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SANTRAUKA 
 
Sveikatingumo ir poilsio kompleksų poreikio ir pl÷tros Lietuvoje studijos (toliau – Studija) darbo tikslas – ištirti 
ir nustatyti SPA kūrimo sąlygas, galimybes ir poreikius bei tikslines vietoves, siekiant efektyviai panaudoti viešojo 
(privataus) finansavimo šaltinius (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos l÷šas), formuojant 
racionalų SPA tinklą šalyje. 
 
Studijos tikslo įgyvendinimui numatyti uždaviniai ir priemon÷s:  

• atlikti esamų SPA veiklos ir pl÷trai būtinų sąlygų analizę; 
• įvertinti ir nustatyti SPA produktų vartotojų tikslines rinkas, rinkos segmentus, poreikius, šių rinkų kitimo 

tendencijas Lietuvoje ir tarptautin÷se (kaimyninių šalių) rinkose, taip pat rinkų potencialą tenkinti SPA 
produktų pasiūlą; 

• apibr÷žti SPA pl÷tros prioritetus, privalumus, trukdžius, galimybes ir galimas gr÷smes; 
• įvertinant SPA raidos tendencijas užsienio šalyse ir pl÷tros galimybes Lietuvoje, suformuoti SPA tinklo 

formavimo Lietuvoje koncepciją; 
• suformuoti  SPA rinkodaros priemones ir veiklą vidaus bei užsienio rinkose; 
• parengti SPA pl÷tros Lietuvoje teritorinio išsid÷stymo schemą.  

 
Bendra SPA samprata. Naujų Europos šalių pri÷mimas į ES paskatino SPA turizmo atgimimą, SPA augimas 
prognozuojamas ir ateityje. Tai ne tik bendras Vidurio ir Rytų Europos šalių piliečių gyvenimo standartų 
ger÷jimas bei did÷jantis rūpinimasis sveikata, tai ir abipusio bendradarbiavimo tarp Europos šalių ir turizmo 
pl÷tra, sveikatos ir socialin÷s gerov÷s stiprinimas. 
 
Vokietijoje SPA sistemos reikšm÷ sveikatai vertinama sekančiai: 

• praleistų d÷l ligos dienų skaičius sumaž÷jo net 60 % ir tai reiškia darbo produktyvumo padid÷jimą bei 
išmokų pagal biuletenius sumaž÷jimą; 

• 2/3 sumaž÷jo vaistų suvartojimas ir tai reiškia mažesnį šalutinį poveikį žmogaus organizmui ir mažesnes 
išlaidas gydymui; 

• kiekvienas ligų prevencijai išleistas 1 EUR ateityje gali sutaupyti iki 3 EUR ir jau ligai gydyti išleistų eurų; 
• paj÷gumo ir galimybių dirbti palaikymas užkerta kelią per ankstyvam iš÷jimui į pensiją. 

 
Remiantis užsienio ekspertų vertinimu, ekonomin÷ SPA paslaugų pl÷tros nauda vertinama keletu kriterijų. 
Pavyzdžiui, jei kurorte yra SPA kompleksų ir teikiamos SPA paslaugos, kurorte išauga nekilnojamo turto vert÷. 
Kurortų verslo ypatumai, kuriuos įtakoja SPA: 

• kambario kaina (padid÷ja 57%); 
• pinigin÷s įplaukos (padid÷ja 70%); 
• viešbučio užimtumas (padid÷ja 73%); 
• apsistojimo trukm÷ (padid÷ja 43%); 
• rinkodaros privalumai (padid÷ja 97%); 
• pajamos nuo užsakyto kambario (padid÷ja 83%); 
• žmonių skaičius užsakytame kambaryje (padid÷ja 27%). 

 
Taigi, šie skaičiai užtikrina SPA sektoriaus veiklos tęstinumą, sezoniškumo maž÷jimą, verslo pl÷trą ir pan. Tokia 
ekonomin÷ nauda garantuoja teisingas kurortų veiklos kryptis, kai skatinamas naujų paslaugų atsiradimas bei 
išlaikoma senųjų paslaugų ir mūsų atveju gamtinių gydomųjų išteklių vert÷, nauda ir unikalumas. 
 
Šiandien Europoje SPA suvokiamas daugiau kaip gydymas ir sveikata, tuo tarpu Amerikoje SPA traktuojamas 
kaip sveikas gyvensenos būdas, apimantis treniravimąsi, svorio kontrolę, poilsį, rekreaciją, atsipalaidavimą ir 
pasilepinimą. Tačiau iki šiol išlieka tvirta tendencija – vandens procedūros yra Europos SPA sektoriaus širdis. 
 
SPA – tai protą, kūną ir sielą puosel÷jantis sektorius ir žmon÷s renkasi SPA siekdami pagerinti fizinę būklę, 
mažinti stresą, minties ramyb÷s, pasilepinimo ir malonumų, poilsio ir relaksacijos paslaugų. Did÷jant SPA svarbai 
ir augant populiarumui buvo sukurtos specialios priemon÷s, pavyzdžiui, jacussi sukūrin÷ vonia, viena iš 
pagrindinių daugelio modernių SPA traukos objektų, buvo sukurta 1950-aisiais metais, po to atsirado vandens 
terapijos vonios, šveicariški dušai, škotiškos „keln÷s“ bei Vichy dušai.  
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Europos SPA asociacijos (ESPA) nar÷s Lietuvoje yra Birštono, Palangos miesto ir Neringos savivaldyb÷s, įkūrusios 
Nacionalinę kurortų asociaciją. Tarptautin÷s SPA asociacijos (ISPA) nar÷ yra UAB Ispado. Intensyviai SPA pl÷trą 
inicijuoja Nacionalin÷ SPA asociacija. Šiame sektoriuje dirba ir viešoji įstaiga Kurortologijos tyrimų centras, kurio 
veiklos gair÷s pristatomos studijoje. 
 
Studijoje atlikta SPA sektoriuje dirbančių organizacijų principų analiz÷, įvertinant tarptautinę ir Lietuvos patirtį. Ši 
analiz÷ parod÷, kad dabartiniu laikotarpiu Europoje egzistuoja dvi pagrindin÷s organizacijos: ISPA (angl. 
International SPA Association) ir ESPA (angl. European SPA Association), kurių nuostatas būtina vertinti ir 
atskirti: ISPA palaiko SPA verslo ir paslaugų pl÷tros koncepciją ir galimybes, tuo tarpu ESPA ypatingą d÷mesį 
skiria vietinių gamtinių išteklių panaudojimo paslaugose galimyb÷ms ir tvarkai reglamentuoti bei patvirtinti ir 
skatina visas veikas šioje srityje. Lietuvoje įkurta Nacionalin÷ kurortų asociacija yra ESPA nar÷, tod÷l palaiko šios 
asociacijos nuostatas. VšĮ Kurortologijos tyrimo centro veikla taip pat glaudžiai siejasi su Europos SPA asociacijos 
veikla, nors kol kas jų veiklos principai ir rezultatyvūs veiksmai n÷ra aiškūs. 
 
Remiantis užsienio šalių patirtimi, dabartiniu metu SPA paslaugas ir jų kokybę reglamentuoja ne valstyb÷s - jas 
apibr÷žia asociacijos, paslaugų ar išteklių teik÷jai, jų sertifikatai ir pan. Tod÷l siekiant sustiprinti SPA paslaugų 
sektoriaus tarptautinį konkurencingumą, Lietuvoje gal÷tų atsirasti: dienos SPA, SPA viešbučiai, gydomieji SPA, 
mineraliniai SPA, tikslinių vietovių SPA ir kitos įstaigos ar įmon÷s, teikiančios SPA paslaugas. Tai pagerintų 
kurortų įvaizdį ir didžiuosiuose miestuose sukurtų papildomų paslaugų pasiūlą. 
 
Kadangi SPA sektorius Lietuvoje yra pakankamai jaunas, patvirtintuose turizmo teisiniuose dokumentuose ar 
turizmo terminų žodyne trūksta sąvokų, pvz.: „tikslin÷ vietov÷“ – angl. destination, gyvenimo kokyb÷ – angl. 
„well beeing“, medicininis/sveikatos turizmas – „medical/health tourism“ ir pan. Tačiau svarbiausios ir 
reikalingiausios sąvokos yra: SPA, aukštos kokyb÷s SPA (angl. wellness/SPA ), sveikatinimas (angl. healthness, 
health treatment). 
 
Remiantis Lietuvoje galiojančiais teisiniais aktais pirmiausiai buvo analizuojamos jau patvirtintos ir  naudojamos 
sąvokos: 
 

1. LR Sveikatos sistemos įstatyme (patv. 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552) yra pateikta sveikatinimo 
veiklos sąvoka – tai „asmens sveikatos priežiūra, visuomen÷s sveikatos priežiūra, farmacin÷ ir kita 
sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos 
ministerija“. 

 
2. Statistikos departamentas apibr÷žia sveikatingumo įstaigą, kuri „apima apgyvendinimo paslaugas 

teikiančias sveikatos stiprinimo ir sveikatos priežiūros įstaigas, pvz.: mineralinių vandenų kurortus, 
terminių vandenų kurortus, sanatorijas, kalnų sanatorijas, reabilitacijos įstaigas, sveikatingumo ūkius ir 
kitas panašias įstaigas. Ligoninių veikla neįskaitoma“. 

 
Įvertinus Europoje naudojamas sąvokas ir palyginus su galiojančiomis Lietuvoje, atsiranda būtinyb÷ sukurti su 
SPA susijusius apibr÷žimus ir sąvokas, naujai atsirandančioms paslaugoms ir produktams, surandant atitikmenis 
angliškiems terminams. Tačiau svarbiausias kriterijus apibr÷žiant šias sąvoka yra tas, kad kiekvienas naujas 
apibr÷žimas ar sąvoka privalo suteikti naudotojams aiškumą, bet jokiu būdu nestabdytų jau vykdomos ar 
planuojamos vykdyti veiklos. 
 
Pirmiausiai būtina tiksliai apibr÷žti SPA paslaugą, tod÷l siūlomas apibr÷žimas, raudonai pažym÷ti LR turizmo 
įstatymo pakeitimuose numatytos sąvokos pataisos, remiantis studijoje išd÷stytomis nuostatomis: 

SPA (sanitas per aqua, sveikata per vandenį) paslauga – tai kvalifikuotų specialistų specialiai įrengtose 
patalpose atliekamos ir/ar prižiūrimos procedūros, kurių atlikimui turi būti naudojamas vanduo ir kurios 
skirtos fizin÷s ir psichin÷s sveikatos gerinimui, galimų susirgimų prevencijai, atsipalaidavimui, geros 
savijautos skatinimui, kūno gražinimui ir lepinimui.  

 
Lietuvos planavimo dokumentų analiz÷. Atlikus Lietuvos Respublikos planavimo dokumentų analizę, 
nustatyta, kad tiek patvirtintoje Lietuvos kurortų pl÷tros koncepcijoje, tiek Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007-
2010 m. programos projekte, kurortuose numatyta pl÷toti sveikatinimo veiklą.  
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Išanalizavus LR savivaldybių, turinčių kurortinį statusą ar kurorto ar kurortin÷s teritorijos statuso siekiančių, 
strateginiuose planuose numatytus prioritetus ir priemones, buvo išskirtos savivaldyb÷s numačiusios sanatorinio 
ir kurortinio turizmo pl÷trą, t.y. Druskininkai, Birštonas, Palanga ir Anykščiai.  
 
SPA veiklą formuojančios gamtin÷s sąlygos. Studijoje atlikta išsami Europos kurortų asociacijos SPA 
kokyb÷s standartų projekto analiz÷, kurioje nurodoma, kad SPA ir gydomuosiuose kurortuose, sanatorijose iš 
esm÷s gydoma natūraliomis gydymo priemon÷mis. Natūralių gydymo priemonių pasirinkimas yra platus: 
mineralin÷s vonios, druskų vonios, termin÷s vonios, peloidai, jūros vandens vonios, Kneipp ir sveikatos gydymas 
klimato veiksniais.  
 
Ši klasifikacija kai kuriose šalyse yra pripažinta, tačiau niekur n÷ra formaliai patvirtinta, tod÷l šioje srityje reikia 
skatinti standartizaciją tam, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas Europos SPA rinkoje. SPA ir gydomuosiuose 
kurortuose yra naudojamos ir kitos gydymo formos, tačiau atsižvelgiant į jų įvairovę ir skirtingą naudojimo 
patirtį, bandymas jas suvienodinti kol kas yra nepraktiškas. 
 
Gydomųjų šaltinių naudojimas terapijoje dažnai yra pagrindinis būdas SPA ir gydomiesiems kurortams siekiant 
gauti vartotojų ir valstyb÷s pripažinimą. Vandens naudojimas yra vidinis (g÷rimas, kv÷pavimas) arba išorinis 
(vonios, terapin÷s mankštos baseinai). Gydomosios dujos gali atsirasti, jeigu jos neištirpsta šaltinių vandenyje. 
Natūralus gydomasis purvas yra geologinių ir biologinių procesų rezultatas ir yra naudojami kompresams, 
kauk÷ms, vonioms. Jie veikia fiziškai (termiškai, mechaniškai) arba chemiškai, priklausomai nuo jų sud÷ties (t.y. 
priklausomai nuo jų turimų organinių ir neorganinių dalelių kiekio). Talasoterapija - natūralūs jūros gydomieji 
ištekliai, gydymui naudojamas jūros vanduo yra natūrali gydymo priemon÷. Jūra yra pagrindinis talasoterapijos 
elementas. Bioklimatas yra gydymo elementas, jeigu gali atpalaiduoti ir stimuliuoti kūno funkcijas. Žmogaus 
organizmą nuolat veikia klimatas ir atmosfera, tod÷l nuolat turi būti palaikoma harmonija su supančia aplinka. 
Kneipp terapija, gydymas apima penkis gydomuosius veiksnius: „aplinkos“ terapija (holistin÷ medicina), mitybos 
terapija, hidroterapija, gydomoji mankšta ir pratimai, fizioterapija. 
 
Lietuvos kurortų gamtinių išteklių pakanka intensyvesnei rekreacinei veiklai pl÷toti, tačiau šiuo metu moksliniai 
tyrin÷jimai, kai būtų tiriamas gamtinių veiksnių (klimato, atmosferos, oro temperatūros, oro dr÷gm÷s, v÷jo, 
saul÷s, radiacijos) poveikis žmogaus sveikatai, neatliekamas. Lietuvos Respublikos kurortų pl÷tros koncepcijoje 
nurodoma, kad vienas iš veiksnių, turinčių neigiamos įtakos kurortų pl÷trai, yra tas, kad Lietuvoje nevykdomi 
kurortologijos moksliniai tyrin÷jimai. 
 
