
20 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2010. Nr. 86 (39) 
SOCIALINIAI MOKSLAI 

 
Kaimo turizmo ir amatų sąveikos nauda, skatinimo galimybės 
 
Jadvyga Ramanauskienė, Zigmantas Vagonis 
 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
Kaimo amatus, sodybas, kaip kultūros paveldą, naudoti turizmo verslui skatina galimybė įgyti konkurencinį pranašumą, taip pat propaguoti etnines 

kultūros vertybes. Kultūros paveldas svarbus tuo, kad jis teikia mokslinę ir meninę informaciją, įsismelkia į šių dienų žmonių gyvenimą, funkcionuoja 
kaip turizmo rekreaciniai objektai, tenkina dvasinius poreikius ir prisideda prie visuomenės estetinio auklėjimo, išsaugojant tradiciją, taip pat veikia žmo-
gaus mąstyseną. 

Šio darbo tyrimo objektas yra kaimo turizmo ir amatų būklė ir sąveika Klaipėdos apskrityje. Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo turizmo ir amatų są-
veikos teikiamą naudą bei suformuluoti priemones jai skatinti. Tiriant nustatyta, kad kaimo turizmo sodybų savininkų ir kaimo amatininkų sąveikavimas 
teiktų abiem šalims tokią naudą: paslaugų įvairovės spektro išplėtimo ir poilsiautojų pagausėjimo, pajamų padidėjimo, galimybių užmegzti naujus verslo 
ryšius ir kt. 

Kaimo turizmas, kaimo amatai, kaimo turizmo ir amatų sąveika, sąveikos teikiama nauda. 

 
Įvadas 
 

Žemės ūkio veiklai mažiau tinkamose ir natūraliais 
kraštovaizdžiais pasižyminčiose kaimo vietovėse pastarai-
siais metais sėkmingai plėtojamas kaimo turizmas, laiko-
mas viena iš pagrindinių alternatyvių ekonominių veiklų 
kaime. Kaip akcentuoja mokslininkai (Kaimo ..., 2006), 
kaimo turizmas yra veiksminga gamtos ir kultūros paveldo 
vertybių, kultūros ir tradicijų išsaugojimo priemonė. Kai-
mą pripažinus svarbiu turizmo verslui, susirūpinta, kad bū-
tų išsaugotas kaimo paveldo unikalumas, puoselėjami kai-
mo amatai bei kultūra.  

Kaimo amatų, būdingų konkrečiai kaimo vietovei ar et-
nografiniam regionui, atgaivinimas yra svarbi kaimo vieto-
vių gyvybingumo ir patrauklumo didinimo priemonė. Šiuo 
metu Lietuvoje kaimo amatų pritaikymo galimybės didinti 
kaimo turizmo paslaugų patrauklumą, sukurti didesnę vertę 
vartotojui bei gerinti personalo kompetencijas ir santykius su 
vartotojais panaudotos labai mažai. Analizuojant mokslinę 
literatūrą kaimo turizmo ir amatų plėtojimo klausimu paste-
bėta, jog daugiau dėmesio skiriama kaimo turizmo ir amatų 
esamai būklei įvertinti, jų plėtros galimybes sąlygojantiems 
veiksniams nustatyti. Dažniausiai yra analizuojama kaimo 
turizmo verslo esmė, paslaugų struktūra, jų charakteristikos 
(Valančiauskaitė ir kt., 2002; Matekonienė ir kt., 2002; Li-
geikienė, 2003; Janulienė ir kt., 2004; Vasiljevas, 2004; Ža-
lys ir kt., 2006). Nemažai darbų skirta paslaugų kokybei 
įvertinti (Zeithaml et al., 1990; Grönroos, 1990, 2001; Ho-
penienė, 2002; Ligeikienė, Žuklienė, 2007; Brazaitytė, Ra-
manauskienė, 2006; Ramanauskienė ir kt., 2007; Rama-
nauskienė, Gargasas, 2007; Korsakaitė, 2004). Daugelis au-
torių, iš jų paminėtini I. Vainienė (2003), A. Armaitienė ir 
kt. (2006), A. Astromskienė (2009), A. Astromskienė, 
R. Sirusienė (2004), D. Krivickienė (2005), savo darbuose 
nagrinėja kaimo turizmo plėtros tendencijas Lietuvoje, kai-
mo turizmo reikšmę kaimo ir šalies ekonomikai, teikia siū-
lymus ūkininkams, kaip kurti kaimo turizmo verslą. Kaimo 
turizmo ir amatų plėtros galimybių tyrimas buvo atliktas pa-
gal LR ŽŪM užsakomąjį taikomąjį tyrimą (Ramanauskienė 
ir kt., 2007). Tenka pripažinti, kad kaimo turizmo ir amatų 
sąveikos teikiama nauda ir kliūtys nepakankamai ištirti. Tad 

tyrimo problema – kokiomis priemonėmis galima paskatinti 
kaimo turizmo ir amatų sąveiką, siekiant pasinaudoti jos tei-
kiama nauda.  

Tyrimo objektas – kaimo turizmo ir amatų būklė ir są-
veika Klaipėdos apskrityje. 

Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo turizmo ir amatų są-
veikos teikiamą naudą ir suformuoti priemones sąveikai 
skatinti.  

Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai:  
1) išanalizuoti kaimo turizmo ir amatų raidą ir nusta-

tyti jos tendencijas;  
2) ištyrus kaimo turizmo verslininkų ir amatininkų 

nuomonę identifikuoti kliūtis, ribojančias jų sąveiką; 
3) identifikuoti kaimo turizmo paslaugų teikėjų ir 

amatininkų sąveikos teikiamą naudą; 
4) nustatyti kaimo turizmo ir amatų sąveikos skati-

nimo galimybes. 
 

