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Ekoturizmo plėtojimas Lietuvoje ir Estijoje 
 

Ataskaita 
2015 

Ši ataskaita yra projekto „Ekoturizmo plėtrai palankių sąlygų plėtojimas Lietuvoje”, 
kuris dalinai finansuotas Šiaurės Ministrų Tarybos ir buvo įgyvendintas Lietuvoje 
2014-2015 metai, dalis.  Projektą koordinavo Baltijos aplinkos forumas. Partneriai –  
Estijos ekoturizmo asociacija ir Švedijos ekoturizmo bendruomenė.  

Projekto tikslas – gerinti sąlygas ekoturizmo plėtrai Lietuvoje. Šio tikslo nebūtų buvę 
įmanoma pasiekti be Lietuvoje vykusio partnerių susitikimo ir rinkodaros eksperto 
patarimų. 

Šiame dokumente galite rasti detalią informaciją apie žemiau išvardintas projekto 
veiklas: 

1. Ekoturizmo produkto plėtojimas: planavimas, pirmasis testavimas, ekspertų 
testavimas, jaunų šeimų testavimas (žr. 1 priedą). 

2. Kriterijų ekoturizmo produktams nustatymas (žr. 2 priedą). 
3. Rinkodaros strategijos plėtojimas ir komunikacijos planas ekoturizmo 

populiarinimui Lietuvoje (žr. 3 priedą). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šis dokumentas skirtas viešam nekomerciniam naudojimui. Tiksliniai skaitytojai – 
turizmo paslaugų teikėjai ir žmonės, besidomintys atsakingo turizmo plėtra. Kviečiame 
dalintis šia informacija su tais, kuriems ji gali būti naudinga. 

“Ekoturizmas – tai lyg pyrago, kuris niekada nesibaigia, valgymas .  

http://bef.lt/index.php?id=116
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers
http://bef.lt/
https://www.ecotourism.org/estonian-ecotourism-association
http://www.naturesbestsweden.com/ekoturism/ekoturismforeningen.asp
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Priedas 1 
Ekoturizmo produkto plėtojimas 
 
Norėdama sukurti ekoturizmo paslaugą, kuri aprėpia tiek gilų gamtos pažinimą, tiek ir 
pramoginius elementus, projekto komanda tris kartus testavo pėdsekystės produktą: 
su gamtos mylėtojais, su specialistais ir su jaunomis šeimomis. Prieš testavimą, vyko 
planavimo sesija. 
 
Planavimas ir pirmasis testavimas – I etapas  
 
Produkto parinkimas 
Ekoturizmo produkto plėtojimui, Baltijos aplinkos forumas  (BEF) 
pasirinko veiklą gamtoje, kuri galėtų būti lengvai pritaikoma 
įvairiose vietovėse, po to, kai bus suformuota kaip ekoturizmo 
produktas. Gamtos apsaugos asociacija Baltijos Vilkas karts nuo 
karto siūlydavo pėdsekystės kursus. Iš esmės tai nebuvo 
ekoturizmo paslauga: kursuose būdavo naudojama daug mokslinių 
terminų, dažniausiai paslauga buvo siūloma pačios organizacijos 
nariams ir jų pažįstamiems be jokio mokesčio. BEF pasiūlė idėją 
(Baltijos Vilkui pritariant) sukurti ekoturizmo paslaugą, kuri 
aprėptų visus ekoturizmo aspektus, būtų prieinama platesniam 
žmonių ratui ir atsipirktų ekonomiškai. Paslaugos plėtojimui ir 
testavimui BEF pasirinko keletą teritorijų (Rūdininkų poligoną ir 
mišką Dzūkijos Nacionaliniame parke), esančių netoli sostinės ir pasižyminčių 
išskirtine gamta. Kuriant ekoturizmo produktą, labai svarbu atsižvelgti į gido 
kompetenciją ir turimas žinias. Kadangi BEF komandoje yra patyręs pėdsekys, ši 
paslauga  buvo pasirinkta plėtojimui. 
 
Plėtojimas ir testavimas 
Norėdama paruošti ekoturizmo produktą, projekto komanda (projekto koordinatorė ir 
gidas) vyko į teritorijas du kartus. Pirmąjį kartą jie vyko dviese, kad apžiūrėtų ir 
nuspręstų dėl galimo maršruto bei istorijų, kurias vertėtų pasakoti turistams. Antrąjį 
kartą kartu vyko ir ir grupelė žmonių, kurie maršrutą išbandė. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vilkai.lt/
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Dalyviai rinkosi susitikimo vietoje Vilniuje; aptarė logistinius klausimus ir išvyko į 
Rūdininkus. Šis gamtos patyrimas truko apie 8 valandas (nuo ankstaus ryto iki pat 
sutemų). Testavimas vyko sėkmingai, dalyviai buvo laimingi, galėdami praleisti visą 
dieną unikalioje ir labai įvairioje aplinkoje, susipažinti su įdomia ir negirdėta 
informacija apie gyvūnų elgseną ir aplinką. Nepažįstamų žmonių grupė išvykos metu 
ėmė draugiškai šnekučiotis ir dalintis įspūdžiais. Ypač pakylėta akimirka buvo grupinis 
gido apkabinimas ekskursijos pabaigoje. Dalyviai taip išreiškė savo dėkingumą ir netgi 
siūlė pinigų už potyrį (testavimas buvo nemokamas). Pagrindiniais pastebėjimai po 
pirmojo testavimo: 
  
Labiausiai patikę dalykai: 

 Suteiktos informacijos įvairovė (apie viską, ką turistai gali matyti aplinkui); 
 Ėjimas sutemus (mistiškumas, žvaigždės ir tyla); 
 Išskirtinė vieta (poligonas, daug įvairių ekosistemų, besikeičiantis 

kraštovaizdis). 
 
