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Turizmo sektoriaus būklės vertinimas darnaus vystymosi požiūriu 

Vida Stravinskienė 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos turizmo sektoriaus ypatybes, dabartinę situaciją ir ateities perspektyvas darnaus vystymosi požiūriu. 

Santykinai aplinkai palankus Lietuvos turizmo sektorius vystosi sparčiau nei dauguma kitų ūkio šakų. Turizmo infrastruktūra plėtojama sėkmingai; tai 

buvo ypač akivaizdu iki pasaulinės ekonominės krizės pradžios. 2000–2011 m. Lietuvos turizmo apimtys ir pajėgumai nuosekliai augo: didėjo užsienio 
turistų vizitų, užsienyje apsilankiusių Lietuvos gyventojų, turistų apgyvendinimo įstaigų, jose suteiktų nakvynių ir turizmo sektoriuje dirbančių 

specialistų skaičius. Daugiausiai užsienio turistų sulaukta iš Rusijos – 14,8 %, Lenkijos – 13,9 %, Vokietijos – 12,8 % ir Baltarusijos – 9,2 %. 2005–2011 

m. kaimo turizmo sodybų skaičius išaugo beveik dvigubai; 2011 m., palyginti su 2010 m., kaimo turizmo sodybose ilsėjosi 8,4 %  daugiau Lietuvos 
gyventojų ir 55,8 % daugiau užsieniečių. Kaimo turizmo sodybose vyravo poilsiautojai iš Lietuvos (92 %). Gausus rekreacinių, gamtinių gydomųjų, 

kultūros ir istorijos išteklių potencialas, unikalus kaimo kraštovaizdis, palyginti nedidelės turizmo paslaugų kainos, pakankamai tankus kelių tinklas, 

suformuota šalies turizmo teisinė bazė, stiprėjanti rinkos ekonomika atveria plačias galimybes darnaus vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrai Lietuvoje. 

Turizmo sektorius, darnaus vystymosi rodikliai, darnus turizmas  

 
Įvadas 

XXI a. turizmo industrija tapo bene sparčiausiai 

augančiu ekonomikos sektoriumi (Tourism Highlights, 

2008). Tarptautiniam turizmui ypač palankūs buvo 2010 

m., kuomet turistų skaičius per metus išaugo 7 % ir pasiekė 

940 mln. (UNWTOR Annual report 2010, 2011). Šis 

sektorius apima apie 8 % visų pasaulinių investicijų, jame 

sukuriama apie 7 % pasaulinio BVP ir suteikiama apie 30 

% pasaulinio paslaugų eksporto, verto daugiau nei 1 

trilijono JAV dolerių (UNWTOR Annual report 2011, 

2012). Pasauliniu mastu turizmo sektorius sukuria apie 400 

mln. darbo vietų, suteikdamas galimybę dalyvauti darbo 

rinkoje daugeliui žmonių, ypač jaunimui ir moterims. Be 

to, turizmas yra vienas iš pagrindinių besivystančių šalių 

ekonomikos variklių, svarbiausias pajamų gavimo iš 

užsienio šaltinis ir garantas tų šalių vystymuisi bei kovai su 

skurdu (Higgins-Desbiolles, 2006). Turizmas skatina 

rūpinimąsi aplinkosaugos, gamtos išteklių ir biologinės 

įvairovės saugojimu, sukuria prielaidas skirtingų kultūrų 

žmonių bendravimui, tarpusavio pagarbai ir tolerancijai 

(Newsome et al., 2002). 

Pagal JT Pasaulinės turizmo organizacijos prognozes ir 

viziją iki 2020 m., Europos turizmo rinkos dalis pasaulyje 

turėtų tendenciją mažėti nuo 57,8 % iki 47 %, tačiau 

tarptautinio turizmo vidutinis augimo tempas išsilaikys 3,1 

% ir 2020 m. Europoje planuojama sulaukti 717 mln. 

turistų (Tourism: 2020 Vision, 1999).  

