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Kultūrinė aktyvaus turizmo skatinimo programa 
rengiama įgyvendinant projektą Nr. LT-PL-5R-390 
„Aktyvus turizmas – darniam gamtos paveldo 
naudojimui Lietuvos-Lenkijos pasienyje“. 

Rengiamos programos tikslas – skatinti aktyvų 
turizmą Lietuvos-Lenkijos pasienio regione. Programa 
orientuota į regione esančio gamtos ir kultūros paveldo 
išsaugojimą, populiarinimą ir tvaraus vartojimo bei 
naudojimo skatinimą, sukuriant aktyvaus turizmo 
maršrutus/paslaugų paketus, pasiūlymus dėl galimų 
aktyvų turizmą skatinančių iniciatyvų.

Uždaviniai:
1. Skatinti aktyvų turizmą ir tvarų keliavimo būdą 

Lietuvos-Lenkijos pasienio regione.
2. Didinti Jonavos rajono ir Seinų komunos 

turistinių vietovių bei kultūros žinomumą.
3. Nustatyti bendras rinkodaros gaires skatinant 

aktyvų turizmą pasienio regione. 
Programa parengta vadovaujantis Europos Vadovų 

Tarybos 2019–2024 m. strategine darbotvarke, Europos 
Komisijos (2019–2024 m.) politinėmis gairėmis, Europos 
Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Turizmas ir transportas 2020 m. 
ir vėliau“, Europos Žaliuoju kursu, Darnaus vystymosi 
gairėmis ir kt.

1. Bendroji informacija 
1.1.Aktyvaus turizmo kultūrinės 
programos rengimas

Šaltinis: Jonavos rajono turizmo informacijos centras. Šaltinis: Culture.pl
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1.2. Kas yra aktyvus turizmas?

Aktyvus turizmas – sąlyginai nauja kelionių 
filosofija, jungianti nuotykius, ekoturizmo patirtis ir 
kultūrinius pažintinių kelionių aspektus. Pagrindiniai 
aktyvaus turizmo tikslai yra:

• Rekreacija. Atsitraukiant nuo kasdienės 
darbo rutinos ar atostogų metu, keliautojai, turistai 
siekia pailsėti. Aktyvus turizmas – viena iš rekreacijos 
formų, kurio metu per aktyvias veiklas (važiavimas 
dviračiu, vaikščiojimas pėsčiomis, pasivaikščiojimų takų 
maršrutai, žygiai baidarėmis ir kt.) atpalaiduojamos 
mintys, pramogose pasikraunama energija.

• Edukacija. Vienas iš svarbių aktyvaus turizmo 
tikslų, kurio siekia dauguma turistų – sužinoti kažką 
naujo, pažinti neatrastas kultūras, lankomus objektus, 
plėsti akiratį susipažįstant su vietinėmis tradicijomis, 
gyvenimo būdu, papročiais, skirtingomis aktyvaus 
laisvalaikio pramogomis ir kt. 

• Ekonominė nauda. Bet kuri turizmo rūšis, tarp 

1 pav. Aktyvaus turizmo tikslai.
Šaltinis: http://www.active-tourism.com/

jų – ir aktyvus turizmas, naudingas ne tik lankytojams, 
bet ir padeda vietos ekonomikos, lankomos vietos 
ekonominei plėtrai. Vertinant tai, kad aktyvus turizmas 
daro mažą poveikį gamtai, yra orientuotas į ekologiją ir 
tvarumą, yra orientuotas ir į tokio tipo verslo, siūlančio 
paslaugas lankytojams, kūrimąsi. 

Aktyvusis turizmas – priešingybė pasyviam 
turizmui. Tokia kelionių koncepcija iš esmės prieštarauja 
masiniam turizmui ta prasme, kad tai – ne didelio masto, 
didelių valdymo ar administravimo kaštų nereikalaujanti 
turizmo rūšis. Pagrindinė aktyvaus turizmo idėja ta, kad 
jis yra socialiai tvarus ir ekologiškas.

Svarbu pažymėti tai, kad aktyvus turizmas apima 
ekoturizmą, biologinės įvairovės apsaugos, gamtos 
saugojimo temas. Šalia gamtos vertinimo, siekiama ir 
ugdyti žmogų kultūriniu ir ekologiniu požiūriu. Aktyvus 
turistas stengiasi ugdyti protą ir puoselėti kūną.

Aktyvus turizmas – tai kelionė, apimanti bent du 
iš šių trijų elementų – fizinį aktyvumą, gamtinę aplinką 

ir kultūrines patirtis. Šios rūšies turizmas skirstomas į 
lengvas ir sunkias keliones (1 lentelė). Lengvos kelionės 
– gana saugios, nereikalauja tam tikrų įgūdžių ar 
patirties. Lengvų aktyvaus turizmo kelionių pavyzdžiai 
gali būti žygiai su kuprinėmis, paukščių stebėjimas, 
stovyklavimas, plaukimas baidarėmis, plaustais, 
vaikščiojimas pažintiniais takais, jodinėjimas, safari ir kt. 
Sunkios aktyvaus turizmo kelionės yra kiek rizikingesnės, 
reikalauja daugiau įgūdžių, patirties – tai laipiojimas 
uolomis, banglenčių sportas, žygiai ekstremaliu oru, 
ilgos distancijos, ištvermės reikalaujančios kelionės 
dviračiu (pavyzdžiui, 100 km trasa kalnuotomis 
vietovėmis) ir kt. Lengvojo aktyvaus turizmo paslaugas ir 
jų paketus klientams pasiūlyti lengviau, tačiau tai reiškia 
ir didesnę konkurenciją tarp skirtingų paslaugų tiekėjų 
ir net vietovių. Šio tipo turizmui reikia mažiau įgūdžių, 
patirties, yra mažesnė rizika (o tai reiškia ir mažesnius 
kaštus užtikrinant saugumo priemones).

2 pav. Turizmo rūšių segmentavimas aktyvaus ir masinio turizmo kontekstuose.
Šaltinis: http://www.active-tourism.com/
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Aktyvaus turizmo tipai

Būdai Aprašymas Pavyzdžiai

Lengvojo aktyvaus turizmo tipas
Laukinės gamtos 
stebėjimas

Laukinės gamtos stebėjimas apima laukinės gamtos stebėjimą 
natūraliose buveinėse. Tai apima įvairių tipų safarius, žvėrių ir kitų 
gyvūnų stebėjimą, nardymą apžiūrint gyvybę vandenyje ir kt.

Žalieji safariai Zambijoje – aukščiausios klasės tvarūs safariai. Lietuvoje – 
Žvėrinčius Telšiuose

Paukščių stebėjimas Paukščių stebėjimas apibrėžiamas kaip turistinės kelionės, kurių tikslas 
– stebėti laukinius paukščius jų natūraliose buveinėse. 

Paukščių stebėjimas Tanzanijoje. Lietuvoje – kormoranų buveinė 
Neringoje, Ventės ragas Šilutės r.

Žvejyba Žvejybos turizmas – tai kelionės toliau nuo namų, kurių pagrindinis 
tikslas yra žvejyba, gėlame arba sūriame vandenyje. 

Žvejyba Indonezijoje, Norvegijoje. Lietuvoje – žvejyba Kuršių mariose, 
Baltijos jūroje, su vandens turizmu susiję maršrutai „Žuvies keliu“ 
(Klaipėdos regionas) ir pan.

Ekoturizmas Ekologinis turizmas apima tvariu vartojimu, aplinkos apsauga, laukinėje 
gamtoje saugant natūralias buveines pagrįstą turizmo patirtį, kuri yra 
tvari, turi mažą poveikį natūraliai aplinkai ir padeda išsaugoti tam tikrą 
vietą, sudarant sąlygas ją pamatyti.

„Three House Lodge “ Kosta Rikoje siūlo apsigyventi paplūdimio 
nameliuose, pastatytuose iš nukritusių medžių ir perdirbtų medžiagų. 
Lietuvoje – tvaraus turizmo pavyzdžiai Neringoje (ekologiniai mokesčiai, 
UNESCO paveldo apsauga ir kt.), Labanoro giria ir kt.

Vaikščiojimas Šio tipo veikla apima keliones, kurių metu vaikščiojimas natūralioje 
aplinkoje sudaro didelę kelionės dalį. Tai apima žygius pėsčiomis 
įvairiais atstumais, galima naudoti ir specialius ėjimo metodus, 
pavyzdžiui, šiaurietiškas ėjimas.

Žygiai Karpatų kalnuose.Lietuvoje – įvairaus atstumo pasivaikščiojimo 
takai (100 km aplink Vilnių, teminiai renginiai – pėsčiųjų žygiai).

Dviračių sportas Dviratis – pagrindinė šio tipo kelionių priemonė. Galimos dviračių 
kelionės plentu, kalnų dviračiais, dviračių turai ir kt.

Dviračių turas per Sacharą, pradedant nuo Egipto ir atvykstant į Sudaną. 
Lietuvoje – teminiai įvairaus sudėtingumo dviračių maršrutai (Neries 
krantinės dviračių trasa, „Blokados“ trasa Vilniuje, Tytuvėnų regioninio 
parko dviračių trasos ir kt.

Bendruomeninis 
turizmas

Bendruomeninis turizmas (CBT) reiškia vietos bendruomenių 
organizuojamą ir valdomą turizmo patirtį, kuri duoda tiesioginę 
ekonominę naudą ir yra tvari bei atsakinga (apsilankymai 
bendruomenėse, kaimuose, vietinės šventės, bendruomenių 
organizuojami amatų mokymai ir kt.).

„Il Ngwesi“ siūlo kultūrinę ir laukinės gamtos patirtį, o pelnas grįžta 
bendruomenės masajų savininkams. Lietuvoje – miestų šventės, 
edukacijos kaimo turizmo sodybose ir kt.

Vandens sportas Vandens sporto turizmas reiškia ant vandens, vandenyje 
organizuojamas veiklas, tokias kaip burlenčių sportas, žygiai 
baidarėmis, vandens slidės, plaukiojimas, nardymas, buriavimas ir pan. 
Jomis naudotis galima su specialiu pasirengimu.

„SurfCamps“ siūlo atostogas banglentėmis tokiose vietose kaip Kosta 
Rika. Lietuvoje – plaukimas laivais ežeruose, Kuršių, Kauno mariose, 
baidarės Lietuvos upėse.

Šaltinis: parengta pagal CBI.eu informaciją (<https://www.cbi.eu/market-information/tourism/adventure-tourism/adventure-tourism/market-potential>
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Būdai Aprašymas Pavyzdžiai

Sunkiojo aktyvaus turizmo tipas
Adrenalinas 
ant žemės

Laipiojimas uolomis, alpinizmas, kopimas 
į kalnus, ekstremalus sportas (motociklai, 
sudėtingos dviračių trasos, slidinėjimas, 
keturračių sportas) – tam tikrą riziką turinčioms 
veiklos, kurioms dažnai reikia specialaus fizinio 
ar kito pasirengimo, specialių priemonių.