Tyrimo metodika 
 
Teorinį tyrimo pagrindą sudaro šalies ir užsienio 

mokslininkų darbai kaimo turizmo ir amatų ekonomikos ir 
valdymo srityje. Metodologinį tyrimo pagrindą sudaro sis-
teminis požiūris, lyginamosios analizės ir sintezės metodai, 
siekiant įvertinti kaimo turizmo ir amatų plėtros kokybi-
nius ir kiekybinius rodiklius, grafinio vaizdavimo ir api-
bendrinimų metodai. Empirinis tyrimas atliktas anketinės 
apklausos metodu – apklausti kaimo turizmo sodybų savi-
ninkai ir amatininkai Klaipėdos apskrityje. Rekreacijos ir 
turizmo plėtojimas yra vienas svarbiausių Klaipėdos ap-
skrities ekonominės plėtros prioritetų. Šiame regione suku-
riamos pridėtinės vertės struktūroje paslaugos kasmet su-
daro apie 63 proc., ir tai apie 6 proc. viršija šalies vidurkį. 
Regione yra daug turistiniu požiūriu įdomių objektų, įskai-
tant unikalius gamtinės aplinkos elementus, turtingą kultū-
rinį paveldą. Klaipėdos apskrityje yra 43 kaimo turizmo 
sodybos ir 437 amatininkai. Imties dydis tyrimui (35 sody-
bų savininkai ir 163 amatininkai) apskaičiuotas pagal Pa-
niotto formulę n = 1/(∆2 + 1/N). Tyrimui atlikti buvo suda-
rytos dviejų tipų anketos. Pagal anketą, skirtą kaimo turiz-
mo sodybų savininkams, buvo siekiama nustatyti, kokios 
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siūlomos paslaugos lemia sodybos patrauklumą ir kaip są-
veika su kaimo amatininkais vienaip ar kitaip galėtų pa-
veikti jų verslą. Respondentams buvo pateikta 13 teiginių 
šios srities būklei apibūdinti. Anketos, skirtos kaimo ama-
tininkams tikslas nustatyti, kokį poveikį jų veiklai turėtų 
amatininkų sąveika su kaimo turizmo sodybų savininkais 
bei kokios naudos jie galėtų tikėtis. Tyrimo duomenys ap-
doroti pagal SPSS programą.  

 
Kaimo turizmo ir amatų raidos tendencijos  

 
Kaimo turizmo, kaip ekonominio socialinio reiškinio ir 

ūkininkavimui alternatyvios veiklos, pradžia laikytini 1994 
m., kada Lietuvos ūkininkų sąjungos iniciatyva vyko pirmie-
ji seminarai apie kaimo turizmo plėtros galimybes Lietuvoje. 
Turizmo informaciniuose leidiniuose pirmą kartą po nepri-

klausomybės atkūrimo poilsis kaimo turizmo sodybose re-
klamuotas 1996 m., kai Lietuvos turizmo fondas pateikė in-
formaciją apie keturias sodybas. Pirmieji informaciniai lei-
diniai apie poilsio kaime sodybas buvo išleisti 1997 m. Lie-
tuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos kataloge buvo pa-
teikta informacija apie 34 sodybas. Tais pačiais metais pir-
mąjį informacinį katalogą išleido ir Lietuvos kaimo turizmo 
asociacija. 2004 m. kaimo turizmo paslaugas teikė – 376, o 
2005 – 398 kaimo turizmo sodybos. Pastebimas staigus 
kaimo turizmo sodybų skaičiaus augimas 2006 m. – 531 so-
dyba. Tai net 133 sodybomis daugiau nei 2005 m. Tolesnis 
kaimo turizmo sodybų skaičius Lietuvoje 2007 ir 2008 m. 
atitinkamai išaugo iki 538 ir 546 sodybų. Taigi, nuo 2004 m. 
iki 2008 m. Lietuvoje įsikūrė net 170 naujų kaimo turizmo 
sodybų, tai 31,13 proc. daugiau nei 2004 m. (Klaipėdos ap-
skrityje – 11,76 proc.) (1 lent.). 

 
1 lentelė. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus dinamika 2004–2008 m. 

Table 1. Number of rural tourism homesteads 2004–2008 
 

Lietuvos Respublika / the Republic of Lithuania 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Kaimo turizmo sodybų skaičius 
Number of rural tourism homesteads 

376 398 531 538 546 

Vidutinis vietų skaičius vienoje sodyboje  
Average number of beds per homestead 

15 17 17 18 19 

Vietų skaičius  
Number of beds 

5442 6735 9273 9637 10229 

Klaipėdos apskritis / Klaipėda county  
Kaimo turizmo sodybų skaičius  
Number of rural tourism homesteads 

39 34 55 50 43 

Vidutinis vietų skaičius vienoje sodyboje  
Average number of beds per homestead 

14 15 17 17 20 

Vietų skaičius 
Number of beds 

561 516 933 868 867 

Šaltinis: LSD / Source: LDS 

 
Kaimo turizmo sodybų skaičius ir jose teikiamų pa-

slaugų paklausa didėja, vadinasi, daugėja klientų ir didėja 
konkurencija. Tolesnė kaimo turizmo verslo sėkmė labiau 
priklauso nuo to, kaip paslaugos tiekėjai sugeba tenkinti 
besikeičiančius vartotojų poreikius, pasiūlyti kokybiškas ir 
naujas paslaugas.  

