 

aptarnavimą. 

5. Tarptautinių prieinamumo standartų taikymas. 

6. Darbuotojų mokymas sveikatos saugos ir 

prieinamumo klausimais.  

 

                                                
10 Pasaulio turizmo organizacija (2020), Įtraukiojo atsigavimo vadovas - COVID-19 socialinis ir 

kultūrinis poveikis, I dalis: Žmonės su negalia, JTPTO, Madridas, DOI 

 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422296
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422296
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7. Inovatyvių technologijų diegimas, siekiant pagerinti 

prieinamumą. 

Tarptautinės socialinio turizmo organizacijos (ISTO) 

prieinamo turizmo darbo grupė taip pat nurodė 

priemones, kurių turi būti imtasi siekiant užtikrinti žmonių 

su negalia apsaugą ekstremalių sveikatai situacijų metu, 

ypač COVID-1911 metu.  

Ilgalaikėje perspektyvoje taip pat skatintini standartai, 

įgalinantys kurti prieinamus pastatus ir aplinką (įskaitant 

turistams skirtus pastatus). 

CEN (Europos standartizacijos komitetas) neseniai 

parengė naują Europos standartą – EN 17210:2021 

„Pastatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas – 

funkciniai reikalavimai“. Dokumente aprašomi minimalūs 

funkciniai reikalavimai ir rekomendacijos prieinamai ir 

tinkamai naudoti įrengtai aplinkai. 

2021 m. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) 

paskelbė pirmąjį pasaulyje prieinamo turizmo standartą 

ISO 21902 „Turizmas ir susijusios paslaugos - Visiems 

prieinamas turizmas - Reikalavimai ir rekomendacijos“. 

Tai tarptautinis standartas, kuriame pateikiamos gairės, 

kaip užtikrinti visiems vienodą turizmo prieinamumą ir 

patirtis. 

 

 

                                                
11 Isto (2021), Rekomendacijos turizmo paslaugų teikėjams kaip priimti žmones su negalia 
sveikatos krizės metu, pavyzdžiui., COVID-19. https://isto.international/wp-
content/uploads/2021/02/ISTO-Recommendations.pdf (anglų kalba) 

https://isto.international/wp-content/uploads/2021/02/ISTO-Recommendations.pdf
https://isto.international/wp-content/uploads/2021/02/ISTO-Recommendations.pdf
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Išsamus šių dviejų standartų aprašymas pateiktas        

2-ame modulyje. 

 

Galiausiai, paklausa rodo didėjantį susidomėjimą 

vietine kultūra: vis dažniau norima aktyviau 

bendrauti su vietos bendruomene ir įgyti autentiškos 

patirties. Turizmo vietovės turi suteikti daugiau 

informacijos šiais aspektais, ypač turistams, 

turintiems specialiųjų poreikių12. Būtinybė sutelkti 

dėmesį į svečių patirtį verčia svetingumo pramonę 

laikytis holistinio, duomenimis pagrįsto požiūrio ir 

kurti tvaresnius ryšius su svečiais kiekviename jų 

kelionės „taške“. Šiuo tikslu svetingumo pramonė 

diegia naujausias skaitmenines technologijas, kad 

patenkintų visų keliautojų poreikius šiandien ir 

ateityje.13 

 
 
 

                                                
12 Expedia Group Media Solution (2022), Įtraukiosios kelionės turistų vertybių 

supratimas ir galimybės rinkodaros specialistams 
13 Shiji Group and Aws (2022), Asmeninė svečių patirtis lems naująją kelionių erą, versija 
atsisiuntimui https://insights.shijigroup.com/personalized-guest-experiences-will-define- (anglų kalba) 

 
 

https://go2.advertising.expedia.com/inclusive-travel-report-2022.html?utm_source=mediasolutions&utm_medium=website&utm_campaign=mid_5629&utm_content=na&utm_term=na
https://go2.advertising.expedia.com/inclusive-travel-report-2022.html?utm_source=mediasolutions&utm_medium=website&utm_campaign=mid_5629&utm_content=na&utm_term=na
https://insights.shijigroup.com/personalized-guest-experiences-will-define-
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2.1.1.3. Skaitmeninės naujovės 
turizmo srityje ir „mažesnio 
kontakto paslaugų“ ekonomika 
 

Skaitmeninės naujovės gali padėti rasti greitus 

sprendimus daugeliui pandemijos metu iškilusių kritinių 

problemų. Kai kurios iš šių naujovių žymi turizmo 

pramonės struktūrinių pokyčių pradžią arba paspartina 

procesus. 

Pirmoji naujovių sritis vystėsi reaguojant į sveikatos ir 

saugos reglamentų keliamą socialinės distancijos 

reikalavimą. Pavyzdžiui, COVID-19 viešbučių 

savininkus privertė iš naujo įvertinti daugybę sąlyčio su 

svečiu taškų (visų pirma - susijusius su kliento 

priėmimu) ir, kiek tai įmanoma, perkelti juos į 

skaitmeninę aplinką. Ši skaitmeninė transformacija 

yra neįtikėtina galimybė sužinoti daugiau apie svečius, 

surenkant duomenis apie jų pageidavimus ir siūlant 

jiems geresnę patirtį, tačiau sistemų atnaujinimui reikia 

laiko ir investicijų14. 
 

Turizmas perėjo nuo „aukštųjų technologijų“ ir „didelio 

kontakto paslaugų“ prie „aukštųjų technologijų“ ir 

„mažesnio kontakto paslaugų“.15 

 

                                                
14 Shiji Group and AWS (2022) 
15 Hao F. (2021), Bekontakčių technologijų priėmimas svetingumo industrijoje: vieningos 
technologijų priėmimo ir naudojimo teorijos plėtojimas 2, in Asia Pacific Journal of Tourism 
Research, 26 (12), 1386-1401 
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Dėl COVID pandemijos atsirado „mažesnio kontakto 

paslaugų“ ekonomikos sąvoka, dar vadinama 

bekontakte ekonomika. Šia sąvoka apibrėžiama veiksmų, 

kurių buvo priverstos imtis įmonės, kad užkirstų kelią 

mikrobų plitimui liečiant įvairius paviršius arba būnant arti 

ir tiesiogiai šalia kitų žmonių verslo aplinkoje, visuma. 

Turizmo verslui skaitmeninių bekontakčių paslaugų 

teikimo technologijų diegimas tapo galimybe, o gal 

net būtinybe. Naudojant mažo kontakto technologijas 

galima iki minimumo sumažinti fizinį kontaktą ir sukurti 

vertę klientams, kurie yra ypač jautrūs sveikatos 

saugumui, taip pat tiems, kurie norėtų supaprastinti 

bendravimą su įmone ir tiesiogiai kontroliuoti tokias 

operacijas kaip užsakymas, registracija, išvykimas bei 

mokėjimai. 

Bekontaktė paslauga svetingumo srityje gali būti 

apibrėžiama kaip paslaugų teikimo procesas ir aplinka, 

kurioje kontaktas tarp kliento ir verslo personalo 

pašalintas arba sumažintas iki minimumo. Tai 

pasiekiama naudojant skaitmenines programas savitarnos 

paslaugoms, kurias anksčiau teikdavo darbuotojai 

(pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, skirtas registracijai, 

bekontakčiams mokėjimams, valdymui balsu, 

robotizuotoms maisto pristatymo į kambarį paslaugoms, 

biometrijai ir veido atpažinimui), kad būtų padidintas 

saugumas ir suteikta galimybė teikti savitarnos paslaugas, 

ir kitas internetu grindžiamas technologines programas.16
 

                                                
16 Hao F. (2021) 
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Labiausiai paplitusios bekontaktės technologijos 
 

Technologijos 
tipas 

 
Taikymo sritis 

Mobiliosios 
programėlės 

Bendravimui su apgyvendinimo, maitinimo įstaigomis, 
transporto įmonėmis ir kt. prieš kelionę, jos metu ir po 
jos, gauti informaciją apie turistinę vietovę, 
apgyvendinimo paslaugas, savitarnos registracijai ir 
išsiregistravimo operacijoms, mokėjimams ir kt. 

Skaitmeninis 
prekybos 
kioskas 

Registracijai oro uostuose, stotyse ir viešbučiuose, kad 
gautumėte informaciją apie tai, ką nuveikti ar pamatyti 
turistinėje vietovėje,  užsisakyti paslaugas 

Skaitmeninis 
durininkas  

Asmeninei apgyvendinimo pagalbai svečiams 

Pokalbių 
robotai 

Greitesniam reagavimui į dažniausiai keliautojų ir 
svečių užduodamus klausimus bei sumažinant 
registratūros darbuotojų, tvarkančių tik sudėtingas 
užklausas, darbo krūvį 

Neliečiami 
valdymo 
skydeliai ir 
balso 
komandos 

Liftų, komandų kambariuose ir kitose vietose vykdymui 
nieko neliečiant ir nematant 

 

Įėjimas be 
rakto 

Suteikiant galimybę svečiams patekti į savo kambarį 
naudojant išmaniajame telefone esantį raktą 

 

Skaitmeniniai 
pranešimai 

SMS ir momentinių pranešimų paslaugai, tokiai kaip 
Facebook Messenger, Instagram Direct, WhatsApp ir 
Telegram 

Bekontaktės 
mokėjimo 
sistemos 

Mokėjimams be prisilietimo, palietus arba per atstumą: 
prekės arba paslaugos perkamos bekontakčiu 
mokėjimu. Toks procesas gali būti laikomas 
„bekontakčiu“ 
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„Programėlės tampa vis svarbesnėmis oro linijoms, 

viešbučių savininkams ir praktiškai bet kuriai kitai 

kelionių ir svetingumo sektoriaus daliai, siekiant valdyti 

patirtį ir paslaugas visos turisto kelionės metu“.17 

 

 
Daugelis šių naujovių buvo išbandytos dar prieš pandemiją, o 
tai tik paspartino investicijas ir paskatino klientų 
susidomėjimą. 
 
 

„Daugiau nei pusė (53,6 proc.) keliautojų teigia, jog jie 

norėtų, kad bekontaktė registracija ir išsiregistravimas 

liktų nuolatine viešbučių funkcija“.18 

 
 

Kai kuriuose tyrimuose „mažesnio kontakto 

paslaugų“ ekonomika vertinama kaip struktūriniai 

ir nuolatiniai pokyčiai, kuriems būdinga mažai 

kontaktų, sveikatos apsaugos priemonės, nauja 

socialinė elgsena ir gyvenimo būdas bei radikalios 

inovacijos įvairių sektorių gamybos modeliuose, tarp 

kurių pirmauja turizmas.  