Ką reikėtų labiau akcentuoti: 

 Gido kompetencija (tai neturėtų būti kvestionuojama); 
 Platesnis požiūris į ekoturizmą ir jo naudą vietinei bendruomenei bei plačiajai 

visuomenei; 
 Sąryšio tarp žmonių ir gyvūnų gyvenimo demonstravimas; 
 Galimybė turistams pasijusti tyrėjais ir nuveikti kažką ypatingo; 
 Varžymosi elementai; 
 Skatinimas dalintis įgyta patirtimi; 
 Pramoginiai elementai (gyvūnų ar jų balsų mėgdžiojimas ir t.t.); 
 Skirti laiko laužo kūrenimui, pašnekesiams ir tiesiog ramiam buvimui gamtoje; 
 Leisti dalyviams dalintis savo žiniomis; 
 Tinkamai pasiruošti išvykai (dalyvių apranga, reikalingos priemonės ir t.t.). 

 
Apie ką vertėtų pagalvoti: 

 Maršruto ilgis – ar rinktis ilgą maršrutą ir pamatyti įvairius besikeičiančius 
kraštovaizdžius, ar rinktis trumpesnį atstumą, detaliau gilinantis, bet įtraukiant 
mažiau skirtingų ekosistemų;  

 Oro sąlygos – jei lauke šalta, verta pagalvoti apie veiklas apšilimui ir aktyvesnią 
maršruto pradžią; 

 Užbaigti dieną bendra vakariene arba pirtimi; 
 Greitis – išvyka turėtų būti gana lėta, suteikianti galimybę apsižvalgyti aplinkui, 

įsiklausyti ir įsibūti gamtoje; 
 Rizikų įvertinimas – paruošti scenarijų, ką daryti žmonėms sušlapus ar 

susižeidus ir t.t.  
 Aptiktų gyvūnų pėdsakų fiksavimas – surasti įdomią dokumentavimo formą. 

 
Atsižvelgiant į visus paminėtus aspektus, parengėme sutrumpintą II etapo versiją  
specialistų testavimui. 
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Spacialistų testavimas ir tolesnis plėtojimas (2015 vasaro 10–12) – II etapas 
 
Vasarį devyni ekoturizmo plėtojimo specialistai kartu su rinkodaros ekspertu susitiko 
Rūdininkuose, kad išmėgintų pėdsekystę ir pasidalintų įžvalgomis tolimesniam 
produkto bei jo rinkodaros plėtojimui.  

Po pusdienio trukmės pėdsekystės potyrio, specialistai diskutavo apie produktą ir 
rinkodaros strategiją. Diskusija tęsėsi dvi su puse dienos. 
 
Susitikimo dalyviai:  
Aivar Ruukel- Estijos ekoturizmo asociacija, ekoturizmo operatorius 
Jeppe Klockareson- Švedijos ekoturizmo bendruomenė  
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Audrius Savickas – rinkodaros ekspertas 
Tomas Selickas – Baltijos Vilkas 
Žymantas Morkvėnas, Kęstutis Navickas, Rita Norvaišaitė, Aivaras Jefanovas, Radvilė 
Jankevičienė, Šarūnas Večerkauskas – Baltijos Aplinkos Forumas Lietuvoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diskusija prasidėjo rinkodaros eksperto klausimu dalyviams apie tai, kas sukėlė 
stipriausias emocijas pėdsekystės metu. Kelti du pagrindiniai klausimai: kas jus palietė 
labiausiai (teigiamai ar neigiamai) ir kame slypi pėdsekystės grožis. Dauguma dalyvių 
buvo sužavėti galimybe pamatyti didžiulę pėdsakų įvairovę (ypač – tuos, kuriuos 
pamatyti itin sunku) ir sužinoti daugiau apie juos. Senovinis arbatos virimo būdas 
(tirpinant sniegą ir verdant dalyvių surinktas žoleles) buvo dar vienas svarbus išvykos 
ir nuotykių elementas, pritraukęs dalyvių dėmesį ir didinęs jų įsitraukimą. Dalyviai 
teigiamai įvertino žinias apie gamtą ir speficines vietovės istorijas, tačiau pastebėjo, jog 
grupės moderavimą derėtų tobulinti. Tapo aišku, kad svarbiausias dalykas teikiant 
ekoturizmo paslaugas yra gido kompetencija. 
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Diskusijos metu išreikšti svarbūs pastebėjimai: 

1. Turo struktūra turi būti aiški; 
2. Apgalvoti, kada ką pasakoti; 
3. Apgalvoti grėsmes ir turėti planą nelaimingo atsitikimo atveju. 
4. Suplanuoti maršrutą ratu (kad nereikėtų grįžti tuo pačiu keliu), numatyti ne 

daugiau nei 8-10 km vienos dienos išvykai. 
5. Įvertinti rizikas, kurios gali pakenkti ekoturizmo paslaugos įvaizdžiui 

(nenatūralu, netinkama gamtai, natūraliam kraštovaizdžiui): medžiotojai, 
uogautojai, aplinkui zujančios mašinos. 