Lietuvos turizmo sektorius turi plėtros galimybių, nes 
turi didelį kultūrinį ir gamtinį potencialą, jį sudaro savitas 
ir turtingas kultūros paveldas, tačiau šis potencialas panau-
dojamas labai ekstensyviai, daugiausia dėl viešosios turiz-
mo infrastruktūros trūkumo regionuose ir saugomų teritori-
jų bei dėl to, kad gamtos ir kultūros objektai nepakankamai 
pritaikyti būti masiškai lankomi.  

Vienas iš svarbiausių rekreacinių išteklių, traukiančių 
turistus, yra vandens telkiniai. Pagal turimų vandens telki-
nių kiekį Pajūrio regionas yra vienas iš patraukliausių re-
gionų Lietuvoje vandens turizmo plėtrai. Pvz., Klaipėdos 
apskrityje iš vandens telkinių didžiausią rekreacinę vertę 
turi Kuršių marios, Minijos upė, palankios vandens turiz-
mo plėtrai yra Skirvytė ir Atmata upės.  

 Šalies kultūros paveldo ištekliai sudaro puikias gali-
mybes susipažinti su jos istorija, tradicijomis ir papročiais, 
tradiciniais amatais bei yra pagrindas turizmo infrastruktū-
rai bei paslaugoms plėtoti. Pasak mokslininkų (Vitkienė, 
2002; Рахмалева, 2000; Карамашева, 2004; Воробчуков, 
2007), kultūrinis ir gamtinis potencialas yra vienas iš svar-
biausių turizmo ir rekreacijos plėtrą skatinančių veiksnių. 

Etnografinio kaimo vertybės yra atviros ne tik šalies vi-
suomenei, bet ir pasauliui. Skatinama informacijos apie et-
nografinio kaimo etninės kultūros vertybes, veiklos ir ama-
tų paplitimą, turizmo ir rekreacijos paslaugas sklaida.  

Paslaugų kokybę sąlygoja ne tik aplinka bei sukurta inf-
rastruktūra, bet ir poilsiautojų aptarnavimo kokybė. Aptarna-
vimo kokybės standartus nuolat kuria pats paslaugų teikėjas – 
kaimo turizmo sodybos šeimininkas ir jo pagalbininkai. Bū-
tent kaimo turizmo sodybos pagalbinis personalas svečių pri-
ėmimą gali padaryti malonų ar, priešingai, sukurti nemalonių 
situacijų. Tinkamas paslaugos kokybės ir kainos santykis yra 
kaimo turizmo produkto patrauklumo ir konkurencingumo 
rodiklis, kurį lemia žmogiškasis potencialas (Ramanauskienė, 
Narkus, 2009). Pažymėtina, kad pastaruoju metu dažnai ak-
centuojama prasta kaimo demografinė padėtis, dėl kurios 
kaimiškose vietovėse trūksta kvalifikuotų darbuotojų. 

Viena iš kaimo turizmo verslo konkurencingumo didi-
nimo prielaidų laikytinas bendradarbiavimas su kaimo ama-
tininkais, kurių veikla pastaraisiais metais pagyvėjo. Lietuva 
turi gilias amatų tradicijas, siejamas su namų apyvokos daik-
tų gamyba, tradiciniais nacionaliniais drabužiais, įvairiais 
rankų darbo gaminiais. Pagrindinė problema, kad daugumai 
užsiimančių amatais kaimo gyventojų trūksta verslumo, va-
dybos žinių, jų gamyba yra mažos apimties, ir dauguma 
produkcijos net nepatenka į rinką. Plečiantis kaimo turizmui 
šalyje auga įvairių rankdarbių paklausa, todėl atsiranda po-
reikis sustiprinti amatų veiklą. Kaip teigia V. Atkočiūnienė, 
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stiprinant amatų verslą būtų ne tik diversifikuojama kaimo 
gyventojų ūkinė veikla, bet ir plėtojamos Lietuvos etnokul-
tūrinės vertybės (Tradicinių ..., 2005). 

Kaimo amatų plėtros sėkmę riboja daugelis priežasčių: 
tradiciniai metodai, pagrįsti rankų darbu, tinkamų išteklių 
(medžiagų) stoka, labai silpna gaminių rinkodara ir pan. 
Kai kurie amatininkai savo produkciją reklamuoja interne-
te, realizuoja amatų mugėse ir žemės ūkio produkcijos pa-
rodose. Pasak V. Atkočiūnienės ir kt. (2008), amatų papli-
timui turi įtakos: 1) darbo sąnaudos (jos sudaro net 
81,2 proc. bendrųjų išlaidų); 2) didelės socialinių garantijų 
ir draudimo įmokos; 3) palankios sąlygos šešėlinei ekono-
mikai ir nelegaliam darbui. 

Be to, amatų sektorius susiduria su didele mokymo ir 
konsultavimo problema pradiniame amatų verslo etape. 
Mažos įmonės ir savarankiškai dirbantys amatininkai netu-
ri galimybių priimti stažuotojų ar būti jų vadovais. Amati-
ninkai darbdaviai dažnai skundžiasi prastai mokymo įstai-
gose parengtais meistrais, daug moksleivių, besimokančių 
amato, nebaigia mokslų. Norinčių mokytis amatų yra per-
nelyg mažai, kad būtų organizuojami mokymosi kursai. Be 
to, amatų rūšių yra labai daug, kiekvienos rūšies žinios ir 
įgūdžiai specifiniai.  