Kalnų žygiai Europoje, Azijoje, „ActiveTours“ 
siūlo kelių dienų kalnų žygius Pakistane, 
LifeTrek siūlo kelių dienų slidinėjimo nuotykius 
Gruzijoje. Lietuvoje – važinėjimas motociklais, 
keturračiais, automobilių sportas, ekstremalius 
nusileidimas dviračiu (downhill).

Adrenalinas 
ore

Tokio tipo kelionės apima įvairias veiklas ore 
– šuoliai parašiutu, sklandymas parasparniu, 
šuoliai su guma ir kt. 

Lietuvoje – SkyDive Klaipėda siūlo šuolius 
parašiutu.

Adrenalinas 
vandenyje

Kaitavimas, vandenlenčių sportas, žygiai 
baidarėmis sudėtingomis trasomis - šioms 
sportinėms veikloms reikia ne tik specialaus 
apmokymo ir pasiruošimo, bet ir fizinės jėgos.

Lietuvoje –  vandenlenčių parkai (313 cable 
park Palangoje, Wake UP Kaune, Wake Jonava 
ir kt.) 

Šaltinis: parengta pagal CBI.eu informaciją (<https://www.cbi.eu/market-information/tourism/adventure-tourism/adventure-tourism/market-po-
tential>

Svarbi aktyvaus turizmo dalis – ekoturizmas. 
Šis turizmo tipas apima keliones, kuriomis siekiama 
minimalaus poveikio aplinkai, gamtai. Didinant vietos 
gebėjimus ir užimtumo galimybes, ekoturizmas yra 
veiksminga priemonė, įgalinanti vietos bendruomenes 
siekti tvaraus vietovių vystymosi. Ekoturizmas, 
akcentuodamas asmeninės patirties ir aplinkos 
suvokimo praturtinimą interpretacijomis, skatina 
didesnį gamtos, vietos visuomenės ir kultūros 
supratimą ir vertinimą. Dėl šios priežasties ir aktyvaus 
turizmo iniciatyvoje skatinama atsisakyti automobilių, 
keliauti pėsčiomis ar alternatyviomis transporto 
priemonėmis, vartoti vietos bendruomenių kuriamus ir 
siūlomus produktus.

Jonava.
Šaltinis: naujienų portalas lrytas.lt 

Seinai. 
Šaltinis: airbnb.com
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2. Turizmo situacija Lietuvos-
Lenkijos pasienio regione
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Apie Jonavos rajoną

Jonavos rajonas (centras – Jonavos miestas) – 
teritorija vidurio Lietuvoje, Kauno apskrityje. Didelė 
rajono dalis priskiriama Neries žemupio plynaukštei, o 
šiaurinė-vakarinė dalis Nevėžio lygumai. Per rajoną teka 
Neris, Šventoji, šiaurės vakaruose – Lankesa, rytiniu 
pakraščiu – Širvinta. Telkšo 7 Jonavos rajono ežerai, 4 
tvenkiniai, beveik 40 % rajono dengia miškai – pušynai, 
mišrūs miškai. 

Šiandieninės Jonavos apylinkėse pirmosios 
gyvenvietės kūrėsi dar IX a. pr. Kr., tačiau pati Jonava 
–miestas, pradėjęs formuotis tik XVIII a. pirmojoje 
pusėje. Miesto įkūrėjais laikomi didikai Kosakovskiai, 
suteikus privilegiją įkurti daugiatautį prekybinį miestelį 
itin patogioje geografinėje vietoje tarp pagrindinių 
kelių, vedusių į Vilnių, Kauną, Ukmergę ir Kėdainius. 
Miesto (ir rajono) pavadinimas kilo būtent didikui D. 
Kosakovskiui pavadinus miestelį savo tėvo Jono garbei. 
Jonavos rajonas išskirtinis dar ir tuo, kad čia įkurti ir 
„lietuviškosios Europos“ kaimai - Šveicarijos, Londono, 
Paryžiaus, Venecijos kaimai.

Kalbant apie rajone esančius lankytinus objektus 
svarbu paminėti, kad čia gausu vaizdingų gamtinių 
maršrutų, dvarų, dvarų parkų, piliakalnių, sentikių 
kaimų, žydų paveldo ir religinių lankytinų objektų. Tarp 
pagrindinių lankytinų objektų (TOP 15) rajone – Jonavos 
krašto muziejus ir Turizmo informacijos centras (Senoji 
arklių pašto stotis), Skarulių Šv. Onos bažnyčia, Kauno 
gatvė Jonavos mieste, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo 
bažnyčia, Mažųjų Žinėnų piliakalnis, Žeimių dvaras, 
Lokenėlių piliakalnis, lietuviškoji „Europa“, Joninių slėnis, 
Ramybės skveras, Jonavos dviračių takai, Žeimių Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, Abraomo Kulviečio 
obeliskas, Perelozų cerkvė, Samulevičių memorialinė 
sodyba

Šaltinis: Jonavos rajono savivaldybė.Šaltinis: Jonavos rajono turizmo informacijos centras.
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Apie Seinų miestą

Seinai (Sejny) – miestas šiaurės rytų Lenkijoje, 
Seinų apskrityje, Palenkės vaivadijoje, netoli šiaurinės 
sienos su Lietuva ir Baltarusija. Miestas yra rytinėje 
Suvalkų ežero srities (lenk. Pojezierze Suwalskie) 
dalyje, prie Marychos upės. Miestas pavadintas pagal 
Seinos upę, kurios vardas yra jotvingiškas. Pirmajame 
tūkstantmetyje šiame krašte gyveno baltai, priklausę 
jotvingių gentims. Kitus penkis šimtmečius kultūrinį 
kraštovaizdį formavo ir įtakojo dvi etninės grupės – 
lenkų ir lietuvių. 

Pirmieji rašytiniai duomenys apie vietovę, kurioje 
dabar yra miestelis, datuojami dar 1385 m. 1422 m. 
pasirašius Melno taiką buvo nustatyta Kryžiuočių ir 
Lietuvos siena, žmonės pradėjo grįžti į apylinkių miškus. 
Teritorija buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
dalis, priklausanti Lenkijos ir Lietuvos sąjungai valdant 
Jogailaičių dinastijai, o nuo 1569 m. paversta Lenkijos ir 
Lietuvos sandrauga. Buvo nutiesti nauji keliai, vienas iš 
jų – kelias iš Beržnikų (Beržininkų) per Seinus į Merkinę – 
tapo žymiu prekybos keliu. Dabartiniai Seinai tai miestelis 
Lietuvos – Lenkijos pasienyje, kuriame gyvena virš 5 tūkst. 
gyventojų. Seinai turtingi savo istoriją, architektūriniu 
paveldu ir puikiu juos supančiu kraštovaizdžiu. 

Tarp ryškiausių lankytinų objektų Seinuose – 
religinio, istorinio, kultūrinio paveldo objektai, tokie kaip 
Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika (su specialia Seinų 
Dievo Motinos statula) ir podominikonų vienuolynas, 
Baltoji sinagoga, Talmudo namas (buvusi ješiva), senasis 
paštas (šiuo metu Seinų menų, kultūrų ir tautų centro 
pasienio būstinė), statula ir koplyčia Šv. Agata, Vyskupų 
rūmai (šiuo metu Seinų krašto muziejus), Rotušė, buvusi 
evangelikų bažnyčia, Miłoszo dvaras Hołny Mejera dvaro 
kompleksas, bažnyčia ir vienuolynas Smolanyje, bažnyčia 
Beržnikuose, Klejwy dvaro kompleksas, jotvingių tvirtovės 
Posejnelėse prie Gibo liekanos. 

Seinų regionas dar vadinamas 100 ežerų (arba 
103 ežerų ir upių) kraštu. Čia – visos galimybės aktyviai 
leisti laisvalaikį gamtos apsuptyje. Tai – kalvota vietovė 
su ežerais, upelių tinklu ir mažomis Nemuno baseino 
upėmis. Per Seinus, kaip minėta, teka Marychos upė, 
telkšo Seinų ežeras.Šaltinis: https://poranny.pl/sejny-miasteczko-nad-marycha/

ar/5255670
Šaltinis: http://www.wigry-info.pl/event/atrakcje-turystyczne-na-su-

walszczyznie/
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3. Aktyvaus turizmo 
infrastruktūra ir 

objektai
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Aktyvaus turizmo plėtojimui gali būti pasitelkiama 
įvairi infrastruktūra – specialiai sukurta (įrengti 
dviračių, pėsčiųjų takai, sporto bazės, vandens sporto 
infrastruktūra ir kt.) bei natūrali (gamtoje sužymėti žygių 
maršrutai, upių maršrutai ir kt.).

Lenkijos ir Lietuvos pasienis priklauso 
rečiausiai apgyvendintoms periferinėms Europos 
Sąjungos vietovėms. Regionas susiduria su daugybe 
socialinių ir ekonominių iššūkių, kuriuos padeda 
spręsti tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Tačiau 
bendradarbiavimą šiuo metu stabdo tokie veiksniai kaip 
institucinių sprendimų nesuderinamumas Lenkijoje ir 
Lietuvoje bei nepakankami administraciniai gebėjimai 
abiejose sienos pusėse. Iki šiol ši sritis neturėjo 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo strategijos. Lenkijos 
ir Lietuvos ryšius daugiausia palaikė vietos valdžia, 
o kiti subjektai ir vietos bendruomenė buvo ribotai 
įsitraukę, bendradarbiavimas buvo skatinamas įvairia 
projektine veikla ir iniciatyvomis. Pasienio regiono 
pristatymas kaip aktyvaus turizmo destinacijos, yra 
vienas iš būdų pozicionuoti regioną. Dėl nuoseklios 
komunikacijos, bendrų veiksmų, nukreiptų į šio tipo 
turizmo populiarinimą, regionas taps geriau matomas 
tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

 Jonavos rajone bei Seinuose yra nemažai įvairios 
aktyviam turizmui plėtoti tinkamos infrastruktūros, kuri 
gali būti panaudojama ir pasiekiant kultūrinius, istorinius 
objektus. Pagrindiniai aktyvaus turizmo objektai 
pateikiami lentelėse.