Lietuva – turtingos istorijos ir etnografinės kultūros, 

įvairaus gamtinio kraštovaizdžio ir gamtinių išteklių 

turizmo šalis, teikianti įvairius aukštos kokybės turizmo 

produktus. Turizmo plėtros iki 2015 metų strategijoje 

(2002) planuojama, kad 2015 m. Lietuvos turizmo 

sektoriuje bus sukurta 8 % šalies BVP ir iš atvykstamojo 

turizmo gauta 17 mlrd. Lt pajamų. Ilgalaikiais 

Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (2009) tikslais 

turizmo srityje numatyta įgyvendinti darnaus vystymosi 

principus, planuoti ir vykdyti teritorinę turizmo plėtrą, 

įgyvendinant turizmo infrastruktūros projektus 

nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis. Šiems tikslams 

pasiekti būtina didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, 

plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą, geriau 

panaudoti šalies regionų gamtos ir kultūros savitumą, 

etnokultūros vertybes; tobulinti šalies turizmo ir 

rekreacijos valdymo, planavimo ir rėmimo sistemą, teikti 

pirmenybę kultūrinio, ekologinio, aktyvaus poilsio ir 

sveikatingumo turizmo plėtrai bei skatinti šią veiklą.  

Labai svarbu išsaugant aplinkos kokybę ir racionaliai 

naudojant rekreacinius išteklius veiksmingai plėtoti 

turizmo sektorių ir aktyviai formuoti Lietuvos – turizmui 

patrauklios valstybės – įvaizdį. Tam būtina inicijuoti 

projektus, kurie gerintų turizmo objektų pasiekiamumą, 

didintų kultūros, komunikacijos, sveikatinimo, kitų 

paslaugų ir pramogų pasiūlą bei skatinti ir visokeriopai 

remti dviračių ir vandens turizmo viešosios infrastruktūros 

plėtrą, didinti informacijos sklaidą. 

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos turizmo 

sektoriaus ypatybes, tikslus, dabartinę situaciją ir ateities 

perspektyvas darnaus vystymosi požiūriu.  

Tyrimų metodika 

Tyrimo objektas – Lietuvos turizmo sektoriaus 

dabartinės būklės, ateities perspektyvų ir aplinkosaugos 

interesų integravimo į šį sektorių vertinimas darnaus 

vystymosi požiūriu. Turizmo plėtros darnumo analizė 

atlikta, atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi 

strategijos (2009) pagrindines nuostatas, ilgalaikius tikslus 

ir jų įvykdymo terminus, rodiklius bei siekiamybes. 

Naudotasi Turizmo plėtros iki 2015 metų strategijos 

(2002), Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos 

įgyvendinimo 2008–2010 m. ataskaitos (2012) bei Lietuvos 

statistikos metraščio (2012) duomenimis. Šiame darbe 

naudotas aprašomasis-analitinis metodas, kuriuo remiantis 

atlikta šio sektoriaus strateginių dokumentų, ataskaitų ir 

mokslinių straipsnių panašia tematika analizė. Analizės 

rezultatams iliustruoti naudoti Microsoft Office Excel 2007 

programa sukurti paveikslai.  

Rezultatai ir jų aptarimas 

Lietuvos turizmo sektoriaus analizė 

Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai 

sudaro palankias sąlygas kurti patrauklius turistinius 

produktus. Santykinai aplinkai palankus turizmo sektorius, 

sukuriantis vidutiniškai 4,5 % šalies BVP, vystosi sparčiau 

nei dauguma kitų ūkio šakų. Šiame sektoriuje dirba 4,4 % 

visų privataus sektoriaus darbuotojų. Siekiama, kad 2015 

m. jis sudarytų 30 % bendrojo Lietuvos paslaugų eksporto. 

Turizmo sektoriuje pasiektas progresas vertinamas 
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remiantis atnaujintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi 

strategijoje (2009) numatytais rodikliais:  

 bendrosios pridėtinės vertės dalis, sukurta turizmo 

sektoriuje (%);  

 suteiktų nakvynių viešbučiuose, sveikatingumo ir 

poilsio, kaimo turizmo ir kitose apgyvendinimo įmonėse 

skaičius;  

 pagal nustatytuosius reikalavimus įrengtų dviračių 

turizmo trasų ilgis (km). 