Naujų galimybių sprendžiant išvardintas problemas at-
veria amatininkų bei kaimo turizmo paslaugų teikėjų sąvei-
kos aktyvinimas. Šiuo metu Lietuvoje kaimo turizmo ir 
kaimo amatų sąveika nėra labai stipri, nes daugeliu atvejų 
egzistuoja didelis kaimo turizmo sodybų ir kaimo amatų iš-
sidėstymo netolygumas (1 pav.). Daugelyje apskričių, kur 
stipriai išvystytas kaimo turizmas, kaimo amatininkų yra 
žymiai daugiau nei kaimo turizmo sodybų. Didžiausia ama-
tininkų koncentracija yra Kauno (683), Klaipėdos (437) ir 
Vilniaus (347) apskrityse, mažiausia – Alytaus (46) ir Tau-
ragės (23). Akivaizdu, jog etninės kultūros tradicijomis pa-
grįstų amatų dirbinių gamintojai gausiausiai telkiasi pagrin-
diniuose šalies miestuose. Ryškėja ir specifinių amatų rūšių 
vyravimas skirtingose šalies teritorijose. Kaip matyti iš 1 
paveikslo, kaimo turizmo rinkai yra kur plėstis norint toly-
giai sąveikauti tarpusavyje su amatininkais. Aktyvesnė są-
veika su vietos amatininkais leistų įgyti konkurencinį prana-
šumą kaimo turizmo paslaugų teikėjams, taip pat liaudies 
meistrams, savo ruožtu sudarant sąlygas realizuoti produkci-
ją kaimo turizmo sodybose vietiniams bei užsienio poilsiau-
tojams, būtų gera proga papildomai gauti pajamų. 

 
1 pav. Kaimo turizmo sodybų ir amatininkų skaičius apskrityse 

Fig. 1. Number of rural tourism homesteads and craftspeople in counties 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos  

Source: Statistics department 
 

 

Pagrindinės rinkos nišos, kuriose amatai gali sėkmin-
gai plėtoti savo veiklą, yra rekreacinė individuali ar vieša 
paslaugų sfera kaime ir lietuviški suvenyrai, atspindintys 
Lietuvos etnografinių regionų ypatumus. Be šių tradicinių 
amatų gaminių rinkos plėtros nišų, yra eksporto galimybių. 
Tačiau, kaip teigia A. Atkočiūnienė (2009), čia kyla tam 
tikrų problemų: 1) tradicinio amato gaminys kitos šalies 
rinkoje gali būti vartotojui nesuprantamas ir laikomas 
menkaverčiu daiktu; 2) amatininko gaminys ar suvenyras, 
pateikiamas kitos šalies rinkai, turėtų atitikti tos šalies tra-
dicijas ir poreikius, todėl gali būti traktuojamas kaip ele-
mentaraus verslo produktas, neturintis nieko bendra su tra-
diciniais amatais ir tradicinių amatų skatinimo ar paramos 
programomis. Be to, dalis užsienio rinkoms skirtos pro-
dukcijos parduodama Lietuvoje. Taip iškreipiamas visuo-
menės supratimas apie tautodailę, tradicinius amatus ir lie-
tuvišką suvenyrą. Norint sumažinti kaimo turizmo ir amatų 

sėkmingos plėtros kliūtis, viena iš veiksmingiausių prie-
monių būtų šių verslų sąveikos aktyvinimas ir stiprinimas. 

 
Kaimo turizmo ir amatų sąveikos skatinimo galimybių 
tyrimo rezultatai 

 
Tyrimo metu nustatyta, kad apklaustųjų kaimo turizmo 

ir amatų verslininkų amžius pasiskirstęs netolygiai ir svyruo-
ja nuo 20 iki 64 metų. Daugumos kaimo turizmo savininkų 
amžius svyruoja nuo 40 iki 49 metų. Daugiausia apklaustųjų 
amatininkų buvo 40–44 metų. Galima daryti išvadą, jog 
kaimo turizmo versle ir amatų gamyboje Klaipėdos apskrity-
je dominuoja vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. 

Vertinant kaimo turizmo sodybų savininkų ir amati-
ninkų išsilavinimą, nustatyta, jog beveik 45,0 proc. sodybų 
savininkų turi aukštesnįjį išsilavinimą ir net 34,0 proc. 
aukštąjį universitetinį, o tarp amatininkų vyrauja meistrai, 
turintys tik vidurinį išsilavinimą. 
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Atkreiptinas dėmesys, kad 22,2 proc. kaimo turizmo 
paslaugų teikėjų vertinimu, teisiniai bei biurokratiniai su-
varžymai yra viena iš pagrindinių verslo plėtros kliūčių. 
38,9 proc. turizmo paslaugų tiekėjų kaip pagrindinę kliūtį 
įvardija lėšų stygių. 16,7 proc. respondentų nuomone, – 
kad verslui plėtoti nėra kliūčių. Amatininkai teisinius bei 
biurokratinius trukdymus verslo plėtrai vertina šiek tiek pa-
lankiau lyginant su kaimo turizmo paslaugų teikėjais, t. y. 
šios kliūtys yra esminės 20,0 proc. apklaustų amatininkų. 
Dauguma amatininkų (40,0 proc.) didesnių savo veiklos 
kliūčių negalėjo įvardinti. 

Vertinant sodybų paslaugų populiarumą, kaimo turizmo 
savininkų atsakymai pasiskirstė taip: labiausia trūkstamos ar 
nepakankamos paslaugos yra aktyvus laisvalaikio leidimas 
(sportas, vandens turizmas), taip pat buvo išskirtos renginių 
organizavimo, pažintis su kaimo amatais ir tradicijomis bei 
maitinimo paslaugos. Respondentų nuomone, kaimo turizmo 
produktų paklausos nuolatinį didėjimą gali užtikrinti tik šio 
produkto savitumas, kokybė ir įvairovė. 

Vietovės patrauklumą pirmiausia lemia gamtinė aplinka, 
vandens telkiniai, šiek tiek mažiau vertinamas vietovės geras 
susisiekimas, taip pat nemaža dalis kaimo turizmo savininkų 
nurodė kaip svarbų išteklių – galimybę užsiimti amatais. 