 

                                                
17 Contents Square (2022), Neatpažintas keliautojas. Kaip geriausios kelionių ir svetingumo įmonės 
naudoja duomenis, kad permainų laikais užtikrintų žmogiškesnę skaitmeninę patirtį?, versija 
atsisiuntimui (anglų kalba) https://explore.contentsquare.com/travel-and-hospitality/unknown-
traveler?_pfses=rPisg2wVXsCXMo616hpJYcfv  
18 Skift and Oracle Hospitality (2022), Svetingumas 2025 metais: automatizuotas, išmanus... ir 

asmeniškesnis, 11 p. https://skift.com/insight/hospitality-in-2025-automated-intelligent-and-more-
personal/  
 

https://explore.contentsquare.com/travel-and-hospitality/unknown-traveler?_pfses=rPisg2wVXsCXMo616hpJYcfv
https://explore.contentsquare.com/travel-and-hospitality/unknown-traveler?_pfses=rPisg2wVXsCXMo616hpJYcfv
https://skift.com/insight/hospitality-in-2025-automated-intelligent-and-more-personal/
https://skift.com/insight/hospitality-in-2025-automated-intelligent-and-more-personal/
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Taip pat reikia atidžiai įvertinti ir šių technologijų 

priimtinumą skirtingoms tikslinėms auditorijoms, 

paprastumą jas naudoti, lūkesčius dėl geresnių 

veiklos rezultatų, palankesnių sąlygų sudarymą, 

hedonistinę motyvaciją ir socialinę įtaką. Verslo 

keliautojai yra linkę priimti šias naujoves ir turi 

reikiamas kompetencijas jomis naudotis, tačiau kitos 

tikslinės grupės vis dar teikia pirmenybę žmogiškai 

šilumai ir asmeninei pagalbai apsistojus viešbutyje. Jie 

nenori papildomai mokėti už tokias technologijas ir 

vertina tai kaip apsunkinimą, lyginant su žmonių 

teikiamomis paslaugomis. 
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2.1.1.4 „Tradicinių“ svetingumo 
įgūdžių stiprinimas 
 

Pandemija paspartino naujų verslo modelių ir 

skaitmeninių technologijų diegimą, tačiau vis labiau 

auga individualizuotų paslaugų, kurioms būdingas 

glaudus kliento ir apgyvendinimo įstaigų, restoranų, 

gidų bei kitų turizmo paslaugų teikėjų darbuotojų 

ryšys, paklausa. Atitinkamai turizmo įmonės turės 

investuoti į savo paslaugų teikimo sistemų pertvarkymą, 

kad patenkintų klientų lūkesčius ir poreikius. Tai ypač 

pasakytina apie turizmą visiems.  

Darbuotojų atranka ir mokymas atliepia vidutinės 

trukmės ir ilgalaikius tikslus, kurie neapsiriboja vien tik 

kovos su koronavirusu kompetencija, bet apima žinias ir 

įgūdžius turizmo visiems srityje, taip pat ir naujajam 

turizmui. Mokymai skirti ne tik tiesiogiai bendraujantiems 

su klientais, bet ir pagalbinių tarnybų darbuotojams bei 

vadovams. Turėtų būti siekiama: 

• ugdyti darbo komandoje ir bendravimo su klientais 

įgūdžius, atliepiant jų konkrečius poreikius; 

• Plėtoti verslo žvalgybos įgūdžius (atvirieji duomenys, 

didieji duomenys ir kt.), siekiant analizuoti 

pageidaujamos tikslinės auditorijos profilį. 

Informacijos, gautos įvairiuose paslaugų teikimo 

procesuose naudojant ryšių su klientais valdymo 

programas, apie klientus rinkimas ir analizavimas,  
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leidžia sumažinti sąveiką ir kartu pasiūlyti labiau 

individualizuotas paslaugas; 

• Tobulinti įgūdžius, įgalinančius efektyviau naudotis 

turimomis skaitmeninėmis technologijomis, tokiomis 

kaip apgyvendinimo įstaigų nekilnojamojo turto 

valdymo sistemos. Šios sistemos evoliucionavo nuo 

platformų, skirtų registratūros veiklai (rezervavimas, 

registracija, išsiregistravimas ir kt.), į sistemas, skirtas 

pasauliniu mastu valdyti pagrindinę veiklą (namų 

tvarkymas, maistas ir gėrimai, platinimas keliais 

kanalais ir kt.) ir siūlyti klientams prieinamesnę ir 

efektyvesnę patirtį. 

 

2-ame modulyje daug dėmesio bus skirta personalo 

mokymui, kuris yra pagrindinis veiksnys, padedantis 

spręsti turizmo sektoriaus iššūkius. 
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2.1.2 Rinkodaros ir 
skatinimo strategijų 
apžvalga: naujų rinkų 
identifikavimas ir 
produktų įvairinimas 

Žmonės su negalia ar kitais specifiniais prieigos 

reikalavimais reikalauja, kad kelionių vietovės ir įmonių 

veikla būtų organizuojama užtikrinant individualų požiūrį. 

Įtraukūs ir visiems prieinami sprendimai gali padėti 

kelionių ir turizmo įmonėms pasiekti pelningesnę, 

tradiciškai nepakankamai aptarnaujamą rinką. 

Personalizavimas ir klientų patirtis yra svarbiausi 

sėkmingos turistinės vietovės ar turizmo įmonės 

aspektai.  

Pandemija paveikė kelionių elgseną, pakeitė keliautojų 

svajones, planavimą ir kelionių užsakymus, bet 

svarbiausia paskatino turistus pirmenybę teikti savo 

pomėgiams. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, turizmo 

pramonė turi sugebėti patenkinti visų poreikius ir pasiūlyti 

paslaugas, kurios galėtų tapti išskirtinėmis. 

Pavyzdžiui, svetingumo pramonė rado būdų, kaip 

reaguoti į naujus poreikius siūlant „patirtį“. Pridėtinės 

vertės skirtumas pagrįstas patirties suteikimu bei 

priklausymo jausmu.  
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Vis dažniau naudojamos duomenimis pagrįstos 

kelionių valdymo sistemos leidžia profiliuoti 

klientus pagal jų elgesį ir sukurti unikalią jų 

poreikius ir lūkesčius atitinkančią patirtį. 
 

 

 

„Kelionių ateitis susijusi su personalizavimu: pažinti 

klientą ir suteikti tai, ko jis nori.“19 

 
 

Turistinės vietovės ir įmonės turėtų peržiūrėti savo 

tradicines rinkodaros ir reklamos strategijas, siekiant 

spręsti „turizmo visiems“ problemą ir pasiūlyti 

įvairesnių produktų. Iš esmės šiuo metu svetingumo 

pramonė gali tikėtis paklausos, kuri tik ir laukia, kol 

bus sudarytos sąlygos keliauti. Tarptautiniuose 

                                                
19 „Insight Worldwide“ verslo tyrimai ir skaitmeninės kelionės (2022 m.), Išplėstas kelionių 

vaizdinys 2022 m. https://digitaltravelapac.wbresearch.com/downloads 

Nuo kliento duomenų iki kliento reikalavimų 

Kliento 
kelionė 

Profiliavimo 
procesas 

Kliento 
profilis 

Duomenys 

Reikalavimai 

https://digitaltravelapac.wbresearch.com/downloads
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tyrimuose keliautojai su negalia, kurie turi specialių 

prieigos reikalavimų (dauguma jų tinka ir kitoms 

turistų grupėms) ir: 

• suvokia sveikatos saugumo problemas bei būtinybę 

imtis apsaugos priemonių; 

• nori keliauti net į užsienį, kai reglamentai, apsaugos 

priemonės ir įmonės gali patenkinti jų poreikius; 

• reaguoja į paslaugų pasiūlą, kurias teikia apmokyti 

darbuotojai, žinantys kas yra negalia ir 

prieinamumas; 

• jautrūs emociniams ir patirtiniams veiksniams. 

 

Šios charakteristikos turi būti naudojamos kaip 

atspirties taškas rengiant strategijas: 

• diferencijavimo pateikiant esamų gaminių 

variantus, kad būtų patenkinti specifiniai vartotojo 

poreikiai ir jei reikia: didinant arba mažinant 

produktų (plotį) ir/arba versijų skaičių (gylį); 

• įvairinimo, modifikuojant esamus produktus, 

kuriant naujus, universalaus dizaino produktus arba 

atsisakant produktų ar produktų linijų, siekiant 

patenkinti kuo platesnio vartotojų rato poreikius. 
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Turistinės vietovės paslaugų projektavimo sistema 

Turistinė vietovė Produkto pakuotė 

Diferencijavimas 

Įvairinimas 

Klientas 1 produkto 
linija 

2 produkto 
linija 

3 produkto 
linija 

Traukos 
objektai 

Paslaugos 

Infrastruktūra 

Prekės 
ženklas 
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2.1.2.1 Verslo žvalgyba 
turistinėse vietovėse ir 
įmonėse: duomenų vertė 
 

Visos produkto ir proceso naujovės turi būti 

pagrįstos duomenų, tekstų, vaizdų, garsų ir kt. 

analize, susijusia su strateginių tikslinių 

auditorijų profiliu. Tai ypatingai svarbu, jei norime 

orientuotis į visiems prieinamo turizmo rinką ir 

pasiūlymų pateikimo logiką. Verslo žvalgybos tikslas 

- gerinti turizmo verslo žinias sistemingai 

analizuojant duomenis, palengvinti sprendimų 

priėmimo procesus (sprendimų palaikymo sistema - 

DSS), pagerinti verslo planavimą, organizavimą ir 

kontrolę. 

Verslo žvalgyba yra pagrindinė veiklos valdymo 

priemonė, grindžiama pagrindinių įmonės valdymo 

veiksnių ir stebimų veiklos rodiklių (KPI), atliepiančių 

tikslus, nustatymu.  