 
Pasiūlyta tokia pėdsekystės išvykos struktūra: 

1. Įžanga. Gidas pateikia trumpą apibendrintą informaciją (10 minučių) apie 
bendruosius dalykus, saugumą, elgesį išvykos metu, paaiškina ekoturizmo 
svarbą. Visa tai daroma ramioje aplinkoje, patartina– visiems kartu sėdint prie 
stalo. Gidas apžvelgia dalyvius ir priima sprendimą, kokie pakeitimai turėtų būti 
atlikti, pritaikant maršrutą pagal grupės poreikius. Atsižvelgiama į specialius 
turistų pageidavimus. 

2. Potyris turi atradimo elementą. Maršrutas prasideda tam tikru atstumu nuo 
„pagrindinio atradimo“, artėjant gidas pasakoja istorijas apie „atradimo“ 
unikalumą, atskleidžia vietovės „paslaptis” 

3. Suteikti galimybę atsidurti arti grėsmės/ iššūkių. Griežtai nurodyti žmonėms 
sekti paskui gidą. 

4. Viržynai. Pasakojama istorija apie specifines buveines, viržynų požymius, 
gamtotvarkos galimybes bei poligono istoriją. 

5. Parodyti seną teritorijos žemėlapį (pvz. ortonuotrauką) ir pakomentuoti 
matomus vaizdus, formas, kaip vietovė atrodė seniau, ką galima išskaityti iš 
žemėlapio ir t.t. 

6. Įtraukimas. Paskatinti dalyvius įsitraukti skirianti jiems užduotis. Paruošti 
vėliavėles, paprašyti surasti pėdsakus, pažymėti ir apibūdinti juos.  Pasakoti 
istorijas apie gyvūnų gyvenimą ir jų elseną. Motyvuokite susitelkti į vieną kurį 
nors pojūtį (klausymasis tyloje ar pan.). 

7. Kraštovaizdžio vaizdas nuo kalvos. Paklausti žmonių, ką jie mato ir gali 
papasakoti apie kraštovaizdį. Tada papasakoti, kokius gamtos ženklus ištiesų 
galima įžvelgti. 

8. Platus istorijų spektras. Parodyti kuo įvairesnių pėdsakų (pvz. ant medžių) ir 
papasakoti skirtingų istorijų (ne tik apie gamtą, tačiau ir apie vietos 
bendruomenės kultūrą bei istoriją).  

9. Ekotonai. Gidas padeda juos atpažinti gamtoje.  
10. Žaismingi medžių aukščio nustatymo būdai (žiūrėjimas pasilenkus pro kojas).  
11. Pietūs pelkės pakrantėje. Siūlyti vietinį maistą (vietos patyrimas per skonį). 
12. Arbatos rinkimas. Norint įtraukti turistus į rinkimo procesą, padalinti juos į 

skirtingas grupes ir paskirti augalą (ar jų grupę), kurio šie turi ieškoti. 
13. Laužo kūrimas saloje. Parodoma, kaip užkurti laužą, iš surinktų augalų verdama 

arbata. Turistai skatinami dalintis ne tik arbata, bet ir savo sukauptomis 
žiniomis ir, be abejo, emocijomis. 

 
Visiškai išplėtotai ekoturizmo paslaugai reikia paruošti: 
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 Guminius batus nuomai; 
 Maišelius arbatos rinkimui; 
 Vėliavėles pėdsakų žymėjimui; 
 Puodelius. 

 
Atsižvelgiant į visus šiuos aspektus, darosi aišku, jog aukštos kokybės ekoturizmo 
paslaugos reikalauja daug kompetencijos ir pasiruošimo, jos gali būti organizuojamos 
tik mažose grupėse, atsižvelgiant į naturalius gamtos ciklus (pvz. grupės neturėtų būti 
vedamos pažiūrėti paukščių jų poravimosi metu). Taigi, šių produktų kaina yra labai 
aukšta. Situacija dar sudėtingesnė Lietuvoje, kur nemokamos, pilnai neišplėtotos 
nemokamos ekoturizmo paslaugos iškreipia rinką. Tai formuoja požiūrį, jog gamtos 
pažinimas kartu su profesionalu yra savanorystės pagrindais organizuojama veikla, 
neprisiimant pilnos atsakomybės už kokybę. 
 
Estijos ekoturizmo asociacijos atstovas, turintis nuosavą ekoturizmo verslą, pasidalino 
savo patirtimi apie gilaus gamtinio pažinimo paslaugas. Jo teigimu, dėl didelės kainos 
jos daugiausiai skirtos tarptautinei rinkai. Ėjimas į tarptautinę rinką taip pat reiškia 
papildomus mokesčius (~20-25% komisinis mokestis) turizmo kompanijoms, kurios 
organizuoja tarptautines keliones. 
 