SPA veiklos ekonominis vertinimas. ES struktūrinių fondų l÷šomis sveikatingumo ir poilsio paslaugų pl÷tros 
projektai buvo finansuojami pagal 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) 3.1 
priemon÷s „Tiesiogin÷ parama verslui“ 3.1.6 veiklų grupę „Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų 
kūrimas ir pl÷tra bei kultūros ir istorijos paveldo objektų pritaikymas turizmo reikm÷ms“. Pagal 2004 – 2006 m. 
BPD 3.4 priemon÷s „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ 3.4.1 veiklų grupę „Gamtinių išteklių 
panaudojimas poilsio ir sveikatingumo turizmo pl÷trai“ buvo finansuoti 5 projektai, tačiau nei vienas iš šių 
projektų n÷ra susijęs su SPA paslaugų pl÷tra. 
 
Projektų, susijusių su sveikatingumo ir poilsio paslaugų pl÷tra, paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti 
pagal veiklų grupę „Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra bei kultūros ir istorijos 
paveldo objektų pritaikymas turizmo reikm÷ms“ pateik÷ 14 pareišk÷jų. Bendra šiems projektams įgyvendinti 
prašoma paramos suma siek÷ 130 mln. Lt. 8 pareišk÷jai teik÷ projektus sveikatingumo paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷trai Druskininkuose, po 1 paraišką Mol÷tuose, Kretingoje, Birštone, Vilniuje, Palangoje ir  
Zarasuose. 
 
Pagal veiklų grupę „Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra bei kultūros ir istorijos 
paveldo objektų pritaikymas turizmo reikm÷ms“ ES finansin÷ parama buvo skirta 5 projektams, kurie susiję su 
sveikatingumo ir poilsio paslaugų pl÷tra. Bendra šių projektų vert÷ siek÷ 59 mln. Lt, iš kurių ES struktūrinių 
fondų parama sudar÷ beveik 48 mln. Lt. Beje, reiktų atkreipti d÷mesį, kad sveikatingumo ir poilsio paslaugų 
pl÷trai tiesiogiai galima priskirti tik dalį šių l÷šų. 
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2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projekte akcentuojama, kad sveikatinimo paslaugų 
pasiūla ir sveikatinimo infrastruktūros ribota pl÷tra yra įvardinti greta kitų kliūčių tolimesnei turizmo pl÷trai. Šios 
programos projekte teigiama, kad kurortų galimybę konkuruoti rinkose daugiausia lemia: valstyb÷s turizmo 
įvaizdis, paties kurorto įvaizdis ir aukštos kokyb÷s įvairiausių kurortinio gydymo, sveikatinimo, turizmo paslaugų 
bei pramogų infrastruktūra.  
 
Programoje pažymima, kad Lietuvos turimas kurortų gamtinis, infrastruktūros bei žmogiškasis potencialas 
Lietuvoje kol kas n÷ra pakankamai efektyviai panaudojamas. Valstyb÷s investicijos į Lietuvos kurortų 
infrastruktūrą iki šiol buvo nepakankamos, pastebimai skyr÷si ir kurortų savivaldybių išlaidos sveikatingumui 
(sportui), rekreacijai ir kultūrai: Birštone jos sudar÷ 13,3 proc., Neringoje – 10 proc., Druskininkuose – 4,4 proc., 
Palangoje – 3,6 proc. visų metinių savivaldyb÷s biudžeto išlaidų. 
 
Sveikatingumo įstaigų analiz÷. Statistikos departamentas prie apgyvendinimo įstaigų išskiria sveikatingumo 
įstaigas. Statistikos departamentas sąvoka „sveikatingumo įstaiga“ apibūdina kaip „apgyvendinimo paslaugas 
teikiančias sveikatos stiprinimo ir sveikatos priežiūros įstaigas, pvz.: mineralinių vandenų kurortus, terminių 
vandenų kurortus, sanatorijas, kalnų sanatorijas, reabilitacijos įstaigas, sveikatingumo ūkius ir kitas panašias 
įstaigas“. 2005 metais Lietuvoje veik÷ 26 sveikatingumo įmon÷s, iš jų 15 kurortuose. 2005 metais daugiausia 
sanatorijų buvo Druskininkuose (7), Palangoje (6), Vilniaus mieste (3) ir Birštone (2). Dauguma sanatorijų yra 
privačios ir tik kelios (pvz. Birštono “Versm÷”, “Tulp÷”) priklauso savivaldybei, kitos (pvz. Palangoje “Palangos 
gintaras”, “Baltijos poilsio namai”) yra valstybin÷s. Didžiausios sanatorijos yra  Druskininkuose („Egl÷s” 
sanatorija, „Lietuvos sanatorija“, „Draugyst÷s” sanatorija, „Nemuno” sanatorija, Druskininkų vaikų reabilitacijos 
sanatorija “Saulut÷”), Birštone („Versm÷s” sanatorija, Sanatorija “Tulp÷”) ir Palangoje („Palangos gintaras”, 
„Palangos Žvorūn÷”, poilsio namai „Baltija”, AB „Palangos linas”, Šventojoje UAB sveikatos centras 
„Energetikas”).  
 
Studijoje analizuojami sveikatingumo įstaigų 2003-2005 m. statistiniai duomenys: nakvyn÷s vietų skaičiaus 
kitimo tendencijos, apgyvendintų svečių skaičiaus dinamika, Lietuvos ir užsienio turisto vidutinis nakvynių 
skaičius vieno vizito metu, kurortų sveikatingumo įstaigose apgyvendintų Lietuvos gyventojų skaičius, 
apgyvendintų turistų skaičius m÷nesiais. 
 
Sveikatingumo ir poilsio įstaigų statistikos ekonomin÷ analiz÷. Studijoje analizuojami Statistikos 
departamento duomenys pagal EVRK veiklą: sveikatingumo centrų veikla, reabilitacijos ligoninių veikla, sportin÷ 
veikla ir kita, niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla. Toliau analiz÷je šių keturių ekonominių veiklos rūšių 
įmon÷s ir įstaigos vadinamos sveikatingumo ir poilsio įstaigomis. Analizuojami suminiai šių veiklos rūšių įstaigų 
duomenys, nes d÷l santykinai nedidelio įstaigų skaičiaus atskirose apskrityse. Statistikos departamentas 
duomenų pagal kiekvieną veiklos rūšį pateikti negali, kad nebūtų pažeistas konfidencialumo principas.  
 
Studijoje analizuojamas 2003 – 2005 m. laikotarpis, kai pateikiama sveikatingumo ir poilsio įstaigų analiz÷ 
sekančiais pjūviais: įstaigų skaičiaus pagal apskritis dinamika, vidutin÷s metin÷s pajamos, dirbančiųjų skaičiaus 
dinamika, įstaigų apyvartos vienam dirbančiajam dinamika, sumok÷tas gyventojų pajamų mokestis ir pelno 
mokestis. 
 
SPA ir sveikatinimo paslaugų konkurencingumo vertinimas. 2007 metais Turizmo paslaugų registre 
(Valstybinio turizmo departamento informacin÷je duomenų baz÷je) įregistruota 11, sveikatingumo ir sanatorinio 
gydymo paslaugas teikiančių įstaigų. Remiantis Turizmo paslaugų registro duomenimis, daugiausia 
sveikatingumo įstaigų (sanatorijų ir sveikatingumo kompleksų) yra Druskininkuose (5) ir Palangoje (3), likusieji -  
Birštone (2) ir Vilniuje (1). 
 
Atlikus Lietuvoje teikiamų sveikatingumo ir SPA paslaugų paiešką Nacionalin÷s turizmo informacin÷s sistemos 
(NTIS) internetiniame portale (www.travel.lt), prie apgyvendinimo paslaugų pateikiamas sveikatingumo įstaigų 
sąrašas ir jų aprašymas. NTIS pateikiamas tik sanatorijų, kurios teikia sveikatingumo, apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugas, pristatymas. Daugumoje Lietuvos sanatorijų yra įrengtos konferencijų sal÷s, didžiausios jų 
yra Dainavos sanatorijoje (Druskininkai), Egl÷s sanatorijoje (Druskininkai), sanatorijose Versm÷ (Birštonas) ir 
Anykščių šilelis (Anykščiai). Sanatorijos teikia gana platų sveikatingumo paslaugų spektrą – mineralinio vandens, 
purvo, vaistažolių ir kitos vonios, fizioterapija, klasikiniai ir povandeniniai masažai, aerobika, fitnes. NTIS 
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pateiktais duomenimis, mineralinio vandens baseinai yra tik Egl÷s sanatorijoje (Druskininkai) ir Sanatorijoje 
Versm÷ (Birštonas). 
 
Lietuvos sanatorijos teikia sveikatingumo paslaugas ir daugiau akcentuoja sveikatinimo veiklą, kai tuo tarpu 
užsienyje SPA apjungia ne tik sveikatos turizmą, bet sveikatingumo, grožio ir geros fizin÷s būkl÷s programas, 
atsistatymą, atsinaujinimą ir atsipalaidavimą ir yra derinamas su „viskas įskaičiuota“ sistema, t.y. 
apgyvendinimu, maitinimu, pramogomis, sportu ir kitomis veiklomis, tenkina įnoringiausius individualių turistų, 
turizmo organizacijų bei agentūrų poreikius. Be to, Europos SPA rinkoje šiandiena populiarios ne yra ne tik 
tipin÷s ir klasikin÷s gydymo procedūros, bet ir naujos, alternatyvios bei modernios tendencijos, tokios kaip 
Indijos, Kinijos ir Rytų gydymo metodai, atgimsta natūralus gydymas (Kneipp). Lietuvoje sveikatingumo 
įstaigose vyrauja tik klasikin÷s gydymo procedūros, tuo tarpu aukštos kokyb÷s europines tendencijas 
atitinkančiomis SPA paslaugomis ir rinkodaros priemon÷mis Lietuvoje kol kas išsiskiria tik SPA Vilnius ir East 
Island Oriental SPA (Druskininkų vandens pramogų parkas). 
 
Svarbu ir tai, kad SPA centrai Europoje vis dažniau į SPA pasiūlą įtraukia modernius vandens parkus, 
konferencijų ir kosmetikos (grožio) centrus. Geriausias  atitikmuo šioms tarptautin÷ms tendencijoms yra 
Druskininkų Vandens pramogų parke veikiantis East Island Oriental SPA centras, kuriame teikiamos paslaugos 
apima įvairius masažus, Rytų SPA procedūras, kūno ir veido puosel÷jimo programas, kasdienines grožio 
procedūras, egzotines SPA vonias. 
 
Atsižvelgiant į pasaulines ir europines tendencijas, Lietuvos SPA kompleksuose tur÷tų būti SPA ir sveikatinimo 
paslaugos apjungiamos ne tik su apgyvendinimu, maitinimu, pramogomis ir sportu, bet ir įtraukiamos modernios 
programos (Indijos, Kinijos ir Rytų gydymo metodai, natūralus gydymas (Kneipp)), pl÷tojamos vandens 
pramogos, konferencijų ir kongresų, grožio centrai.  
 
Kadangi Europoje ypač populiarūs aukštos kokyb÷s SPA (angl. wellness/SPA) viešbučiai, esantys kurortuose,  
teikia klientams keletą išskirtinai kokybiškų SPA paslaugų, šios tendencijos pradedamos pl÷toti ir Lietuvoje. 
 
Rinkodara. SPA paslaugos tokių valstybių, kaip Vokietija, Bulgarija, Čekija ir kitos, internetin÷se svetain÷se 
ypač aktyviai ir plačiai pristatomos. Atliktus sveikatingumo paslaugų paiešką Lietuvos internetin÷se svetain÷se, 
nustatyta, kad informacija pateikiama nesistemingai, sąvokos nesuvienodintos, vyrauja sanatorijos, gydyklos ir 
reabilitacijos centrai, t.y. sanatorinio gydymo ir sveikatinimo paslaugos, o ne SPA (ypač populiari sąvoka 
tarptautin÷se rinkose). Valstybinio turizmo departamento Nacionalin÷je turizmo informacin÷je sistemoje 
(www.travel.lt) prie apgyvendinimo paslaugų užsiregistravusios 12 sanatorijų. Prie kitų paslaugų užsiregistravo 4 
sveikatos ir poilsio centrai bei 6 gydyklos, iš jų 7 Vilniuje. Sanatorijos ir sveikatingumo centrai savo paslaugas 
pristato ir savivaldybių internetiniuose portaluose, nemažai objektų suregistruojama turistams skirtuose 
portaluose.  
 
Anketinis tyrimas. Tyrimo tikslas - ištirti Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojų naudojimosi 
sveikatingumo (SPA ir sveikatinimo) paslaugomis įpročius bei poreikius, išsiaiškinti kokie lankytojai naudojasi 
analizuojamo tipo paslaugomis, jų lankymosi priežastis ir lūkesčius, lankymosi vizito trukmę, siūlomų paslaugų 
vertinimą, patrauklumo kriterijus ir pan. Druskininkai buvo pasirinkti tod÷l, kad šiuo metu tik šioje vietov÷je 
dažniausiai galima sutikti sveikatingumo (SPA ar sveikatinimo) paslaugų pageidaujantį lankytoją. 
 
Tyrimo metodas: Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojų apklausa tiesioginio interviu (face-to-face) būdu, 
naudojant iš anksto parengtą klausimyną, kuriame interviuotojai fiksuoja respondentų atsakymus. Buvo 
apklausiami Druskininkų SPA centro “SPA Vilnius”, 4* viešbučių “Violeta” bei “Europa Royale Druskininkai”, 
sanatorijų “Lietuva” bei “Egl÷” bei “Druskininkų gydyklos” lankytojai. Išsamūs tyrimo rezultatai pateikiami 
Studijoje. Iš viso buvo apklausti 307, 15-65 metų Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojai, iš jų: 
 

1. SPA centre “SPA Vilnius” - 131 respondentas, 43 proc., nuo visų apklaustųjų; 
2. Viešbutyje “Violeta”   - 8 respondentai, 1 proc., 
3. Viešbutyje “Europa Royale Druskininkai” - 7 respondentai, 1 proc., 
4. Sanatorijoje “Lietuva” - 18 respondentų, 6 proc., 
5. Sanatorijoje “Egl÷”   - 64 respondentai, 21 proc., 
6. “Druskininkų gydykla”                            - 79 respondentai, 26 proc. 
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ĮVADAS 
 
Sveikatingumo ir poilsio kompleksų poreikio ir pl÷tros Lietuvoje studijos (toliau – Studija) darbo tikslas – ištirti 
ir nustatyti SPA kūrimo sąlygas, galimybes ir poreikius bei tikslines vietoves, siekiant efektyviai panaudoti viešojo 
(privataus) finansavimo šaltinius (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos l÷šas), formuojant 
racionalų SPA tinklą šalyje. 
 