Verslo žvalgyba turizmo srityje turėtų būti 

vykdoma turistinės vietovės procesams, t.y., 

teritorinei projektavimo sistemai, turizmo įmonių 

ir traukos objektų verslo procesams: nuo 

išankstinio užsakymo (tyrimo etapo) iki turistinės 

vietovės ir stebėsenos po viešnagės20. Šiandien dėl 

vis didėjančio šių procesų skaitmeninimo lengviau 

                                                
20 Shiji Group and AWS (2022), Asmeninė svečių patirtis lems naująją kelionių erą (anglų kalba) 

https://insights.shijigroup.com/personalized-guest-experiences-will-define-the-new-era-of-travel/
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gauti duomenis, kuriuos galima panaudoti siekiant 

geriau suprasti turizmo verslo veiklos rezultatus. 

Ypač naudingi šaltiniai, susiję su įprastais verslo 

vykdymo procesais, kai viešbučiai, kelionių 

agentūros, restoranai, automobilių stovėjimo aikštelių 

operatoriai, muziejai ir kt. teikia duomenis, kuriuos 

surinkus ir tinkamai apdorojus, galima veiksmingiau 

valdyti strategijas ir operatyvinę veiklą. 

Verslo žvalgybos sistema turėtų būti kuriama ir 

naudojama atsižvelgiant į konkrečias verslo ir 

tikslines situacijas, o kad būtų tikrai veiksminga, ji 

turėtų būti orientuota į produktų linijos veiklos 

rezultatus.  

Visiems pritaikytam turizmui ypač reikalingi 

duomenys apie turistinę vietovę kaip sudėtingą 

vientisą sistemą (keliai, judumas, automobilių 

stovėjimo aikštelės, aplinkos kokybė, apgyvendinimo 

ir turizmo objektų prieinamumas ir t.t.). 
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2.1.2.2 Klientų 
padrąsinimas - 
informavimas apie 
prieinamumo reikalavimus 
 

Sugrįžus į įprastinį gyvenimą, daugiausia dėmesio 

turėtų būti skiriama įmonių ir turistinių krypčių 

viešinimui internete (interneto svetainėse, socialinėje 

žiniasklaidoje ir kt.), iš naujo pradėta komunikacijos ir 

reklaminė veikla, ypač nukreipta į tikslinę paklausą, 

kurios poreikiai nebuvo tenkinami pandemijos metu. 

Sklaida turėtų būti vykdoma visais įmanomais kanalais, 

informuojant apie mažesnio kontakto paslaugas ir 

ypatingą rūpinimąsi visų keliautojų poreikiais. 

Turinio valdymas yra labai svarbus siekiant sudominti 

potencialius klientus skelbiama informacija (tekstais, 

nuotraukomis, vaizdo įrašais ir kt.), potencialiems 

klientams suteikiant patikimą informaciją apie turizmo 

paslaugų prieinamumą. Visi komunikacijos ir reklamos 

veiksmai turėtų būti planuojami kaip dalis 

komunikacijos plano, atliepiančio įmonės ir (arba) 

turistinės vietovės rinkodaros planą. 
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2.1.2.3 Inovacijos ir 
skaitmeninis perėjimas: 
naujosios technologijos – 
svertas, palengvinantis kelionių 
ir turizmo patirtį visiems 
 

Pandemija paspartino kai kuriuos jau vykstančius 

turistų elgsenos pokyčius. Keletas šiuos pokyčius 

lemiančių veiksnių: 

• naujų profesinio ir asmeninio gyvenimo 

derinimo modelių, kurie įgalina vis daugiau 

žmonių dirbti nuotoliniu būdu ir naudotis pasaulines 

svetingumo paslaugas teikiančiomis paslaugomis, 

paieška; 

• dėmesys turizmo veiklos aplinkosauginiam ir 

socialiniam tvarumui;  

• dėmesys klientų aptarnavimui visuose kelionės 

etapuose, integruojant mažai žmonių kontaktų 

turinčias sistemas. 

„Mažesnio kontakto paslaugų” ekonomikai būdingų 

verslo modelių taikymas yra tik viena iš sričių, dėl 

COVID-19 paskatinusių mokslinius tyrimus ir 

inovacijų taikymą. Vidutinės ir ilgalaikės trukmės 

laikotarpiu labai svarbu sukurti pakankamą 

internetinių paslaugų pasiūlą: 
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• apgyvendinimo įstaigos, kambariai, sveikatingumo 

centrai taip pat taps vis išmanesniais, siekiant sekti 

poveikio aplinkai mažinimo tendencijas (energijos 

taupymas, atliekų susidarymo mažinimas ir pan.); 

• ypatingai atsižvelgta į svečių patirtį apgyvendinimo 

įstaigose ir turistinėse vietovėse; 

• išmaniųjų laikrodžių ir kitų panašių technologijų 

naudojimas personalo veikloje, kad būtų galima 

greičiau ir operatyviau bendrauti reaguojant į klientų 

prašymus; 

• tiekimo grandinės ir sandėlių valdymo 

optimizavimas; 

• saugumo lygio padidinimas (pavyzdžiui, naudoti 

išmaniuosius raktus ir biometrinius skaitytuvus). 

Naujų skaitmeninių technologijų diegimą taip pat 

lemia naujų keliautojų segmentų atsiradimas, 

pavyzdžiui, tūkstantmečio ir Z kartos (apie juos ir jų 

kelionių elgseną skaitykite toliau) pageidauja 

galimybės naudotis mobiliaisiais įrenginiais kelionių 

organizavimui, paslaugų užsakymui, informacijos 

rinkimui prieš kelionę ir jos metu.  

Atitinkamai, turistinės vietovės ir įmonės turi 

identifikuoti pagrindinius klientų kontaktinius 

taškus (informavimo ir užsakymo etapai, 

registracija ir išsiregistravimas) ir įdiegti 

technologijas, kurias renkasi įvairios tikslinės 

grupės. 
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Apibendrinant galima teigti, kad turizmo pramonę 

po COVID-19 neišvengiamai formuos perėjimas 

prie skaitmeninių technologijų, ypač: 

• vis daugiau dėmesio skiriant keliautojų poreikių ir 

tendencijų supratimui bei stebėsenai, siekiant kurti ir 

parduoti naujovišką patirtį; 

• naujiems paslaugų projektavimo procesams, 

grindžiamiems tiesioginio turistų ir turizmo įmonių 

personalo bendravimo mažinimu kaip struktūriniu 

pokyčiu, o ne kaip atsaku į ekstremalią situaciją. 

Tokie pokyčiai gali sudaryti naujų kliūčių klientams, 

kuriems reikia arba kurie mėgsta asmeninį kontaktą 

paslaugų suteikimo metu. Tai gali netgi pakeisti 

pačią svetingumo kokybę, jei ji nebus tinkamai 

valdoma.  

 

 

„Ateities viešbutis bus automatizuotas, išmanus ir 

labai suasmenintas“21 

 

 

Kalbant apie naujas technologijas, svarbu paminėti 

ir papildytąją (PR) bei virtualiąją (VR) realybę, kurios 

yra naujos komunikacijos turinio kūrimo ir skatinimo 

priemonės, suteikiančios galimybę kurti patirtį, kuri 

gali būti ypač naudinga žmonėms, turintiems 

specifinių prieigos poreikių.  

                                                
21 Skift and Oracle Hospitality (2022). Svetingumas 2025 m.: automatizuotas, išmanus… ir 
asmeniškesnis (anglų kalba) 
https://skift.com/insight/hospitality-in-2025-automated-intelligent-and-more-personal/ 
 

https://skift.com/insight/hospitality-in-2025-automated-intelligent-and-more-personal/
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PR ir VR yra technologijos, dažniausiai siejamos su 

ateities įsivaizdavimu. Ateities įsivaizdavimas 

svetingumo sektoriuje - tai įvairūs svetingumo 

pasiūlymai, teikiami per Metaverslą, įskaitant 

virtualias pramogas, VR patirtį ir kt.22
. 

Pavyzdžiui, viešbučiai metaversle pagalba gali 

rengti virtualios realybės ekskursijas arba suteikti 

galimybę apžiūrėti viešbutį su avataru užsakymo 

proceso metu, taip pat atsakyti į konkrečius 

klausimus svečiams, turintiems specifinių prieigos 

poreikių. Tai leidžia svečiams aiškiai suvokti, ko 

tikėtis, prieš užsisakant viešbučio kambarį. 

Naudodami virtualiosios realybės technologiją, 

pažangiausi restoranai gali suteikti galimybę 

klientams susipažinti su meniu dar prieš užsakant, 

įskaitant galimybę pamatyti, kaip gaminamas 

patiekalas, arba apžiūrėti patalpas. 
 
 
 
 

 

Pasiklausykite HOTREC tinklalaidės Nr. 4 ir 

sužinokite apie skaitmeninius sprendimus 

svetingumo verslui ir būtinybę keisti verslo savininkų 

požiūrį į duomenis ir duomenų analizės galimybes. 

 
 

 

 
 

                                                
22 Metaversle galimybės svetingumo sektoriui (revfine.com) (anglų kalba) 

https://open.spotify.com/episode/5v2ngy63LjSomv60NEk8ul
https://www.revfine.com/metaverse-hospitality/#:~:text=Virtual%20reality%20and%20augmented%20reality%20are%20the%20technologies,metaverse%2C%20including%20virtual%20entertainment%2C%20VR%20experiences%2C%20and%20more.
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Pagrindinės Metaversle tendencijos 

 
 

Tendencijos 
 

 

$ 800bn | Numatomos 

metaversle pajamų galimybės 

iki 2024 m. 

 

32.8m | Numatomas AR ir VR 

įrenginių tiekimas iki 2024 m. 

 
 

 
60 proc. Z kartos atstovų norėtų 

tyrinėti savo mėgstamų prekių 

ženklų sukurtuose virtualiuse 

pasauliuose 

 
 

27.7m 2020 m. „Fortnite" ir 

„Traviso Scotto“ virtualiame 

žaidimų koncerte dalyvavę 

unikalūs žaidėjai 

 
$ 25bn 2021 m. visame 

pasaulyje parduota nekeičiamų 

žetonų 

 
 

30 proc. pasaulio organizacijų 

turės produktų ir paslaugų 

metaversle iki 2026 m. 