3.1. Jonavos rajonas
Pavadinimas Aprašymas

Joninių slėnis Joninių slėnis – aktyvaus laisvalaikio, poilsio ir pramogų oazė, įsikūrusi prie Jonavos miesto 
tvenkinių. Čia įrengta aktyviam laisvalaikiui pritaikyta infrastruktūra:
• Diskgolfo parkas 
• Kalnų dviračių parkas (pirmoji Lietuvoje unikali trijų lygių kalnų dviračių trasa, pritaikyta 
šeimoms, laisvam nusileidimui bei trasa pažengusiems)
• Slidinėjimo centras su keltuvais, keturiomis nusileidimo trasomis

Dailiojo 
jodinėjimo 
mokykla

Žirgynas Meškonių kaime, Šveicarijos seniūnijoje, siūlo įvairias žirginio sporto paslaugas. Tai – 
puiki pramoga tiek norintiems patiems išbandyti šias veiklas, tiek jas stebėti.

Laisvalaikio 
ir jojimo 
paslaugų 
centras 
,,Viliumai"

Laisvalaikio ir jojimo paslaugų centras kviečia visus norinčius apsilankyti nuostabiame gamtos 
kampelyje, pabūti ir pabendrauti su žirgais. Centro teikiamos paslaugos yra originalios ir 
inovatyvios dėl jos kompleksiškumo: patraukli, patogi susisiekimui vieta, puikios sąlygos pailsėti 
ir papramogauti.

Jonavos 
tvenkiniai

Joninių, Lakštingalų, Gulbių ir Gervių tvenkiniams Jonavoje pradžią davė Varnutės upelis. 
Šiandien tai – tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio oaze, kviečianti išbandyti dviračių ir pėsčiųjų 
takus, paplūdimius, vaikų žaidimų aikšteles ir vandens pramogas Joninių tvenkinyje, 
vandenlenčių parką Wake Jonava.

Centrinis 
Jonavos 
miesto 
stadionas

Jonava – aktyvaus laisvalaikio ir sporto miestas. Jonavoje sportinėmis veiklomis užsiimti ar 
varžybas stebėti galima rekonstruotame Jonavos natūralios dangos centriniame  miesto 
stadione, kuriame gali vykti aukščiausio lygio tarptautinės varžybos, o stadiono tribūnos 
sutalpina net 2 tūkst. žiūrovų.

Jonavos sporto 
arena

Jonavos sporto arena – tai modernus daugiafunkcis kompleksas, kuriame sudarytos visos 
sąlygos plėtoti sportinę ir kultūrinę veiklą, organizuoti aukšto lygio sporto ir meninius renginius, 
rengti miesto šventes ir kitus masinius renginius. Arenoje galima vykdyti krepšinio, tinklinio, 
salės futbolo, rankinio, bokso, dziudo, stalo teniso, badmintono, gimnastikos, sportinių šokių ar 
kitas sportines varžybas. Arenos tribūnos talpina iki 2200 žiūrovų.

Dviračių takai Jonavoje – visos sąlygos aktyviam laisvalaikiui, čia įrengta net 25 kilometrai pėsčiųjų - dviračių 
takų, kuriais patogu apvažiuoti ar apeiti visą miestą. Keliaujant šiuo maršrutu galima aplankyti 
Naries pakrantę, pasigrožėti Jonavos tiltais, Laukagalių piliakalnį (Milžinų kalną), Skarulių 
bažnyčią, Taurostos parką. Miesto aikštėmis su fontanais, gėlynais išpuoštais skverais ir parkais, 
pakeliui – vaikų žaidimų aikštelės, lauko treniruokliai, Joninių slėnis, tvenkinių paplūdimiai, 
poilsio salelės ir net dviračių remonto stotelės.

3. Aktyvaus turizmo 
infrastruktūra ir objektai
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Piligrimų takai Jonavos rajonas patenka į Švento Jokūbo Kauno kelio atkarpą. Kelio ilgis : 410 km. Stotys: Eleja 
(Latvija) > Joniškis > Kryžių kalnas > Radviliškis > Tytuvėnai > Šiluva > Dotnuva > Kėdainiai > 
Jonava > Kaunas > Prienai > Birštonas > Punia > Alytus > Seirijai > Meteliai > Kryžiai > Lazdijai 
> Ogrodniki. Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia pažymėta Šventojo Jokūbo kelio ženklu – 
kriaukle.

Basakojų takas Basakojų takas – Barborlaukio kaime įrengtas takas kviečia patirti gamtą penkiais pojūčiai 
– 2 kilometrų Basakojų taką sudaro daugiau nei 10 skirtingų dangų. Danga take yra pati 
įvairiausia – kankorėžiai, pelkės, durpės, molis, žvyras, nugludintas stiklas, spygliai, šiaudai, 
kliūčių ruožas ir daugybė kitų. Šis potyris privers nusišypsoti ar suspigti iš netikėtumo 
kiekvieną nutolusį nuo gamtos šiuolaikinį žmogų. Tai – tiek aktyvaus, tiek sveikatinamojo 
turizmo pramoga.

Šveicarijos 
uola - 
laipiojimo 
sienelė

Šveicarijos uola – tai įspūdinga pramoga Survilų sodyboje – vienintelė tokia Lietuvoje 13 metrų 
aukščio dirbtinė laipiojimo uola, kviečianti išbandyti savo jėgas. Tai – puikus aktyvaus turizmo 
lankytinas objektas.

Jonavos 
laipiojimo 
bokštas

Tai unikali, šiuolaikiška 33 metrų aukščio laipiojimo siena, įrengta alpinizmo praktikai pritaikius 
nebenaudojamą vandens bokštą. Visus saugumo reikalavimus atitinkanti sienelė skirta tiek 
profesionaliems alpinistams, tiek visiems naują pramogą norintiems išbandyti ekstremalių 
pojūčių mėgėjams. Lankytojai gali išbandyti vienos virvės trasą, kelių virvių maršrutą.

Laisvalaikio 
slėnis

Laukagalių kaime esanti slėnis – tai tiek aktyvų, tiek pasyvų poilsį mėgstančių žmonių vieta. Čia, 
gryname ore, natūralioje aplinkoje vaikai gali susipažinti su gyvūnais, naudotis žaidimų erdve, 
kitos pramogos – baidarės, elektriniai paspirtukai, šaudymas iš lanko ar arbaletų. 

Taurostos 
parkas

Jonavoje, Neries upės pakrantėje 10 ha teritorijos užima vaizdingas Taurostos parkas. 
Jame įrengtas dviračių takas su apšvietimu ir poilsio salelėmis, priešais upės vagą įrengtais 
suoliukais. Visi takai parke padaryti iš tvarios, aplinkai draugiškos dangos. Parkas skirtas ne tik 
aktyviam laisvalaikiui, bet ir edukacijai bei pažinimui – čia galima sužinoti daugiau apie Lietuvos 
kraštovaizdžiui būdingus augalus, jų paplitimą, nes šalia įrengti pažintiniai - informaciniai 
stendai su augalų pavadinimais ir jų aprašymais, akcentuojant kuo šie  ypatingi gamtai.  
Medžiuose – inkilai įvairioms paukščių ir šikšnosparnių rūšims.  

Vilko daina Šafarkoje, Jonavos rajone įkurta unikali edukacinė erdvė, kurioje organizuojamos sportinės 
edukacijos vaikams su šunimis, skaitymo šunims užsiėmimai, įvairios pramogos gamtoje, 
šeimos popietės su gyvūnais.

Šaudykla 
,,Gynėjų kalvė"

Atvira lauko šaudykla įrengta laikantis visų maksimalių saugumo reikalavimų. Šaudyti galima 
įvairiais ginklais – tiek lygiavamzdžiais, graižtviniais šautuvais, tiek pistoletais, šaudant į 
stacionarius taikinius iš įvairių atstumų, į judančius taikinius. Šaudykloje dirba ir profesionalus 
instruktorius.

Šaltinis: parengta pagal Jonavos turizmo informacijos centro informaciją, prieiga per internetą: https://www.jonavatic.lt/aktyvus-laisvalaikis

Jonavos tvenkiniai.
Šaltinis: Jonavos žinios.
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3.2. Seinų komuna

Pavadinimas Aprašymas

Pasivaikščiojimas 
Seinų mieste

Seinų mieste gausu religinio paveldo objektų, kuriuo verta aplankyti ir pamatyti vaikščiojant/
važiuojant dviračiu Seinuose:
- Buvusios Seinų kunigų dvasinės seminarijos pastatas
- Seinų Vyskupų rūmai
- Baltoji sinagoga
- Čenstakavos Dievo motinos bažnyčia
- Vyskupo Antano Baranausko paminklas
- Švč. Mergelės Marijos bazilika
- Šv. Agatos koplyčia
- Seinų Dominikonų vienuolynas
- Katalikų, žydų kapinės
Šio maršruto ilgis aplankant lankytinus objektus – apie 2 km.

Marychos upė Upės ištakos yra Lenkijoje Punsko srityje (Palenkės vaivadija ), toliau ji teka per Seinus, per 
Pomorzės ežerą. Upėje galimos vandens pramogos – plaukimas baidarėmis, kanojomis.

Dviračių 
maršrutai

Dviračiais važiuoti mėgstantiems turistams yra parengta nemažai maršrutų Seinuose ir 
miestą juosiančiose apylinkėse. Maršrutai – įvairaus atstumo, tad tinkami tiek ilgesnes, tiek 
trumpesnes distancijas mėgstantiems keliautojams. Informaciją apie maršrutus galima rasti 
https://www.bikemap.net/en/l/759503/
Seinai patenka į EUROVELO dviračių takų maršrutą. 

Piligrimų takai Seinai ir jų apylinkės patenka į piligriminių takų maršrutus, pavyzdžiui, Camino Polaco: 
Dusznica – Wigry (41,5 km), Camino Polaco: Dusznica – Mogilno (643,6 km).

Galaduš parkas Seinų komunos teritorijoje, prie Galaduš ežero, įkurtas unikalus aktyvaus poilsio kompleksas 
– parkas. Čia įrengta ir stovyklavietė, siūlomos pramogos:
- Lynų parkas „Park Linowy Galadusys“. Parke įrengta speciali įranga, leidžianti įveikti įvairias 
kliūtis tarp medžių. Kliūtys – skirtingo aukščio, nuo 1 m iki 15 m, galimi 3 skirtingi maršrutai, 
leidžiantys išbandyti jėgas ir drąsą. Šios pramogos metu, keliaujant virvėmis, metu galima 
grožėtis vaizdingu kraštovaizdžiu.
- Parkas yra Natura 2000 teritorijoje, laukinių paukščių draustinyje. Čia galima pamatyti 
kormoranų salą. 
- Žvejybos entuziastai taip pat gali praleisti laiką gamtoje, žvejodami ežere.
- Vandens pramogos – teritorijoje nuomojami ir vandens dviračiai, kanojos, valtys.
- Kitos pramogos – tinklinio aikštelė, supynės, batutas.