Studijos tikslo įgyvendinimui numatyti uždaviniai ir priemon÷s:  

• atlikti esamų SPA veiklos ir pl÷trai būtinų sąlygų analizę; 
• įvertinti ir nustatyti SPA produktų vartotojų tikslines rinkas, rinkos segmentus, poreikius, šių rinkų kitimo 

tendencijas Lietuvoje ir tarptautin÷se (kaimyninių šalių) rinkose, taip pat rinkų potencialą tenkinti SPA 
produktų pasiūlą; 

• apibr÷žti SPA pl÷tros prioritetus, privalumus, trukdžius, galimybes ir galimas gr÷smes; 
• įvertinant SPA raidos tendencijas užsienio šalyse ir pl÷tros galimybes Lietuvoje, suformuoti SPA tinklo 

formavimo Lietuvoje koncepciją; 
• suformuoti  SPA rinkodaros priemones ir veiklą vidaus bei užsienio rinkose; 
• parengti SPA pl÷tros Lietuvoje teritorinio išsid÷stymo schemą.  

 
Remiantis užsienio ekspertų vertinimu, ekonomin÷ SPA paslaugų pl÷tros nauda vertinama keletu kriterijų. 
Pavyzdžiui, jei kurorte yra SPA kompleksų ir teikiamos SPA paslaugos, kurorte išauga nekilnojamo turto vert÷. 
Kurortų verslo ypatumai, kuriuos įtakoja SPA: 

• kambario kaina (padid÷ja 57%); 
• pinigin÷s įplaukos (padid÷ja 70%); 
• viešbučio užimtumas (padid÷ja 73%); 
• apsistojimo trukm÷ (padid÷ja 43%); 
• rinkodaros privalumai (padid÷ja 97%); 
• pajamos nuo užsakyto kambario (padid÷ja 83%); 
• žmonių skaičius užsakytame kambaryje (padid÷ja 27%). 

 
Šie kriterijai užtikrina SPA sektoriaus veiklos tęstinumą, sezoniškumo maž÷jimą, verslo pl÷trą ir pan. Tokia 
ekonomin÷ nauda garantuoja teisingas kurortų veiklos kryptis, kai skatinamas naujų paslaugų atsiradimas bei 
išlaikoma senųjų paslaugų ir mūsų atveju gamtinių gydomųjų išteklių vert÷, nauda ir unikalumas. 
 
Austrijos s÷km÷ tapo skirtingas požiūris į tris atskirus rinkos segmentus - vyresnio amžiaus klientus, šeimas su 
vaikais, paauglius – siūlant jiems daug skirtingų paslaugų. Daugiau d÷mesio skirta naujų esminių verslo nišų, 
turizmo produktų, tokių kaip SPA turizmas, sveikatos turizmas bei konferencijų turizmas, kūrimui. Šių skirtingų 
turizmo produktų s÷km÷s pavyzdžiu galima laikyti SPA, kuris Austrijoje užima vieną iš lyderio pozicijų turizmo 
rinkoje. SPA turizmo pelnas sudaro daugiau nei 1 mlrd. EUR per metus ir net 11 mln. atvykstančiųjų (t.y. 10% 
visų turistų skaičiaus) apsilanko SPA.  
Vokietijoje SPA sistemos reikšm÷ sveikatai vertinama sekančiai: 

• praleistų d÷l ligos dienų skaičius sumaž÷jo net 60 % ir tai reiškia darbo produktyvumo padid÷jimą bei 
išmokų pagal biuletenius sumaž÷jimą; 

• 2/3 sumaž÷jo vaistų suvartojimas ir tai reiškia mažesnį šalutinį poveikį žmogaus organizmui ir mažesnes 
išlaidas gydymui; 

• kiekvienas ligų prevencijai išleistas 1 EUR ateityje gali sutaupyti iki 3 EUR ir jau ligai gydyti išleistų eurų; 
• paj÷gumo ir galimybių dirbti palaikymas užkerta kelią per ankstyvam iš÷jimui į pensiją. 
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1. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZö 
 
1.1. SPA raida pasaulyje 
 
Šiuolaikinis SPA yra antikinių maudymosi terminiuose ir mineraliniuose šaltiniuose tradicijų tąsa. Min÷tą tradiciją 
galima atsekti jau nuo senov÷s babiloniečių ir graikų, o, kaip sako žinovai, ir dar anksčiau...  
 
Kai kas mano, jog žodis „SPA“ kilo nuo karštųjų mineralinių šaltinių Belgijos miestelyje Spau, savo terminių 
šaltinių d÷ka, žinomą jau rom÷nų laikais. Diskutuojama, kad būtent šis miestas buvo toks žymus, kad anglų 
kalboje tapo „atsinaujinimo ir lepinimo vietos“ sinonimu. Kiti tuo tarpu mano, kad tai lotyniškos fraz÷s „salus per 
aquae“ akronimas, kuriam iki šiol n÷ra surasta kito atitikmens.  
 
SPA sektoriaus vystymasis Europoje jau nuo ankstyvųjų amžių pagrįstas žmonių susidom÷jimu mineraliniais 
ištekliais bei jų poveikiu sveikatai. Mineraliniai ištekliai skyr÷si nuo įprastų vandens procedūrų vizualiai, skoniu 
bei vandens temperatūra. Pirmieji prad÷ję naudotis šiais „stebuklingais“ šaltiniais buvo rom÷nai, atradę juos 
karinių veiksmų metu dabartin÷je Prancūzijos teritorijoje, o ir kitose Europos teritorijose (dabartin÷s Vokietijos, 
Kroatijos, Vengrijos ir t.t.). Jų suteiktas paslaugos vardas „sanitas per aqua“ (SPA) lietuviškai „sveikata per 
vandenį“ gyvas iki šiol.1 
 
XIX amžiuje Europos didieji SPA buvo turtingųjų tikslin÷ vieta. Tradicija „naudoti vandenį sveikatai gerinti“ tapo 
populiaru tarp aukštesn÷s visuomen÷s klas÷s žmonių. Apsilankymai SPA centruose ap÷m÷ ne tik maudynes ir 
vandens g÷rimą, bet ir aktyvų visuomeninį gyvenimą. Iki šiol išlieka tvirta tendencija - vandens 
procedūros yra Europos SPA sektoriaus širdis. 
 
Ir kol Europa SPA suvokia kaip gydymą ir sveikatą, Amerika SPA traktuoja kaip sveiką gyvensenos būdą, 
apimantį treniravimąsi, svorio kontrolę, poilsį, rekreaciją, atsipalaidavimą ir pasilepinimą. Šiandien SPA tai protą, 
kūną ir sielą puosel÷jantis sektorius. Žmon÷s renkasi SPA siekdami pagerinti fizinę būklę, mažinti stresą, minties 
ramyb÷s, pasilepinimo ir malonumų, poilsio ir relaksacijos paslaugų.  
 
SPA svarba ir populiarumas pasaulyje netgi sukūr÷ specialias priemones, pavyzdžiui jacussi sukūrin÷ vonia, viena 
iš pagrindinių daugelio modernių SPA traukos objektų, buvo sukurta 1950-aisiais metais, po to atsirado vandens 
terapijos vonios, šveicariški dušai, škotiškos „keln÷s“ bei Vichy dušai.  
 
Šiandiena siekiant patenkinti įvairius klientų poreikius, SPA siūlo gausų paslaugų ir priemonių pasirinkimą – nuo 
tradicinių iki modernių, vakarietiškų ir rytietiškų ar švediškų, siūlo japonišką Šiatsu, Tailando ir Europietišką veido 
masažus, akupunktūrą, kūno valymą Negyvosios jūros druska, mauriškas purvo antklodes, jūros terapiją, kvapų 
terapiją, refleksologiją, odos mikrovalymą, endermologiją, Reiki, Auros atvaizdavimą, Vatsu, Rasul, hipnozinę 
terapiją, valgymo, meditacijos, jogos ir Tai Chi pamokas, naujus fitneso metodus su asmeniniais treneriais ir 
daug kitų.  
 
Kad suprasti šį milžinišką SPA paslaugų sektorių ir jį pl÷toti, Tarptautin÷ SPA asociacija (angl. ISPA - 
International SPA Association) nustat÷ dešimt sud÷tinių SPA sektoriaus elementų:   

• vanduo; 
• maistas, maistingos medžiagos, dieta ir mityba; 
• jud÷jimas, pratimai ir fitnesas; 
• masažas ir kūno procedūros; 
• protas, kūnas, siela; 
• estetika, odos rūpyba, natūralios grožio priemon÷s; 
• erdv÷, klimatologija, globalin÷ ekologija; 
• socialiniai ir kultūriniai renginiai, menas ir vertyb÷s, SPA kultūra; 
• vadyba, rinkodara ir įgyvendinimas; 
• laikas ir ciklai 2. 

                                                           
1 www.about.com, www.vikipedia.com, www.encyclopediabritanica.com 
2 www.about.com 
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Ne kiekviename SPA yra visi min÷ti elementai, tačiau SPA gali būti įvairūs ir pagal dydį, veiklos formas ar 
tikslines grupes – nuo dienos SPA, kuriame gali būti suteikiama ir viena procedūra, iki vietov÷s SPA, kuriame 
galima būti savaitę ar daugiau, arba kosmetines ir chroniškas ligas gydančių gydomųjų SPA ir pan.  
 
Apibendrinimas: šiandiena SPA paslaugose visada naudojamas vanduo, SPA palaiko ankstesnę rom÷nų 
nuostatą „sveikata per vandenį“, vertina savo paslaugų „vandeninę prigimtį“, naudojasi ja ir ieško vis naujų 
vandens pritaikymo paslaugose priemonių. 
 
1.2. SPA, sveikatingumo ir sveikatinimo samprata pasaulyje ir Lietuvoje 

1.2.1. Tarptautinių organizacijų veiklos analiz÷  

Analizuojant ir apibr÷žiant SPA, sveikatingumą ir sveikatinimą, būtina įvertinti ISPA3 (angl. International SPA 
Association) ir ESPA4 (angl. European SPA Association) asociacijų svarbą, prioritetus bei nuostatus, kadangi 
Lietuvoje kurortų savivaldyb÷s ar įstaigos yra min÷tų asociacijų nariai.  
 
Reik÷tų pamin÷ti ir apie tokių organizacijų kaip Baltijos šalių SPA korporacija (angl. Baltic Sea Spas Co-
operation), Sveikatingumas – Viešbučiai – Vokietija5 (angl. Wellness – Hotels – Deutchland) veiklą. 
 
ESPA sudaro nariai iš 21 Europos valstyb÷s, tarp kurių nacionalin÷s ir regionin÷s asociacijos, gamtinių gydomųjų 
išteklių kurortai, kurortai ir SPA centrai. Didžiausias d÷mesys asociacijos veiklos principuose skiriamas gydomųjų 
gamtinių išteklių reglamentavimui bei bendros asociacijos narių politikos svarbai ir veiklos propagavimui. Europos 
šalys vystosi labai skirtingai, tod÷l neišvengiamai reikalinga sukurti vienijančią politiką, nes kurortų politin÷ darna 
Europos Sąjungoje bus tik dalin÷ ar tik÷tina. ESPA teigimu, gydomųjų išteklių kurortų, mineralinių vandenų 
kurortai ir SPA centrai yra labai reikšminga sveikatos gerinimo paslaugų sektoriaus dalis. Jie reprezentuoja puikią 
gydymo kultūrą, yra ekonomiškai svarbūs daugelyje regionų ir vietovių, jų infrastruktūra yra mažai išvystyta ir 
paslaugų sferoje sukuriamų darbo vietų skaičius n÷ra pakankamas. ESPA vizija - „Mineralinių vandenų kurortai, 
gamtinių gydomųjų išteklių centrai ir SPA centrai yra būtina šalies sveikatos sistemos dalis, kuri įtakoja kultūrinį 
regiono pagrindą, yra svarbi ekonomiškai ir d÷l sukuriamų darbo vietų reikšminga socialinei sistemai“. 
 
ISPA organizacija apjungia apie 3000 narių iš 75 valstybių, tod÷l ši organizacija laikoma pasauline organizacija, 
20 metų veikianti SPA sektoriuje. Pagrindiniai asociacijos tikslai:  

• reklamuoti ir rūpintis bendrąja SPA sistema ir jos klientais, 
• lavinti visuomenę, aiškinant SPA patirties vertę bei privalumus,  
• skatinti SPA įmonių, individualiai bei kooperuotai, aktyviai teikiančių SPA paslaugas ir produktus – 

neišskiriant jų pagal dydį ar veiklos vietą, narystę bei dalyvavimą asociacijos veikloje, 
• ir ateityje vykdyti veiklas tinkamas korporacijai, sukurtai aprašytiems tikslams įgyvendinti. 
 

Egzistuojanti naryst÷ Korporacijoje gali būti dvejopa: Pirmin÷ ir Asocijuota. Reikalavimai pirmin÷s naryst÷s 
nariams:  

• asociacijos Pirminiu nariu gali tapti bet kuri įmon÷, korporacija ar kitas verslo subjektas teikiantis SPA 
paslaugas arba aktyviai tiekiantis paslaugas bei produktus SPA sektoriui. Pirmin÷ naryst÷ apibr÷žiama 
tam tikromis kategorijomis, kurias laikas nuo laiko nustato Direktorių taryba dviejų trečdalių balsų 
dauguma. Šiuo metu galioja sekančios kategorijos: išteklių partneris, klubinis SPA, SPS kruiziniuose 
laivuose, dienos SPA, vietov÷s SPA, gydomasis ir mineralinių šaltinių SPA, kurortų/viešbučių SPA.  

• bet kuri įmon÷, korporacija ar kitas verslo subjektas, atitinkantys Pirminiam nariui keliamus reikalavimus 
ir norintys juo tapti, gali užpildyti prašymą Asociacijos prezidento vardu, sumokant metinį naryst÷s 
mokestį, ir, jei narystei keliamos sąlygos tenkinamos, tapti Asociacijos Pirminiu nariu.    

 
Asocijuotų narių grupę sudarančias kategorijas nustato Asociacijos gerove bei kokyb÷s standartais besirūpinanti 
Direktorių taryba dviejų trečdalių balsų dauguma. Šiuo metu galiojančios asocijuotos naryst÷s kategorijos: 

• pagalbininko; šią narystę gali gauti bet kuris asmuo, dirbantis Pirminio nario įmon÷je. 
                                                           
3 www.experienceispa.com/ISPA/ 
4 www.espa-ehv.com/ 
5 www.w-h-d.de/ 
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• bendroji; šią narystę gali gauti bet kuris asmuo, įmon÷, korporacija ar kitas verslo subjektas, norintis 
prapl÷sti savo žinias SPA srityje ir pasinaudoti Asociacijos teikiama informacija bei paslaugomis. 

• garb÷s; Direktorių taryba Garb÷s narystę gali suteikti asmenims arba organizacijoms, kurie, Tarybos 
nuomone, suteik÷ Asociacijai ypatingas paslaugas arba kurių žinios, patirtis ar geb÷jimai gali būti jai 
naudingi. Direktorių tarybai pritarus Garb÷s nariai gali būti atleisti nuo mokesčio. 