Jaunų šeimų testavimas ir tolimesnis plėtojimas (Balandžio 11 d.)– III etapas  

Projekto komada taip pat išbandė pėdsekystę kitoje vietovėje su viena iš tikslinių 
grupių – jaunomis šeimomis. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus pastebėjimus, 
paslauga buvo patobulinta. Du patyrimo elementai buvo specialiai sukurti siekiant 
išlaikyti vaikų įsitraukimą – naudotos 
vėliavėlės rastiems pėdsakams žymėti ir 
Stiprybės eliksyras, suteikiantis energijos 
užbaigti maršrutą. Grupė taip pat gamino 
gipsinius pėdsakų antspaudus. Patyrimas 
truko apie 3 valandas ir žmogui kainavo 5 
eurus. Maisto (išskyrus Stiprybės 
eliksyrą) neįtraukėme.  Išvykoje dalyvavo 
20 žmonių. Visi liko patenkinti paslauga ir 
teigė, jog kaina atitiko paslaugos kokybę. 
Žinoma, kai kurie dalyviai norėjo 
pamatyti pačius gyvūnus, tačiau džiaugėsi 
įgytomis žiniomis ir patirtimi. Pėdsekystės potyris buvo festivalio „Vidur girių” dalis. 

http://gamtoje.org/veiklos-gamtoje/86-festivalis-vidur-giriu-atvelyki-sutikime-megaudamiesi-dzukijos-gamta
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Informacijos sklaidai apie festivalį ir pėdsekystę, naudojome socialinius tinklus, 
tiesiogiai siuntėme elektroninius laiškus žmonėms, bediomintiems gamta, platinome 
pranešimus spaudai (keletas žinučių pasirodė naujienų portaluose ir radijuje), 
tiesiogiai bendravome su žurnalistais, talpinome informaciją keletoje mūsų el. puslapių 
(www.gamtoje.org, www.bef.lt). Neturėjome jokių informacinių festivalio partnerių, tai 
galėjo lemti mažesnį auditorijos pasiekiamumą. Kaip bebūtų, pėdsekystės išvykoje 
dalyvavo pilna grupė aktyvistų. 
 
Įdomu tai, jog mokestis už festivalį ir pėdsekystės paslaugą 
sukėlė diskusiją apie patyrimų gamtoje įkainojimą. Kaip jau 
minėta, lietuviai nėra pratę mokėti už patyrimus gamtoje, 
taigi, apmokestintos paslaugos atrodė keistai ir netinkamai. 
Kai kurie įsivaizdavo, jog kažkas bando pasisavinti 
visuomenei priklausančią gamtą ir ją privatizuoti. Tai aiškiai 
identifikuoja, kad mokamos paslaugos gamtoje turėtų teikti 
kažką papildomo, kažką geresnio nei lietuviams įprastas 
buvimas gamtoje. Tai taip pat parodo, kad tik tam tikra 

Lietuvos visuomenės dalis yra 
pasirengusi mokėti už tokio 
pobūdžio paslaugas, net jei ir kaina 
yra sąlyginai maža. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peržiūrėkite pėdsekystės paslaugos pristatymą internete. 
Daugiau nuotraukų iš pėdsekystės Dzūkijoje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamtoje.org/
http://www.bef.lt/
http://gamtoje.org/veiklos-gamtoje/95-patyrimas-gamtoje-pradedantiems-pedsekiams
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971036539573288.1073741842.112545358755748&type=3
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Priedas 2 

 

Ekoturizmo kriterijai 
 
Partnerių susitikimo metu buvo aptarti pagrindiniai 
reikalavimai ekoturizmo palsaugoms (kriterijai). Buvo 
pateikti siūlymai jau egzistuojančios Lietuvos 
Saugomų teritorijų ženklo sistemos tobulinimui.  
 
Dalyviai nutarė dėl žemiau išvardintų ekoturizmo 
paslaugų kriterijų, kurie taikomi pasauliniu mastu: 

 Mažas fizinis, socialinis, elgesio ir fiziologinis 
poveikis. 

 Skatinamas aplinkos ir vietos kultūros 
supratimas bei pagarba. 

 Suteikiama teigiama patirtis tiek lankytojams, tiek ir vietiniams. 
 Gaunama tiesioginė finansinė nauda gamtos apsaugai. 
 Generuojama finansinę nauda vietinei bendruomenei ir privačiam verslui.  
 Suteikiama lankytojams įsimintinų patirčių, kurios skatina jautrumą šalies 

politinei, aplinkosauginei bei socialinei situacijai. 
 Veiklai naudojamos, įrengiamos ir kuriamos mažo poveikio aplinkai priemonės. 

 
Pagal išvardytus kriterijus bei Švedijos ekoturizmo ženklinimo sistemos „Nature’s 
Best“ patirtį, projekto komanda siūlo išskirti 3 naujas produktų grupes 
egzistuojančioje Lietuvos Saugomų teritorijų ženklo sistemoje. Šie kriterijai apibūdinti 
žemiau. 
 
1. Turizmo produktas 

 Produktas nekelia pavojaus gamtai ir aplinkai, buvo patikrintas ir patvirtintas 
saugomos teritorijos administracijos. 

 Suteikia žinių apie gamtą. 
 Supažindina su pagrindine informacija apie atsakingą turizmą. 
 Teikiama tik mažoms grupėms (iki 20 žmonių). 
 Jeigu į paslaugą įtraukiamas maitinimas, jis yra vietinis . 
 Supažindinama su galimybėmis keliauti viešuoju transportu; trumpiems 

atstumams (iki 3 km) naudoja dviračius arba kitą aplinkai draugišką transportą. 
 Vengiama naudoti vienkartinius produktus ir įpakavimus.  
 Grupę lydi vietinis arba labai gerai apylinkes pažįstantis asmuo.  
 Žemių savininkai yra informuoti apie ekskursijas jų valdose. 
 Produktai  yra  pagrįsti darnaus išteklių naudojimo ir etiško vartojimo 

principais. 
 Vietinė bendruomenė gauna naudą iš turizmo produkto. 