Seinų 
kraštovaizdis

Nepaprastai graži Seinų krašto gamta, turtinga ežerų ir girių. Čia gausu laukinių žvėrių, 
žuvingų ežerų, gėlėmis nusėtų pievų, kalvų ir kalnelių. Tai puiki vieta poilsiui, žvejybai, žygiams 
su baidarėmis ar grybavimui. Būnant Seinuose labai patogu aplankyti greta esančia Lietuvą.
Šaltinis: parengta pagal Seinų savivaldybės internetinio tinklapio, TripAdvisor ir kt. informaciją Šaltinis: https://podroze.onet.pl/polska/podlaskie/sejny-atrakcje-histo-

ria-klasztor-bazylika/4jtkqs5#slajd-9
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3.2. Pėsčiųjų-dviračių takai

Jonavos rajonas. 
Jonavoje nutiesta daugiau nei 25 kilometrai pėsčiųjų - dviračių takų, kuriais 

patogu apvažiuoti ar apeiti visą miestą.
- Pėsčiųjų – dviračių takai nusidriekę Neries pakrante, suteiks galimybę 

gėrėtis nuostabia paupio gamta, apžiūrėti Jonavos tiltus, Laukagalių piliakalnį 
(Milžinų kalną), prieš 400 metų statytą Skarulių Šv. Onos bažnyčią – vieną 
vertingiausių ir gražiausių objektų ne tik Jonavos rajone, bet ir visoje Lietuvoje. 

- Taurostos dviračių takas – beveik 2 km. ilgio dviračių takas nuo Taurostos 
parko link „Achemos“ gamyklos. Kaip aprašyta aukščiau, šiame parke galima ne tik 
aktyviai leisti laisvalaikį gamtos apsuptyje, bet ir geriau pažinti gamtą.

- Varnutės tvenkinius juosiantys dviračių takai leidžia pasigėrėti tiek miesto, 
tiek gamtos vaizdais ir Joninių slėnio panorama.

- Kalnų dviračių trasa Joninių slėnyje – unikali vieta Lietuvoje, skirta kalnų 
dviračių entuziastams. Trijų lygių – žalia, mėlyna ir raudona – trasos skirtingus 
įgūdžius turintiems dviratininkams siūlo pajusti šiek tiek adrenalino, o varžybų 
metu – leisti laiką stebint kalnų dviračio sporto profesionalus.

Seinai.
- Tarptautinis dviračių maršrutas EuroVelo11 (Ruda – Augustavas – 

Ogrodnikai (173,6 km). Tai – tarptautinio EuroVelo maršruto dalis, į kuria patenka 
ir Seinai. Per Suvalkų kraštą einantis šio maršruto fragmentas veda per unikalias 
šio regiono vietas: Biebrza nacionalinį parką, Augustavo pirmykštę girią ir Vygrių 
nacionalinį parką. Keliaujant šiuo maršrutu siūloma apsilankyti Šv. Mergelės 
Marijos bazilikoje. Maršruto lygis – lengvas, daugiausia asfaltuotais keliais.

- Suvalkų krašto dviračių žiedas – šiaurinė dalis. Keliaujant šiuo maršrutu 
matomas labai įvairus kraštovaizdžiu, retai apgyvendintas, keliaujama Lenkijos ir 
Lietuvos pasienio pakraščiais, buvusiais Lenkijos ir Prūsijos pakraščiais. Tai – taip 
pat lengvas takas, vedantis daugiausia vietiniais asfaltuotais keliais Seinų regione.

- Suvalkų krašto dviračių žiedas – pietinė dalis (Douspuda – Štabinas – 
Žegaris (176,3 km). Tai šiek tiek sudėtingesnė trasa Seinų regione, kadangi veda 
per žvyrkelius ar mažai asfaltuotus kelius. Trasa tinkama dviračių entuziastams, 
mėgstantiems iššūkius, laukinės gamtos ir kraštovaizdžių trasas.

Šaltinis: www. jonava.lt
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4. Sveiko gyvenimo 
būdo per turizmą 

skatinimas
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Aktyvus turizmas – viena iš priemonių skatinti 
sveiką gyvenimo būdą per turizmą. Šią turizmo rūšį 
galima sieti ir su sveikatingumo turizmu  (angl. wellness 
tourism). Pasaulinis sveikatos institutas sveikatingumo 
turizmą apibrėžia kaip  keliones, susijusias su asmeninės 
gerovės palaikymu arba gerinimu. Sveikatingumo 
turizmas siūlo galimybę kelionės metu pagerinti 
keliautojų fizinę, moralinę, emocinę sveikatą, mažinti 
kasdienybėje patiriamą stresą. 

Iš esmės kiekviena kelionės vieta turi ką nors 
unikalaus pasiūlyti sveikatingumo keliautojams. Tai ir 
įvairūs vietinių skonių pasiūlymai, sportinės veiklos, o 
visi turistai daugiausia domisi tuo, kas įdomaus, kitokio 
nei kitur siūloma tam tikrose vietovėse. Šios unikalios ir 
autentiškos patirtys gali būti pagristos vietine gydymo 
praktika (senovės, dvasinės tradicijos), vietiniais augalais, 

pav. 3 Skirtingų teritorijų pasaulyje siūlomos sveikatingumo turizmo patirtys.
Šaltinis: Global wellness institute, prieiga per internetą: <https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/>

miškais, specialiu purvu, mineralais ir vandenimis, 
gatvių vibracijomis, liaudies architektūra, kulinarinėmis 
tradicijomis, istorija, kultūra. Žemėlapyje susisteminta 
keletas skirtingose teritorijose siūlomų sveikatingumo, o 
kai kur kartu ir aktyvaus, turizmo paslaugų. 

Toliau bus apžvelgiami keli gerosios praktikos 
pavyzdžiai, kaip bendradarbiaujant kelioms 
savivaldybėms ar net šalims galima skatinti aktyvų 
turizmą, sveiką gyvenimo būdą per keliavimą ir pažinimą.

Baltijos jūros turizmo centras (angl. Baltic 
sea tourism center, BSTC). BSTC įsteigtas siekiant 
kartu gerinti konkurencingumą darniam turizmui 
Baltijos jūros regione. Siekiama, kad šis centras taptų 
pirmaujančiu žinių centru, kalbančiu apie turizmo plėtrą 
Baltijos jūros regione, telkiantis partnerystę, įžvalgas 
ir įgūdžius. BSTC kūrimo procese tiesiogiai dalyvauja 

šios organizacijos:  Meklenburgo-Pomeranijos turizmo 
valdyba (DE), Pomorskie turizmo valdyba (PL), Danijos 
turizmo centras (DK), Stralsund taikomųjų mokslų 
universitetas (DE), Asociacija „Klaipėdos regionas“ (LT), 
Meklenburgo-Pomeranijos ekonomikos, užimtumo ir 
sveikatos ministerija (DE), LR Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija (LT), Lenkijos turizmo organizacija (PL), 
Vokietijos nacionalinė turizmo taryba (DE), Lenkijos 
komunų asociacija Euroregion Baltic (PL), Pamario 
vaivadijos (PL) savivalda, organizacija „Visit Finland“ (FIN), 
Blekingės regionas (SE).

BSTC siekia stiprinti bendradarbiavimą šiais 
būdais: 

• Sujungti išteklius
• Perduoti žinias
• Dalintis patirtimi
• Atlikti tyrimus, rinkti duomenis lyginamosioms 

analizėms
• Koordinuoti ir strategiškai bendriems tikslams 

panaudoti partnerių vykdomus projektus, sujungiant jų 
rezultatus

• Remti turizmo srities specialistų mokymus, 
unikalių turizmo produktų kūrimą

• Didinti regionų, šalių ir viso Baltijos jūros regiono 
kaip turizmo vietos matomumą

Kalbant apie aktyvų turizmą, viena iš BSTC 
iniciatyvų – „Active & Adventure“, kuriuo siūloma atrasti 
regioną pėsčiomis, dviračiu ar iš vandens. Tam sukurti 6 
bendri paslaugų paketai, žemėlapiai, kuriuose sužymėti 
objektai, tematiškai jungiantys tam tikras paslaugas. 
Malonumai pojūčiais, malonūs nuovargiai, Baltijos lobiai, 
natūralūs gamtovaizdžiai, įvairovės atradimai, laukinis 
savaitgalis – tai tematinės grupės, kurios būtent ir jungia 
skirtingas patirtis Baltijos jūros regione.
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Šiaurės šalių bendradarbiavimas (angl. 
Nordic co-operation). Šiaurės ministrų taryba ir 
Šiaurės Taryba yra pagrindiniai oficialaus Šiaurės šalių 
bendradarbiavimo, kuriame dalyvauja Danija, Suomija, 
Islandija, Norvegija, Švedija, Farerų salos, Grenlandija ir 
Alandai, forumai. Šios bendradarbiavimo iniciatyvos vizija 
– Šiaurės šalių regioną paversti tvariausiu ir labiausiai 
integruotu regionu pasaulyje. Nors šiaurės šalys 
bendradarbiauja įvairiose skirtingose srityse, turizmas – 
viena iš jų. Šio bendradarbiavimo rėmuose rengiamos 
kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, konferencijos atliekama 
daug įvairių tyrimų ir analizių, kuriomis vertinama 
skirtingų sričių plėtros situacija visame Šiaurės šalių 
regione. Pavyzdžiui, naujausiame leidinyje turizmui 
„Arctic tourism in times of change“ analizuojama 
pandemijos įtaka poliariniam turizmui regione. 

Šiaurės šalis kviečiama patirti traukiniais, keltais, 
pėsčiomis ir dviračiais. Tai – aplinkai draugiškesnės 
transporto priemonės nei, pavyzdžiui, keliavimas 
automobiliu. Skatinant aktyvų turizmą regione, 
buvo sukurta iniciatyva „Active Scandinavia“ (www.
activescandinavia.com), siūlanti keliautojams įvairias 
pramogas, maršrutus ir kelionių tipus – pėsčiomis, 
dviračiu, šeimų keliones, įvairias kitas aktyvias veiklas. Tai 
puikus įrankis planuojantiems aktyvaus turizmo keliones, 
kadangi čia koncentruotai pateikiama informacija apie 
aktyvų laisvalaikį regione.