Tiriant amatininkų pasiskirstymą pagal amatų rūšis, 
nustatyta, kad vyraujanti tarp apklaustųjų rūšis yra juvely-
riniai dirbiniai (27,5 proc.), po to beveik vienodas kiekis 
respondentų užsiima šiomis amatų rūšimis: tekstilės dar-
bais (17,5 proc.), medžio darbais (15,0 proc.), pynimu 
(12,5 proc.), keramika (10,0 proc.). Mažiausiai, t. y. tik 
2,5 proc. Apklaustųjų, užsiima kalvystės amatu. Daroma 
prielaida, jog Baltijos jūros gintaro gausa lemia juvelyrika 
užsiimančių amatininkų skaičių. 

Apklausos metu buvo ištirtos ir amatininkų produkci-
jos pagrindinės realizacijos vietos. 30,0 proc. respondentų 
nurodė, jog didžiąją dalį savo produkcijos realizuoja mu-
gėse. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog 17,5 proc. respon-

dentų iš visų apklaustųjų nurodė, jog savo produktus jie 
parduoda kaimo turizmo sodybose. Mažiausiai responden-
tų (10,0 proc.) savo produkciją realizuoja užsienio rinkose. 

Analizuojant respondentų atsakymus apie kaimo turiz-
mo ir amatų tarpusavio bendradarbiavimą nustatyta, kad net 
30,0 proc. kaimo turizmo savininkų vienaip ar kitaip palaiko 
ryšius su vietos amatininkais. Trečdalis apklaustųjų amati-
ninkų taip pat nurodė, jog sąveikauja su kaimo turizmo vers-
lo paslaugų teikėjais (rengia įvairias muges, moko amato po-
ilsiautojus, pardavinėja savo produktus). Galima daryti išva-
dą, jog Klaipėdos apskrities amatininkai ir kaimo turizmo 
sodybų savininkai palaiko gana glaudžius tarpusavio ryšius, 
bet šis bendradarbiavimas galėtų būti aktyvesnis ir turi didelį 
potencialą didėti ateityje. 

Į klausimą, ar sutiktų įsteigti amatininkų kiemelius kai-
mo turizmo sodybose, kur galėtų mokyti poilsiautojus amato 
ir prekiauti įvairiais dirbiniais, net 75,0 proc. amatininkų at-
sakė, jog norėtų tai daryti, o 25 proc. – jog jau pardavinėja 
savo produktus kaimo turizmo sodybose. Nė vienas respon-
dentas nenurodė, jog nenorėtų įsteigti amatų kiemelio. Taigi 
galima daryti išvadą, jog pastebimas didelis amatininkų no-
ras sąveikauti su kaimo turizmo paslaugų teikėjais, taip pat 
išryškėjo pozityvi kaimo turizmo savininkų nuomonė dėl 
tarpusavio ryšių palaikymo ir amatų kiemelių steigimo jų 
kaimo turizmo sodybose. Net du trečdaliai respondentų pasi-
sakė, jog sutiktų steigti tokio tipo kiemelius ir trečdalis nu-
rodė, jog jau yra kažką panašaus įkūrę ir sėkmingai pardavi-
nėja amatininkų produkciją poilsiautojams. 

Tokia abipusė tvirta nuomonė dėl amatų kiemelių stei-
gimo kaimo turizmo sodybose ir tarpusavio sąveikos ak-
centuoja, jog amatininkų ir kaimo turizmo paslaugų teikėjų 
partnerystė yra būtina ir pagirtina, juo labiau, jog tokią ini-
ciatyvą palaiko 100,0 proc. respondentų.  

Apklausos metu taip pat buvo siekiama nustatyti, ko-
kią naudą kaimo turizmo verslininkams ir amatininkams 
teiktų jų tarpusavio sąveikavimas (2 pav.). 

 

 
2 pav. Kaimo turizmo paslaugų teikėjų ir amatininkų sąveikos nauda (5 balų skalė: 5 – didelė, 1 – menka nauda)  

Fig. 2. Benefits of interaction between rural tourism service providers and craftspeople (On a 5-point scale of where 5 is large and 1 is small benefit) 

 
Kaip matyti ir 2 pav., kaimo turizmo sodybų savininkai 

didžiausia nauda laiko pajamų padidėjimą, taip pat kaip di-
delę naudą įvardija sąveikos su amatininkais ir konkurencinį 
pranašumą, poilsiautojų pagausėjimą bei paslaugų įvairovės 
spektro išplėtojimą. Amatininkai, kaip ir sodybų savininkai, 
pagrindine sąveikos nauda laiko pajamų padidėjimą, taip 

pat, liaudies meistrų nuomone, tai jiems padėtų įgyti konku-
rencinį pranašumą.  

Anketinės apklausos metu respondentų buvo klausia-
ma, kas trukdo kryptingai sąveikauti amatininkams ir kai-
mo turizmo sodybų savininkams. Amatininkų atsakymų 
pasiskirstymas pateiktas 3 pav. 
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3 pav. Kliūtys, ribojančios amatininkų bendradarbiavimą su kaimo turizmo paslaugų teikėjais (amatininkų vertinimas) 

Fig. 3. Obstacles that hedge in cooperation between craftspeople and rural tourism service providers (opnion of craftspeople) 
 

Kaip matyti iš 3 pav., kaip didžiausią kliūtį amatininkai 
(net 27,5 proc.) įvardija Klaipėdos apskrities kaimo turizmo 
sodybų skaičiaus stoką. Taipogi didžioji dalis amatininkų 
neįvardijo jokios kliūties tarpininkaujant su kaimo turizmo 
paslaugų teikėjais. 17,5 proc. amatininkų kaip kliūtį įvardijo 
lėšų stygių, o 10,0 proc. liaudies meistrų kaip problemą nu-

rodė kaimo turizmo paslaugų teikėjų nenorą dirbti kartu ir 
tik keletas iš respondentų kaip pagrindinę bėdą, trukdančią 
sąveikauti su kaimo turizmo sodybų savininkais, nurodė 
įstatymų bazę. 4 pav. pavaizduotos kliūtys, kurios, pasak 
kaimo turizmo paslaugų tiekėjų, riboja amatininkų sąvei-
kos su turizmo paslaugų teikėjais. 