 
 
 
 

Iššūkiai 
 

 

Vartotojų saugumas | Išlieka klausimų dėl elektroninių patyčių valdymo 

 
 
 

Duomenų apsauga | VR/PR aparatinė įranga seka daug vartotojo asmeninių duomenų  

 
 

Intelektinė nuosavybė | NFT pasaulyje fiksuojami autorių teisių pažeidimai 
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2.2. Ilgalaikės 

strategijos – 

įtraukaus turizmo 

skatinimas, 

pasinaudojant 

naujomis turizmo 

tendencijomis 
 

„Prognozuoti labai 
sudėtinga, ypač jei tai 
susiję su ateitimi!“ 

Niels Bohr 
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Kalbėti apie ilgalaikes verslo strategijas visada sunku, 

o šiandien - dar sunkiau. Per pastaruosius du 

dešimtmečius pasaulį paveikė daugybė sukrėtimų, 

kurie kaskart visiškai sutrikdydavo pasaulio 

ekonomiką ir jos perspektyvas. Labai sunku sudaryti 

patikimą prognozę trumpuoju laikotarpiu ir dar sunkiau 

⎯ ilguoju laikotarpiu. 

Šiomis sudėtingomis aplinkybėmis būtina atkreipti 

dėmesį į pagrindines tendencijas, kurios, tikėtina, 

turės didelį poveikį ir reikšmę turizmo ateities 

formavimui. Akcentuosime dvi aplinkybes, kurios taip 

pat gali turėti didelę įtaką visiems prieinamam 

turizmui:  

• demografiniai pokyčiai. Rinkos nuolat keičiasi, 

tačiau demografiniai rodikliai vidutinės trukmės 

laikotarpiu yra gana stabilūs. Jie susiję su kultūra, 

vertybėmis ir gyvenimo būdu, kuriuos ne taip 

lengva pakeisti; 

• tvarumas. Šiuo metu jau pripažįstama, kad tiek 

individualiame, tiek socialiniame mūsų gyvenime, 

reikia tvarios orientacijos. Tai ilgalaikė orientacija, 

kuri apibūdins ateities rinkų paklausą ir pasiūlą.
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2.2.1. Demografiniai 
pokyčiai ir nauji tikslai 

 

Gyventojų senėjimas yra viena aktualiausių 

demografinių tendencijų, darančių įtaką turizmui. Šiuo 

metu (2022 m.) pasaulyje gyvena 771 milijonas 65 

metų ir vyresnių žmonių, kurie sudaro apie 10 poc. 

pasaulio gyventojų. Prognozuojama, kad per 30 metų 

jų skaičius išaugs daugiau nei dvigubai ir iki 2050 m. 

sudarys apie 16 proc. visų pasaulio gyventojų.23 Dar 

didesnė vyresnio amžiaus piliečių dalis yra Europos 

Sąjungoje (beveik 21 proc. visų gyventojų). Manoma, 

kad 2050 m. tokie piliečiai sudarys 29,5 proc.24 

Vadinasi, tikėtina, kad senjorų vartojimas, įskaitant 

turizmo paslaugas, labai išaugs. Siekiant, kad tai būtų 

naudinga turizmui, infrastruktūra ir pagalbinės 

paslaugos turės būti pritaikytos prie didėjančios 

vyresnio amžiaus turistų paklausos, jų poreikių ir 

pageidavimų, iš kurių prieinamumas jiems kelia 

ypatingą susirūpinimą25. 

Be senjorų, turizmo pramonei taip pat labai svarbios Z 

ir tūkstantmečio kartos (arba Y karta). Jie tampa 

pagrindiniais rinkos segmentais ir atlieka svarbų 

                                                
23 Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų departamentas (2022), Pasaulio 
gyventojų skaičiaus prognozės 2022  
24 Eurostato duomenys 
25 OECD (2018), „Megatendencijų analizė siekiant geriau formuoti turizmo ateitį“, OECD 
Turizmo dokumentai, No. 2018/02, OECD Publishing, Paryžius (anglų kalba), 
https://doi.org/10.1787/d465eb68-en  

https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022
https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://doi.org/10.1787/d465eb68-en
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vaidmenį atgaivinant kelionių bei svetingumo pramonę 

po pandemijos. Šie turistai išreiškia keliavimo įpročius 

ir pageidavimus, dėl kurių politikos formuotojai ir 

turizmo pramonė turės imtis naujų sprendimų. Nors 

prieinamumo klausimai jiems yra mažiau aktualūs, 

tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad laikina ar nuolatinė 

negalia taip pat turi įtakos jaunesnio amžiaus 

grupėms. Atitinkamai, jiems taip pat turi būti 

suteikiamos paslaugos, pritaikytos jų prieigos 

reikalavimams. 

Todėl tolesniuose poskyriuose trumpai apibūdinami 

šių svarbių kartų turistų keliavimo įpročiai, daugiausia 

dėmesio skiriant senjorams, kuriems prieinamumas 

bei visiems pritaikytos turizmo paslaugos yra 

aktualiausi. 
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2.2.1.1 Z ir 
tūkstantmečio kartų 
atstovai 
 

Gimusieji nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio vidurio iki XXI 

a. pirmojo dešimtmečio vadinami Z kartos žmonėmis, 

o gimusieji nuo XX a. 80-ojo dešimtmečio pradžios iki 

90-ojo dešimtmečio vidurio ⎯ tūkstantmečio karta 

(arba Y karta). 
 

 Kūdikių bumo 
karta 

1940-1959 

X karta 

1960-79 

Y karta 

1980-94 

Z karta 

1995-2010 

Kontekstas 

 
Pokaris  

Šaltasis 
karas 

 

Politinė kaita 

Kapitalizmas ir 
meritokratija 
 

Globalizacija 

Ekonominis 
stabilumas 

Interneto 
atsiradimas 
 

Mobilumas ir 
įvairios realybės 

Socialiniai 
tinklai  

Skaitmeniniai 
čiabuviai 

Elgesys 

 
Elgsenos 
idealizavimas 

Revoliucija 

Kolektyvizmas 

Materialistinis 

Konkurencinis 

Individualistinis 
 

Globalistinis 

Klausiantis 

Orientuotas į 
save 

Neapibrėžtas ID 

„Bendruome-
naholikas" 

„Dialoginis" 

Realistiškas 

Vartojimas 

 
Vartojimo 
idealogija 

Vinilas ir 
filmai 

 

Statusas 

Prekių ženklai 
ir automobiliai 

Prabangos 
atributai 

Patirtis 

Festivaliai ir 
kelionės 

Pirmtakai 
 

Unikalumas 

Neribojamas 

Etiškas 
 

Lentelės šaltinis26  

Tūkstantmečio ir Z kartos atstovai turi bendrų keliavimo 

įpročių, kurių svarbiausi yra šie: 

                                                
26  European Travel Commission (2020), Z kartos keliautojų tyrimas, Briuselis. 
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• Intensyvus skaitmeninių paslaugų ir prietaisų 

naudojimas. Kadangi Z ir Y kartos atstovai yra 

„skaitmeniniai čiabuviai“, jie aktyviai naudojasi 

technologijomis. Mėgstamiausias įrenginys yra 

išmanusis telefonas (dažniausiai kelionės metu, kai 

reikia pakeisti ar atšaukti kelionę), tačiau kompiuteris 

ir toliau dažniausiai naudojamas prieš kelionę 

(paprastai produktų palyginimui prieš perkant). 

• Dėmesys aplinkai ir etiškam vartojimui. Abi kartos 

rodo didelį dėmesį aplinkosauginiams klausimams. 

Jie autentiškai jaučia klimato kaitą ir elgiasi tvariai. 

Pagrindinės Z kartos kelionių tendencijos yra šios: 

• Atostogos kaip kelionės tikslas. Dauguma Z kartos 

atstovų keliauja atostogų tikslais. Ypač kinai renkasi 

keliones po ES, kad galėtų dalyvauti laisvalaikio 

renginiuose (festivaliuose, koncertuose ir pan.). 

• Pagrindiniai kelionės reikalavimai - išlaidos ir 

saugumas. Z karta teikia pirmenybę mažų sąnaudų 

tiekėjams (suprantama, nes jie tik pradeda dirbti, 

todėl tikėtina, kad jų galimybės išlaidauti vis dar 

ribotos), tačiau neatsisako pagrindinių saugumo 

reikalavimų. 

• Keliaujant pagrindinė informacija - „Iš lūpų į lūpas“ ir 

internetinės apžvalgos. Atsiliepimai internete, draugų 

ir giminaičių nuomonės yra pagrindinis informacijos 

šaltinis renkantis keliones. 

• Viešbutis - mėgstamiausia apgyvendinimo vieta. Ši 

karta pirmenybę teikia viešbučiams, nors trumpalaikė 

nuoma jiems taip pat aktuali. 
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• Didelis susidomėjimas vietos kultūra. Z kartos atstovai 

mėgsta pajusti vietos kultūrą įvairiais aspektais. Jie 

valgo vietinį maistą ir gėrimus, lankosi muziejuose, 

dalyvauja vietos renginiuose, lankosi parduotuvėse, 

prekybos centruose ir pan. Paprastai tariant, jie yra 

aistringi keliautojai. 

Kalbant apie tūkstantmečio kartos keliautojus 

pagrindinės jų kelionių tendencijos yra šios: 

• Dažnos kelionės. Tūkstantmečio kartos atstovai 

keliones laiko svarbesnėmis už kitus prioritetus ir, 

palyginus su kitomis kartomis, kasmet keliauja 

dažniau. Tačiau, palyginus su kitomis 

demografinėmis grupėmis, jų kelionės paprastai 

trunka trumpiau. 

• Noras mokėti. Y kartos atstovų noras mokėti yra 

gajus. Juos traukia prabangos prekės, o toks požiūris 

atsispindi ir vartojime (įskaitant maistą ir gėrimus, 

apsipirkimus, svetingumą, pramogas ir pan.). 

• Pirmenybė alternatyviam apgyvendinimui. 

Tūkstantmečio kartos atstovai (kurie yra pagrindinis 

rinkos segmentas ir dalijimosi ekonomikos šalininkai), 

vietoj tradicinio viešbučio užsakymo renkasi 

apgyvendinimo paslaugas, kurias teikia tarpusavio 

dalijimosi platformos. 