Ūkio ministerija formuoja Lietuvos valstybės turizmo, 

kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politiką, įgyvendina 

tarptautinio bendradarbiavimo turizmo srityje funkcijas bei 

koordinuoja Nacionalinės turizmo plėtros 2010–2013 m. 

programos (2010), kuri yra pagrindinis Lietuvos turizmo 

planavimo dokumentas, įgyvendinimą.  

Pagrindiniai programos tikslai yra šie:  

 nustatyti turizmo plėtros prioritetus;  

 skatinti konkurencingų turizmo produktų plėtrą;  

 mažinti turizmo sezoniškumą;  

 didinti Lietuvos žinomumą ir atvykstančiųjų į mūsų 

šalį turistų skaičių. 

Šioje programoje nustatytos 4 prioritetinės Lietuvai 

turizmo rūšys: kultūrinis, aktyvaus poilsio (pažintinis), 

dalykinis (konferencijų) ir sveikatos turizmas. 

Kultūrinis turizmas yra keliavimas turint tikslą pažinti 

kultūrinę aplinką, įskaitant kraštovaizdžius, kultūros ir 

gamtos paveldą, tradicijas, išskirtinį vietos gyvenimo būdą, 

įvykius ir kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos 

menus, kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus. 

Aktyvaus poilsio (pažintinis) turizmas – keliavimas 

gamtinėje aplinkoje pėsčiomis, dviračiais, slidėmis, 

valtimis, kopiant į kalnus ir kitaip, panaudojant savo 

fizines ir dvasines jėgas ar turint tikslą jas atgauti. 

Dalykinis (konferencijų) turizmas yra keliavimas 

profesiniais ar darbo tikslais, siekiant įgyti profesinių žinių 

ir jas papildyti, ar susijęs su dalykiniais susitikimais, 

parodų lankymu, dalyvavimu seminaruose, konferencijose, 

kongresuose, simpoziumuose 

Sveikatos turizmas – keliavimas turint tikslą pagerinti 

sveikatą, gaunant sveikatingumo paslaugų, kurias teisės 

aktų reikalavimus atitinkančiose patalpose (kurortuose, 

sanatorijose) teikia specialistai, turintys šiai veiklai 

reikiamą kvalifikaciją.  
Turizmo ir rekreacijos infrastruktūra Lietuvoje 

plėtojama sėkmingai, tai buvo ypač akivaizdu iki 

pasaulinės ekonominės krizės pradžios. Nacionalinė 

turizmo informacijos sistema (60 turizmo informacijos 

centrų) pateikia platų informacijos spektrą apie Lietuvos 

istoriją, kultūros, gamtos vertybes, renginius ir pramogas. 

Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių skaičius 

taip pat augo ir nuo 2007 m. tokių įmonių skaičius 

padidėjo beveik 12 %. Kelionių agentūrose ir kelionių 

organizatoriams dirbančių darbuotojų skaičius aptariamu 

laikotarpį beveik padvigubėjo. Valstybinis turizmo 

departamentas sistemingai ugdo turizmo sektoriaus 

žmogiškuosius išteklius ir gebėjimus.  

Projekto Apskričių ir savivaldybių administracijų 

žmogiškųjų išteklių turizmo gebėjimų vystymas ir 

tobulinimas veiklos metu organizuota 20 kvalifikacijos 

kėlimo kursų, apmokyta 150 turizmo specialistų. Nuo 2005 

m. nuolat atliekami turistų ir rekreacijos specialistų 

rengimo poreikio tyrimai. 

2000–2011 m. Lietuvos turizmo apimtys ir pajėgumai 

nuosekliai augo (Lietuvos statistikos metraštis, 2012): 

didėjo atvykstančių užsienio turistų bei užsienyje 

apsilankiusių Lietuvos gyventojų skaičius. Daugiausiai 

užsienio turistų sulaukta iš Rusijos –14,8 %, Lenkijos –

13,9 %, Vokietijos – 12,8 % ir Baltarusijos – 9,2 %. Nors 

2011 m., palyginti su 2000 m., atvykusių užsieniečių 

skaičius išaugo nežymiai, tačiau jų užmokestis už suteiktas 

paslaugas padidėjo 4,7 karto; užsienyje apsilankė daugiau 

Lietuvos gyventojų (1 pav.).  