 

 
4 pav. Kliūtys, ribojančios amatininkams sąveikauti su kaimo turizmo paslaugų teikėjais, (kaimo turizmo sodybų savininkų vertinimas) 

Fig. 4. Obstacles that hedger in cooperation between craftspeople and rural tourism service providers (opinion of rural tourism homestead owners) 
 

4 pav. duomenimis, kaip pagrindinę kliūtį, trukdančią 
amatininkų ir turizmo paslaugų teikėjų sąveikai, trečdalis 
sodybų savininkų įvardija amatininkų amžių ir jų verslumo 
stoką. 22,2 proc. respondentų nurodė teisinę įstatymų bazę ir 
lygiai tiek pat apklaustųjų negalėjo įvardinti jokių problemų. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad 
Klaipėdos apskrities kaimo turizmo verslininkai ir amati-
ninkai turi palankias sąlygas sąveikauti. Tiek sodybų savi-
ninkai, tiek amatininkai vienareikšmiškai pasisakė už part-
nerystę, kuri padidintų abiejų rinkos dalyvių gaunamas pa-
jamas, taip pat leistų pritraukti daugiau paslaugų vartotojų 
ir įgyti konkurencinių pranašumų. Galima išskirti tris pa-
grindines kliūtis, ribojančias amatininkų ir kaimo turizmo 
sodybų savininkų sąveikavimą: kaimo turizmo sodybų sto-
ka, jų suvienodėjimas ir savitumo praradimas; amatininkų 
amžius ir jų verslumo stoka, amatų produktų komercišku-
mas, prarandant autentiškus gamybos metodus; nepalanki 
teisinė aplinka. 

Kaimo turizmo ir amatų verslas, pagrįstas privačia 
nuosavybe, pavaldžiausias savininkui ir svarbiausias eko-
nominis ūkininkaujančio subjekto interesas, kurio įgyven-
dinimas yra lemiamas skatinantis savininko elgseną moty-
vas, kadangi žmonės paprastai asmeninį ekonominį intere-
są laiko svarbiausiu. Tad didžiausią reikšmę skatinant kai-

mo turizmo ir amatų plėtrą turi valstybės politika, aktyviai 
ir nuosekliai veikianti visus anksčiau išvardintus veiksnius. 

Kaimo turizmo ir amatų verslininkų darbas – labai su-
dėtingas ir dėl savo specifikos, ir dėl aplinkos sąlygų, todėl 
turi būti naujai vertinamas, jam reikia daug ir dvasinių, ir 
fizinių jėgų. Tad šioms jėgoms atskleisti ir efektyviai pa-
naudoti yra būtina svari, tvari ir nuolatinė darbo motyvaci-
ja – racionalus materialinio, moralinio ir psichologinio po-
būdžio motyvų ir paskatų suderinimas.  

Apibendrinus kaimo turizmo ir amatų sąveikos teikia-
mos naudos bei ankstesnius kaimo turizmo ir amatų plėtros 
galimybių (Ramanauskienė ir kt., 2007) tyrimus, galima da-
ryti išvadą, kad prioritetinė šių verslų plėtros kryptis turėtų 
būti kaimo turizmo ir amatų paramos sistemos infrastruktū-
ros sukūrimas, kuris leistų geriau apsirūpinti ištekliais, rei-
kalingais pagrindiniams šių verslų uždaviniams spręsti. 

Kaimo turizmo ir amatų plėtros paramos sistemos 
(KTAPPS) infrastruktūrą galima apibūdinti kaip įmonių, 
organizacijų ir institucijų visumą, užtikrinančią normalias 
kaimo turizmo ir amatų verslo gyvavimo ir jų reprodukci-
jos proceso sąlygas (komunikacijas). 

Informacinių ir organizacinių komunikacijų suvieniji-
mas būtų ta institucinė infrastruktūra, kurios dėka verslai 
galėtų užmegzti tarpusavio ryšius. Kompleksinė turizmo ir 
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amatų plėtros paramos sistema turėtų aprėpti informacinį 
aprūpinimą; personalo parengimą ir profesinę orientaciją; 
verslo projektų atranką ir realizaciją; konsultavimą eko-
nominiais, valdymo ir techniniais klausimais; rinkodarą; 
atstovavimą investuotojams, paskolų gavimą; draudimą, 
kontrolę ir garantijas investuotojams. 

Formuojant Kaimo turizmo ir amatų plėtros paramos 
sistemos infrastruktūrą pirmiausia reikia sudaryti vietovės 
išteklių žemėlapį. Tai leistų orientuotis tarp esamų poreikių 
ir išskirti plėtros nišas, kuriose galima būtų išsamiau sude-
rinti partnerių interesus ir kaimo turizmo bei amatų gali-
mybes. Tokiam žemėlapiui sukurti galima pasinaudoti in-
formacija, naudojama vietos administracijos ekonomikos 
plėtros procesams planuoti. Taip būtų atliekama teritorijos 
mikrorinkodara, orientuota į vietos išteklius.  