• Didelis susidomėjimas gyva patirtimi. Tūkstantmečio 

kartos atstovai mėgsta patirti įvairius išgyvenimus. Jie 

vertina tiek aktyvias atostogas (pavyzdžiui, dviračiai, 

žygiai pėsčiomis), tiek atpalaiduojančias (pavyzdžiui, 

jogos meditacija, sveikatingumas). 
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2.2.1.2. Senjorai 
Pasauliniai demografiniai pokyčiai ir aktyvesnis 

vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas laisvalaikio 

turizmo veikloje paskatino daugelio išsivysčiusių 

regionų vyriausybes ir turizmo paslaugų teikėjus 

senjorus laikyti prioritetine rinka.27 

Senjorai (jų apibrėžimai skiriasi ir senjorais gali būti 

laikomi asmenys 65+ arba 60+ metų amžiaus28) 

laikomi demografiniu vidutinės trukmės turizmo 

veiksniu. Nors ši grupė (įskaitant kūdikių bumo ir 

ankstesnes kartas) pasižymi daugeliu skirtumų, ji turi 

tam tikrų bendrų bruožų, kurie leidžia ją apibūdinti 

kartu, kaip visą grupę. Toliau pateiktame sąraše 

apibendrinami šie bruožai. 

• Masinio turizmo pradininkai. Istoriškai ši karta pradėjo 

masinio turizmo reiškinį. Šis reiškinys prasidėjo po 

Antrojo pasaulinio karo, daugiausia su pramoniniais 

kelionių organizatoriais. Vėliau jis išsišakojo į 

daugybę atostogų formatų: tiek tradicinių 

(apsistojimas viešbutyje / kurorte arba trumpalaikė 

nuoma), tiek inovatyvesnių (antrieji namai arba 

dalijimasis labiausiai pamėgtoje vietoje). 

• Ekonominis saugumas. Šios kartos atstovai užaugo 

                                                
27 Senjorų turistinės elgsenos supratimas: gyvenimo ciklo teorija, tęstinumo teorija ir kartų požiūris | 
Ageing & Society | Cambridge Core 
28 Pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją (PSO), 65 m. amžiaus žmonės gauna senjorų statusą. 

Jungtinės Tautos (JT), vertindamos nepalankias geografines vietoves, kuriose vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė yra maža, įvardija 60 m. amžių (nors daugeliu atvejų šis amžius apibrėžiamas kaip 
65+) 
 

https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/abs/understanding-tourist-behaviour-of-senior-citizens-lifecycle-theory-continuity-theory-and-a-generational-approach/470A41DEA15044CD17D1348D7884D36C
https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/abs/understanding-tourist-behaviour-of-senior-citizens-lifecycle-theory-continuity-theory-and-a-generational-approach/470A41DEA15044CD17D1348D7884D36C
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pokario rekonstrukcijos, ekonomikos augimo 

laikotarpiu. Jie gavo pajamas (vieni didesnes, kiti 

mažesnes), tačiau užtikrintas, ir būtent dėl šios 

priežasties dalį savo pajamų galėjo skirti turizmui. 

• Tėvai ir seneliai. Ši karta turi vaikų, anūkų ir tai bent iš 

dalies daro įtaką jų elgsenai ir kelionių bei atostogų 

pasirinkimui, o trijų kartų turizmas yra vis dažniau 

pasitaikantis rinkos reiškinys. 

• Globalistinė mąstysena. Dėl išsilavinimo ir 

gyvenimiškos patirties ši karta subrendo stipriam 

ryšiui su savo nacionaline kultūra: šia prasme ją 

galima vadinti „vietine“. Kita vertus, jie taip pat 

išgyveno Šaltojo karo pabaigą ir globalizacijos 

gimimą. Šiuo požiūriu juos galima vadinti „globaliais“. 

• Standartinių skaitmeninių technologijų naudotojai. 

Šios kartos atstovai su IT susipažino jau būdami 

suaugę arba brandaus amžiaus. Jie naudojasi 

išmaniuoju telefonu paprastoms paslaugoms, o 

dažniau - planšetiniu kompiuteriu ir stacionariaisiais 

kompiuteriais, dažniausiai namuose. 
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Senjorų kelionių tendencijos 

Remiantis pateiktu trumpu keliautojų profiliu, galima 

nustatyti kai kurias senjorų turistų tendencijas. 

• Senstant didėja prieigos reikalavimai dėl su amžiumi 

susijusių ligų ir sutrikimų . Senėjimas ir mažėjantys 

gebėjimai yra tarpusavyje susiję. Nepaisant to, 

daugelis senjorų nori kuo ilgiau išlaikyti savo 

keliavimo įpročius, todėl ieško prieinamų pasiūlymų ir 

paslaugų. Jomis naudojasi net ir tie, kurie dėl 

pagerėjusios gyvenimo kokybės yra sveikesni ir 

stipresni (aktyvūs senjorai) ir kuriems gali nereikėti 

prieinamumo priemonių. 

• Sveikatos saugos reikalavimai. Dėl amžiaus senjorai 

atkreipia dėmesį į sveikatos priežiūros klausimus 

kelionių metu tiek keliaujant, tiek turistinėje vietovėje. 

Jie linkę pirkti kelionių draudimo paslaugas. 

• Atsipalaidavimo ir ramybės paieškos. Senjorai mėgsta 

saugias ir atpalaiduojančias atostogas. Jie neieško 

nuotykių ir juos erzina netikėtumai. 

• Lojalumas vietovėms ir atostogų tipui. Šie turistai yra 

lojalūs ne tik kelionės tikslui, bet ir atostogų tipui bei 

susijusioms turizmo paslaugoms (viešbučiams, 

restoranams, pramogoms ir pan.), t.y. jie yra 

klasikiniai pakartotinai keliaujantys turistai (nors 

kartais jie gali rinktis neįprastas keliones). 

• Atsargios ir pakartotinės išlaidos. Jie pinigus leidžia 

atsargiai, atidžiai, tačiau yra linkę mėgautis 

pakartotiniais apsilankymais, kai patiria pasitenkinimą. 
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Kitaip tariant, jie yra turizmo įmonės pajamų garantas. 

• Daugiau diskrecinių pajamų ir laiko kelionėms. 

Senjorai Europoje iki pandemijos keliavo 4-5 kartus 

per metus ir vertina turizmą kaip esminę savo 

gyvenimo dalį. 

• Daliniai skaitmeniniai įgūdžiai. Senjorai pirmiausia 

naudojasi skaitmeninėmis technologijomis, kad gautų 

informacijos apie turistinę vietovę ir turizmo 

paslaugas. Jie atlieka labai nedaug operacijų 

internetu. 

 

2015 m. „AGE platform Europe“ atlikta apklausa29 

patvirtina, kad, nors senjorų poreikiai ir lūkesčiai 

skiriasi nuo amžiaus, sveikatos būklės, socialinių ir 

pažįstamų apribojimų (pvz., priežiūros pareigų), 

išskiriamos bendros tendencijos ir pageidavimai: 

• senjorai mieliau keliauja su giminaičiais arba 

grupėmis; 

• senjorai keliauja turėdami iki 100 EUR biudžetą dienai 

4-7 nakvynių poilsiui; 

• pageidaujami turizmo potyriai – gamta ir kultūra. 

Labai svarbūs aspektai - pasiekiamumas ir 

saugumas; 

• vasara ir pavasaris išlieka palankiausiais kelionių 

sezonais. 

 

                                                
29 „AGE Platform Europe“ yra Europos ne pelno siekiančių organizacijų, vienijančių vyresnius 
nei 50 metų amžiaus žmones ir jiems skirtas organizacijas, tinklas. 
 

https://www.age-platform.eu/special-briefing/international-tourism-grows-what-about-senior-tourism
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Respondentai taip pat paminėjo saugos svarbą 

prieinamumo (ir interneto) prasme. 

 

Aukščiau pateikti trumpi senjorų demografinių ir 

kelionių tendencijų aprašymai yra svarbūs aspektai, 

kurie gali būti atspirties tašku planuojant naujus 

trumpo ir ilgo laikotarpio turizmo pasiūlymus. 

 
 

AnnaHugosson mediabank.visitstockholm.com 
 

 

mediabank.visitstockholm.com
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2.2.1.3 Naujosios 
turizmo tendencijos 
COVID-19 pandemija, siekis kovoti su klimato 

kaita, perteklinis turizmas, trumpalaikės nuomos ir 

(arba) internetinių platformų plėtra30 ir jų tiesioginis 

poveikis, pavyzdžiui, autentiškumo trūkumas 

turistinėse vietovėse, šiukšlių daugėjimas, 

neįperkamas būstas vietos gyventojams, lėmė 

besikeičiančią paklausą ir naujas turizmo 

tendencijas. 

Pastaraisiais metais daugėja į vartotojus orientuotų 

tendencijų, kai vartotojai vis labiau domisi tvaraus 

turizmo praktika, pavyzdžiui, ne sezono metu, 

ekologiniu turizmu, dviračių turizmu, gastronominiu 

turizmu. Keliautojai siekia autentiškumo, vertina 

gamtos ir lauko patirtį, lėtąjį turizmą (ilgiau pasilieka 

tose pačiose vietose) ir dažnai teikia pirmenybę 

tvaraus transporto pasirinkimui. Pandemija tam 

tikra prasme paspartino tiek pasiūlos, tiek 

paklausos tendencijas, kurios viešajam ir privačiam 

sektoriams suteikia nemažai galimybių atsisakyti 

netvarios praktikos ir, atsigaunant paklausai, taikyti 

naujus metodus. 

 

                                                
30 Staigus internetinės rinkodaros platformų, tokių kaip „Airbnb“ augimas sukėlė labai didelius 

socialinius nuostolius gyventojams, pakenkė būsto prieinamumui ir paskatino kaimynų 
išstūmimą iš labiausiai turistinių miestų rajonų bei turėjo įtakos jų esmės praradimui. Daugiau 
informacijos rasite naujausiame HOTREC dokumente apie STR. 
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2.2.2. Tvarumas 
 

Keletas minčių apie turizmo tvarumą.31 

Pasauline būtinybe yra tapęs tvarumas, t.y. 

pusiausvyra tarp ekonomikos augimo, aplinkosaugos 

ir socialinės gerovės užtikrinimo, siekiant patenkinti 

dabartinių kartų poreikius, nepakenkiant ateities kartų 

poreikiams. Dauguma aktualių pasaulinių ekstremalių 

situacijų daugiau ar mažiau yra tiesiogiai susijusios su 

tvarumo problema.  

Turizmas yra tvarus, kai „visapusiškai atsižvelgiama į 

esamą ir būsimą ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį 

poveikį, atliepint lankytojų, pramonės, aplinkos ir 

priimančiųjų bendruomenių poreikius“ (JTPTO32). 