• studento; šią narystę gali gauti bet kuris asmuo, turintis studento pažym÷jimą ir besimokantis koledže, 
kuriame mokslo trukm÷ 2-4 metai arba specializuotoje technikos mokykloje, kurioje programos trukm÷ 
bent 6 m÷nesiai. 

 
Asocijuoti nariai bet kuriuo atveju negali balsuoti, negalimi jokie su Asociacijos turtu ar ištekliais susiję interesai, 
jų įstatyminiai interesai negali būti Asociacijos atstovaujami. Bet kuri įmon÷, korporacija ar kitas verslo 
subjektas, atitinkantys Asocijuotam nariui keliamus reikalavimus ir norintys juo tapti, gali užpildyti prašymą 
Korporacijos Prezidento vardu, sumokant metinį naryst÷s mokestį, ir, jei narystei keliamos sąlygos tenkinamos, 
tapti Korporacijos Asocijuotu nariu.    
 
Naryst÷s mokestis preliminariai siekia 1500 Lt ($596 USD). Bendras naryst÷s mokestis yra nustatomas 
priklausomai nuo numatomos naryst÷s trukm÷s ir m÷nesinių įmokų.  
 
Baltijos šalių SPA korporacija remiama ESPA nar÷, kurią sudaro Pärnu (EST), Sopot and Kolobrzeg (PL) taip 
pat Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin (Usedom - Vokietija), Binz (Rügen-Vokietija) ir Grömitz (Schleswig-Holstein- 
Vokietija). Korporacija įsteigta 2000 metais. Pirmąja BSCC iniciatyva numatoma išleisti bendrąją brošiūrą bei 
sukurti turistinį SPA kelią nuo Grömitz (Vokietija) to Vaasa (Suomija), kuris iki šiol yra planavimo stadijoje. 
 
Organizacija „Sveikatingumas–Viešbučiai–Vokietija“ (angl. WELLNESS–HOTELS–DEUTSCHLAND, W-H-D) 
įsikūr÷ 1997 metais, joje yra 44 nariai, kurie atitinka paslaugų kokybei keliamus reikalavimus. Pagrindiniai W-H-D 
kriterijai ir reikalavimai: 

� Išvaizda, komfortas, svetingumas: visi W-H-D turi 4-5 žvaigždutes, t.y. aukščiausius Vokietijos viešbučių 
ir restoranų asociacijos įvertinimus. Visur pagrindinis d÷mesys skiriamas svetingumui. 

� Gamtoje esančios ramios vietov÷s: du būtini reikalavimai: ramyb÷ miego metu ir galimyb÷ džiaugtis 
gamta. Visi šie viešbučiai yra ramiose vietov÷se, gamtoje – parkuose ar greta jų, šalia ežerų ar jūros. 

� Aplinkai draugiška vadyba: nariai tvirtai laikosi pripažintų viešbučių verslo gamtosauginių priemonių 
paketo numatomų taisyklių. 

� Nerūkymo zonos: nerūkantieji gali leisti laiką patalpose, į kurias nepatenka tabako dūmai. Nustatytas, 
reglamentuotas nerūkomų kambarių skaičius; restoranuose yra nerūkymo zonos. 

� Energiją suteikianti virtuv÷: visuomet yra galimyb÷ rinktis valgymo metu iš kelių galimybių: įprastas ir 
vegetarinis meniu. Virtuv÷s darbuotojai apmokyti dietinio maisto gamyboje. Tikslas – sveika gurmaniška 
aukščiausio kulinarinio lygio virtuv÷. 

� Sveikatingumo (angl. wellness) ir Spa zonos: būtinai erdviai suprojektuotas pastatas, patraukli baseinų 
zona (baseinas, sauna ir t.t.), vietos mankštai su treniravimosi įranga, atsipalaidavimo vieta, patogumais 
poilsiui ir kūno priežiūros zona, įranga skirta kūno procedūroms, masažui ir t.t. Visa tai prižiūri apmokyti 
ekspertai. 

� Sveikatingumo instruktoriai: viešbučių administracija priima į darbą bent vieną kvalifikuotą 
sveikatingumo ir/ar kūno rūpybos profesionalų specialistą. Darbo sutartyje numatomas tolesnis teorinis 
ir praktinis tobul÷jimas. Nuoširdumas bei humaniškumas dirbant su klientais, pagelb÷jant jiems yra labai 
didelis s÷km÷s garantas ir potencialas. 

� Užimtumo ir švenčių programos: susidom÷jusiems svečiams siūlomos veiklos, tokios kaip vaikščiojimas, 
ekskursijos, kultūros objektų lankymas. Organizuojamos švent÷s. 

� Įsipareigojimas laikytis kokyb÷s standartų: viešbučiai–nariai pasirašo sutartį, laiduojančią sveikatingumo 
programų kokyb÷s gerinimą ir ateityje. Šio įsipareigojimo nesilaikymas išbraukia viešbutį iš narių sąrašo. 

1.2.2. Organizacijų veiklos analiz÷ Lietuvoje 

Europos SPA asociacijos (ESPA) nar÷s Lietuvoje yra Birštono, Palangos miesto ir Neringos savivaldyb÷s, įkūrusios 
Nacionalinę kurortų asociaciją. Tarptautin÷s SPA asociacijos (ISPA) nar÷ yra UAB Ispado. Intensyviai SPA pl÷trą 
inicijuoja Nacionalin÷ SPA asociacija.  
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Lietuvoje šiuo metu veikia pagrindin÷s SPA veiklą/paslaugas reglamentuojančios organizacijos:  
• VšĮ Kurortologijos tyrimų centras,  
• Nacionalin÷ SPA asociacija, 
• Nacionalin÷ kurortų asociacija. 

 
VšĮ Kurortologijos tyrimų centras įkurtas 2006 m. lapkričio 29 d. Įstaigos veiklos tikslas: tirti įvairaus 
amžiaus sveikų ir sergančių asmenų sveikatą ir jos sąsają su gamtiniais gydomaisiais veiksniais, sukurti mokslu 
pagrįstas priemones ir metodus sveikatai stiprinti bei atstatyti kurortuose. Kurortologijos tyrimų centro veiklos 
sritys:  

• įvertinti šiuo metu Lietuvos kurortuose gydymui naudojamo gydomojo mineralinio vandens ir gydomojo 
durpinio purvo bei klimatoterapijos metodikas; 

• parengti naujus šių gydomųjų faktorių naudojimo standartus (normas- algoritmus-metodikas); 
• tirti gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinio vandens, durpinio purvo ir klimato) poveikį į sveiką ir 

sergantį žmogaus organizmą, kaip dinaminę sistemą, užtikrinant širdies ir kraujagyslių, raumenų ir 
sąnarių, virškinimo organų bei imunin÷s sistemos pilnavertį funkcionavimą; 

• tirti natūralių gamtinių gydomųjų veiksnių poveikį sportininkų organizmo funkcijų atstatymui po fizinio 
krūvio; 

• kurti žmogaus organizmo funkcin÷s būkl÷s atstatymo Lietuvos kurortuose trumpalaikius sveikatinimo 
priemonių algoritmus ir pagrįsti jų efektyvumą. 

 
Nacionalin÷ SPA asociacija įsteigta 2007 metų pavasarį. Asociacijos steig÷jai yra trys privačios: UAB Femina 
Bona, SPA Vilnius ir UAB Harmoningos asmenyb÷s institutas. Nacionalin÷ SPA asociacija palaiko ISPA principus ir 
yra orientuota į verslo įmonių korporaciją. Pagrindiniai asociacijos tikslai yra nustatyti bendras SPA pl÷tros 
nuostatas bei apjungti įmonių, orientuotų į SPA paslaugas, veiklą. 
 
Nacionalin÷ kurortų asociacija įsteigta 2007 m. kovo 2 d. Asociacijos steig÷jai – Birštono, Neringos ir 
Palangos miestų savivaldyb÷s, siekiančios vystyti ir pl÷toti Lietuvos Respublikos kurortų veiklą ir balneologiją, 
didinti Lietuvos kurortų gamtinių ir kultūrinių išteklių patrauklumą Lietuvos gyventojams, vietiniams ir užsienio 
turistams, skatinti rekreacinių išteklių pritaikymą poilsio ir sveikatinimo tikslams. Nacionalin÷ kurortų asociacija 
yra Europos kurortų asociacijos nar÷. Nacionalin÷s kurortų asociacijos nar÷s šiuo metu yra Birštono savivaldyb÷, 
Palangos miesto savivaldyb÷ ir Neringos savivaldyb÷. Šios asociacijos veiklos nuostatos pilnai atitinka ESPA 
veiklos principus. 
 
Apibendrinimas: atlikta SPA sektoriuje dirbančių organizacijų principų analiz÷, įvertinant tarptautinę ir Lietuvos 
patirtį. Ši analiz÷ parod÷, kad dabartiniu laikotarpiu Europoje egzistuoja dvi pagrindin÷s organizacijos: ISPA 
(angl. International SPA Association) ir ESPA (angl. European SPA Association), kurių nuostatas būtina vertinti ir 
atskirti: ISPA palaiko SPA verslo ir paslaugų pl÷tros koncepciją ir galimybes, tuo tarpu ESPA ypatingą d÷mesį 
skiria vietinių gamtinių išteklių panaudojimo paslaugose galimyb÷ms ir tvarkai reglamentuoti bei patvirtinti ir 
skatina visas veikas šioje srityje. Lietuvoje įkurta Nacionalin÷ kurortų asociacija yra ESPA nar÷, tod÷l palaiko šios 
asociacijos nuostatas. VšĮ Kurortologijos tyrimo centro veikla taip pat glaudžiai siejasi su Europos SPA asociacijos 
veikla, nors kol kas jų veiklos principai ir rezultatyvūs veiksmai n÷ra aiškūs. 

1.2.3. SPA rūšys  
Pasaulyje iki šiol galioja daug sąvokų apibr÷žiančių šį sektorių, tai dienos SPA, tikslin÷s vietov÷s SPA, gydomasis 
SPA, mineralinių išteklių SPA ir pan. Užsienio patirtimi dažniausiai šias paslaugas reglamentuoja ne valstyb÷, bet 
apibr÷žia paslaugų teik÷jai: asociacijos, paslaugų ar išteklių teik÷jų ir naudotojų sertifikatai ir pan. 
 
Galimybių studijoje detalizuojami ir siūlomi įvairių tarptautinių organizacijų naudojami apibr÷žimai: Tarptautin÷s 
SPA asociacijos (angl. International SPA Association, ISPA), Europos SPA asociacijos (angl. European SPA 
Association, ESPA), Dienos SPA asociacijos Europos skyrius (angl. Day SPA Asocciation European Chapter), 
Vokiečių sveikatingumo asociacijos (angl. German Wellness Association, GWA) ir kita metodin÷ literatūra 
(Priedas Nr.1). Taip pat vertinant išskirtines politines, ekonomines ir socialines sąlygas Lietuvoje, min÷tų sektorių 
sąvokoms apibr÷žti analizuojami ir galiojantys Lietuvos teis÷s aktai bei jau veikiančių organizacijų kuriamos 
nuostatos. 
 



13 

Tarptautin÷s SPA asociacijos siūlomi apibr÷žimai: 
 
Dienos SPA – vienos dienos trukm÷s SPA paslaugos, teikiamos su profesionalių specialistų 
priežiūra. 
 
Vietov÷s SPA – tai įstaiga, kurios pagrindin÷ veikla aptarnauti SPA lankytojus, lavinant jų sveikus 
įpročius. Per 7 dienų viešnagę (trukm÷ buvo pagrįsta pagal poreikius, SPA egzistavimo laikotarpiu) 
šis gyvenimo būdo pokytis pasiekiamas plačios paslaugų programos, apimančios SPA paslaugas, 
kūno kultūrą (angl. physical fitness), sveikatingumo (angl. wellness) edukacinę veiklą, sveiką maistą 
ir specifinių poreikių sąrašo sudarymą, d÷ka.  
 
Gydomasis SPA – tai nuolatin÷s priežiūros institucija, kurioje diplomuoti sveikatos priežiūros 
specialistai pirmiausiai teikia modernias gydymo ir sveikatingumo rūpybos paslaugas, apimant SPA 
pasiūlą bei tradicinius ir/ar alternatyvius gydymo metodus bei procedūras. Institucijos veiklos 
apimtys priklauso nuo personalo įgūdžių, kurie gali būti tiek Estetikos/Kosmetologijos, tiek 
Prevencijos/Sveikatingumo procedūrų ir paslaugų srityse. 
 
Mineralinių išteklių SPA – tai SPA, siūlanti vandens procedūras toje vietov÷je esančių 
mineralinių, terminių ar jūros vandens išteklių pagrindu. 
 
Kurortų/Viešbučių SPA – tai SPA, esantis kurorte ar viešbutyje, priklausantis jam ir teikiantis 
specialistų kontroliuojamas SPA, dalinai fitneso ir sveikatingumo (angl. wellness) paslaugas bei SPA 
virtuv÷s meniu pasirinkimo galimyb÷mis. Greta poilsiautojų, tai puiki vieta keliaujantiems ir verslo 
klausimais, norintiems pasinaudoti SPA paslaugomis komandiruočių metu. 

 
Europos SPA asociacijos apibr÷žimai: 
 

Dienos SPA - neteikiant apgyvendinimo paslaugų, dienos SPA tik dienos metu siūlo eilę grožio ir 
fitneso procedūrų, pagrįstų vandens naudojimu. Dienos SPA taip pat žinoma kaip tikslin÷s vietov÷s 
SPA (angl. Destination SPA). 
 
SPA ištekliai - fizin÷s procedūros, tokios kaip masažas, purvo ir gydomųjų žolių kauk÷s, 
psichoterapija, inhaliacijos, Kneipp terapija, balneo-fizin÷s procedūros, ypatingą d÷mesį skiriant 
vietiniams gydomiesiems resursams. 
 
Gydomieji SPA - skirti gydymo procedūroms, reabilitacijai, taip pat ligų prevencijai bei atsparumo 
skatinimui atostogų ir laisvalaikio metu. 
 

Europos SPA asociacija savo nuostatose pateikia ir šias nuostatas Pajūrio SPA, SPA institucijos bei gydomieji 
kurortai. Tokie kurortai dažniausiai procedūroms naudojamas jūros vanduo (Thalasso terapija), o tai savaime 
reiškia ryšį su jūra, kai išteklių panaudojimas gydymui siejamas su jūros artumu bei klimato poveikiu (pvz., oro 
druskingumas, galimyb÷ maudytis jūroje ir pan.). Kitas aspektas – SPA ir SPA institucijų pripažinimas jūros 
vandens (thalasso) centrais priklauso nuo fiksuoto atstumo iki pakrant÷s (ne daugiau nei 600 – 800 m.) ir pan. 
Tam tur÷tų būti nustatytas Europinis standartas. Kai kurie jūrų ištekliai, t.y. dumbliai ir dumblas, taip pat laikomi 
thalasso terapijos dalimi, kadangi juos galima saugiai pervežti. Jie gali būti naudojami ir siūlomi toli nuo pajūrio 
esančiuose kurortuose. 