 
 

 

1 pav. Į Lietuvą atvykusių užsieniečių (viršuje) ir užsienyje apsilankiusių 

Lietuvos gyventojų (apačioje) skaičius bei įmokos už suteiktas turizmo 

paslaugas 2000–2011 metais 
Fig. 1. Number of foreign people came to Lithuania (top) and Lithuanian 

people visits to abroad (bottom) and the payments for tourist services  

in 2000–2011 

Iki ekonominio nuosmukio suteiktų nakvynių skaičius 

turistų apgyvendinimo įstaigose augo ir 2008 m. pasiekė 

5,1 mln. nakvynių. Dėl krizės suteiktų nakvynių skaičius 

sumažėjo 22 % ir 2009 m. siekė 4,0 mln., bet 2010 m. vėl 

didėjo. 2011 m. jau buvo suteikta 4,9 mln. nakvynių; 56 % 

svečių buvo užsieniečiai. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 

didėjo nuosekliai ir 1995–2011 m. laikotarpiu išaugo 

daugiau kaip 2 kartus (2 pav.). Vien nu 2007 m. atsidarė 

160 naujų apgyvendinimo įstaigų. 

 
2 pav. Apgyvendinimo įstaigų ir suteiktų nakvynių skaičius  

1995–2011 metais 

Fig. 2. Number of accommodation establishments and the nights spent  
in 1995–2011 

2009–2011 m. daugiausiai nakvynių buvo suteikta 

Vilniaus, Kauno, Utenos (po 19 %) ir Alytaus (15 %), 

mažiausiai – Šiaulių ir Tauragės (2–3 %) regionuose. 

Teigiamai reiktų vertinti tai, kad Šiaulių, Panevėžio bei 

Marijampolės apskrityse, kuriose santykinai mažiausiai 
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išvystyta kaimo turizmo infrastruktūra, po 2009 m. suteiktų 

nakvynių skaičius padidėjo. 

Daugiausiai vietinių lankytojų sulaukia Vilniaus, 

Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionai. Net 60–65 % 

apsistojusiųjų kurortinių miestų viešbučiuose asmenų buvo 

vietiniai turistai. Užsienio svečių skaičius Lietuvos 

kurortuose išaugo 20 %. Daugiausiai jų apsilankė 

Druskininkuose, Palangoje ir Neringoje, kur viešbučio tipo 

apgyvendinimo įstaigose užsieniečių buvo virš 50 %. 

Kaimo turizmas taip pat sparčiai augo. Didėjo kaimo 

turizmo sodybų skaičius – 2011 m. (palyginti su 2005 m.) 

jų skaičius išaugo beveik dvigubai. Iki 2008 m. daugėjo 

norinčių ilsėtis kaimo turizmo sodybose skaičius. 2010 m. 

(palyginti su 2008 m.) jų sumažėjo net 32 %, o 2011 m. vėl 

padidėjo ir nežymiai viršijo 2005 m. lygį (3 pav.). 2011 m., 

palyginti su 2010 m., kaimo turizmo sodybose ilsėjosi 8,4 

% daugiau Lietuvos gyventojų ir 55,8 % daugiau 

užsieniečių. Kaimo turizmo sodybose vyravo poilsiautojai 

iš Lietuvos (92 %). 

Kaimo turizmo vystymas sukuria naujas darbo vietas ir 

palankesnes sąlygas kaimo gyventojams rūpintis savo 

šeimos gerove, skatina žmonių tarpusavio bendravimą, 

supratimą, tobulėjimą bei socialinį aktyvumą. 