Turizmo pramonė, kaip ir kitos pramonės šakos, yra 

susijusi su šia svarbia problema. Šis sektorius gali 

kelti grėsmę aplinkai (prisiminkime perteklinio turizmo 

reiškinį), tačiau jam taip pat gali grėsti visuotinis 

aplinkos nykimas (t.y. klimato kaita). 

Kalbant apie turizmo tvarumą, svarbu galvoti apie tai, 

kaip kurti tvarias turizmo formas, o ne apie konkrečius 

„tvariais“ laikomus turizmo produktus. Pavyzdžiui, 

lengva manyti, kad žygiai kalvų ir kalnuose yra 

tvaresni („žalesni“) nei kelionė į perpildytus 

paplūdimius populiariose pajūrio vietovėse. Tačiau, jei 

                                                
31 Europos Kelionių komisija (2021 m.), Tvaraus turizmo praktikos skatinimas, Briuselis (anglų kalba) 
32 JTPTO. Tvari plėtra (anglų kalba) 

https://etc-corporate.org/reports/handbook-on-encouraging-sustainable-tourism-practices/
https://www.unwto.org/sustainable-development#:~:text=%22Tourism%20that%20takes%20full%20account,the%20environment%20and%20host%20communities%22
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norėdami pasiekti kelionės tikslą, turistai naudojasi 

daug sąnaudų sunaudojančia visureige transporto 

priemone, vartoja plastikinėse pakuotėse esantį 

maistą ir gėrimus ir t.t., kyla abeonių, ar tai yra 

ekologiškas turizmas. 

 

Penkios auksinės tvaraus turizmo taisyklės 
 

 

Darnusis turizmas - tai ne produktų linija ar rinkos 
niša, o požiūris į turizmo valdymą, apimantis politikos 
formuotojus, vietines bendruomenes, turizmo įmones 
ir pačius turistus. Tvarus turizmo valdymas reiškia, 
kad reikia laikytis bent šių reikalavimų: 

 
 

 
 
 

 

Išlaidų ir naudos 
vertinimas 

Kultūros 
tradicijų ir 
paveldo 
apsauga  

Vietos bendruomenių 
gyvenimo kokybės 

gerinimas 

Ekonomikos, vietinės 
ekonomikos ir 
bendruomenių rėmimas 

Išteklių ir biologinės 
įvairovės apsauga 



Grįžti į turinį
  
  

Krizės - tai galimybės ateities turizmui ❘ 64 

 

 

 

 
 

1. Galimo neigiamo poveikio valdymas 

(sumažinimas) ir naudos turistinei vietovei bei 

vietos gyventojams pasidalijimas (padidinimas). 

2. Gamtos išteklių ir biologinės įvairovės apsauga. 

3. Pagarba kultūros tradicijoms ir paveldui, jų 

išsaugojimas bei puoselėjimas. 

4. Vietos ekonomikos ir bendruomenės rėmimas 

bei stiprinimas. 

5. Vietos bendruomenių gyvenimo kokybės 

gerinimas ir įtraukimas į turizmo valdymą. 

 
 
 

Aukščiau išvardyti kriterijai yra labai svarbūs norint 

plėtoti autentišką tvarų turizmą bet kokiai turizmo 

rūšiai. Be tvarumo turizmas neturi ateities. 

Naujausioje Europos Kelionių Komisijos 

ataskaitoje, skirtoje darniam turizmui, pateikiami 

pavyzdžiai, kaip viešojo ir privataus sektorių 

organizacijos stengiasi skatinti operatorius taikyti 

darnaus turizmo praktiką, o turistus - atsakingiau 

rinktis.33 

 
 
 

                                                
33 Europos Kelionių Komisija (2021 m.), Tvaraus turizmo praktikos skatinimas, Briuselis. 

ETC_SUSTAINABLE_TOURISM_HANDBOOK_vs6_FINAL.pdf (etc-corporate.org) 
 

https://etc-corporate.org/uploads/2021/09/ETC_SUSTAINABLE_TOURISM_HANDBOOK_vs6_FINAL.pdf
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2.2.2.1 Tvarumas, 
prieinamumas ir įtrauktis 
turizmo sektoriuje 
Tvarus vystymasis daro poveikį vadinamajai „trigubai 

apatinei linijai“ - aplinkos, socialiniams ir ekonominiams 

veiksniams. Universalaus dizaino (toliau - UD) principų34 

taikymas kuriant prieinamą turizmo aplinką, produktus ir 

paslaugas prisideda prie visų minėtų tvarumo sričių 

(taupant žmogiškuosius, finansinius ir aplinkos 

išteklius)35. Taikant UD metodą atsižvelgiama į kuo 

platesnio amžiaus ir gebėjimų naudotojų rato poreikius, 

kas reiškia didelę naudą tvarumui: 

• turizmo pastatai ir aplinka, kurie suprojektuoti taip, 

kad būtų prieinami ir tinkami naudoti visiems (arba 

suprojektuoti taip, kad juos būtų galima lengvai 

pritaikyti), nereikalauja brangių ar didelių perstatymų. 

Tai sumažina poreikį renovuoti pastatus ir įrenginius 

visą jų eksploatavimo laikotarpį36; 

• mažesnis pastatų pritaikymo poreikis turi įtakos 

mažesniems statybinių medžiagų kiekiams, taupomi 

aplinkos ištekliai, mažesnės transporto išlaidos, 

griovimo bei perdirbimo sąnaudos;   

• aplinkos dizainas, įskaitant kraštovaizdžio formavimą, 

atliepiant prieinamumo aspektus, pavyzdžiui, įėjimas 

                                                
34 Išsamus UD aprašymas bus pateiktas 2 modulyje 
35 Žr: Prieinamas turizmas ir tvarumas: diskusija ir atvejo analizė. Simon Darcy, Bruce Cameron and 

Shane Pegg, (2010). Journal of Sustainable Tourism (18, no. 4, pp.515-537) (anglų kalba) 
https://doi.org/10.1080/09669581003690668    
36 Žr.: https://www.jrf.org.uk/report/consumer-and-industry-views-lifetime-homes (anglų kalba) 

https://doi.org/10.1080/09669581003690668
https://www.jrf.org.uk/report/consumer-and-industry-views-lifetime-homes
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be laiptelių, tinkamas takų dangos medžiagų 

pasirinkimas, padeda užtikrinti patogumą ir saugumą, 

mažina nelaimingų atsitikimų skaičių;  

• taikant UD principus projektuojant paslaugas 

atsižvelgiama į pačių įvairiausių naudotojų ir (arba) 

vartotojų poreikius, užtikrinant, kad prieinamumas ir 

įtrauktis būtų neatsiejama paslaugos dalimi. Taip 

sumažinant arba panaikinant poreikį „papildomoms“ 

paslaugoms (taigi, ir papildomoms išlaidoms) 

asmenims, kurie gali turėti skirtingų poreikių. Taip 

palaikomi įtraukūs sprendimai ir skatinamas 

bendruomenių ir vietovių socialinis tvarumas.  

• turizmo kontekste dėmesys senėjimui ir negaliai 

apima daugybę tarpusavyje susijusių, persidengiančių 

ir vienas nuo kito priklausomų verslo susitarimų, kurie 

peržengia verslo subjekto ribas ir apima daugybę 

socialinių tinklų turistinės vietovės regione. 

Prieinamas ir įtraukus turizmas yra tvarumo varomoji 

jėga visoje turizmo vertės grandinėje. 

Prieinamumas ir įtrauktis yra JT darnaus vystymosi 

tikslų aspektai (DVT). Minėtų veiksnių svarba ypač 

pabrėžiama šiuose tiksluose: 10 nelygybės 

mažinimo, 11 tvarių miestų ir bendruomenių, 12 

atsakingo vartojimo ir gamybos37. Turizmui tenka 

svarbus vaidmuo siekiant pasaulinių tikslų, 

nustatytų 2030 metams38.

                                                
37 Žr: JT darnaus vystymosi tikslai (anglų kalba) https://sdgs.un.org/goals 
38 Žr. JTPTO Tvarus turizmas skatinant vystymąsi (anglų kalba) https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415496 

https://sdgs.un.org/goals
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415496
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415496
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Norvegija | Michel Afflerbach nuotrauka
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2.2.2.2 Geroji patirtis 
 

Toliau pristatomi keturių miestų pavyzdžiai. Du iš jų 

- geroji praktika, derinant tvarumą ir prieinamumą. 

Kituose dviejuose kompleksiškai sprendžiami 

tvarumo, prieinamumo, skaitmeninimo ir novatoriškų 

judumo klausimai. 

 

Telšiai (Lietuva)39
 

Telšiai yra vienas seniausių Lietuvos miestų, įkurtas 

tikriausiai anksčiau nei XIV a. Tai vienas iš septynių 

vadinamųjų „išlikusių istorinių miestų“. Dėl savo 

istorinių paminklų, unikalaus architektūrinio stiliaus 

bei gamtinio konteksto laikomas svarbia turistine 

vietove Lietuvoje. 

2013 m. Telšiai buvo apdovanoti kaip viena geriausių 

Europos tvarumo vietų (EDEN)40, kuri ypatingas 

dėmesys skiriamas prieinamumui. 

Miestas pelnė EDEN apdovanojimą už prieinamumą, 

nes dauguma jo objektų, muziejų, pėsčiųjų ir dviračių 

                                                
39 EDEN konkursą laimėjusios vietovės Lietuvoje 
40 2007 m. Europos Komisija pristatė EDEN iniciatyvą, skirtą apdovanoti netradicines, naujai 

besikuriančias darnaus turizmo vietoves Europoje, rengiant nacionalinius konkursus. Ji skirta 
mažesnėms turizmo vietovėms, kurios gali parodyti savo išskirtinius pasiekimus tvarumo srityje 
ir įkvėpti kitas turistines vietoves pereiti prie ekologiško turizmo. Be to, kiekvienais metais 
pasirenkama tema, siekiant parodyti Europos įvairovę, visada susijusią su darnaus turizmo 
plėtra kultūriniu, ekonominiu, aplinkosauginiu ar vietovės įtraukties aspektais. 2013 m. pasirinkta 
tema - prieinamumas. 
 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/eden/previous-editions/eden-destinations/lithuania_en
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takų yra lengvai prieinami net ir fizinių apribojimų 

turintiems, neįgaliems ar pagyvenusiems žmonėms. 

Jame patogu judėti šeimoms su mažais vaikais. 