 
Dienos SPA asociacijos Europos skyriaus apibr÷žimai:  

 
S.P.A. – lotyniškos fraz÷s „solus per agua“, reiškiančios „į vidų vandens pagalba“ arba „sveikata per 
vandenį“ trumpinys. 
 
Spa – miestas Belgijoje, kuriame Rom÷nų kariai atskleid÷ vietinio mineralinio vandens gydomąsias 
savybes.  
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SPA – tai relaksacijai, atsinaujinimui, pratimams ir įvairioms procedūroms (dažnai suteikiamos 
masažo, odos priežiūros ir kitos ) skirtas centras. 
 
Atostogų (malonumų) arba Kurortų SPA – kurorte arba prabangiame viešbutyje esantis SPA 
kompleksas. 
 
Dienos SPA – įstaiga siūlanti įvairias, specialistų teikiamas, SPA procedūras. Lankytojai gali atvykti 
kelioms valandoms dienos metu., čia neteikiamos nakvyn÷s paslaugos.  
 
Vietov÷s SPA – vientisas SPA paslaugų, teikiamų kelių dienų b÷gyje, paketas. Teikiamos nakvyn÷s 
paslaugos, lankytojai gali dalyvauti svorio mažinimo programose, pratybose, greta įprastų 
patogumų jiems teikiamos ir gydomosios procedūros. 
 
Gydomasis SPA – SPA įstaiga, kurioje greta įprastų SPA paslaugų teikiamos gydomosios terapin÷s 
procedūros. Procesą prižiūri gydytojas ar kitas sveikatos apsaugos specialistas. Daugelis gydytojų, 
tokie kaip plastiniai chirurgai bei dermatologai, pacientų sveikimo procesui skatinti ir didesniam 
savijautos komforto lygiui pasiekti siūlo jiems SPA procedūras. 

 
Nacionalin÷s SPA asociacijos (Lietuva) siūlomi apibr÷žimai 6: 
 

Dienos SPA: tai SPA, kur yra siūlomas platus SPA paslaugų spektras. Tokiuose SPA klientas gali 
rinktis vieną procedūrą ir/ar praleisti visą dieną pasirinkęs procedūrų komplektą. Tačiau šie SPA 
neturi galimyb÷s suteikti svečiui apgyvendinimo paslaugos. Dienos SPA turi būti ne mažiau kaip 3 
kabinetai procedūroms, kur būtų atliekamos SPA procedūros. Kad įmon÷ papultų į dienos SPA 
kategoriją, daugiau kaip 70% darbo vietų turi būti skirtos SPA procedūroms atlikti, tai reiškia, kad 
įmon÷, kuri turi 4 kirpimo k÷des ir 4 kabinetus SPA procedūroms atlikti, nepapuls į dienos SPA 
kategoriją. Tačiau jei įmon÷ turi 7 kabinetus, skirtus SPA procedūroms atlikti ir tik 3 darbo vietas 
plaukų kirpimui, ji papuls į dienos SPA kategoriją. Tokiu atveju būtina gera garso izoliacija nuo 
kirpyklos skleidžiamo triukšmo. (Realus pavyzdys rinkoje – Femina Bona Spa namai, Idzumi, Sothys 
dienos SPA). 
 
Mini dienos SPA: tai yra dienos SPA, kurie turi mažiau nei 3 kabinetus, skirtus atlikti SPA 
procedūras. (Sarma Style, Didžioji g. Vilnius). 
 
Salonai su SPA zona: tai įvairios paskirties grožio salonai (kirpyklos, soliariumai ir kt.), kurie turi 
specialiai įrengtą patalpą SPA procedūroms atlikti ir kuriose SPA procedūroms atlikti darbo vietų 
skaičius sudaro mažiau kaip 30% nuo salone įrengtų darbo vietų skaičiaus. (Realus pavyzdys 
rinkoje- Sarma Style salonai). 
 
Tikslinis SPA: tai SPA, kuris pagrindinį d÷mesį skiria sveiko gyvenimo būdo skatinimui ir sveikatos 
gerinimui/gydymui. SPA siūlo klientams įvairias specialiai paruoštas programas kartu su 
apgyvendinimu. Čia yra atliekamos įvairios SPA procedūros (gali būti ir gydomojo pobūdžio), 
organizuojami fizinio aktyvumo užsi÷mimai, sveikos gyvensenos kursai. Didelis d÷mesys skiriamas 
sveikai ir teisingai mitybai. Pagrindinis tikslas, d÷l kurios svečiai važiuoja į šios rūšies SPA – tai SPA 
filosofija. SPA centras stengiasi keisti žalingus žmonių įpročius/gyvensenos būdą naujais ir mokinti 
kaip šiuos pokyčius s÷kmingai puosel÷ti namų aplinkoje. (Realus pavyzdys rinkoje – SPA Vilnius). 
 
Viešbučio SPA: tai SPA, įkurti prie viešbučių, kaip papildoma paslauga viešbučio gyventojams. Jie 
gali pasiūlyti visas paslaugas, kurias galima rasti dienos ir /ar sporto klubo Spa. Svečiai gali pirkti 
vieną procedūrą, bet gali čia praleisti ir visą dieną. 
 
Jūrinis SPA: tai Spa, kuris turi pri÷jimą prie jūros vandens ir savo procedūrose naudoja jūros 
vandenį. (realus pavyzdys rinkoje - „Auska“ Palangoje, technines galimybes turi ir Palangos Lino 
baseinas). 

                                                           
6 Nacionalin÷s SPA asociacijos 2007 m. birželio 1 d. raštas Valstybiniam turizmo “D÷l naujų sąvokų įtraukimo į Lietuvos terminų žodyną” 
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Mineralinis SPA: tai SPA, kuris turi mineralinio vandens gręžinį ir jį naudoja savo procedūrose. 
(realūs pavyzdžiai rinkoje- Egl÷s sanatorija, Centrin÷s Druskininkų gydyklos). 

 
Apibendrinimas: remiantis užsienio šalių patirtimi, dabartiniu metu SPA paslaugas ir jų kokybę reglamentuoja 
ne valstyb÷s - jas apibr÷žia asociacijos, paslaugų ar išteklių teik÷jai, jų sertifikatai ir pan. Tod÷l siekiant 
sustiprinti SPA paslaugų sektoriaus tarptautinį konkurencingumą, Lietuvoje gal÷tų atsirasti:  

� dienos SPA,  
� SPA viešbučiai,  
� gydomieji SPA,  
� tikslinių vietovių SPA, 
� mineraliniai SPA, 
� jūrinis SPA, 
� kitos įstaigos ar įmon÷s, teikiančios SPA paslaugas.  

 
Tai pagerintų kurortų įvaizdį ir didžiuosiuose miestuose sukurtų papildomų paslaugų pasiūlą. 

1.2.4. Sveikatingumo, SPA ir sveikatinimo sąvokos 
 
Kadangi SPA sektorius Lietuvoje yra pakankamai jaunas, patvirtintuose turizmo teisiniuose dokumentuose ar 
turizmo terminų žodyne trūksta sąvokų, pvz.: „tikslin÷ vietov÷“ – angl. destination, gyvenimo kokyb÷ – angl. 
„well beeing“, medicininis/sveikatos turizmas – „medical/health tourism“ ir pan. Tačiau svarbiausios ir 
reikalingiausios sąvokos yra: 

• sveikatingumas; 
• SPA;  
• sveikatinimas (angl. healthness, health treatment). 

 
Esamų SPA ir sveikatinimo sektorių įtakai išsiaiškinti, sąvokoms nustatyti ir min÷tų sektorių skirtumus detalizuoti, 
priklausomai nuo juos reglamentuojančios valstyb÷s ar organizacijos nuostatų, studijos reng÷jams prireik÷ ypač 
daug laiko, sąnaudų ir žmogiškųjų išteklių.  
 
Atliekant šią analizę, studijos reng÷jų iniciatyva buvo išsiųstas klausimynas grupei (virš 10) sveikatingumo bei 
SPA paslaugas propaguojančių organizacijų, atlikta užsienio literatūros analiz÷, o taip pat buvo pasitelkta 
užsienio ekspertų patirtis bei vertinga informacija interneto svetain÷se.  
 
Remiantis Lietuvoje galiojančiais teisiniais aktais pirmiausiai buvo analizuojamos jau patvirtintos ir  naudojamos 
sąvokos: 
 
LR Sveikatos sistemos įstatyme (patv. 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552) yra „sveikatinimo veiklos„ apibr÷žimas. 
 

Sveikatinimo veikla - asmens sveikatos priežiūra, visuomen÷s sveikatos priežiūra, farmacin÷ ir 
kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos 
apsaugos ministerija. 
 
Įstatymo 16 str. nurodoma, kad teis÷ verstis kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ja 
besiverčiantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija, pripažįstama tik toms 
įmon÷ms ir įstaigoms, kuriose dirba gydytojai ar kiti sveikatos priežiūros specialistai (...).  
 

Statistikos departamentas apibr÷žia „sveikatingumo įstaigą“: 
 

Sveikatingumo įstaiga apima apgyvendinimo paslaugas teikiančias sveikatos stiprinimo ir 
sveikatos priežiūros įstaigas, pvz.: mineralinių vandenų kurortus, terminių vandenų kurortus, 
sanatorijas, kalnų sanatorijas, reabilitacijos įstaigas, sveikatingumo ūkius ir kitas panašias įstaigas. 
Ligoninių veikla neįskaitoma. 
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Šis apibr÷žimas pateikiamas Europos Komisijos sprendime Nr. 1999/35/EB „D÷l Tarybos direktyvos 95/57/EB d÷l 
statistin÷s informacijos turizmo srityje rinkimo įgyvendinimo tvarkos“7 1 priedo 1.1.1 punkte. Angliškame 
variante nurodoma, kad ši sąvoka apima „health treatment and health care establishments providing 
accommodation, such as spas, thermal resorts, sanatoriums, mountain sanatoriums, convalescent homes, health 
farms and other similar establishments”.8 
 
Studijoje siūlome dar vieną SPA ir sveikatinimą apjungiantį apibr÷žimą: 
 

Sveikatingumo veikla – asmens laisvalaikio praleidimo forma, pagrįsta sveikos gyvensenos 
principais, naudojant turizmo ir rekreacinius išteklius aktyviam poilsiui. 

 
Nacionalin÷ SPA asociacija Lietuvoje jau siūlo kelis SPA apibr÷žimus (Priedas Nr. 1): sporto klubo SPA, salonai su 
SPA zona, vandens parkai, tikslinis SPA, viešbučio SPA, sveikatingumo SPA, gydomasis SPA, sveikatingumo ir 
gydomasis SPA ir jūrinis SPA. 
 
Įvertinus atliktoje analiz÷je nustatytas sąvokų reikšmes Europoje ir su lygiaverčiu d÷mesiu išsiaiškinus Lietuvoje 
jau galiojančias sąvokas, atsiranda būtinyb÷ sukurti apibr÷žimus ir sąvokas naujai atsirandančioms turizmo 
paslaugoms ir produktams, surandant atitikmenis angliškiems terminams. Tačiau svarbiausias kriterijus 
apibr÷žiant šias sąvoka yra tas, kad kiekvienas naujas apibr÷žimas ar sąvoka privalo suteikti naudotojams 
aiškumą, bet negali stabdyti jau vykdomos ar numatytos vykdyti veiklos. T.y. rinkoje privalo atsirasti ir dienos 
SPA, ir tikslin÷ SPA vietov÷ ir SPA viešbučiai, o ir kurortų ištekliai ir panašios paslaugos, nežiūrint to, kokie 
apibr÷žimai beatsirastų ar būtų patvirtinti teisiniais dokumentais. Taip pat, visiems šiame sektoriuje privalo būti 
aišku, kokia institucija reglamentuoja vieną ar kitą veiklą (ar Sveikatos apsaugos ministerija, ar Ūkio ministerija), 
kokia organizacija palaiko kurių veiklų pl÷trą (Nacionalin÷ kurortų asociacija, Nacionalin÷ SPA asociacija ir VšĮ 
Kurortologijos tyrimų centras) bei kokia galima perspektyvin÷s veiklos parama naudojant ES paramą, 
priklausomai nuo valstyb÷s strategijos ir pan.  
 
SPA ir sveikatinimo paslaugas teikiančios įstaigos apjungia dviejų – turizmo ir sveikatos sistemos sektorių veiklas 
(1.1 pav.). SPA veikla (pažym÷ta melsvai) yra ypač svarbi turizmo sektoriaus pl÷trai ir tarptautiniam 
konkurencingumui stiprinti, tuo tarpu sveikatinimo sektorius (pažym÷tas rausvai) – labai svarbi sveikatos 
sistemos dalis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 pav. SPA ir sveikatinimo* paslaugos 
Pareng÷: BGI Consulting, „Sveikatingumo ir poilsio kompleksų poreikio ir pl÷tros Lietuvoje studija“ 

* sanatorinio gydymo ir medicinin÷s reabilitacijos paslaugos 
                                                           
7 1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas Nr. 1999/35/EB „D÷l Tarybos direktyvos 95/57/EB d÷l statistin÷s informacijos turizmo srityje 
rinkimo įgyvendinimo tvarkos“.  
8 Min÷tame EK sprendime taip pat nurodoma, kad Sveikatingumo įmon÷s, teikiančios viešbučio tipo paslaugas, tur÷tų pagal jų apibr÷žimą 
būti priskiriamos viešbučiams. Į sveikatingumo įstaigų grupę tur÷tų būti įtraukiamos tik įstaigos, kurios neteikia viešbučio tipo paslaugų. 
Taip pat neįskaitoma ligoninių veikla. 

 
 
 
SPA PASLAUGAS 
TEIKIANČIOS  
ĮMONöS IR 
ĮSTAIGOS 

SVEIKATOS 
SISTEMA 

SPA TURIZMAS 

 
 
 

SANATORIJOS, 
 GYDYKLOS, 

REABILITACIJOS  
CENTRAI 

                                                   SPA paslaugos     Sveikatinimo paslaugos 
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Pagal BGI Consulting rekomenduojamą schemą SPA sektoriuje gal÷tų būti pl÷tojama veikla susijusi su viešbučio 
SPA, dienos SPA9, gydomieji SPA, mineraliniai SPA, tikslin÷s vietov÷s ir kitos įstaigos teikiančios SPA paslaugas: 
aromaterapija, masažai, Kneipp terapija, vandens masažai, odos mikrovalymas, endermologijos metodai, 
hipnozin÷ terapija, valgymo, meditacijos, jogos ir Tai Chi pamokos, nauji kūno kultūros ir fitneso metodai ir daug 
kitų. Tuo tarpu sveikatos sistemos sektoriuje tur÷tų būti pl÷tojamos sveikatinimo (sanatorinio gydymo ir 
reabilitacijos) paslaugas, kurioms reikalinga gydytojų priežiūra, medicinin÷s paslaugos ir pan. 
 