 

3 pav. Kaimo turizmo sodybų ir suteiktų nakvynių skaičius  

2005–2011 metais 
Fig. 3. Number of rural tourism homesteads and provide the overnight 

stays in 2005–2011 

Nors dviračių takų ilgis yra vienas iš pagrindinių 

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (2009) 

numatytų turizmo sektoriaus rodiklių, detalių duomenų 

apie šios infrastruktūros plėtojimą nedaug. Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos duomenimis automobilių 

keliuose yra 1220 km pėsčiųjų ir dviračių trasų. Statistikos 

departamento duomenimis didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose dviračių trasos siekia tik apie 355,6 km ir 2009–

2011 m. pailgėjo tik 1,6 km. Ypač aktualūs dviračių takai 

kurortinėse, lankytinose zonose. Teigiamu pavyzdžiu 

galėtų būti Druskininkų miesto dviračių trasos. Taip pat ir 

Pajūrio dviračių takas, Nemuno dviračių trasa, tačiau ir čia 

yra neužbaigtų ruožų arba dviračių takas eina 

autotransporto keliu (nepatrauklu, nesaugu). Dviračių trasų 

specialusis planas vis dar projektinėje stadijoje. 

Turizmo sektoriaus plėtros galimybes sudaro: palankių 

šalies geopolitinių ypatumų racionalus naudojimas, 

plėtojami Lietuvos tarptautiniai ryšiai, mokslo, kultūros ir 

ekonomikos bendradarbiavimas, didėjantys turistų srautai 

ir pajamos iš atvykstamojo turizmo, naujų patrauklių 

aktyvaus poilsio ir kultūrinio turizmo maršrutų sistemos 

sukūrimas šalies regionuose, prioritetinis turizmo plėtros 

skatinimas nepalankiose ūkininkauti regionuose ir gausių 

rekreacinių išteklių vietovėse, efektyvus ES struktūrinių 

fondų ir kitų tarptautinių programų paramos naudojimas, 

didėjančios gyventojų pajamos. 

Darnaus turizmo vystymosi principai 

Terminas darnus turizmas reiškia turizmą, kuris 

grindžiamas darnaus vystymosi principais. Šis terminas 

turi būti naudojamas siejant jį su visu turizmo sektoriumi, 

o ne su konkrečia turizmo rūšimi. Gerai valdomas didelių 

srautų turizmas turi būti toks pats darnus, kaip ir mažų 

srautų specialių interesų turizmas.  

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje 

nurodoma, kad turizmo sukeltas ekonomikos augimas daro 

mažesnę žalą aplinkai nei kitų ūkio šakų augimas. Be to, 

turizmas skatina saugoti ir puoselėti vertingą gamtinę bei 

kultūrinę aplinką ir mažinti mažiau išsivysčiusių regionų 

ekonomines bei socialines problemas. Tačiau turizmą 

įvardinti kaip darnaus vystymo priemonę galima tik tada, 

kai ši sritis yra reguliuojama ir kontroliuojama.  

Darnus turizmas skatina puoselėti aplinką, kuo 

patraukliau pateikti gamtos, kultūros ir istorijos vertybes, 

plačiau skleisti aplinkosaugos žinias, o gerai sutvarkyta 

turizmo įstatyminė bazė įgalina reglamentuoti rekreacinio 

potencialo naudojimą, apsaugoti vertingiausius 

rekreacinius arealus nuo urbanizacijos. 

Darnaus turizmo vystymo principai ir reikalavimai 

taikomi visoms turizmo formoms skirtingose turizmo 

aplinkose, apimant masinio turizmo ir kitas skirtingas 

turizmo rūšis. Darnumo principai apima aplinkos, 

ekonominius ir socialinius-kultūrinius turizmo vystymo 

aspektus; siekiant užtikrinti ilgalaikį darnumą, tarp jų turi 

įsivyrauti pusiausvyra (4 pav.).  

 
4 pav. Darnaus turizmo vystymosi modelis (pagal Vereczi, 2007) 

Fig.4. Model of sustainable tourism development (by Vereczi, 2007) 
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Turizmo darnumo siekis yra nenutrūkstamas procesas, 

reikalaujantis nuolatinio poveikių stebėjimo, nustatant 

būtinas prevencines ar korekcines priemones (Richards, 

Wilson, 2008). Šiuolaikinėje visuomenėje darnus turizmo 

vystymasis labiau nei bet kada anksčiau turi apimti 

ekonominius, sociokultūrinius, žmonių sveikatingumo ir 

aplinkos saugumo aspektus; pusiausvyros tarp šalies 

ekonominio augimo ir kultūros paveldo išsaugojimo siekis 

paskatino valstybes ne tarpusavyje konkuruoti, plėtojant 

tarptautinį turizmą, o susivienyti taikant darnaus vystymosi 

principus (Hopenienė, Kamičaitytė, 2004). 