 
2. Gidas 

 Yra vietinis ir/arba labai gerai pažįstantis apylinkes. 
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 50% savo ekskursijų veda mažoms grupėms (iki 20 žmonių), vesdamas 
didesnėms grupėms, konsultuojais su saugomos teritorijos administracija, kad 
nebūtų daroma žala gamtai. 

 Supažindinama su galimybėmis keliauti viešuoju transportu; trumpiems 
atstumams (iki 3 km) naudoja dviračius arba kitą aplinkai draugišką transportą. 

 Turo metu suteikia žinių apie gamtą. Turi bent minimalų supratimą apie 
saugomoje teritorijoje gyvenančias rūšis ir jas nepalankiai veikiančius trikdžius. 

 Supažindina su pagrindine informacija apie atsakingą turizmą. 
 Suteikia informacijos apie kitus vietinius produktus, lankytinas vietas ir turizmo 

paslaugas. 
 Žemių savininkai yra informuoti apie ekskursijas jų valdose. 
 Per pastaruosius dvejus metus nepažeidė saugomų teritorijų taisyklių. 

 
3. Turizmo operatorius 

 Yra vietinis ir/arba labai gerai pažįstantis apylinkes. 
 Visos siūlomos ekskursijos yra sertifikuotos Saugomų teritorijų ženklu 

(„turizmo produktų” kategorijoje), turistai informuojami apie ekoturizmo 
principus ir ženklinimą. 

 Supažindinama su galimybėmis keliauti viešuoju transportu; trumpiems 
atstumams (iki 3 km) naudoja dviračius arba kitą aplinkai draugišką transportą. 

 Suteikia pagrindinę informaciją apie atsakingą turizmą. 
 Vengiama naudoti vienkartinius produktus ir įpakavimus. 
 Neorganizuoja veiklų, kurios gali kenkti gamtai, aplinkai ir joje gyvenančioms 

rūšims. Siekiant tai užtikrinti, kreipiamasi į saugomos teritorijos administraciją. 
 Visos veiklos yra pagrįstos darnaus išteklių naudojimo ir etiško vartojimo 

principais. 
 Per pastaruosius dvejus metus nepažeidė saugomų teritorijų taisyklių. 

 
 
Po ilgų diskusijų tapo aišku, jog Švedijos ekoturizmo 
ženklinimo sistemos pilnas pritaikymas galėtų paskatinti 
atsakingo turizmo plėtrą Lietuvoje ir kitose šalyse. 
Pagrindinis Švedijos „Nature’s Best“ ženklinimo bruožas 
yra orientacija į vertinimo ir tobulinimo procesą, ne į 
galutinį sertifikato suteikimą. Ekoturizmo ekspertai 
nuolat konsultuoja ir netgi lankosi verslo įmonėje. Tai 
skatina plėtoti atsakingą turizmą netgi ir tas įmones, kurioms galiausiai ženklas 
nesuteikiamas. Šis procesas galėtų suteikti impulsą pakreipti verslą aplinkosaugine 
linkme. Norint tai įgyvendinti, turėtų būti inicijuojamas atskiras projektas. 
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Priedas 3 
Rinkodaros strategija ir komunikacijos planas 
 
Rinkodaros planavimas prasidėjo specialistų susitikimo metu ir buvo tęsiamas po jo. Į 
procesą buvo įtrauktas testavimas. Vėliau, visi pastebėjimai ir rekomendacijos 
apibendrintos komunikacijos plane.  
 
Rinkodaros planavimas – 1 etapas 
 
Rinkodaros ekspertas apibūdino rinkodarą kaip vertės kūrimą, komunikavimą ir 
suteikimą tikslinei grupei. Jis pabrėžė, jog turėtume galvoti apie rinkodarą kaip apie 
lūkesčių valdymą. Tai reiškia: aiškiai apsibrėžti, ką siūlome, rasti žmones, kuriuos tai 
sudomintų, pritaikyti paslaugą pagal lankytojų lūkesčius (tai būtina žinoti pačioje 
paslaugos pradžioje) ir stengtis išpildyti tuos lūkesčius.  
 
Vienas svarbiausių dalykų rinkodaroje yra reali vertė, kurią turistas gauna 
naudodamasis paslauga. Norėdamas ją užčiuopti, ekspertas paprašė dalyvių atsakyti į 
klausimą apie pėdsekystę: „Ką man iš to?“. Tada jis to paties klausimo paklausė dar 
keletą kartų. Pamažu atsiskleidė tikroji vertė. 
 