Kaimo turizmo ir amatų plėtros paramos sistemos inf-
rastruktūros sukūrimo galimybių teritorijos žemėlapio ana-
lizė leistų preliminariai nustatyti plėtros kryptis, atitinkan-

čias vietos interesus, parengti objektyvią infrastruktūros 
politiką. Kitas žingsnis – jau susiformavusių smulkiojo 
verslo paramos formų panaudojimas ir plėtojimas. Pažy-
mėtina, kad kiekvieno regiono paramos sistema gali turėti 
tam tikrų formos ir prioritetų ypatumų pasirenkant pagrin-
dinius mechanizmus bei išteklių naudojimo kryptį.  

Kaimo turizmo ir amatų plėtros paramos sistemos inf-
rastruktūrai sukurti ir jos gyvybingumui palaikyti reikėtų 
sukurti vietos paramos centrą (5 pav.). Apskrities Kaimo 
turizmo ir amatų plėtros paramos sistemos centro pagrindi-
niai uždaviniai: informacinio ir metodinio regioninių kai-
mo turizmo ir amatų plėtros programų aprūpinimo siste-
mos formavimas; kaimo turizmo ir amatų sąveikos aktyvi-
nimo mechanizmo sukūrimas; kaimo turizmo ir amatų 
plėtros perspektyvinių investicinių projektų atrankos ir 
diegimo mechanizmo parengimas; kaimo turizmo ir amatų 
verslininkų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

 

 
 

5 pav. Kaimo turizmo ir amatų plėtros paramos sistemos infrastruktūros konceptualaus modelio schema  
Fig. 5. Diagram of the conceptual infrastructure model for the Rural Tourism and Crafts Support System 
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niniais fondais, užimtumo centrais, jaunimo organizacijo-
mis ir kitomis suinteresuotomis šalimis turėtų kuruoti 
Kaimo turizmo ir amatų plėtros paramos sistemos infrast-
ruktūros formavimo procesą, kurio mechanizmas turėtų bū-
ti parengtas vadovaujantis valstybės paramos programo-
mis, numatančiomis normatyvinės ir teisinės aplinkos geri-

nimą, informacinių sistemų metodinį aprūpinimą ir plėto-
jimą; finansinės infrastruktūros formavimą; gamybos ir te-
chnologinių bei socialinių ir verslo centrų, verslo inkubato-
rių ir technologijų parkų plėtojimą. 

Sprendžiant infrastruktūros politikos formavimo klau-
simus bei užtikrinant Kaimo turizmo ir amatų plėtros pa-
ramos sistemos infrastruktūros sukūrimą pagal pateiktą 
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modelį, labai atsakingos turėtų būti LKTA ir LSVVA, ku-
rios galėtų užtikrinti glaudžius ryšius tarp vietos administ-
racijos, žinybinių tarnybų ir ekonominės plėtros fondų, 
privačių kompanijų, taip pat kaimo turizmo ir amatų inf-
rastruktūros įmonių ir organizacijų. Be to, iškylančioms 
problemoms spręsti reikėtų į centro darbą įtraukti (gal po 
konkurso) 10–15 kaimo turizmo ir amatų įmonių, galinčių 
padėti įgyvendinti pagrindines rinkos funkcijas, pvz., adap-
tacijos prie rinkos sąlygų, mokymų ir konsultavimo, re-
klamos, dizaino, technologijos ir t. t. Šios įmonės galėtų 
užtikrinti tiesioginį kaimo turizmo ir amatų sąveikos palai-
kymą, taip pat sudaryti sąlygas pradedančių verslininkų 
mokamajai praktikai atlikti. Tad vietos infrastruktūra ap-
rėptų administruojamą centrą, jo paslaugų sistemą ir kaimo 
turizmo bei amatų įmones.  
 
Išvados 
 

1. Kaimo turizmo sodybų skaičius Lietuvoje 2008 m. 
padidėjo iki 546 sodybų. Per 2004–2008 m. Lietuvoje įsi-
kūrė net 170 naujų kaimo turizmo sodybų, tai 31,1 proc. 
daugiau nei 2004 metais. Klaipėdos apskrityje per šį laiko-
tarpį kaimo turizmo sodybų skaičius padidėjo 11, 8 proc. 
(43 sodybos). Daugiausia amatininkų susitelkė Kauno 
(683), Klaipėdos (437) ir Vilniaus (347) apskrityse, ma-
žiausiai – Alytaus (46) ir Tauragės (23) apskrityse. Tai sie-
tina su kaimo turizmo verslo plėtojimu, kaimo amatininkų 
yra žymiai daugiau tose apskrityse, kur labiau išvystytas 
kaimo turizmas.  

2. Kaimo turizmo ir amatų sąveika nėra stipri, nes 
daugeliu atvejų egzistuoja didelis kaimo turizmo sodybų ir 
amatų išsidėstymo netolygumas. Pagrindinės kliūtys, ku-
rios, pasak respondentų, riboja jų sąveiką, yra amatininkų 
amžius ir jų verslumo stoka (33,5 proc.), teisinė įstatymų 
bazę (22,2 proc.), kaimo turizmo sodybų skaičiaus stoka 
(27,5 proc.), lėšų stygius (15,5 proc.), žinių apie galimą są-
veikos naudą stoka (6,0 proc.) Nemaža dalis respondentų 
negalėjo įvardinti jokių kliūčių. Tiek sodybų savininkai, 
tiek amatininkai vienareikšmiškai pasisako už partnerystę, 
padidinančią abiejų rinkos dalyvių gaunamas pajamas, taip 
pat padedančią pritraukti daugiau paslaugų vartotojų ir įgy-
ti tam tikrų konkurencinių pranašumų. 