Baltijos miškų žygiai (angl. Baltic forest 
hiking) – tai Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto 
E11 dalis Baltijos šalyse, einanti per gražiausius Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos miškus bei nacionalinius parkus. 
Maršruto pradžia yra Lenkijos ir Lietuvos pasienyje nuo 
Lazdijų miestelio, tęsiasi Latvijoje per Rygą ir pasiekia 
Taliną Estijoje. Tako ilgis: apie 2 141 km, trukmė – 102-
114 dienos (Lietuvoje – 747 km, 36-38 dienos, Latvijoje 

– 674 km, 31-38 dienos, Estijoje – 720 km, 35-38 
dienos). Maršrutas yra suskirstytas į maždaug 20 km 
ilgio atkarpas, nurodant apgyvendinimo ir transporto 
paslaugų teikėjus. Kelio danga: miško keliai ir takai, 
žvyrkeliai, asfaltuotų kelių pakraščiai, smėlėti ar uolėti 
paplūdimiai. Maršrutas jungia ir įvairius lankytinus 
objektus, kuriuos galima pamatyti pakeliui. Takas turi 
ženklą „Draugiški žygeiviams“ / „Hiker-friendly“. Ženklas 
suteikiamas turizmo paslaugų teikėjams Baltijos šalyse. 
Jis rodo, kad čia žygeiviai yra laukiami, o jų poreikiai 
yra suprantami ir gerbiami. Paslaugų teikėjas siūlo 
būtinas ir pėstiesiems reikalingas paslaugas, pavyzdžiui: 
informacija apie maršrutą, geriamasis vanduo, pirmosios 
pagalbos vaistinėlė, elektros prietaisų įkrovimas, 
galimybė džiovinti šlapius ir skalbti nešvarius drabužius, 
batus ir kt. asmeninį inventorių. Bendradarbiaujant 3 
šalių savivaldybėms, šis maršrutas kurtas įgyvendinant 
Europos regioninės plėtros fondo remiamus projektus.

Aptartuose pavyzdžiuose matoma, kaip bendros 
iniciatyvos padeda populiarinti vietinius turizmo 
produktus. Tai svarbu, kadangi bendri rinkodaros 
veiksmai, tematiniai turizmo paketai padeda geriau 
viešinti ir populiarinti tam tikrus regionus, jų turimus 
turizmo išteklius, istoriją, kultūrą.
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5. Lietuvos-Lenkijos 
pasienio regiono 

turizmo programa 
„Aktyvus turizmas“
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Lietuvos-Lenkijos pasienio istorija – turtinga 
įvairių istorinių įvykių, amžių tėkmėje talpinusi ir 
vienos valstybės istoriją (ATR), ir tarpvalstybinių 
sienų kaitą. Panašus kraštovaizdis, kultūra kuria 
prielaidas ir bendros pasienio regiono turizmo 
programos kūrimui, akcentuojant aktyvų turizmą 
kaip tvarų keliavimo būdą susipažįstant su Jonavos 
rajono ir Seinų komunos istorija, kultūra ir gamta. 
Šią programą sudaro:

- Bendros Lietuvos-Lenkijos pasienio 
regiono turizmo programos „Aktyvus turizmas“ 
pamatinė pozicija (misija, vertybės, požiūris, kuriuo 
vadovaujamasi skatinant aktyvų turizmą pasienio 
regione

- Aktyvaus turizmo maršrutai Jonavos 
rajone ir Seinų komunoje, susieti bendra tematika, 
keliavimo būdu ir pan.

- Susisteminta informacija ir aprašymai apie 
aktyvaus turizmo veiklas pasienio regione

- Trumpa programa-gairės turizmo srities 
specialistams, nurodant kaip plėtoti, viešinti ar 
populiarinti aktyvų turizmą, veiksmų planas dėl 
tolesnio Lietuvos-Lenkijos pasienio savivaldybių 
bendradarbiavimo skatinant aktyvaus turizmo 
iniciatyvas.

- „Aktyvus turizmas“ iniciatyvos viešinimo 
gairės

Vizija

Lietuvos-Lenkijos pasienio regionas (Jonavos 
rajonas ir Seinų komuna) – aktyvaus laisvalaikio 

vaizdinguose kraštovaizdžiuose, darnaus turizmo 
ir tvariai vartojamų išteklių regionas.

Misija

Kurti įgalinančią aktyvaus turizmo ekosistemą 
Lietuvos-Lenkijos pasienio regione, 

bendradarbiaujant tarp viešo, privataus sektorių, 
vietos bendruomenių ir verslų, sudarant sąlygas 

regiono pažinimui per aktyvias veiklas ir tvarų 
vartojimą.

Vertybės
Kultūra. Kultūrinėje aktyvaus turizmo skatinimo 

programoje itin svarbus aspektas – kultūra. Programa 
akcentuojamas Lietuvos-Lenkijos pasienio istorinis 
paveldas, tradicijos, kultūriniai renginiai ir jų atskleidimas 
tiksliniams vartotojams – keliautojams, turistams.

Tvarumas. Aktyvaus turizmo idėjos paremtos 
tvariu keliavimu ir tvariu išteklių naudojimu, pasitelkiant 
alternatyvias ar mažiau taršias transporto priemones, 
kultūrinį ir socialinį istorijos, tradicijų pažinimą.

Sveikas judėjimas. Populiarinant aktyvų turizmą 
itin svarbu akcentuoti, kad fizinis aktyvumas, sveikas 
judėjimas – sudėtinė tvaraus kultūrinio pažinimo dalis.

Pažinimas. Kaip ir kitose turizmo rūšyse, akyvus 
turizmas koncentruojamas į pažinimą per aktyvų judesį 
(pavyzdžiui, maršrutai dviračiu, pasivaikščiojimo takais, 
kelionės autobusu ir kt.).
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5.1. Aktyvaus turizmo skatinimo esmė

Pozicionuojant Jonavos rajoną bei Seinų komuną kaip aktyvaus turizmo destinacijas Lietuvos-Lenkijos 
pasienio regione siekiama išnaudoti turimą aktyviam turizmui tinkamą infrastruktūrą, dar labiau populiarinti 
esamus kelionių maršrutus, siūlyti įvairesnes pramogas regiono lankytojams, skatinti kultūrinį pažinimą ir 
akiračio plėtimą per sveikatingumą, fizinį aktyvumą, individualias ar grupines sportines veiklas.

Programa prisidedama ir prie Europos darnaus vystymosi tikslų:

11. Darnūs miestai ir bendruomenės. 
Šiuo tikslu siekiama, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs. Kitaip 
tariant, siekiama kurti modernius ir tvarius miestus, kuriuose būtų gera gyventi žmonėms. Tai 
– ir darni transporto, judumo sistema, skatinanti ne tik pasiekti kelionės tikslą, bet ir įsitraukti 
į miesto gyvenimą, miesto ritmą, žaliosios energijos naudojimas, atliekų mažinimas, aplinkai 
draugiško keliavimo būdo pasirinkimas.

12. Atsakingas vartojimas ir gamyba.
Tikslu siekiama užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius – užtikrinti atsakingą 
vartojimą, tvarų gyvenimo būdą, peremtą žiedinės ekonomikos sprendimais, naudoti mažiau 
resursų ir palikti mažiau atliekų, taip mažinant ir žmonių ekologinį pėdsaką.

15. Gyvybė žemėje. 
Šis tikslas paremtas idėja, jog būtina saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų 
naudojimą, sustabdyti biologinės įvairovės praradimą. Skatinama saugoti gamtos išteklius, 
atsakingai juos vartoti, daugiau dėmesio skirti tokiam laisvalaikiui, kuris neteršią ar kitaip 
neigiamai nepaveikia gamtos išteklių.

17. Partnerystė siekiant tikslų. 
Šio tikslo esmė – užtikrinti įvairių sektorių ir valstybių bendradarbiavimą siekiant visų 
Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Partnerystės padeda pasiekti daugiau, nes drauge 
mes stipresni ir galime kurti tvarius pokyčius. Būtent Jonavos rajono ir Seinų komunos 
partneryste projekte „Aktyvus turizmas – darniam gamtos paveldo naudojimui Lietuvos-
Lenkijos pasienyje“ siekiama skatinti aktyvų turizmą, atsakingą išteklių naudojimą, buvimą 
gamtoje gamtai draugišku būdu.
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5.1. Maršrutai

Nuotraukos: culture.pl, lrytas.lt, A. Ridikaite

KULTŪRŲ ATRADIMAI MIŠKŲ TAKAIS AKTYVŪS DŽIAUGSMAI
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Kultūrų atradimai: Jonava

Jonava

Tipas: miesto maršrutas

Keliavimo būdas: pėsčiomis, dviračiu

Trukmė: 3 val. (aplankant lankytinus 
objektus)

Atstumas – apie 4 km.

Manoma, kad Jonavos vietoje ošė gūdi giria, mat 
ir dabar rytinė miesto dalis atsimuša į tankius miškus. 
Bene anksčiausiai apgyvendinta miesto dalis buvo 
Skarulių kaimo teritorijoje. Čia kasinėjant rasta įvairių 10-
12 tūkst. pr. m. e. darbo įrankių. Didžiausia archeologinė 
gyvenvietė aptikta ties dabartiniu miesto senamiesčiu, 
seniausia – dabartinio Jonavos Kultūros centro vietoje.

• Kelionė pradedama būtent anksčiausiai 
apgyvendintoje miesto dalyje – Skaruliuose. Čia galima 
aplankyti vieną vertingiausių objektų rajone – Skarulių 
Šv. Onos bažnyčią. Bažnyčia pastatyta 1622 m. Skarulių 
dvaro savininko Andriejaus Skorulskio užsakymu. Ši 
bažnyčia – renesansinė, turi ir gotikos bruožų. Varpinėje 
yra 2 vertingi Johano Delamarso lieti varpai. 2010 m. Šv. 
Onos atlaidais garsėjančios Skarulių Šv. Onos bažnyčios 
statinių kompleksas Jonavos rajone LR kultūros ministro 
įsakymu paskelbtas saugomu valstybės.

• Kelionė tęsiama prie Jonavos geležinkelio tilto. 
Liepojos–Romnų geležinkelio atkarpoje per Neries upę 
Jonavoje 1871 m. buvo pastatytas ir išbandytas pirmasis 
medinis tiltas. Tuo pačiu metu šalia jo pradėtas statyti 

metalinis, 140 m ilgio, 4 angų santvarinis tiltas, užbaigtas 
1873 m. Nors pasaulinių karų metu tiltas buvo sugriautas, 
pokario metais atstatyta kairioji tilto pusė (pastaruoju 
metu nebuvo naudojama), 1983 m. – dešinioji. Tiltui 
statyti panaudotas iš Vokietijos atgabentas trofėjinis 
plieninis Rot-Vagnerio santvarų sistemos tiltas. 1983 m. 
šalia jo, ant tų pačių atramų, buvo pastatytas kitokios 
santvarinės sistemos tiltas, kuris yra naudojamas iki šiol 
(tiltas šiuo metu yra rekonstruojamas).