Lietuvoje sanatorijos ir gydyklos naudoja gamtinių gydomųjų išteklių resursus: mineralinį vandenį, durpes, 
gydomąjį purvą ir pan. Nors dabartiniu metu n÷ra tiriamas šių išteklių poveikis sveikatai, n÷ra reglamentuojama 
ir sertifikuojama tokių gamtinių išteklių kokyb÷, reikšm÷ sveikatai ir pan., tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos 
interesas šioje srityje neabejotinas (1.2 pav.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
1.2 pav. Ūkio ministerijos (Valstybinio turizmo departamento) ir Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos kryptys 

Pareng÷: BGI Consulting, „Sveikatingumo ir poilsio kompleksų poreikio ir pl÷tros Lietuvoje studija“ 
 
Apibendrinimas: Atlikta SPA, sveikatingumo ir sveikatinimo sąvokų analiz÷ parod÷, kad būtina apibr÷žti 
sąvokas reglamentuojančias naujas veiklas, įvertinant atskirų asociacijų, organizacijų ir kitų paslaugas 
reglamentuojančių institucijų pasiūlymus. Šiuo metu galiojanti patvirtinta sveikatinimo veiklos sąvoka neapr÷pia 
Ūkio ministerijos veiklos krypčių bei turizmo principų, tod÷l turi būti keičiama tinkamu, įvertinant pakeitimus ir 
skirstant ES SF paramos priemones 2007 – 2013 metų laikotarpyje. 
 
Siūlomas apibr÷žimas, kai raudonai pažymima LR turizmo įstatymo pakeitimuose numatytos sąvokos pataisos, 
remiantis aukščiau išd÷stytomis nuostatomis: 
 
 
SPA (sanitas per aqua, sveikata per vandenį) paslaugos – tai kvalifikuotų specialistų specialiai įrengtose 
patalpose atliekamos ir/ar prižiūrimos procedūros, kurių atlikimui turi būti naudojamas vanduo ir kurios skirtos 
fizin÷s ir psichin÷s sveikatos gerinimui, galimų susirgimų prevencijai, atsipalaidavimui, geros savijautos 
skatinimui, kūno gražinimui ir lepinimui.  
 

 
 

                                                           
9 Dienos SPA tur÷tų teikti daugumą šių paslaugų, tačiau nesuteikti apgyvendinimo paslaugų. 

              SPA turizmas 
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1.3. Pasaulin÷s turizmo organizacijos (UNWTO) veikla SPA reglamentavimo srityje 
 
2006 m. rugs÷jo 27-29 d. Palma del Mallorca vykusiame Pasaulio turizmo organizacijos (angl. UNWTO) seminare 
„Inovacijos ir tarptautinis turizmas“ Henryk F. Handszuh (PTO Konkurencijos gerinimo vadovas) pristat÷ temą 
„Aukštos kokyb÷s SPA paslaugos (wellness/SPA), SPA paslaugos ir turizmas“. Jo pranešime teigiama, kad 
aukštos kokyb÷s SPA paslaugų atsiradimą l÷m÷ aukščiausios ir vidurin÷s klasių poreikiai, did÷jantis SPA 
populiarumas bei socialin÷s apsaugos programos. 
  
Jis išskiria pagrindinius rinkos poreikius SPA veikloje, tai:  

� saugių ir kokybiškų paslaugų paklausa; 
� vartotojų poreikiai; 
� sąžininga konkurencija ir skaidrumo užtikrinimas. 

 
Tuo tarpu valstybin÷s priemon÷s yra šios:  

� vykdyti tyrimus; 
� skatinti ir reklamuoti nacionalinę SPA pasiūlą; 
� kurti ir koordinuoti reguliavimo sistemą; 
� skatinti saugumo ir kokyb÷s standartus ir kt. 

 
1990-aisiais Pasaulio turizmo organizacija ne tik pad÷jo atsigauti SPA paslaugoms Europoje, bet šiuo metu 
aktyviai remia paslaugų kokyb÷s ir standartų įvedimo procesus. 2006, rugs÷jo m÷n. PTO išreišk÷ 
susirūpinimą ISO/TC 228, sudarydama tarptautinius SPA paslaugų standartus kuriančią darbinę 
grupę. Tarptautiniai standartai bus kuriami SPA paslaugoms: vandens procedūroms (gydomojo pobūdžio), SPA 
centrams ir Talasoterapijos centrams. SPA paslaugų standartizavimas įvedamas siekiant informuoti vartotoją, 
vengti nesąžiningos konkurencijos, stabdant neprofesonalias paslaugas ir nustatant priemon÷s, technologijos ir 
žinias besivystačioms šalims. 
 
2006 metų rugpjūčio 11 d. Pasaulio turizmo organizacijoje (angl. World Tourism Organisation) buvo svarstomas 
Ispanijos pasiūlymas d÷l naujos Darbo Grup÷s sukūrimo „Spa paslaugų“ ir preliminarių naujų priemonių 
reglamentavimo (Spanish proposal for the creation of a new Working Group „Spa services“ and a Preliminary 
New Work Item), ISO/TC 228 Rezoliucija C23 (priedas nr. 3). 
 
Iš dalyvavusių balsavime 44 valstybių prieš balsavo 9 šalys: Austrija, Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, 
Italija, Olandija, Šveicarija, Tailandas ir Jungtin÷ Karalyst÷. Dauguma iš jų pateik÷ ir savo argumentus (Priedas 
Nr.2). Apibendrinant komentarus reik÷tų pamin÷ti keletą pagrindinių priežasčių, d÷l kurių min÷tos valstyb÷s 
atsisak÷ priimti siūlomą “SPA paslaugų“ reglamentą. 
 
Dauguma iš šių valstybių naudoja esamus SPA paslaugų reglamentavimo standartus ir „nauja“, PTO siūloma, 
reglamentavimo tvarka tik÷tinai stabdytų esamą verslą šiame turizmo pl÷tros sektoriuje (Argentina, Austrija, 
Vokietija, Italija, Šveicarija, Tailandas, Didžioji Britanija). Taip pat šis siūlomas standartas Italijos specialistų 
nuomone laikomas nepakankamai konkrečiu, be verslo plano ir pan.  
 
Lietuvos turizmo specialistai kol kas nedalyvavo min÷tos rezoliucijos svarstyme, tačiau netgi turint galimybę, 
reik÷tų įd÷miai atsižvelgti į siūlomo dokumento vertę, o ypač į pateiktas teigiamas ir neigiamas pastabas. Tokiu 
būdu, būtų maksimaliai įvertinama kitų suinteresuotų ir daugiau patirties šiame versle turinčių šalių patirtis ir 
nestabdoma, bet skatinama kokybiška veikla SPA, sveikatingumo ir sveikatinimo srityse.  

1.4. SPA pl÷tra Europoje 
 
Šiandien apsilankymai SPA, sveikatos turizmas, sveikatingumo, grožio ir geros fizin÷s būkl÷s programos, 
atsistatymo, atsinaujinimo ir atsipalaidavimo apsilankymai yra dinamiškai augantis turizmo produktų bei turizmo 
produktų segmentas, kuris, derinamas su „viskas įskaičiuota“ sistema, t.y. apgyvendinimu, maitinimu, 
pramogomis, sportu ir kitomis veiklomis, tenkina įnoringiausius individualių turistų, turizmo organizacijų bei 
agentūrų poreikius. 
 
Naujų ES narių pri÷mimas Europoje paskatini SPA turizmo atgimimą, SPA augimas numatomas ir ateityje. Tai ne 
tik bendras Centrin÷s ir Rytų Europos šalių piliečių gyvenimo standartų ger÷jimas bei did÷jantis rūpinimąsi 
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sveikata, tai ir abipusio bendradarbiavimo tarp Europos šalių sutarčių rengimas  sveikatos ir socialin÷s gerov÷s 
srityse; pvz., potenciali sveikatos draudimo, dengiančio gydymo išlaidas užsienyje, pl÷tra. 
 
Vertinant SPA produktų potencialo požiūriu Europoje yra mažų mažiausiai tūkstantis SPA vietovių  beveik visose 
šalyse (šis skaičius apima visas šalis kontinente ir Viduržemio jūros regione, išskyrus Skandinavijos ir kelias 
Baltijos šalis), kuriose teikiama begal÷ paslaugų bei programų įvairiems apsilankymų tipams, periodams ir 
tikslams. Šalia tipinių, klasikinių europinių gydymo procedūrų šiuose pagrindiniuose Europos centruose ir toliau 
sveikintinos naujos, alternatyvios bei modernios tendencijos, tokios kaip Indijos, Kinijos ir Rytų gydymo metodai, 
atgimsta natūralus gydymas (Kneipp).  
 
Svarbu ir tai, kad SPA centrai Europoje vis dažniau į SPA pasiūlą įtraukia modernius vandens parkus, kosmetikos 
(grožio) centrus ir panašiai. 
 
SPA centrų vartotojai - tai nuo ieškančių būdo pails÷ti iki sergančių, nuo besinaudojančių įvairiomis prevencijos 
(pirmin÷s, antrin÷s ir t.t.) ir reabilitacijos  formomis, iki chroniškų ligų gydymo. SPA dažnai tampa jaunų ir senų, 
vienišų ir šeimų su vaikais kelion÷s tikslu, o prieš kelis metus – ir patrauklia konferencijų ir kongresų 
organizavimo vieta.  
 
Greta kelių savaičių ilgio fiksuoto grafiko gydymosi, galimi ir trumpesni apsilankymai. Lankytojai, neturintys 
sveikatos sutrikimų, gali apsigyventi viename iš siūlomų SPA vietov÷se, tinkamų pagal kainą, viešbučių ar 
pensionatų. O gydymo infrastruktūros pasirinkimas apima miesto centro ribose, arba už jų, esančius 
ambulatorinius centrus, stacionarinio, ar dalinai stacionarinio gydymo centrus, o ūminių susirgimų atveju – pilnai 
įrengtas klinikas. 
 
Vokietijos SPA rinkos apžvalga10. Vokietijoje yra idealios sąlygos SPA ir sveikatingumo turizmui. 
Sveikatingumo, SPA, fitneso paslaugos Vokietijoje teikiamos visus metus. Egzistuoja daugiau nei 350 SPA, 
sveikatingumo kurortų, kuriuose yra gausu viešbučių, teikiančių didžiausią prioritetą sveikatingumo paslaugoms: 

• Baden-Würtembergo žem÷ – puikios klimatin÷s sąlygos, terminiai gamtiniai gydomieji ištekliai, 
aromatiniai augalai bei šienas, meniu - tik natūralūs vietiniai maisto gaminimui naudojami produktai. 

• Bavarija – „mineralinių šaltinių žem÷“, garsi savo sveikatą gerinančiais, kūno energiją ir sveikatą 
atstatančiomis termin÷mis voniomis. 

• Brandenburgo žem÷ – Postame ir Berlyne, urbanistiniuose centruose, kuriasi naujų standartų 
sveikatingumo centrai. Pagrindiniai akcentai skiriami natūralumui, jautrumui, aplinkai, išskirtiniam 
maistui. 

• Hesse – jau nuo XIV a. veikiantys „Karališkieji SPA“. 
• Meklenburgas–Vakarų Pomeranija – 1700 km pajūrio, 2000 ežerų, su jūros vandens ištekliais susiję SPA. 
• Reino-Palatinate žem÷ – SPA ir sveikatingumo kompleksus vienija VITAPARC asociacija. Siūlomos 

gydomosios ir modernios sveikatingumo paslaugos. Vienintelis Dr Felke – sveikatos kurortas, siūlantis 
purvo ir individualias sveikatingumo programas, Vokietijoje. Bad Bertricho mieste – vienintelis Vokietijoje 
Glauberio druskų terminis Spa. Lankytojai gali iš naujo atrasti vandens poveikį – jiems siūlomos Kneipp 
procedūros, tyro vandens šaltinių vonios, klimatinio poveikio procedūros. 

• Saksonija – SPA sistemos širdyje du valstybiniai, jau 150 m veikiantys svaikatingumo kurortai, garsūs 
purvu bei 11 gydomųjų šaltinių. Unikalus atvejis – Bad Brambache geriamoms procedūroms naudojamas 
labiausiai koncentruoto radono šaltinis. 

• Šlezvigas-Holšteinas – pajūrio žem÷, tod÷l klimatas yra labai sveikas. Naudojamos jūros vandens 
inhaliacin÷s bei Thalasso procedūros, pratimai vandens ir gamtos aplinkoje. Tai kurortai, esantys prie 
Baltijos ir Šiaur÷s jūrų. 

• Tiuringija – nuostabūs miškai tapo pagrindiniais sveikatingumo ištekliais. Didžiausias druskos išteklių 
SPA, Bad Salzungen – inhaliacijos, maudymosi įvairaus sūrumo vandenyje. 

 
Didžiausi SPA ir sveikatingumo paslaugas siūlantys Vokietijos viešbučiai ir jų grup÷s: 

• „Maritime“ grupei priklauso 44 viešbučiai, 12 200 kambarių, didžiuliai plotai skirti sveikatingumui – jūros 
vandens baseinai, pajūrio klimato procedūros, dumblių, aliejų, Mireille Guillou produktų procedūros, 

• „Steigenberger“ grup÷: 4-5 žvaigždučių viešbučiai, skirti sveikatingumui, kūno kultūrai ir priežiūrai. 

                                                           
10 Oficialūs Vokietijos Turizmo internetin÷s svetain÷s duomenys 
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Čekijos SPA rinkos apžvalga11. Šimtamet÷s tradicijas šalyje palaiko 30 SPA miestų, keli šimtai natūralių 
šaltinių bei dideli mineralų prisotinto purvo ištekliai – visa tai leidžia Čekijai vadintis viena iš SPA sistemos 
stipriausių narių. Pagrindiniai Čekijos Respublikos SPA ištekliai yra natūralūs gydomieji gamtos ištekliai: 
mineralinis vanduo, dujos, purvas. Iš viso veikia 37 SPA. SPA miestai yra garsūs savo specifine aplinka, greta 
SPA procedūrų juose vyksta verslo susitikimai,  konferencijos, aukštuomen÷s renginiai ir koncertai. Čekijos SPA 
unikalūs, nes net 24 iš visų  procedūroms naudoja natūralų mineralinį vandenį, 10 naudoja įvairų purvą, veikia 3 
klimatin÷s SPA. Karlsbado SPA – karščiausi mineralinio vandens šaltiniai, kuriuose randamos net 25 000 m 
senumo elementai, o Luhačovicų šaltiniai laikomi efektyviausiais Europoje d÷l aukštos mineralų ir CO2 dujų 
koncentracijos. 
 