Idėjos apibrėžiant ekskursijos vertę: 
 
A) Ištrūkti, jaudulys, patirti, elgtis neįprastai-> praskaidrinti savo mintis -> 
atsipalaidavimas, grynas oras -> sveikata -> ramybė -> harmonija ->motyvacija, 
kūrybingumas, neįprastos idėjos. 
B) Pamatyti kažką, ko paprastai nematome -> būti kitokiu -> dalintis apie tai Facebooke 
-> didžiuotis -> būti įdomiu, populiaru 
C) Iš naujo susilieti su gamta -> geresnis supratimas -> ne sėdėjimas prie kompiuterio -
>asmeninis tobulėjimas, naujų dalykų mokymasis (ne sprukimas nuo ko nors, bet 
vykimas į kažkokią vietą) 
D) Pamatyti mažą dalį gamtos -> matyti platesnį paveikslą -> atsipalaiduoti, unikali 
patirtis -> išsilaisvinti nuo problemų ->atsipalaidavimas 
E) Išėjimas iš komforto zonos -> pabėgti nuo rutinos -> ištrūkti -> pasikrauti energijos 
F) Ištrūkti iš rutinos -> emocijos -> veiklos -> jaudulys -> suprasti, kas mes esame -
>Savęs suvokimas. 
 
Specialistas sugrupavo visas vertes į dvi grupes: vidinė motyvacija (mano) ir išorinė 
motyvacija (būti mėgiamu ir palikti įspūdį kitiems). Taigi, bent dvi labai skirtingos 
grupės, turinčios labai skitingą motyvaciją gali tapti tikslinėmis (panaudojant skirtingą 
komunikaciją).  

 
Kitos rinkodaros idėjos iš specialistų susitikimo: 
 
1. Kainodara - 50 Eur žmogui (dalyvaujant individualiai). 8 valandų trukmės išvyka, 
transportas ir maistas įskaičiuota. 6-8 žmonės grupėje. Kainos labiau pritaikytos 
lankytojams iš užsienio. 
2. Įdėjos apie tikslines grupes: a) Pasiturintys, neturintys vaikų didelių miestų 
gyventojai, b) 50-60 metų amžiaus c) jaunimas, d) šeimos, e) užsieniečiai.  
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3. Viešinimo būdų idėjos - lankstukai, tinklalapiai, estai naudoja “Mare BalticumReisen” 
kelionių agentūrą 
4. Naudoti viešbučius kaip informavimo kanalus (Estijos patirtis). Viešbučiai tikisi gauti 
10-25% pelno nuo parduotų turų. Ši dalis turėtų būti įtraukta į paslaugos kainą. 
 
Po susitikimo, rinkodaros ekspertas kartu su projekto komanda dar kartą detaliai 
peržvelgė pagrindinius rinkodaros etapus.  
 
Segmentavimas: 
 

1. Verslas vartotojams 
a. Prasmės ieškotojai (orientuota į meditaciją, filosofiją ir pan.) 
b. Poros 
c. Šeimos 
d. Pensininkai 
e. Jauni miesto gyventojai be vaikų 

 
! Moksleiviai nėra traktuojami kaip tikslinė šios paslaugos auditorija dėl vykimo 
į išvykas didelėmis grupėmis ir pasirengimo mokėti nedidelę kainą už tokio 
pobūdžio veiklas. 

 
2. Verslas verslui 

a. Dovanų kuponais prekiaujantys tinklalapiai. 
b. Personalo vadybininkai didelėse įmonėse (sudėtinga suskirstyti į 

mažesnes grupes). 
c. Mokymus siūlančios įmonės (sudėtinga išskirstyti į mažesnes grupes). 
d. Renginių organizatoriai (sudėtinga išskirstyti į mažesnes grupes, tačiau 

maži renginiai pvz., bernvakariai, mergvakariai yra tinkami). 
e. Kaimo turizmo sodybos ir viešbučiai (arti turizmo paslaugos vietos). 

 
Pagrindinis visų ekoturizmo paslaugų bruožas, lemiantis tikslinės auditorijos 
pasirinkimą, yra mažos žmonių grupės (optimalu – iki 10 žmonių) ir aukšta kaina. 
 
 
Kainodara 
 
Patarimai iš rinkodaros profesionalo: nustatydami kainą, apskaičiuokite savo išlaidas ir 
pradines pordukto plėtojimo išlaidas paskirstykite ne vieneriems metams, tačiau 
keletui metų. Taip pat patartina išsiaiškinti, kas yra tikrieji paslaugos konkurentai. 
Pirmasis psichologinis piniginis barjeras Lietuvoje yra 20 eurų (už aukštesnę kainą 
norima kažko tikrai išskirtinio, pagrindžiamo). 
 
Projekto komanda skaičiavo paslaugos kainą šiuo būdu: jie įvertino, kad per metus 
galėtų suorganizuoti 12 turų (1 turas per mėnesį) 10 asmenų grupėms ir padalino 
produkto plėtojimo išlaidas 3 metams. Paaiškėjo, kad žmogus turėtų mokėti beveik 3 
eurus kiekvieno turo metu tam, kad paslaugos kūrimo kaštai būtų padengti. Buvo 
apskaičiuota daugybė skirtingų galimybių vienos dienos trukmės turui (teikti maistą, 
transportą, dalomąją medžiagą, įtraukti dar vieną lydintį asmenį ir atskirai atsisakant 

http://www.mare-baltikum-reisen.de/
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kiekvieno iš minimų komponentų). Kaina (parduodant tiesiogiai vartotojams, bet 
įtraukiant paslaugos kūrimo kaštus) svyravo tarp 11-30 eurų. Jei numatome, kad 
paslaugai parduoti reikalingas tarpininkas, kainą išaugs bent 10% (12-33 eurai). 
Dviejų dienų turas kainuotų 61-85 eurus žmogui. Šie skaičiavimai sudaryti įtraukiant 
minimalų pelną. 
 