• Taurostos parke įrengtas pėsčiųjų-dviračių 
takas, kuriuo lengvai galima pasiekti ir pereiti Jonavos 
tiltą – taip galima patekti į Jonavos mieste esančius 
lankytinus objektus. Vienas jų - Jonavos Šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčia. Bažnyčios statyba buvo baigta 1793 m., 
ją konsekravo šv. Jokūbo vardu pats vyskupas Juozapas 
Kosakovskis. Pastatas iškilo visai prie pat Neries upės. 
Trinavė klasicizmo stiliaus bažnyčia tapo miestelio 
puošmena. Iškilo ji senosios bažnyčios vietoje, nors tuo 
metu dar gana plynoje, neužstatytoje teritorijoje.

• Mieste būtina aplankyti ir Jonavos krašto 
muziejų-turizmo informacijos centrą. Klasicistinio stiliaus 
Jonavos pašto stotis statyta 1833-1835 m., tiesiant pašto 
kelią tarp svarbių Rusijos imperijos miestų – tuometinės 
sostinės Sankt Peterburgo ir Varšuvos. Pagal pastatų 
skaičių, dydį ir teikiamas paslaugas Jonavos arklių 
pašto stotis priklausė trečiajai klasei. Stotyje buvo 
aptarnaujamos pašto ir krovinių siuntos bei arklių 
transportu važiuojantys keleiviai. Čia buvo įrengti poilsio 
kambariai caro šeimos nariams ir valdininkams. 1989 m. 
muziejus lankytojams atvėrė duris senajame, buvusio 
mokytojo Balio Garmaus name (Birutės gatvėje Nr. 2). 
1992 m. paskirtas senosios arklių pašto stoties centrinis 
korpusas, 1993 m. muziejus įsikūrė visame pašto stoties 
komplekse. Įkurti dailės, etnografijos, istorijos skyriai. Čia 
galima daugiau sužinoti apie Jonavos miesto įsikūrimo 
istoriją, lankytinus objektus, net išsiųsti atviruką paštu. 
Pakeliui į muziejų galima pamatyti ir šviesos bokšto 
skulptūrą.

Šaltinis: Jonavos turizmo informacijos centras.
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Kultūrų atradimai: Seinai

Seinai

Tipas: miesto maršrutas

Keliavimo būdas: pėsčiomis, dviračiu

Trukmė: 2 val. (aplankant lankytinus 
objektus)

Atstumas – apie 1 km.

Į šiaurės rytus nutolusi Lenkijos sritis yra unikali. 
Šiose vietose nuo seno gyveno baltų gentys, prieš 
daugiau nei šimtą metų Seinai buvo stiprus lietuvybės 
centras, išugdęs daug garsių asmenybių, ir šiandien 
Seinuose ir jo apylinkėse yra nemažai lietuvių tautinės 
mažumos atstovų. Tai vienintelė sritis už Lietuvos ribų, 
kur lietuviai sudaro daugumą gyventojų (apie 80 %). 

Seinai – senas vyskupijos centras, pastatytas prie 
Mergelės Marijos bažnyčios. Lietuvių tautinio atgimimo 
metais Seinai buvo svarbus lituanistikos centras, 
kuriame nuo 1906 m. ėjo lietuviškas „Šaltinio“ laikraštis. 
1897 m. Seinų vyskupu tapo lietuvių rašytojas Antanas 
Baranauskas (Seinuose pastatyta ir jo skulptūra). 
Seminarijoje mokėsi Lietuvos himno autorius Vincas 
Kudirka ir Vincas Mykolaitis-Putinas. 1829 m. iš 25 
mokinių 21 buvo etninis lietuvis. Siekiant atrasti Seinų 
kultūrą, kviečiama pėsčiomis apeiti miestą ir aplankyti 
amžių istoriją pasakojančius objektus.

• Kelionės pradžia – Baltoji sinagoga (Biała 
Synagoga). 1885 m. pastatyta sinagoga Antrojo 
pasaulinio karo metu buvo nuniokota nacių. Pasibaigus 
karui, pastatas iš dalies buvo perstatytas į gaisrinę, vėliau 

buvo naudojamas kaip trąšų sandėlis ir komunalinio 
ūkio reikmenų sandėlis. Šiuo laikotarpiu pastatas buvo 
nuniokotas labiausiai. Pastato renovacija pradėta 
1978 m. ir truko iki 1987 m. 1988 m. pastatas buvo 
restauruotas ir tapo savivaldybės kultūros centru. Šalia 
– buvusi ješiva.

• Seinų krašto muziejus. Čia galima aplankyti 
nuolatines ir laikinas parodas, sužinoti daugiau apie 
Seinų ir apylinkių istoriją, lankytinus objektus. Tai – buvę 
Seinų vyskupų rūmai.

• Čenstakavos Dievo motinos bažnyčia – 
neogotikinio stiliaus bažnyčia, pastatyta 1844 m., iš 
pradžių buvo naudojama evangelikų. 1955 metais 
bažnyčią perėmė katalikai ir pavertė karine garnizono 
bažnyčia. Po to, kai Seinuose buvo išmontuotas 
garnizonas, bažnyčia daugiausia naudojama 
rekolekcijoms.

- Švč. Mergelės Marijos bazilika. Baroko stiliaus 
mūrinė bažnyčia, pastatyta 1610-1619 m. Parapiją 
1744 m. įsteigė vyskupas Benedyktas Wojno. 1973 m. 
bažnyčia gavo Mažosios bazilikos titulą. Bazilikoje yra 
koplyčia su Dievo Motinos statula. 2002 m. birželio 1 
d. parapija iškilmingai paminėjo Dievo Motinos statulos 
buvimo Seinuose 400 metų sukaktį. Karūnaciją atliko 
kardinolas Stefanas Wyszyńskis ir Krokuvos kardinolas 
Karolis Wojtyła – būsimasis šventasis tėvas Jonas Paulius 
II. Šalia bazilikos yra XVII a. podominikonų vienuolyno 
kompleksas. Šalia – Šv. Agatos koplyčia, Vyskupo Antano 
Baranausko paminklas

• Seinų podominikonų vienuolyno kompleksas. 
Po 100 metų, kai buvo pastatyta Švč. Mergelės 
Marijos bazilika, pastatytas ir renesansinis dominikonų 
vienuolynas, kuriame dabar eksponuojama paroda. 
Vienuolyne yra Seinų vyskupijos muziejus, etnografijos 
muziejus.

Šis maršrutas – puiki pradžia susipažįstant su 
Seinų miestu, jo istorija, svarbiausiais religinio paveldo 
objektais.

Šaltinis: https://euagenda.eu/news/729529
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Miškų takais

Jonavos rajono/Seinų komunos apylinkėse gausu 
miškų, gamtos ir ramybės – tai siūloma patirti ir per aktyvų 
turizmą, aktyvias veiklas – atrasti, patirti ir mėgautis 
išskirtiniais vaizdais, harmoningais kraštovaizdžiais ar 
miško simfonijomis. Svarbu tai, kad šie maršrutai su tam 
tikru pasiruošimu ir pasirengimu, gali būti išbandomi 
įvairių sezonų metu.

 Jonava

 Tipas: gamtos maršrutas

 Keliavimo būdas: dviračiu

 Trukmė: nuo 2 iki 4 val.

Jonavos rajono gamtos maršrutas kviečia 
dviračiu leistis į beveik 15 km kelionę palei Neries upę. 
Kelionę pradėti siūloma Jonavos mieste, pravažiuojant 
Kurmagalą, Kulvos geomorfologinį draustinį, Batėgalą, 
Mykoliškes, Mažųjų Žinėnų piliakalnį bei pasiekiant 
Draąseikių (Andruškonių) atodangą. Atodanga - valstybės 
saugomas gamtinio kraštovaizdžio objektas, atodangos 
šlaitas labai status, matyti paskutinių apledėjimų 
morenų sluoksniai. Atodangos ilgis – 100 m, aukštis – 33 
m. Nors maršrutas gali atrodyti kaip iššūkis, aktyviai leisti 
laiką mėgstantiems keliautojams, ypač mėgstantiems 
keliones dviračiu vaizdingomis vietovėmis, šis maršrutas 
– puikus būdas išmėginti jėgas, o pavažiavus dar kelis 
kilometrus į priekį pasiekti ir Drąseikių paplūdimį.

 
 Seinai

 Tipas: gamtos maršrutas

 Keliavimo būdas: dviračiu

 Trukmė: apie 2 val.

Seinų gamtos maršrutas – apie 6 km ilgio trasa, 
vedanti per mišką nuo Seinų iki Galadušo ežero. 
Maršrutas itin tinkamas dviračių kelionių mėgėjams, 
kadangi per mišką veda kelias su asfalto danga. Pakeliui 
galima gėrėtis miško žaluma ir kvapu – tai puikus būdas 
atpalaiduoti mintis. Miške įsikūrusi iš šaudykla, kurioje 
stabtelti gali adrenalino mėgėjai, tai pat čia galima 
rasti ir vos prieš metus įkurtus miško apartamentus 
šalia ežero, kurioje siūlomos įvairios pramogos. Įsikurti 
poilsiui galima ir prie Galadušo ežero – čia taip pat 
tikras ramybės prieglobstis aktyviems keliautojams. 
Toli nuo šiandieninio pasaulio tempo, gamtos ramybė 
ir tyla, persipynusi su miško garsais, leis atrasti vidinę 
harmoniją.

Aktyvūs džiaugsmai

 Jonava

 Tipas: Laisvalaikio maršrutas

 Keliavimo būdas: dviračiu

Joninių slėnyje laisvalaikį leisti galima ištisus 
metus – čia įrengta ir slidinėjimo trasa, ir naujas kalnų 
dviračių parkas. Sportinius užsiėmimus mėgstantiems 
keliautojams būtina čia apsilankyti ir išbandyti trijų 
lygių kalnų dviračių trasą. Joninių slėnyje įrengtą kalnų 
dviračių kompleksą sudarys trys trasos: 

• šeimos trasa (ilgis apie  550 m.), skirta 
pradedantiesiems;

• laisvo nusileidimo trasa (ilgis apie  490 m.), skirta 
leistis didesniu greičiu;

• pažengusiųjų trasa su natūralios dangos 
atkarpomis, medinėmis figūromis, pylimais ir tramplinais 
(ilgis apie 250 m.).

Išbandžius šias trasas galima ir toliau dviračiu 
keliauti Jonavoje – čia įrengta apie 25 km dviračių takų.