Bulgarijos SPA rinka12. Bulgariją, kaip šalį, turinčias puikias sąlygas SPA turizmui, geriausiai reprezentuoja 
mineralinių šaltinių gausa, kurių Bulgarijos teritorijoje priskaičiuojama daugiau kaip 500. SPA kurortuose 
apgyvendinimo paslaugos teikiamos aukštos kokyb÷s viešbučiuose. Šiuo metu Bulgarijoje yra daugiau kaip 70 
viešbučių, kurie turi nuosavus SPA centrus ir jų skaičius pastaraisiais metais auga. Daugiausia yra 4* ir 5* 
viešbučių, kurie turi mineralinio vandens baseinus, saunas, soliariumus, fitneso ir grožio centrus. Juose dirba 
puikiai apmokyti specialistai, kurie rūpinasi SPA centrų lankytojų sveikatos gerinimu. Čia siūlomos atstatomosios 
procedūros, svorio mažinimo programos ir kt. SPA procedūrų trukm÷ tęsiasi nuo 3 dienų iki 2 savaičių. Be 
tradicinių procedūrų, čia siūlomos tokios paslaugos, kaip purvo terapija, chromo terapija, talasoterapija, 
anticeliulitiniai masažai ir kita. Šios SPA procedūros populiariausios Bulgarijos Juodosios jūros kurortuose – 
Albena, Auksinių sm÷lynų kurorte. Populiariausi balneoterapijos centrai – Hisarya, Chiflik, Velingrad, Devin. SPA 
turistų tarpe ypač populiari aromaterapija. Populiariausi Bulgarijoje yra rožių aliejai, vaistažol÷s, levandos ir 
m÷tos, kurie stimuliuoja kūno imuninę sistemą. Bulgarija žinoma gydomųjų vaistažolių gausa, medaus terapija ir 
kokybiškais gydomaisiais bičių produktais. Kiti Bulgarijos SPA kurortai yra išsid÷stę Bansko ir Pamporovo, kur 
SPA malonumai derinami su slidin÷jimu. 
 
Italijos SPA rinkos analiz÷13. Italijoje veikia 111 pagrindinių SPA centrų. Terminių vandenų srityje italai tapo 
pradininkais dar nuo Romos laikų, kuomet terminiai vandenys ir maudyn÷s buvo plačiai paplitę miestuose. Šiuo 
metu, pvz., Toskanos kurortai keičiasi – tai nebe išskirtin÷s, o visiems prieinamos vietov÷s. Montekatini bei 
Čiancano regionų įtaka auga – Montekatini aplanko 1700 tūkst. turistų per metus (iš jų trečdalis - užsieniečiai), 
Čiancaną – 1860 tūkst. (iš jų 180 tūkst. – užsieniečiai). Isčija – 2400 tūkst. per metus (700 tūkst. – užsieniečiai). 
Siūlomos vonių (ir garo vonių), purvo procedūros, siūlomos paslaugos turintiems reumatizmo, artrito, viršsvorio 
ar medžiagų apykaitos problemas. 

1.5. Lietuvos planavimo dokumentų analiz÷  
 
Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu rekreacijos (turizmo) teritorin÷s pl÷tros 
galimyb÷s numatytos pagal arealų patrauklumo kategorijas ir rekreacin÷s pl÷tros potencialą. Nustatyta, kad labai 
didelio ir didelio potencialo rekreaciniai arealai, sudarantys nacionalin÷s svarbos rekreacines sistemas, yra šie: 
pajūrio, Vilniaus – Trakų, Kauno – Jurbarko, Ignalinos – Mol÷tų, Alytaus – Druskininkų, Anykščių – Ukmerg÷s, 
Plung÷s – Telšių, Vilkaviškio – Vištyčio (1.3 pav.). 
 
Gydomosios (sanatorin÷s) rekreacijos vystymo tikslu yra numatoma išpl÷sti kurortinių vietovių tinklą, įtraukiant į 
jį vietoves, turinčias šiam tikslui didelį gamtinių kurortologinių išteklių potencialą: Anykščiai, Aukštadvaris, 
Juodkrant÷, Salantai, Smalininkai, Zarasai. Didžiausią rekreacijos vystymo potencialą turi miestai-kurortai: 
Druskininkai, Birštonas, Neringa, Palanga. 
 
Pagal LR teritorijos bendrąjį planą rekreacinių teritorijų tvarkymo nuostatoms įgyvendinti nustatyti šie prioritetai: 

• pl÷toti rekreacinį Pajūrio regioną, kuriant vidutinio ir aukšto lygio apgyvendinimo infrastruktūrą bei 
poilsio ir pramogų bazę, nepriklausančią nuo sezonų ir didinančią trauką;  

• stiprinti kitus svarbiausius nacionalin÷s svarbos rekreacinius arealus: Vilniaus – Trakų, Kauno – Jurbarko, 
Ignalinos – Mol÷tų, Alytaus – Druskininkų, Anykščių – Ukmerg÷s, Plung÷s – Telšių, Vilkaviškio – Vištyčio, 

                                                           
11 Čekijos Respublikos Turizmo internetinio puslapio duomenys 
12 http://www.bgp.bg/BGP_articles_59/Spa_tourism_in_Bulgaria 
13 Italijos Vyriausyb÷s Turizmo Valdybos duomenys  
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tarp jų nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose, atnaujinant esamus poilsio namus bei sukuriant 
kempingų tinklą, pl÷tojant poilsio kaime bei pramogų paslaugas; 

• vystyti nacionalin÷s svarbos rekreacijos aptarnavimo centrus: Vilnių, Kauną, Klaip÷dą, Palangą, 
Druskininkus, pl÷tojant apgyvendinimo paslaugų pasirinkimą, sukuriant infrastruktūrą tarptautiniams 
renginiams, poilsiui ir pramogoms bei turizmui priemiesčiuose organizuoti galimybes; 

• vystyti turizmo ir poilsio centrus tam palankias sąlygas turinčiuose nedideliuose miestuose: Anykščiuose, 
Trakuose, Mol÷tuose, Ignalinoje, Zarasuose, Veisiejuose, Varniuose; 

• kokybiškai stiprinti Lietuvos kurortus ir jų paj÷gumą varžytis, atgaivinti Birštono kurortą. 
 

 
1.3 pav. Gamtinių kurortologinių išteklių potencialas (pagal LR teritorijos bendrąjį planą) 

Šaltinis: Aplinkos ministerija 
 
Savivaldybių strateginių planų analiz÷. Kadangi Lietuvoje kurortų statusas suteiktas keturiems 
respublikin÷s reikšm÷s kurortams: Birštonui, Druskininkams, Palanga, Neringai, o kurorto ar kurortin÷s teritorijos 
statuso siekia Anykščiai, Ignalina, Zarasai, Mol÷tai ir Trakai, buvo analizuojami šių miestų ir rajonų strateginiai 
planai.  
 
1 lentel÷. Kurortų ir kurortinių savivaldybių strateginių planų analiz÷ 
 

Prioritetas/ 
Uždavinys 

Priemon÷s pavadinimas Pasiekimo rodiklis Priemon÷s 
įgyvendinimo 
laikotarpis 

Druskininkų savivaldyb÷s strateginis 2004–2013 metų planas 

Kurorto tarptautinio 
konkurencingumo 
didinimas 

Sudaryti palankias sąlygas naujų 
sveikatingumo, sporto ir poilsio objektų 
kūrimui 

Parengta sveikatinimo, sporto ir poilsio 
objektų kūrimo galimybių studija, 
steigiami objektai 

n/d 
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Prioritetas/ 
Uždavinys 

Priemon÷s pavadinimas Pasiekimo rodiklis Priemon÷s 
įgyvendinimo 
laikotarpis 

Naujų sveikatinimo ir rekreacijos 
pramogų bei turizmo maršrutų kūrimo 
inicijavimas, atsižvelgiant į klientų 
poreikius 

Naujų sveikatinimo ir rekreacijos 
pramogų bei turizmo maršrutų 
sukūrimas 

n/d 

Birštono savivaldyb÷s pl÷tros iki 2012 m. strateginis planas 

Pl÷toti pagrindinius 
kurortinių paslaugų 
centrus, orientuotus į 
didesnę prid÷tinę vertę  

Įrengti sveikatingumo ir turizmo 
kompleksą VšĮ „Tulp÷s“ sanatorijoje: 
(„Kurhauzo“, „Baltosios vilos“, „Gulb÷s“, 
administracinio, poliklinikos pastatų 
rekonstrukcija) 

Įrengtas sveikatingumo ir turizmo 
kompleksas VšĮ „Tulp÷s“ sanatorijoje 

2007-2012 

Palangos miesto pl÷tros iki 2015 metų strateginis planas 

Sanatorijų konkurencinių pranašumų 
didinimo galimybių studija 

Parengta sanatorijų konkurencinių 
pranašumų didinimo galimybių studija 

2004–2005 

Sanatorijų, reabilitacijos ir sveikatingumo 
centrų materialin÷s baz÷s modernizacija 

Atlikta sanatorijų ir reabilitacijos 
centrų materialin÷s baz÷s 
modernizacija. 

2005-2015 

Sanatorijų, reabilitacijos ir sveikatingumo 
centrų rekonstrukcija ir renovacija 

Atlikta sanatorijų, reabilitacijos ir 
sveikatingumo centrų rekonstrukcija ir 
renovacija. 

2005-2012 

Balneologinio centro įkūrimas Veikiantis objektas 2008-2012 
Valeologijos centro įkūrimas Įkurtas Lietuvos valeologijos centras 

Palangoje, sukurtos 25 naujos darbo 
vietos, holistinio požiūrio į asmeninę 
sveikatą sklaida, formuojamas 
Palangos įvaizdis. 

2005-2007 

Konkurencingos 
rekreacijos, sporto, 
turizmo ir sanatorinio 
gydymo sistemos pl÷tra, 
paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

Sanatorijų, reabilitacijos ir sveikatingumo 
centrų personalo kvalifikacijos k÷limo 
kursų organizavimas 

Organizuoti mokymai, padid÷jusi 
sanatorijų, reabilitacijos ir 
sveikatingumo centrų darbuotojų 
kvalifikaciją. 

2004-2015 

Anykščių rajono pl÷tros strateginis planas 

Parengti atskirų aplinkos 
komponentų planavimo 
dokumentus 

Rekreacinių ir turizmo teritorijų detaliųjų 
bei specialiųjų planų rengimas 

Parengus specialųjį planą, bus 
nustatyti rekreaciniai arealai. Anykščių 
miestą bus galima pl÷toti kaip 
regionin÷s svarbos rekreacijos centrą, 
galintį specializuotis pažintinio 
turizmo, poilsio gamtoje ir kurortinio 
gydymo srityje. 

2004-2008 

 
Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007-2010 m. programos projekte pažymima, kad atskirą turizmo išteklių 
dalį sudaro gausūs kurortų gydomieji ir rekreaciniai ištekliai, galintys patenkinti didžiulius sveikatinimo paslaugų 
ir kurortų pl÷tros poreikius. Lietuvoje kurorto statusą turi Birštono, Druskininkų, Neringos ir Palangos miestai, 
pasižymintys moksliškai ištirtais ir gausiais mineralinio vandens ir gydomųjų durpių išteklius, sveikatinimui 
palankiu mikroklimatu. Kurortų gamtinių išteklių pakanka ir intensyvesnei rekreacinei veiklai pl÷toti. (...) Lietuvos 
kurortų reikšm÷ ir pl÷tros prioritetas yra jų sveikatinimo ir reabilitacin÷ veikla. Taigi ypatingas d÷mesys turi būti 
skiriamas didelį gydomųjų išteklių potencialą turinčių kurortų ir kurortinių teritorijų pl÷trai, pirmiausia pl÷tojant 
sveikatinimo, aktyvaus poilsio ir turistų apgyvendinimo infrastruktūrą ir kartu efektyviau išnaudojant esamą 
potencialą. 
 
Programos projekte akcentuojama, kad šalies turizmo įvaizdį, turistų srautus ir vidutinę turistų buvimo šalyje 
trukmę tiesiogiai lemia turizmo produktų patrauklumas ir konkurencingumas. Lietuvos gamtos ir kultūros sąlygos 
bei išvystytas paslaugų sektorius leidžia kurti laisvalaikio, aktyvaus poilsio, kultūrinio turizmo, sveikatinimo 
turizmo, dalykinio (konferencijų) turizmo, ekologinio turizmo produktus, kurie gali formuoti patrauklų šalies 
turizmo įvaizdį ir konkuruoti tarptautin÷se turizmo rinkose bei kartu tenkinti turistų ir verslo lūkesčius. Siekiant 
šių tikslų prioritetas turi būti teikiamas turizmo infrastruktūros pl÷tojimui, aktyvaus poilsio, pramogų ir 
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laisvalaikio paslaugų kokybei ir įvairovei gerinti bei aktyvesnei Lietuvos turizmo rinkodarai vykdyti. Sudarant 
palankesnes individualaus keliavimo po šalį sąlygas ir siekiant geresnių Lietuvos turizmo galimybių ir produktų 
populiarinimo rezultatų, tikslinga suformuoti nacionalinius turizmo maršrutus (turizmo kelius), pl÷toti esamus ir 
kurti naujus turizmo traukos centrus, labiau išnaudoti tokias turizmo verslo galimybes, kaip SPA, dalykinis 
(konferencijų) turizmas, golfo pl÷tra, hipodromai ir pan. 
 