Be to, viešbučiai siūlo apgyvendinimą žmonėms su 

judėjimo negalia, o kurčnebyliams rengiamos 

specialios ekskursijos gestų kalba. 

 

Charlie Phillips nuotrauka, Flickr  

 

 

 

https://www.flickr.com/people/savingfutures/
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Pistoja (Italija)41
 

Pistoja yra gražus Toskanos miestas, įsikūręs netoli 

Florencijos. Garsiausias miesto meno traukos 

objektas yra architektūrinis kompleksas, juosiantis 

katalikų katedrą. Taip pat Pistoja žavi savo 

senamiesčiu ir nuostabia gamta, kurią supa Apeninų 

kalnai. 

Kaip ir Telšiai, 2013 m. miestas laimėjo EDEN 

apdovanojimą prieinamo turizmo kategorijoje, nes 

buvo pripažintas draugišku lankytojams ir lengvai 

lankomu žmonėms su negalia, šeimoms su mažais 

vaikais ar pagyvenusiems žmonėms. 

Iš tiesų, įgyvendinus projektą „Pistoja visiems“, 

vietos valdžios institucijos kartu su asociacijomis ir 

turizmo operatoriais pagerino turizmo paslaugų 

prieinamumą. Keletas pavyzdžių: 

• neįgaliųjų vežimėliams pritaikytas pasivaikščiojimas 

senamiestyje, kur daugumoje vietų uždarytas eismas; 

• aktilinis muziejus, kuriame lytėjimo pojūčiu 

pristatomas miestas žmonėms, turintiems regos 

negalią; 

• požeminis pasivaikščiojimas urvais, pritaikytas 

žmonėms su judėjimo ar regos sutrikimais; 

• prieinami gamtos takai. 

 

                                                
41 EDEN konkursą laimėjusios vietovės Italijoje 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/eden/previous-editions/eden-destinations/italy_en
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Bluefootedbooby nuotrauka, Flickr 

https://www.flickr.com/photos/8318671%40N07/
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Liubliana (Slovėnija)42  

 

Liubliana, Slovėnijos sostinė ir žymusis Habsburgų 

miestas, yra istorinė slavų, vokiečių ir lotynų kultūrų 

kryžkelė. Pastaraisiais metais miestas žengė inovacijų 

keliu, kurio pagrindiniai akcentai yra tvarumas, 

prieinamumas, skaitmeninimas ir novatoriški judumo 

sprendimai. 2016 m. miestas gavo Europos žaliosios 

sostinės apdovanojimą, 2018 m. laimėjo sidabro 

apdovanojimą Europos Komisijos konkurse „Access 

City Award“43 ir pateko į 2022 m. konkurso „Europos 

išmaniosios turizmo sostinės“44 sąrašą. 

Svarbiausios įgyvendintos iniciatyvos: 

• miesto dviračių takų tinklas laikui bėgant nuolat 

plėtėsi ir šiuo metu jame yra daugiau nei 300 km 

dviračių takų; 

• Išmanioji kortelė / programėlė URBANA leidžia greitai 

ir patogiai be grynųjų pinigų atsiskaityti už miesto 

keleivinio transporto paslaugas; 

• beemisiai elektromobiliai suteikia galimybę 

pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia 

lengvai judėti miesto centre; 

                                                

42 Europos išmaniojo turizmo sostinės (anglų kalba) 
43 2010 m. gegužės mėn. Europos Komisija įsteigė „Access City Award“ apdovanojimą, siekdama 

apdovanoti miestus, kurie teikia pirmenybę neįgaliųjų prieinamumui. 
44 Iniciatyva „Europos išmanioji turizmo sostinė“ pripažįstami išskirtiniai Europos miestai, kaip turistinės 
vietovės pagal pasiekimus keturiose kategorijose: tvarumas, prieinamumas, skaitmeninimas, taip pat 
kultūros paveldas ir kūrybiškumas. Šia ES iniciatyva siekiama skatinti pažangųjį turizmą ES, sujungti į 
tinklą ir stiprinti miestus bei palengvinti keitimąsi gerąja patirtimi. An EU initiative to reward innovative and 
smart tourism in European Cities! (europa.eu) (anglų kalba) 

https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/ljubljana-shortlisted-2022-competition_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
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• vis daugiau bankomatų yra įrengiami žemesniame 

lygyje, daugelyje jų naudojamas Brailio raštas 

silpnaregiams; 

• „Weelchair App“ pateikia patarimus daugiau nei 130 

neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų; 

• įrengtos žaidimų aikštelės vaikams su negalia, 

treniruoklių aikštelės vyresnio amžiaus žmonėms. 

 
Liubliana view | Photo by Bluebook srl 
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Valensija (Ispanija)45
 

Valensija yra trečias pagal dydį Ispanijos miestas, 

svarbių pramoninių gyvenviečių vieta, maždaug prieš 30 

metų investavusi į turizmo plėtrą. Miestas žinomas kaip 

pajūrio ir kultūrinė vietovė, sugebėjusi tapti svarbiu 

mugių centru ir renginių vieta. 

2022 m. miestas pelnė Europos išmaniojo turizmo 

sostinės apdovanojimą už  įgyvendintą inovatyvią 

praktiką turizmo sektoriuje. 

Įgyvendinama keletas tvarių veiksmų planų, kuriais 

siekiama mažinti išmetamo CO2 kiekį ir stebėti turizmo 

veiklos socialinį tvarumą.  

Kalbant apie prieinamumą, Valensijos miesto atstovai 

glaudžiai bendradarbiauja su PREDIF - Valstybine 

žmonių su fizine negalia atstovavimo platforma, o 52 

Valensijos turizmo subjektai ir įmonės atitinka PREDIF 

įtraukiojo turizmo programos reikalavimus. Asmenims, 

turintiems judėjimo negalią, prieinamos ekskursijos, taip 

pat jos organizuojamos keliomis kalbomis. Informacijos 

biurai siūlo vertimus Brailio raštu, piktogramas, taip pat 

visą parą veikiančią interaktyvią platformą „InfoTourist“ ir 

„Visualfy“ sistemą (dirbtinio intelekto sistema, kuri siunčia 

vaizdinius pranešimus į naudotojų įrenginius). 

Be to, mieste yra geras susisiekimas daugiau nei 164 km 

dviračių takais, greituoju traukiniu, greitkeliais ir uostu, 

visur įdiegtos funkcijos, skirtos keleiviams, kuriems reikia 

papildomos pagalbos. 

                                                
45 VALENSIJA - Europos išmaniojo turizmo sostinė (2022), europa.eu 

http://europa.eu/
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Centrinis turgus Valensijoje, Ispanijoje | freepik nuotrauka 

https://www.freepik.es/foto-gratis/cupula-mercado-antiguo-mercado-central-valencia-espana_13006213.htm
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Žodynas 
Egizio muziejus, Turinas (Italija) | Bluebook srl nuotrauka 
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Atvirieji duomenys (grįžti) 

Atvirieji duomenys - skaitmeniniai duomenų 

rinkiniai, kuriais disponuoja viešosios ar privačios 

organizacijos. Tokie duomenys yra vieši ir jais gali 

naudotis visi norintys. Pavyzdžiui, vietos valdžia 

gali nuspręsti paskelbti duomenų rinkinius apie 

turizmo srautus, susijusius su jos atsakomybės 

sritimi. Panašiai viešosios automobilių stovėjimo 

aikštelės valdytojas gali dalytis duomenimis apie 

pastatytas transporto priemones. Atvirieji 

duomenys yra svarbūs, nes jie leidžia suprasti 

turizmo vietovės dinamiką. 

 

Didieji duomenys (grįžti) 

Dideli struktūrizuotų arba nestruktūrizuotų 

duomenų rinkiniai, kuriems apdoroti reikia didelio 

našumo sistemų. Didelių duomenų reiškinys 

atsirado dėl milžiniško duomenų kiekio, kurį 

generuoja įvairūs skaitmeniniai įrenginiai 

(pavyzdžiui, interneto serveriai, išmanieji telefonai, 

vaizdo stebėjimo sistemos ir t. t.). Šiam 

milžiniškam duomenų kiekiui saugoti ir apdoroti 

reikia daug našesnių programinės ir techninės 

įrangos sistemų nei tradicinės perdavimo sistemos 

(naudojamos, pavyzdžiui, viešbučių kambariams 

rezervuoti, mokesčiams registruoti, sąskaitoms 

faktūroms išrašyti ir t.t.).  
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Europos standartizacijos komitetas (CEN) (grįžti) 

Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos 

asociacijos (ELPA) oficialiai pripažinta asociacija, 

atsakinga už savanoriškų standartų kūrimą ir 

apibrėžimą Europos lygmeniu. CEN vienija 34 

Europos šalių nacionalines standartizacijos 

institucijas ir suteikia platformą Europos standartų 

ir kitų techninių dokumentų, susijusių su įvairių 

rūšių gaminiais, medžiagomis, paslaugomis ir 

procesais, įskaitant sveikatą ir saugą, sveikatos 

priežiūrą, paslaugas ir transportą, rengimui. 

 

Internetinių paslaugų pasiūla (IOT) (grįžti)  

Taikomoji interneto technologijos plėtra, palaikanti 

žmogaus ir fizinių objektų (daiktų) arba fizinių 

objektų tarpusavio sąveiką. Šiuo tikslu kiekvienas 

dalyvaujantis objektas turi turėti atitinkamas 

duomenų saugojimo, apdorojimo ir komunikacijos 

galimybes. Pavyzdžiui, naudojant išmanųjį telefoną 

nuotoliniu būdu sąveikauti su namų šildymo arba 

namų apsaugos sistema. Arba mašina gali 

savarankiškai diagnozuoti gedimą, įjungti 

atitinkamas saugos procedūras ir nusiųsti remonto 

užklausą techninio aptarnavimo centrui. 

 

„Iš lūpų į lūpas“ (grįžti) 

Pasakojimas pažįstamiems žmonėms apie tam 

tikrą produktą ar paslaugą, dažniausiai todėl, kad 
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manote, jog ji gera, ir norite paskatinti ją išbandyti. 

„Iš lūpų į lūpas“ perduodama informacija yra 

sėkmingiausia komunikacijos forma, daranti įtaką 

pirkimo pasirinkimui. Skaitmeninėje rinkodaroje „iš 

lūpų į lūpas“ reiškia informacijos, patarimų, 

nuomonių ir vertinimų sklaidą socialiniuose 

tinkluose tarp asmens ir auditorijos: nebėra 

asmeninių santykių tarp pasakotojo ir auditorijos. 