 Seinai

 Tipas: Laisvalaikio maršrutas

 Keliavimo būdas: riedučiais, specialiu dviračiu

Norintiems aktyviai praleisti laiką su šeima, 
Seinuose siūloma pramoga – neseniai įrengtas riedučių 
parkas. Čia įrengtos ir riedutininkų trasos, ir pėsčiųjų 
takai, tad aktyvų laisvalaikį mėgstantys keliautojai čia 
tikrai atras pramogų.
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Gairės turizmo 
specialistams
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5.2. Programa 

Siekiant populiarinti ir viešinti aktyvų turizmą, 
svarbūs ir proaktyvūs turizmo srities specialistų 
veiksmai. Vietovės, maršrutai, lankytini objektai – visi 
jie daugiau ar mažiau lankomi turistų, kurie sužino apie 
tai tam tikru kanalu. Siekiant pritraukti daugiau turistų, 
miestų svečių, turėtų būti organizuojami ir masiniai 
renginiai, organizuojamos įvairios iniciatyvos – tai ne 
tik skatina didesnį turistų įsitraukimą, bet gali atkreipti 
ir vietos, regioninės, nacionalinės žiniasklaidos dėmesį. 
Dėl šios priežasties parengtos trumpos gairės turizmo 
specialistams apie galimas veiklas skatinant aktyvų 
turizmą. Visos šios veiklos gali būti ir tarptautinės, 
užtikrinant Lietuvos-Lenkijos pasienio gyventojams 
lengvatas kelionėms traukiniu, autobusu į renginius, 
stovyklas. Tai – puikus būdas tiek populiarinti atskiras 
teritorijas, tiek aktyvų turizmą pasienio regione bendrai.

Teminiai aktyvaus turizmo renginiai

Renginiai – vienas geriausių būdų pritraukti 
lankytojus į tam tikras vietas. Jeigu organizuojamas 
masinis renginys, jo lankytojams gali būti siūlomos 
įvairios pramogos, taip pritraukiant ir įvairesnę auditoriją 
amžiaus, lyties, pomėgių prasme. Tokie tematiniai 
renginiai gali būti labai įvairūs:

• Dviračių, riedučių, paspirtukų (ar įvairių 
alternatyvių transporto priemonių) žygiai su sustojimo 
stotelėmis, gidų pasakojimais. Tokie žygiai gali būti 
apmokami dalyvio mokesčiu, o už tai dalyviai gautų 
vandens, užkandžių sustojimo stotelėse, suvenyrų, gido 
paslaugas, prizus už įveiktus kilometrus ir pan. Per metus 
Lietuvos-Lenkijos pasienyje turėtų būti suorganizuoti 
bent 2 tokie renginiai (gali būti skirtingu sezonu), ilgainiui 
tampantys tradicija ir pritraukiantys tiek tuos pačius, tiek 
naujus dalyvius.

• Aktyvios stovyklos vasaros metu itin populiarios 
tarp skirtingo amžiaus vaikų. Pasitelkiant vietinius 
verslininkus, aktyvias pramogas organizuojančius 

paslaugų teikėjus, bent 1 kartą per vasarą galėtų būti 
organizuojama bendra Lietuvos-Lenkijos vaikų stovykla 
(arba dienos stovykla), skirta sportui, fiziniam aktyvumui 
bei krašto pažinimui (istorinės ekskursijos, kultūrinės 
edukacijos). Stovyklos gali būti orientuotos ir į keliones 
vien tik dviračiu (tinka ir suaugusiems, pavyzdžiui, 
savaitgalio stovyklos) – visą dieną dviračiu lankomi 
tam tikri lankytini objektai regione, nakčiai apsistojama 
kempinge ar nakvynės vietoje, o kitą dieną kelionė 
tęsiama ir pan.

• Alternatyvių transporto priemonių varžybos. 
Dviračių, riedučių ar paspirtuku organizuojamos varžybos 
gali taip pat tapti tradicine sporto švente Lietuvos-
Lenkijos pasienyje. Tai kol kas neišnaudota renginių niša 
tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, o dalyvavimui renginyje 
reikėtų tik turėti su kuo riedėti. Tokios varžybos gali 
būti organizuojamos ir triatlono sporto šakos pagrindu, 
kurią sudaro bėgimas, plaukimas ir važiavimas dviračiu 
– tam tikras distancijas gali įveikti įvairaus amžiaus ir 
fizinio pasirengimo asmenys, o mažiausiems dalyviams 
vandenyje galėtų užtekti nubėgus prie vandens telkinio 
susišlapinti veidą.

• Aktyvios kultūros dienos – renginys, skirtas 
Lietuvos-Lenkijos pasienio kultūros pažinimui per 
aktyvias veiklas. Sudarytas lankytinų objektų žemėlapis, 
įveikiamas pėsčiomis, dviračiu ar kita alternatyvia 
transporto priemone (taip pat atsisakant automobilio 
ir keliaujant traukiniu, autobusu), galbūt net senoviniu 
vežimu – įdomus, edukacinis ir aktyvus renginys įvairioms 
tikslinėms auditorijoms. Aktyvios kultūros dienose 
lankytojai taip pat gali būti skatinami įsitraukti į veiklas, 
pavyzdžiui, inscenizuojant viduramžių laikų gyvenimą ir 
veiklas ar pan. Paslaugų paketas gali apimti ir transporto 
priemonės nuomos galimybes iš tam tikrų tiekėjų, visus 
kitus organizacinius klausimus.

Kūrybinės dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės – puikus būdas per edukaciją 
skatinti žmonių įsitraukimą į įvairias veiklas. Aktyvaus 
turizmo kontekste bei kalbant apie Jonavos rajone bei 

Seinų komunoje populiarinamą sveikatinamojo turizmo 
filosofiją, per metus galėtų būti organizuojamos 1-2 
specialios kūrybinės dirbtuvės tiek vaikams (ar mokinių 
grupėms), tiek suaugusiems. 

• Eko-eksperimentų kūrybinės dirbtuvės, skirtos 
iš ekologiškų medžiagų ar antriniam panaudojimui 
tinkamų medžiagų pasigaminti saugias liemenes su 
atšvaitais, kurti savo atšvaitus, dekoruoti dviračius, 
riedučius ar kitas transporto priemones (inspiracijos 
ieškant festivalio Burning Man pavyzdžiuose, kai 
skirtingomis priemonėmis dekoruojami dviračiai) ir kt.

• Elektrinių dviračių gamybos dirbtuvės. Vis 
populiarėjant elektrinėms transporto priemonėms, 
žmonės neretai atsisako automobilio, tačiau jis 
reikalingas įveikiant didelius atstumus. Yra tam tikrų 
technologijų, kurių dėka į paprastą dviratį galima 
integruoti elektros bateriją, taip palengvinant keliavimo 
būdą. Tokios dirbtuvės galėtų būti organizuojamos 
bendradarbiaujant su verslu, tokias paslaugas 
teikiančiais tiekėjais.

• Transporto priemonių remonto dirbtuvės, 
kurių metu būtų galima susipažinti su dviračio veikimo 
principais, jo priežiūra, greitu tvarkymu kelionėje 
atsiradus tam tikriems gedimams, remontu ir kt.

Informaciniai renginiai

Galima išskirti du informacinių renginių tipus 
pagal konkrečia auditoriją – vieni jų informaciniai, 
skirti informuoti visuomenę apie sveiką gyvenseną, 
fizinį aktyvumą, aktyvų turizmą ir šios turizmo rūšies 
naudas gyventojams, kiti – skirti specialistams dalintis 
gerąja patirtimi, generuoti idėjas dėl turizmo paslaugų, 
diskutuoti su verslo atstovais ir kt. Keletas tokių renginių 
pavyzdžių:

• Aktyvaus turizmo dienos Jonavoje ir Seinuose 
(gali vykti kasmet keičiant lokaciją kiekvienais metais). 
Šio informacinio renginio tikslas – populiarinti aktyvų 
turizmą, aktyvias veiklas kiekvienoje teritorijoje, 
pasidalinti patirtimi plėtojant aktyvų turizmą, diskutuoti 
apie kylančius iššūkius ir problemas, galimus jų 
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sprendimo būdus. Tokio tipo renginiai gali būti orientuoti 
tiek į specialistus, tiek į bendruomenę ir kartu į abi 
grupes, suformuojant dienos programą su aktyviomis ir 
informacinėmis veiklomis.

• Aktyvaus turizmo konferencija, skirta turizmo 
srities specialistams, politikams, gali būti kviečiami ir 
verslo atstovai (tiek vietiniai, tiek kviestiniai svečiai iš 
kitų miestų). Konferencijos tikslas – įgyti daugiau žinių 
apie turizmo tendencijas, aktyvaus turizmo skatinimo 
iniciatyvas, naujas pramogas, kviečiantis verslininkus iš 
kitų miestų užmezgamos partnerystės ir diskutuojama 
dėl idėjų, kurios ateityje gali virsti įgyvendintais projektais.

• Sveikos gyvensenos dienos bendruomenei 
– puikus būdas tiek šviesti visuomenę apie sveikos 
gyvensenos, atsakingo vartojimo svarbą, tiek didinti 
jų informuotumą apie aktyvų turizmą ir kultūrinius, 
istorinius lankytinus objektus vietovėse. Tokių renginių 
metu galima integracija tiek su tematiniais renginiais, 
minėtais viršuje, tiek su įvairiomis kūrybinėmis 
dirbtuvėmis, edukacijomis.

Svarbu tai, kad kiekviena iš aktyvų turizmą 
skatinančių veiklų gali turėti atgarsį žiniasklaidoje, 
socialiniuose tinkluose iš renginių, veiklų dalyvių. Tai itin 
svarbu, kadangi tokiai reklamai nereikalingi papildomi 
kaštai (išskyrus, žinoma, užsakomuosius straipsnius 
ar žinutes), ji itin paveiki ir leidžia pasiekti tikslinę 
auditoriją. Daugiau informacijos apie galimas pasitelkti 
komunikacijos priemones – kitame skyriuje.

5.3. „Aktyvus turizmas“ 
iniciatyvos viešinimo gairės

1. Komunikacijos monitoringas. Siekiant sužinoti, 
kaip vartotojai domisi aktyvaus turizmo iniciatyva, 
komunikuojamomis žinutėmis, prieš kuriant bet kokią, 
kad ir mažos apimties, komunikacijos strategiją būtina 
įvertinti vartotojų poreikius – įrašus, kurie labiausiai 
kelia susidomėjimą, informacijos pateikimo pobūdį ir 
turinį, kuris yra skaitomas. Tam gali būti naudojami 

įvairūs įrankiai – Google Analytics, Facebook, Instagram 
įrašų pasiekiamumo ir įsitraukimo statistika, vidiniai 
internetinių svetainių skaitikliai. Pagal tai (kada įrašai 
labiausiai skaitomi ir pasiekia daugiausiai vartotojų, koks 
turinys jiems įdomus), galima planuoti ir komunikacijos 
veiksmus.