Apskaičiuotos kainos būtų ganėtinai konkurencingos panašių Lietuvos turizmo 
paslaugų požiūriu (lyginta su kainomis internete bei pateikiamomis dovanų 
portaluose). Visgi, didžiausias sunkumas – būtinybė surinkti bent 6 žmonių grupę. 
 
Rinkodaros testavimas – 2 etapas  
 
Nustačius paslaugos kainą, projekto komanda susisiekė su vienu populiariu dovanų 
kuponų pardavimo portalu (kuris, pasak rinkodaro eksperto, puikiai jaučia rinką) ir 
pasiteiravo apie galimybes pėdsekystės paslaugą siūlyti jų portale. Svarbiausi aspektai: 
 

- Minimalus dalyvių skaičius, kad paslaugą vykdyti apsimokėtų. Geriausiai 
parduodami produktai ir palsaugos 1-2 asmenims. Esant didesnėms grupėms, 
tik 1-2 paslaugos parduodamos per metus. Labai sudėtinga suderinti visiems 
dalyviams tinkamą datą. 

- Sezoniškumas. Sunku parduoti sezoninius produktus.  
 

Taigi, sunkiausias klausimas: kaip suformuoti tinkamo dydžio (10 žmonių) grupę?  
Puiki išeitis būtų, žinoma, kooperuotis su kitais gidais/paslaugų tiekėjais ir teikti 
paslaugas didesnėms grupėms. Tokiu atveju, parduoti paslaugą įmonėms būtų lengviau. 
 
Tam kad savo paslaugą būtų galima siūlyti tarptautinei rinkai, reikia įgyti bent šiek tiek 
patirties. Todėl pradedantiems ekoturizmo paslaugų tiekėjams rekomenduojama 
koncentruotis į vietinę rinką.  
 
2 lengviausi būdai suformuoti tinkamo dydžio grupę: siūlyti paslaugą 2 draugų 
šeimoms; grupei draugų specialiai progai.  
 
Skirtingi paslaugos pasiūlymai gali būti suformuoti: 

 Šeimoms (orientuojamasi į vaikų potyrius, smagias pramogas); 
 Nuotykių mylėtojus (įtraukiant kopimą, fizines veiklas, iššūkius); 
 Bernvakarių/mergvakarių organizatoriai (įtraukiant užduotis būsimam 

jaunikiui/jaunajai). 
Paskutinės dvi grupės – to pačio prieš tai įvardinto segmento „Jauni miesto gyventojai 
be vaikų“ dalys. 
 
Komunikacijos planas (siūlomas, bet ne vienintelis galimas): 
 
Paslauga turėtų būti nukriepta į miesto gyventojus, paprastai turinčius nedaug sąlyčio 
su gamta. 
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Gera ir sąlyginai pigi komunikacijos priemonė yra pranešimai spaudai. Tačiau reikia 
turėti omenyje, kad siekiant sudominti žiniasklaidą, parengtas straipsnis turėtų būti 
kokybiškas. Patartina pasikonsultuoti su specialistu. 
 
Internete. El. puslapis su geru paieškos sistemų optimizavimu ir vizualiai pateikta 
patrauklia informacija yra privalomas. Yra galimybė kooperuotis su kitais ekoturizmo 
paslaugų teikėjais kuriant el. puslapį arba kontaktuoti su www.gamtoje.org ir naudotis 
jau sukurta sistema.  
 
Žemiau pateikiami siūlomi komunikacijos veiksmai pagal tikslines grupes. 

 

Šeimos Nuotykių 
mylėtojai 

Bernvakarių/mergvakarių 
organizatoriai 

Pirstatomoji programa turizmo ekspertams, žiniasklaidai (specializuotai pagal 
kiekvieną auditoriją*) ir kiekvienos tikslinės grupės mėgstamoms įžymybėms** 
Originalaus dizaino lankstukai susibūrimo vietose (parduotuvėse, kavinėse, 
bibliotekose, klubuose ir pan.) 
Specialūs pasiūlymai 
šeimų šventėms 
pateikiami el. puslapyje 

Plakatai sporto 
klubuose, laipiojimo 
uolomis centruose ir 
salėse 

Paslaugos pristatymas vaizdo 
klipu, vaizduojančiu iššūkius ir 
linksmybes. Jo talpinimas 
internete. 

Pamokėlės ir 
pristatymai 
darželiuose/mokyklose 
apie žvėris, pėdsekystę 
 

Pristatymai sporto 
inventoriaus 
parduotuvėse, 
sporto varžybose 
(ne profesionalų 
maratonai), 
nuotykių parkuose 

Pasiūlymai grupinio pirkimo 
portaluose. 
 

Tėvų kontaktų rinkimas 
(gali būti organizuotas 
konkurso būdu), 
pasiūlymų siuntimas 
tiesiogiai jiems. 