Rinkodara „iš lūpų į lūpas“ yra reklamos ar kitokios 

įmonės įtakos rezultatas. 

 

„Mažesnio kontakto paslaugų“ ekonomika (grįžti) 

„Mažesnio kontakto paslaugų“ ekonomika reiškia 

būdą, kuriuo buvo priverstos veikti įmonės visame 

pasaulyje dėl COVID-19. „Mažesnio kontakto 

paslaugų“ ekonomika, dar vadinama bekontakte 

ekonomika, reiškianti tarpasmeninę ir kitokią 

sąveiką (pavyzdžiui, su paviršiais, rankenomis ir 

pan.), kai fizinio kontakto nėra arba jis minimalus. 

Pagrindinis tikslas - užkirsti kelią mikrobų plitimui 

liečiant įvairius paviršius arba būnant arti ir 

tiesiogiai šalia kitų žmonių verslo aplinkoje. 

 

Metaverslas (grįžti) 

Skaitmeninė virtuali erdvė, kurioje žmonės, kaip avatarai, 
bendrauja tarpusavyje ir gali dirbti, žaisti, apsipirkinėti, 
bendrauti kaip ir realiame gyvenime.  
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Nekilnojamojo turto valdymo sistema (grįžti) 

Kompiuterinės informacinės sistemos, 

palengvinančios apgyvendinimo verslo kasdienes 

operacijas, pavyzdžiui, rezervavimo, registratūros, 

kambarių tvarkymo, techninės priežiūros, sąskaitų 

išrašymo ir pajamų duomenų analizės. Jos suteikia 

vadovams galimybę valdyti visą nekilnojamąjį turtą 

naudojant unikalią programinės įrangos sistemą. 

Pagrindinis PMS tikslas - pagreitinti ir optimizuoti 

esamus procesus, siekiant taupyti viešbučių 

vadovų laiką ir išteklius. 

 

Papildančioji realybė (PR) (grįžti) 

Technologija, „papildanti“ naudotojo regimąjį (o kai 

kuriais atvejais ir girdimąjį) aplinkos suvokimą. 

Paprastai skaitmeninė informacija „uždedama“ ant 

esamos aplinkos ir (arba) realaus pasaulio objektų. 

Pavyzdžiui, PR dėka paminklus lankantys turistai 

mobiliaisiais įrenginiais gali pažiūrėti papildomą 

informaciją ir persidengiantį daugialypės terpės 

turinį (vaizdo įrašus ir 3D animacijas), matyti jų 

raidą laikui bėgant, pamatyti rekonstrukcijas ir 3D 

aplinką griuvėsiuose ir pan. 

 

Pasaulinė kelionių ir turizmo taryba (grįžti) 

Pasaulinis kelionių ir turizmo ekonominio bei 

socialinio bendradarbiavimo autoritetas. Taryba 

skatina tvarų kelionių ir turizmo sektoriaus augimą, 
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bendradarbiauja su vyriausybėmis ir tarptautinėmis 

institucijomis, siekdama kurti darbo vietas, skatinti 

eksportą ir gerovę. Tarybos nariai yra pirmaujančių 

pasaulio privataus sektoriaus kelionių ir turizmo 

įmonių pirmininkai, prezidentai ir vadovai. 

 

Pasaulio turizmo organizacija (JTPTO) (grįžti) 

Jungtinių Tautų agentūra, skatinanti atsakingą, 

tvarų ir visiems prieinamą turizmą. JTPTO skatina 

turizmą kaip ekonomikos augimo, integracinio 

vystymosi ir aplinkos tvarumo varomąją jėgą ir 

siūlo sektoriui lyderystę bei paramą plėtojant žinias 

ir turizmo politiką visame pasaulyje. 

 

Perteklinis turizmas (grįžti) 

Perteklinis turizmas - tai „turizmo poveikis vietovei 

ar jos sritims, kuris pernelyg neigiamai veikia 

gyventojų gyvenimo kokybę ir (arba) lankytojų 

patiriamus įspūdžius“ (JTPTO). Kaip įprasta, 

perteklinio turizmo reiškinį sukelia pernelyg didelė 

turistų koncentracija (geografinė ir (arba) laiko 

atžvilgiu), dėl kurios vietovėje ir (arba) turistų 

lankomose vietovėse susidaro spūstys ir grūstys. 

Labiausiai nukentėjusių vietovių iššūkiu tampa 

turizmo valdymas, o ne turistų skaičiaus didinimas. 
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Ryšių su klientais valdymas (CRM) (grįžti)  

Rinkodaros metodas, įgyvendinamas naudojant 

specialią programinę įrangą, kuriuo siekiama 

palaikyti ilgalaikius santykius su klientais. CRM 

sistema renka duomenis apie kiekvieną klientą iš 

įvairių šaltinių (duomenys apie vartojimą, 

užklausas, užsakymus, skundus, mokėjimus ir t. t.) 

ir siekia suprasti bei numatyti jų lūkesčius, kad 

būtų galima užmegzti ir ilgą laiką palaikyti abipusiai 

naudingus santykius. 

 

Sprendimų palaikymo sistema (DSS) (grįžti) 

Programinės įrangos sistema, skirta padėti 

vadovybei priimti verslo sprendimus. DSS renka 

duomenis iš įvairių įmonės vidaus ir išorės šaltinių, 

pateikia juos lentelėse, grafikuose ir t.t. Taip pat ji 

teikia statistiniais-matematiniais modeliais 

pagrįstus pasiūlymus. Pavyzdžiui, DSS gali pateikti 

ankstesnių laikotarpių sąnaudų ir pajamų analizę, 

prognozuoti būsimas sąnaudas, pajamas ir pan. 

 

Stebimas veiklos rodiklis (KPI) (grįžti) 

Kiekybinis arba kokybinis rodiklis, atliepiantis 

konkrečius verslo rezultatus. Tipiškas KPI gali būti 

pagaminto produkto vienetų skaičius, procentinis 

energijos sąnaudų, o ne panaudotų žmogiškųjų 

išteklių lygis ir pan. 
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Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija 
(ICAO) (grįžti) 

Jungtinių Tautų specializuota agentūra, 

koordinuojanti tarptautinės oro navigacijos 

principus ir metodus, skatinanti tarptautinio oro 

transporto planavimą ir plėtrą, kad būtų užtikrintas 

saugus ir tolygus augimas. ICAO priima standartus 

ir pateikia rekomenduojamą praktiką, susijusią su 

oro navigacija, jos infrastruktūra ir sienų kirtimo 

procedūrų palengvinimu tarptautinėje civilinėje 

aviacijoje. 

 

Tarptautinė socialinio turizmo organizacija (ISTO) 
(grįžti) 

Tarptautinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta 

1963 m. ir pavadinta Tarptautinio socialinio turizmo 

biuru (BITS). ISTO vienija socialinio, darnaus ir 

solidaraus turizmo sektorių suinteresuotuosius 

subjektus iš viso pasaulio ir skatina prieinamą bei 

atsakingą turizmą. 

 

Turinio valdymas (grįžti) 

Procesas, skirtas įvairių tipų turiniui (tekstams, 

garso įrašams, grafikai, vaizdo įrašams) valdyti, 

paprastai žiniatinklio aplinkoje. Jį palaiko 

specialios programinės įrangos sistemos, 

vadinamos turinio valdymo sistemomis (TVS). 

Paprastai TVS leidžia naudotojui, neturinčiam 
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specialių kompiuterinių įgūdžių, valdyti (įterpti, 

redaguoti, ištrinti) svetainės tinklalapių turinį. 

 

Turizmo produktas (grįžti) 

Šiame dokumente turizmo produktą galima 

apibrėžti kaip „materialių ir nematerialių elementų, 

tokių kaip gamtiniai, kultūriniai ir žmogaus sukurti 

ištekliai, lankytinos vietos, objektai, paslaugos ir 

veikla aplink konkretų lankytiną centrą, derinį, kuris 

yra turizmo vietovės rinkodaros komplekso 

pagrindas ir sukuria bendrą lankytojų patirtį, 

įskaitant emocinius aspektus potencialiems 

klientams. Turizmo produktas yra įkainojamas ir 

parduodamas platinimo kanalais, jis turi gyvavimo 

ciklą" (JTPTO). 

 

Veiklos valdymas (grįžti) 

Verslo procesas, organizacijos siekiamų konkrečių 

veiklos tikslų stebėsena. Vadovybė nustato tikslus 

(paprastai išreikštus konkrečių siektinų KPI 

reikšmių intervalais) ir stebėsenos datas. Vykdant 

veiklą apskaičiuojami KPI ir lyginami su tiksliniais 

KPI. Remiantis palyginimu, imamasi korekcinių 

veiksmų. 

 

Verslo žvalgyba (grįžti) 

Verslo galimybių paieška analizuojant duomenis. 

Vykdant verslo procesus gaunami duomenys. 
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Analizuojant šiuos duomenis skaitmeninėmis 

priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant statistinę 

programinę įrangą), galima nuodugniai suprasti 

turistų elgseną ir parengti tikslesnius (net 

pritaikytus) ir pelningesnius pasiūlymus. Arba 

analizuojant verslo sąnaudų duomenis (pavyzdžiui, 

elektros energijos sąnaudas) galima sutaupyti 

energijos, nedarant poveikio paslaugų kokybei. 
 

Virtuali Realybė (VR) (grįžti) 

Technologija, sukurianti kompiuteriu 3D aplinką 

(įskaitant kompiuterinę grafiką ir 360o vaizdo 

įrašus), supančią naudotoją ir natūraliai 

reaguojančią į jo veiksmus, paprastai per įtraukius 

ant galvos pritvirtintus ekranus. Gestų atpažinimas 

arba rankiniai valdikliai leidžia sekti rankas ir kūną, 

taip pat gali būti įdiegtas lietimui jautrus 

grįžtamasis ryšys. 

Pavyzdžiui, VR dėka turistai gali iš anksto pamatyti 

kelionės tikslą ir apžiūrėti vietovės lankytinas 

vietas. Interaktyvios, tikroviškos, paprastos ir 

išsamios VR navigacijos padeda turistams 

planuojant kelionę ir veiklas. 
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