2. Prekės ženklo naudojimas. Populiarinant aktyvų 
turizmą, ši iniciatyva turi būti ir vizualiai atpažįstama. Dėl 
šios priežasties, kalbant apie aktyvų turizmą Jonavos 
rajone ir Seinų komunoje, siūloma reguliariai naudoti 
prekės ženklą „Aktyvus turizmas“ visose viešinimo 
priemonėse siekiant, kad ženklas taptų atpažįstamas 
tiksliniams vartotojams.

3. Grotažymės „#aktyvusturizmas” naudojimas 
socialiniuose tinkluose. Nuolatine komunikacija siekiama, 
kad aktyvus turizmas ilgainiui taptų siejamas su Jonavos 
rajonu, Seinų komuna. Dėl šios priežasties socialiniuose 
tinkluose (pavyzdžiui, Facebook, Instagram, TikTok, 
LinkedIn ir kt.) kiekvienas įrašas turėtų būti žymimas 
grotažyme „#aktyvusturizmas”. Tai susies visus įrašus 
bendrai, o jei paieškos sistemoje vartotojas ieškos su 
aktyviu turizmu susijusios informacijos, ras visus įrašus 
su šia grotažyme.

4. Vizualų kūrimas. Kiekvienas įrašas socialinėje 
medijoje apie aktyvų turizmą turėtų būti naudojamas 
kartu su vizualu, ne vien paviene informacija. Vizualams 
gali būti naudojami vaizdo klipai, nuotraukos arba 
sukurti baneriai. Tam gali būti naudojamos tiek 
mokamos (pavyzdžiui, Adobe Photoshp, Illustrator, 
CorelDraw programos), tiek nemokami įrankiai internete 
(pavyzdžiui, Canva), leidžiantis sukurti įvairesnį vizualinį 
turinį.

5. Vaizdo klipų (promo video) kūrimas. Vizualinis 
pasakojimas yra ypač paveikus, todėl, siekiant 
populiarinti aktyvų turizmą Lietuvos-Lenkijos pasienyje, 
turėtų būti pasinaudojama ir šia priemone. Vaizdo 
klipe (ar klipuose) turėtų būti akcentuojama keliautojo 
patirtis, o ne lankomas objektas. Rodomos jo emocijos 

keliaujant, atrandant naujas vietas, sunkumai, kuriuos 
tenka įveikti tam tikruose maršrutuose, žmonės, kurie 
svetingai pasitinka keliautoją. Klipo trukmė neturėtų 
būti ilgesnė nei 1-2 min., kad juo būtų galima dalintis 
skirtinguose socialiniuose tinkluose, o vartotojas 
koncentruotai gautų reikalingą informaciją – norėdamas 
sužinoti daugiau, vaizdo klipo aprašyme turėtų rasti 
nuorodas į papildomus šaltinius.

6. Televizijos (tradicinės ir internete) įrašai. 
Televizijoje kuriamos specializuotos laidos, pavyzdžiui, 
kelionėms, naujiems atradimams, naujienoms 
pranešti. Televizijos kanalus žiūri įvairi auditorija, 
todėl reikėtų pasinaudoti ir šiuo informacijos teikimo 
kanalu, pavyzdžiui, pakviečiant televizijos laidą parengti 
reportažą apie naujai įkurtą kalnų dviračių trasą Jonavoje 
ar riedučių parką Seinuose, papasakojant, ką dar galima 
pamatyti atvykus į šias vietas. Šiuolaikinė televizija neretai 
įrašus publikuoja ir internete, tad jais galima pasidalinti 
ir savo valdomuose informaciniuose kanaluose.

7. Leidiniai, lankstinukai. Tai kone tradicine tapusi 
komunikacijos priemonė. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
sukurti leidiniai būtinai turi būti patalpinti ir internete, 
o, pavyzdžiui, turizmo parodoje vaikštantis lankytojas 
turi turėti galimybe ne tik pasiimti lankstinuką, bet 
ir nuskanuoti QR kodą ir išsisaugoti nuorodą savo 
telefone. Skaitmeninių įrankių naudojimas itin svarbus 
kalbant apie atsakingą išteklių vartojimą.

8. Aktyvaus turizmo nuotraukų banko sukūrimas. 
Komunikuojant tam tikras istorijas, patirtis, lankytinus 
objektus labai svarbu naudoti skirtingus vizualus. 
Aktyvaus turizmo objektams, maršrutams ir patirtims 
atskleisti turėtų būti naudojamos skirtingos, geros 
kokybės, aukštos raiškos nuotraukos: objektų nuotraukos 
iš oro (dronu), kraštovaizdžio panorama, nuotraukos 
su aktyviai laiką leidžiančiais žmonėmis (nepozuotos 
nuotraukos). Svarbu tai, kad vartotojų dėmesį dažniau 
paveikia nuotraukos su žmonėmis, t.y. parodančios 
unikalią patirtį vartotojui (pav. žemiau – paprasta ežero 
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nuotrauka su kėdėmis ir nuotrauka, kurioje pavaizduoti 
aktyviai laiką leidžiantys žmonės).

9. Nuomonės formuotojų (influencerių) 
marketingas. Šiandien nuomonės formuotojai – 
neatsiejama socialinių tinklų dalis. Skirtingus turinio 
kūrėjus medijose seka skirtingos auditorijos, todėl 

norint populiarinti aktyvų turizmą galima pasitelkti ir šį 
reklamos būdą. Norint pasiekti didesnę šeimų su vaikais 
auditoriją – pasirenkami tie nuomonės formuotojai, 
kurie kelia daugiau turinio, susijusio su šeima, vaikų 
auginimu ir kt., aktyvias veiklas mėgstančius keliautojus 
– pasirenkami tie nuomonės formuotojai, kurie kuria su 
kelionėmis, patirtimis susijusį turinį ir pan.

10. Žaidimifikacija. Tai itin populiarus įtraukimo, 
o tuo pačiu – ir komunikacijos apie vietoves, įrankis, 
kuriuo vartotojai skatinami pasinerti į žaidimą 
– pavyzdžiui, sekdami tam tikromis taisyklėmis 
(nusifotografuoti keliose skirtingose vietose ir pasidalinti 
nuotraukomis socialiniuose tinkluose, atsakydami į 
įrašo klausimą „kokias aktyvias veiklas mėgstate jūs?“, 
atrasti internetiniame tinklalapyje paslėptą frazę, 
nuotrauką ar kt.) su siūlomu prizu, vartotojai aktyviau 
įsitraukia į socialinių tinklų komunikaciją, dalindamiesi 
nuotraukomis savo socialiniuose tinkluose – savo 
auditorijai komunikuoja apie vietoves. Taip užtikrinamas 
didesnis vietovės žinomumas, sklaida apie galimas 
veiklas tose vietovėse ir pan.

11. Gerųjų keliautojų patirčių atskleidimas. Dažnai 
sakoma, kad geriausiai informacija sklinda „iš lūpų į 
lūpas“. Siūlydami keliautojams tokias patirtis, apie kurias 
jie vėliau galėtų papasakoti šeimai, draugams ar net 
pasidalinti savo įspūdžiais socialiniuose tinkluose, galime 
laimėti daugiau. Taip pat šias patirtis galima kaupti, 
pavyzdžiui, rašytiniu, atsiliepimų formatu, filmuojant 
trumpus vaizdo įrašus ir juos vėliau publikuojant kartu 
su kita informacija.

12. Integruota komunikacija. Komunikacijos 
derinimas arba integruota komunikacija apibrėžiama 
kaip filosofija, vienijanti politiką ir strategiją, vyriausybės 
ir pelno komunikaciją, privatų ir viešąjį tinklą, iškyla į 
pagrindines pozicijas būtent komunikacijos vadybos 
efektyvumo aspektu, nes būtent komunikacijos 
disciplinų panašumų harmonizavimas, bendro ir 
koordinuoto poveikio siekimas bei esamus poreikius 
labiausiai atitinkančių informacijos ir komunikacijos 

Panašios lokacijos vaizdų skirtingo pateikimo 
pavyzdžiai.

Šaltinis: Discover the cities

Šaltinis: Sunset magazine

technologijų pasitelkimas yra esminiai tikslai ir taip 
pat atsvara šiandienos didėjančio fragmentiškumo 
sąlygomis. Pagrindiniai integruotos komunikacijos 
sistemos ypatumai yra šie: įvairių siuntėjų pranešimai 
koordinuojami ir derinami; ją sudaro politika, veikimo 
būdai, taisyklės bei pranešimų platinimo kanalai; ji 
užtikrina, kad pranešimai būtų koordinuojami pagal 
faktus, stilių ir platinimo savalaikiškumą; publika 
apibūdinama ne kaip pranešimų gavėja, o greičiau kaip 
bendradarbiautoja. Siekiant sėkmingos komunikacijos 
apie aktyvų turizmą, veiksmai turėtų būti suderinti, 
nuoseklūs, informatyvūs, būtų naudojami kuo įvairesni 
komunikacijos įrankiai, medijos, kanalai.

Apibendrinimas

Turizmo valdymas – sudėtingas procesas 
dėl daugybės suinteresuotų šalių ir sektorių 
(apgyvendinimo, maisto tiekimo, poilsio ir pramogų 
paslaugos ir kt.) gausos, konkurencinės aplinkos. Galima 
sakyti, kad bemaž visos teritorijos pasaulyje konkuruoja 
dėl turistų pritraukimo, siūlo jiems įvairias paslaugas, 
kelionių patirtis ir kt. Aktyvus turizmas – šiandien vis 
labiau populiarėjanti turizmo niša, leidžianti keliautojui 
pasiūlyti ne tik pažinimą, kultūros atradimus, bet ir 
fizinio aktyvumo patirtis, savo jėgų išbandymą bei 
tvarų keliavimo būdą, kuris vis labiau akcentuojamas 
visų sektorių, tarp jų ir turizmo, plėtroje. Siekiant, kad 
aktyvus turizmas Jonavos rajone ir Seinų komunoje būtų 
plėtojamas sėkmingai, svarbu:

• Formuoti teritorijos, kaip aktyvaus turizmo 
destinacijos įvaizdį per rinkodaros priemones;

• Aktyviai ir nuolat, atsižvelgiant į sezonų kaitą, 
komunikuoti apie galimybes turistams aktyviai leisti 
laisvalaikį;

• Nuolat kurti ir atnaujinti maršrutus, taip kuriant 
pasiūlos įvairovę potencialiems keliautojams, papildant 
maršrutus ir informacija dėl galimo apsistojimo, 
maitinimo vietų ir kt.