Tiesioginis 
pasiūlymų 
platinimas el. paštu, 
informacijos sklaida 
specialiose socialinių 
tinklų grupėse  

Partnerių renginių organizavimo 
srityje paieška (verslas verslui 
modelis) 

Straipsniai tėvams 
(mamoms) skirtuose 
žurnaluose  

Instaliacija ant 
mėgstamų bėgiojimo 
takų: žvėrių 
pėdsakai vedantys 
iki el. psl nuorodos 

Straipsniai, kaip surengti gerą 
mergvakarį/bernvakarį spaudoje 
ir internete 

Pasiūlymas šeimos 
vakarėliui gamtoje 
siunčiamas renginių 
organizatoriams ir 
dovanų kuponų 
platinimo portalams  

 Dalyvių marškinėliai, kuriuose yra 
nuoroda į el. puslapį 

Dalyvavimas pecializuotose mugėse („Vaikų 
šalis“, „Adventur” ir kt. ) 

 

Susisiekti su vietos viešbučiais ir kitomis apgyvendinimo įstaigomis, išdalinti jiems 

http://www.gamtoje.org/
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paslaugos pristatymo lankstukus  
Po patyrimo gamtoje: paraginti žmones dalintis nuotraukomis socialiniuose 
tinkluose, naudojant saitažodžius (angl. hashtags) 

* Šeimos gauna informaciją iš skirtingų šaltinių nei nuotykių mylėtojai ar 
jaunimas, ieškantis idėjų bernvakariui. Pagalvok apie normalią tų žmonių 
savaitę – ką jie daro, ką jie skaito, kur eina ir kur informacija juos gali pasiekti. 
** Įžymybės, reikšmingos tikslinėms grupėms taip pat skiriasi.  
 

Svarbu turo vadovą (gidą) pristatyti kaip žvaigždę/personažą. Reiktų kalbėti daug apie 
jo profesionalumą ir kompetencijas, paraginti jį reikšti savo nuomonę žiniasklaidoje 
susijusiomis temomis (gamta, jos apsauga, žvėrys, gyvūnai ir pan.). Svarbu pagalvoti 
apie jo išvaizdą ir kostiumą. 
 
Išnaudokite nemokamus populiarius komunikacijos kanalus: užregistruokite savo 
paslaugą www.tipadvisor.com; paslėpkite lobį netoriese ir pažymėkite jį for 
https://www.geocaching.com; talpinkite nuotraukas https://www.facebook.com/;  
https://www.pinterest.com ir kituose socialiniuose tinkluose. 
 
Išmėginus ekoturizmo produktą ir jo komunikacijos priemones su vietine rinka, 
galima orientuotis ir į tarptautinę. Geriausias būdas – susisiekti su turizmo 
operatoriais, organizuojančiais tarptautines keliones ir pasirašyti susitarimus su 
viešbučiais bei kitomis apgyvendinimo įstaigomis dėl informacijos sklaidos. Taip pat 
reikėtų apsvarsyti galimybę dalyvauti tarptautinėse mugėse.  
 
 

“Kai mąstai apie komunikacijos veiksmus, pagalvok apie savo auditoriją: kur jie 

lankosi, ką jie daro, kur informacija juos gali pasiekti. 
 
 

 
 

Pagrindiniai patarimai, plėtojantiems ekoturizmo produktus: 
 

1. Pamąstykite ne tik apie gamtines žinias, kurias įtrauksite į paslaugą, bet ir į 
smagius žaidybinius elementus, atrakcijas, lankytojų patogumą; 

2. Pasistenkite pagalvoti, kaip galite pagerinti paslaugą vertindami jos poveikį 
aplinkai, vietos gyventojams. Saugomų teritorijų darbuotojai jums tikrai gali 
patarti, o ekoturizmo kriterijai – duoti įkvėpimo; 

3. Testuokite paslaugą keletą kartų. Klaidos geriausiai matosi iš išorės; 
4. Akcentuokite vietovės/ rūšies išskirtinumą, įdomius faktus, netikėtas istorijas, 

klauskite lankytojų, įtraukite juos į procesą; 
5. Nustatydami kainą, peržvelkite kitus laisvalaikio pasiūlymus, kurie gali varžytis 

dėl tikslinės auditorijos dėmesio. Konkuruojančia paslauga gali būti ne tik 

http://www.tipadvisor.com/
https://www.geocaching.com/
https://www.facebook.com/
https://www.pinterest.com/
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užsiėmimai gamtoje, bet ir kitos laisvalaikio formos (kino teatrai, koncertai ir 
pan.); 

6. Kooperuokitės su kitais toje vietovėje turizmo, maitinimo ir kitas paslaugas 
teikiančiais, panašiai mąstančiais asmenimis. Lengviau, kai kiekvienas 
atsakingas už 1 paslaugos komponentą; 

7. Paslaugos pristatymui daug dėmesio skirkite vizualui. Komunikacija turi 
akcentuoti ir perteikti emocijas. Puikiai tai perteikia kanadiečių parengtas 
British Columbia vietovės prekės ženklo pristatymas. 

 
Dėl daugiau informacijos kreipkitės į Ritą Norvaišaitę: rita.norvaisaite@bef.lt 

 
 
 
 

http://www.destinationbc.ca/getattachment/Resources/British-Columbia-s-Tourism-Brand/Super_Natural_BC_Brand.pdf.aspx
http://www.destinationbc.ca/getattachment/Resources/British-Columbia-s-Tourism-Brand/Super_Natural_BC_Brand.pdf.aspx
mailto:rita.norvaisaite@bef.lt