3. Siekiant pagerinti amatininkų ir kaimo turizmo pa-
slaugų teikėjų kompetenciją, siektina atlikti jų gebėjimų ir 
kvalifikacijos lygio nustatymo tyrimus mokymų poreikiui 
pagrįsti bei kaimo amatininkų verslumo neformalaus ug-
dymo bei tradicinių amatų technologijų mokymo progra-
mai parengti. 

4. Nustatyta, kad kaimo turizmo sodybų savininkų ir 
amatininkų sąveika teiktų abiem šalims tokią naudą: išplės-
tų paslaugų įvairovės spektrą, padidintų klientų skaičių ir 
pajamas, padėtų užmegzti naujus verslo ryšius, pagerintų 
teikiamų paslaugų patrauklumą, sukurtų didesnę vertę var-
totojui bei gerintų personalo kompetenciją.  

5. Kaimo turizmo ir amatų verslų sąveikai skatinti 
siektina įgyvendinti autorių suformuotą Kaimo turizmo ir 
amatų plėtros paramos sistemos infrastruktūros modelį. Pa-
ramos sistemos funkcionavimą užtikrinančio centro pa-
grindiniai uždaviniai yra tokie: suformuoti regioninių kai-
mo turizmo ir amatų plėtros programų informacinio ir me-
todinio aprūpinimo sistemą; sukurti kaimo turizmo ir ama-
tų sąveikos aktyvinimo mechanizmą; parengti kaimo tu-

rizmo ir amatų plėtros perspektyvinių investicinių projektų 
atrankos ir diegimo mechanizmą; organizuoti kaimo turiz-
mo ir amatų verslininkų rengimą ir tobulinti kvalifikaciją.  

6. Sprendžiant infrastruktūros politikos formavimo 
klausimus bei užtikrinant kaimo turizmo ir amatų plėtros 
paramos sistemos infrastruktūros sukūrimo sutartinius įsi-
pareigojimus pagal pateiktą modelį, labai atsakingos turi 
būti LKTA ir LSVVA. Šios kaimo turizmo bei smulkiojo 
ir vidutinio verslo asociacijos užtikrintų glaudžius ryšius 
tarp vietos administracijos, žinybinių tarnybų ir ekonomi-
nės plėtros fondų, privačių kompanijų, taip pat kaimo tu-
rizmo ir amatų infrastruktūros įmonių ir organizacijų.  
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Interaction between Rural Tourism and Crafts: Benefit and Incentive Possibilities 
 

Summary 
 

The aim of the research is to determine benefit of interaction between rural tourism and crafts, and to formulate incentive means. The article deals 
with tendencies of rural tourism and crafts development, impacts of natural, cultural and human resources on the expansion of rural tourism and crafts, 
the possibilities to promote interaction between rural tourism and traditional crafts to achieve this purpose. The obstacles limiting the interaction between 
craftspeople and owners of rural tourism homesteads have been identified to be the spatial dispersion, the shortage of rural tourism places, their growing 
unified and losing identity; the age of craftspeople and their low level of entrepreneurship, commercialization of crafts products, abandoning the authentic 
methods of manufacture; the unfavorable legal environment. For the purposes of promoting the interaction between rural tourism and crafts businesses 
and forming their competitive advantages by making their value higher for consumers, a conceptual infrastructure model for the Rural Tourism and 
Crafts Businesses Support System has been prepared. The main goals of the support system centre are as follows: formation of the system to supply re-
gional rural tourism and crafts development programmers with information and methodologies; development of the efficient mechanism for the interac-
tion between rural tourism and crafts in the area of the support system; preparation of the mechanism for selection and implementation of potential 
projects on investment into rural tourism and crafts; training of and providing refresher courses for rural tourism and crafts business people. While ad-
dressing the matters of formulating a support system infrastructure policy and securing the contractual obligations on developing the infrastructure based 
on the model provided, a critical role should be assigned to the Lithuanian Rural Tourism Association, which could guarantee close ties among local ad-
ministrations, departments and economical development funds, private companies as well as companies and organizations within the rural tourism and 
crafts infrastructure. 

Rural tourism, rural crafts, interaction between rural tourism and crafts, competitive strengths, benefit of an interaction.  
 
Ядвига Раманаускене, Зигмантас Вагонис 
 

Определение выгод и мер по стимулированию взаимодействия сельского туризма и ремесла  
 

Резюме  
 

Цель исследования – определить выгоды от взаимодействия сельского туризма и ремесла и разработать меры по его стимулированию. 
Для достижения поставленной цели в статье анализируются тенденции развития сельского туризма и ремесла, их специфика, влияние природ-
ных, культурных и человеческих ресурсов на их развитие; определены возможности стимулирования расширения сотрудничества сельского 
туризма и традиционных ремесел. Установлено, что основными барьерами развития взаимодействия между ремеслами и сельским туризмом 
являются: территориальная рассредоточенность, недостаточное количество усадеб сельского туризма, их унификация и утрата самобытности, 
возраст ремесленников и нехватка предприимчивости, коммерциализация продукции ремесла, потеря аутентичности и неблагоприятный пра-
вовой климат. С целью стимулирования взаимодействия между предпринимателями сельского туризма и ремесленниками, развития их конку-
рентных конкурентных преимуществ создавая большую ценность для потребителя, разработана концептуальная модель инфраструктуры сис-
темы поддержки их развития. Основные задачи центра поддержки: формирование системы информационного и методического обеспечения 
региональных программ развития сельского туризма и ремесла; создание эффективного механизма для их взаимодействия; разработка меха-
низма отбора и внедрения перспективных инвестиционных проектов развития; подготовка предпринимателей сельского туризма и ремесла и 
повышение их квалификации.  

Сельский туризм, взаимодействие сельского туризма и ремесла, выгоды от взаимодействия. 
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