Lietuva turi didelių galimybių turizmo plėtrai. Gausūs 

rekreaciniai ištekliai, didelis gamtinių gydomųjų išteklių 

potencialas, mažai urbanizuotas kaimo kraštovaizdis, 

gausūs kultūros ir istorijos ištekliai (etnokultūra, 

architektūra, muziejai, senamiesčiai), gerai išvystyta 

valstybinių parkų sistema. Tai santykinai naujas turistinis 

regionas, palyginti su Vakarų Europa santykinai mažesnės 

turizmo paslaugų kainos (maitinimo, vidaus transporto), 

pakankamai tankus kelių tinklas, suformuota šalies turizmo 

teisinė bazė bei stiprėjanti rinkos ekonomika atveria 

galimybes vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrai.  

Išvados 

1. Santykinai aplinkai palankus Lietuvos turizmo 

sektorius, sukuriantis vidutiniškai 4,5 % šalies BVP, 

vystosi sparčiau nei dauguma kitų ūkio šakų. Turizmo 

infrastruktūra plėtojama sėkmingai; tai buvo ypač 

akivaizdu iki pasaulinės ekonominės krizės pradžios. 

2. 2000–2011 m. Lietuvos turizmo apimtys ir 

pajėgumai nuosekliai augo: didėjo atvykstančių užsienio 

turistų, užsienyje apsilankiusių Lietuvos gyventojų, svečių 

apgyvendinimo įstaigų, jose suteiktų nakvynių ir turizmo 

sektoriuje dirbančių specialistų skaičius. Daugiausiai 

užsienio turistų sulaukta iš Rusijos –14,8 %, Lenkijos –

13,9 %, Vokietijos – 12,8 % ir Baltarusijos – 9,2 %. 

3. 2011 m. (palyginti su 2005 m.) kaimo turizmo 

sodybų skaičius išaugo beveik dvigubai, o norinčiųjų 

ilsėtis kaimo turizmo sodybose skaičius didėja. 

4. Gausius rekreacinių, gamtinių gydomųjų, kultūros ir 

istorijos išteklių potencialas, unikalus mažai urbanizuotas 

kaimo kraštovaizdis, palyginti nedidelės turizmo paslaugų 

kainos, pakankamai tankus kelių tinklas, suformuota šalies 

turizmo teisinė bazė bei stiprėjanti rinkos ekonomika 

atveria plačias galimybes darnaus vietinio ir atvykstamojo 

turizmo plėtrai. 
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Summary 

The aim of study – to analyse the most important features, current situation and future of the tourism sector on the sustainable development 
viewpoint. The relatively favourable to the environment Lithuanian tourism sector developing faster than most other sectors of economy. Tourism 

infrastructure is developed successfully, which has been particularly evident since the global economic crisis. Volumes and capacities of the Lithuanian 

tourism have been growing consistently: the number of foreign tourists visits, Lithuanian people trips abroad, establishments of tourist accommodation, 
tourist nights spent, as well as specialists working in the tourism sector have increased in 2000–2011. Mainly foreign visitors came from Russia – 14.8 %, 

Poland – 13.9 %, Germany – 12.8 %, Belarus – 9.2 %. The number of rural tourism farmsteads increased almost twice; here rested on 8.4 % over the 

Lithuanian people and 55.8 % more foreigners in 2011 compared with 2010. Lithuanians were the majority (92 %) among the people resting in the rural 
homesteads. The abundance of recreational, natural healing, cultural and historical resources, unique rural landscape, relatively low prices of tourism 

services, sufficiently dense road network, formed the legal framework of country's tourism as well as the growing market economy offers great 

opportunities for sustainable local and incoming tourism in Lithuania. 
Tourism sector, indicators of sustainable development, sustainable tourism 

Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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