Šios Programos projekte viena iš turizmo sektoriaus pl÷tros silpnybių nurodoma neišpl÷tota sveikatingumo 
paslaugų pasiūla. Programos priemonių plane numatytas uždavinys - pl÷toti kurortų viešosios turizmo 
infrastruktūros potencialą ir jo panaudojimą, kuriam pasiekti suformuotos priemon÷s - parengti ir patvirtinti 
metodiką ir vykdyti Lietuvos kurortų gamtinių išteklių gydomojo poveikio tyrimus ir išteklių naudojimo steb÷seną; 
parengti kurortinių teritorijų pl÷tros galimybių studiją; vykdyti Lietuvos kurortų pl÷tros priemonių, paslaugų 
kokyb÷s ir turistų srautų steb÷seną; parengti kurortų sanatorijų sertifikavimo metodines rekomendacijas. 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1713 patvirtintoje Lietuvos kurortų 
pl÷tros koncepcijoje nurodoma, kad gamtiniai gydomieji ištekliai yra išskirtin÷s reikšm÷s valstyb÷s turtas ir 
valstyb÷s funkcija – užtikrinti jų saugojimą ir racionalų naudojimą. Kurortais laikomos gyvenamosios vietov÷s, 
turinčios gamtos gydomųjų veiksnių (mineralinis vanduo, gydomasis purvas, sveikatai palankus klimatas, 
rekreaciniai želdiniai ir vandens telkiniai) ir specialią infrastruktūrą, sudarančią sąlygas naudoti šiuos veiksnius 
gydymo, profilaktikos ir poilsio tikslais. Kurortų pl÷trą lemia sveikatos sistema, socialinis ir geografinis 
prieinamumas, demografija, gamtiniai gydomieji ištekliai, žmonių ir finansų ištekliai, infrastruktūra, teisin÷ 
aplinka, ekologija ir kiti veiksniai. Kurortų funkcijos - teikti sveikatinimo ir turizmo paslaugas Lietuvos 
gyventojams ir užsieniečiams, kurti palankų šalies įvaizdį ir steigti naujas darbo vietas. Koncepcijoje pabr÷žiama, 
kad pasaulin÷je praktikoje kalbama apie gydomuosius kurortus ir kurortus. Gydomieji kurortai verčiasi gydomąja 
ir reabilitacine veikla. Kurortai (dažniausiai pajūrio) paprastai verčiasi rekreacine ir profilaktine veikla, skirta 
užsieniečiams ir šalies gyventojams aptarnauti. Gydomųjų kurortų pl÷tra daugiausia priklauso nuo kurortinio 
gydymo pagal nacionalin÷s sveikatos apsaugos reikmes ir galimyb÷s konkuruoti teikiant kurortinio gydymo 
paslaugas (visų pirma užsienio šalių rinkoms). 
 
Svarbiausieji kurortų pl÷tros tikslai yra šie: 

• sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas, užtikrinančias ilgalaikę Birštono, Druskininkų, Palangos ir 
Neringos kurortų pl÷trą;  

• užtikrinti turimų gamtinių gydomųjų išteklių racionalų naudojimą ir apsaugą, kad kurortiniai miestai 
gal÷tų be sutrikimų veikti daugelį metų; 

• sudaryti visuomenei tinkamas sąlygas naudotis pajūrio zonos rekreaciniais ištekliais; 
• įgyvendinti valstyb÷s turizmo politiką, orientuotą į atvykstamojo ir vietinio turizmo pl÷trą; 
• įgyvendinti valstyb÷s regionin÷s politikos nuostatas. 

 
Apibendrinimai: atlikus Lietuvos Respublikos svarbiausių planavimo dokumentų analizę, nustatyta, kad tiek 
patvirtintoje Lietuvos kurortų pl÷tros koncepcijoje, tiek Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007-2010 m. programos 
projekte kurortuose numatyta pl÷toti sveikatinimo veiklą. Pagal LR bendrąjį planą numatytos didelį gamtinių 
kurortologinių išteklių potencialą turinčios vietov÷s: Anykščiai, Aukštadvaris, Juodkrant÷, Salantai, Smalininkai, 
Zarasai. Didžiausią rekreacijos vystymo potencialą turi miestai-kurortai: Druskininkai, Birštonas, Neringa, 
Palanga. 
 
Išanalizavus LR savivaldybių, turinčių kurortinį statusą ar kurorto ar kurortin÷s teritorijos statuso siekiančių, 
strateginiuose planuose numatytus prioritetus ir priemones, buvo išskirtos šios savivaldyb÷s numačiusios 
sanatorinio ir kurortinio turizmo pl÷trą – Druskininkai, Birštonas, Palanga ir Anykščiai.  
 
Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007-2010 m. programos projekte ir Lietuvos kurortų pl÷tros koncepcijoje yra 
naudojamos sveikatinimo ir sveikatingumo sąvokos, iš kurių tik sveikatinimas yra apibr÷žtas Sveikatos 
ministerijos dokumentuose. Būtina įvertinti, kad ši sąvoka min÷tuose turizmo dokumentuose netiksliai atitinka 
savo prasmę. 
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1.6. SPA veiklą formuojančios gamtin÷s sąlygos  

1.6.1. Gydomųjų išteklių panaudojimas 

Europoje nusistov÷jusios tradicijos, kad SPA sud÷tis iš esm÷s remiasi natūralių išteklių panaudojimu (apimančiu 
ir sveiką klimatą), o medicinin÷ priežiūra bei visapusis gydymas čia įneša taip pat svarbų ind÷lį. Europoje 
išskiriami šie gydomieji ištekliai: 

• Gydomieji vandens šaltiniai. Daugelyje SPA ir gydomųjų kurortų gydomasis vandens šaltinis yra 
esminis ir patikimiausias kriterijus, pagal kurį šalis pripažįstamos SPA paslaugos. Svarbūs abu vandens 
taikymo būdai – vidinis (geriant ar juo kv÷puojant) ir išorinis (vonios ar aktyvios procedūros).  

• Gydomosios dujos. Šaltinių vandenyje taip pat randamos ir gydomosios dujos. Naudotinos: radonas, 
H2S, CO2. Jų, kaip vietinių gydomųjų išteklių, pripažinimą reglamentuoja atskirų valstybių įstatymin÷ 
baz÷. 

• SPA, SPA paslaugos, gydomieji kurortai pajūryje. Šiuose kurortuose dažnai teikiamos jūros 
terapijos paslaugos, susijusios su jūra. Gydomąsias savybes lemia artima jūros ir klimatinio poveikio 
kaimynyst÷ (pvz., oro druskingumas, galimyb÷ maudytis). Tokių kurortų atveju atstumas iki pakrant÷s 
turi būti fiksuotas (ne daugiau 600-800 m) kaip būtina SPA ir SPA paslaugų - jūrin÷s terapijos teik÷jų - 
pripažinimo sąlyga. Šiuo atveju reik÷tų įdiegti Europinį standartą. Dumbliai bei dumblas, tam tikros 
jūrin÷s substancijos, taipogi vertinamos kaip jūrin÷s terapijos dalis. Jie gali būti saugiai gabenami į kitus 
regionus, tod÷l ši paslauga siūloma ir toli nuo pajūrio esančiuose kurortuose. 

• Gydomasis purvas (SPA, gydomuosiuose kurortuose ir SPA paslaugose). Taikoma terapijai pagal 
vietinį purvo, kaip gydomosios medžiagos, apibr÷žimą. Beveik visos valstyb÷s–nar÷s sutinka su purvų, 
kaip medžiagų atsiradusių geologinių ar/ir biologinių procesų metu ir naudojamų gydymui kompresų, 
kaukių ar purvo vonių pavidalu, apibr÷žimu. Priklausomai nuo jo sud÷ties – organin÷s bei/ar neorganin÷s 
kilm÷s sandaros proporcijų – galima gauti fizinius, pvz., temperatūros ar mechaninius, taip pat ir 
cheminius rezultatus.  

• Bioklimatas/gydomasis klimatas. Ekspertų patvirtintas, tinkamas bioklimatas vietov÷je yra 
neginčytina šių kurortų tikslo gerinti sveikatą įgyvendinimo sąlyga. Svarbus reikalavimas yra ir oro 
švarumas, gerinantis klimato gydomąsias savybes. Gydomojo klimato samprata, pagrįsta gydomąja 
vietinių klimatinių išteklių panauda (stimuliuojančios reakcijos koncepcija), yra pagrindas sveikatos 
kurorto pripažinimo procese. Kai kurios nar÷s – asociacijos juos apibr÷žia kaip atskirą sveikatos kurortų 
rūšį. 

• Kneipp terapija. Derinama su Priesnitz terapijos elementais ji nuolat taikoma SPA, sveikatos 
kurortuose bei teikiant SPA paslaugas, tačiau dažniausiai tik dalimis. Tam, kad būtų pripažintas kaip 
atskira tokio tipo SPA, paslaugų teik÷jas turi įdiegti Kneipp‘o sukurtą kompleksinę ir puikiai struktūrizuotą 
gydymo koncepciją.  

 
Remiantis Europos kurortų asociacijos SPA kokyb÷s standartų projektu, Europoje SPA ir gydomieji 
kurortai yra ypač svarbūs ir žinomi centrai sveikatos apsaugos sektoriuje. Gydomosios priemon÷s iš žem÷s, jūros 
ir oro bei tradiciniai gydymo metodai, tokie kaip Kneipp, Priessnittz, Schroth, yra vienas iš pagrindinių SPA centrų 
gydymo kurso akcentų. Higienos standartai, taikomi kurortų ištekliams yra sukurti remiantis teisiniais ir 
moksliniais principais. 
 
Natūralios gydymo priemon÷s iš žem÷s, jūros ir oro bei natūralūs gydymo veiksniai Kneipp fizioterapijoje. 
Naudojant natūralias gydomąsias priemones, esančias žem÷je, jūroje ir atmosferoje bei natūralius gydomuosius 
veiksnius Kneipp fizioterapijoje s÷kmingai gydoma daugelis ligų jau daug metų. Teigiamas poveikis buvo 
pasteb÷tas SPA ir gydymo centruose jau seniai ir gali būti objektyviai įvertintas naujais medicinos metodais 
(pvz., balneologija ir kurorto tyrimai). 
 
Sveikatos gydymas: stimulas – reakcija; 
Gydomieji kurortai: ekologiškai pagrįsti gydymo centrai. Sveikatos gydymo kursų, kurie pagrįsti stimulas-reakcija 
gydymo formomis, ir gydomųjų kurortų, kurių kaip ekologinių ir socialinių sričių tikslas – pertvarkyti ir stabilizuoti 
fizinę, psichinę būklę ir socialinę harmoniją, reikšm÷ did÷ja šiuolaikin÷je sveikatos sistemoje. Atlikti naujausi 
moksliniai tyrimai parod÷, kokie naudingi yra natūralūs šviesos ir klimato, šilumos ir šalčio, poilsio ir jud÷jimo bei 
sveiko požiūrio į savo sveikatą stimulai žmon÷ms, kurie nori likti sveiki arba pasveikti, ypač šiuolaikin÷je 
technikos civilizacijoje. 
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Daugelis mokslinių tyrimų atskleid÷, kokį svarbų vaidmenį žmogaus sveikatai vaidina ryšys tarp žmonių ir 
aplinkos, ir kaip aplinka gali įtakoti ligos vystymąsi. Kadangi žmogus susiduria su daug įvairių pokyčių per savo 
gyvenimą, tokių kaip ligos, sen÷jimo procesas ir įvairios nes÷km÷s, žmogaus – ekologijos pusiausvyra, kuri 
vadinama „sveikata“, turi būti pastoviai atstatoma ir aktyviai formuojama. Natūralios gydomosios priemon÷s iš 
žem÷s, jūros ir oro bei Kneipp terapija taikomi kurortų pacientams. 

1.6.2. Natūralios vietin÷s gydomosios priemon÷s 

Europos kurortų asociacija SPA kokyb÷s standartų projekte nurodo, kad SPA ir gydomuosiuose kurortuose, 
sanatorijose iš esm÷s gydoma natūraliomis gydymo priemon÷mis. Tačiau to nepakanka, kad jos oficialiai būtų 
pripažintos kaip gydomosios priemon÷s. Natūralių gydymo priemonių pasirinkimas yra platus:  

• mineralin÷s vonios,  
• druskų vonios,  
• termin÷s vonios,  
• peloidai,  
• jūros vandens vonios,  
• Kneipp, 
• sveikatos gydymas klimato veiksniais.  

 
Ši klasifikacija kai kuriose šalyse yra pripažinta, tačiau niekur n÷ra formaliai patvirtinta, tod÷l šioje 
srityje reikia skatinti standartizaciją tam, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas Europos SPA rinkoje. SPA ir 
gydomuosiuose kurortuose yra naudojamos ir kitos gydymo formos, tačiau atsižvelgiant į jų įvairovę ir skirtingą 
naudojimo patirtį, bandymas jas suvienodinti kol kas yra nepraktiškas. 
 
Gydomųjų šaltinių naudojimas terapijoje dažnai yra pagrindinis būdas SPA ir gydomiesiems kurortams siekiant 
gauti vartotojų ir valstyb÷s pripažinimą. Vandens naudojimas yra vidinis (g÷rimas, kv÷pavimas) arba išorinis 
(vonios, terapin÷s mankštos baseinai). Gydomosios dujos gali atsirasti, jeigu jos neištirpsta šaltinių vandenyje. 
Purvai/dumbliai (peloidai) yra geologinių ir biologinių procesų rezultatas ir yra naudojami kompresams, kauk÷ms, 
vonioms. Jie veikia fiziškai (termiškai, mechaniškai) arba chemiškai, priklausomai nuo jų sud÷ties (t.y. 
priklausomai nuo jų turimų organinių ir neorganinių dalelių kiekio). 
 
Gydomasis vanduo. Natūralus gydomasis vanduo yra išgaunamas iš gydomųjų šaltinių, kurie atsirado 
natūraliai arba buvo suformuoti dirbtinai. D÷l savo chemin÷s sud÷ties bei fizikinių savybių, jie suteikia gydomąjį 
poveikį, tod÷l gali būti naudojami ligų prevencijai, gydomajai terapijai, reabilitacijai. Jų efektyvumas buvo ne tik 
patvirtintas, bet ir pagrįstas medicinin÷mis žiniomis bei balneologiniais tyrimais. Natūralus gydomasis vanduo iš 
gydomųjų šaltinių yra naudojami vietoje, tod÷l jie turi būti išgauti ir vartojami šaltinio apylink÷se. Kita vertus, 
SPA gali būti įsikūrę ir kitose vietov÷se, jei vanduo yra tiekiamas vamzdynu tiesiai iš šaltinio. Minimalūs 
reikalavimai vandens sud÷čiai pateikiami priede Nr.3. 
 
Natūralios gydomosios dujos yra viena iš natūralių gydomųjų priemonių, išgaunamų iš žem÷s gelmių. Jos 
iškyla iš dujų telkinių į žem÷s paviršių natūraliai arba yra išgaunamos dirbtinai. Šiuo metu šios gydomosios dujos 
naudojamos terapeutiniais tikslais: anglies dioksidas, radonas, vandenilio sulfidas. Anglies dioksidas gali 
prasiveržti sausu pavidalu, būti išgaunamas dirbtinai arba išgaunamas iš gydomojo vandens, turinčio anglies 
dioksido. D÷l savo l÷to poveikio odos kapiliarin÷ms kraujagysl÷ms, CO2 vonios yra naudojamos širdies 
kraujagyslių ligoms gydyti. Radonas yra visur esančios inertin÷s dujos. Balneologiniame gydyme, šis alfa 
išskiriantis produktas yra naudojamas vonioms arba inhaliacijoms. Vandenilio sulfidas yra natūralaus gydomojo 
vandens komponentas. Terapeutiškai jis taikomas reumato/degeneracijos simptomams bei odos ligoms gydyti.  
 
Natūralus gydomasis purvas yra neorganiškas arba organiškas mišinys susidaręs veikiant geologiniams arba 
biologiniams procesams ir esantis tinkamos granuliacin÷s konsistencijos (natūraliai susiformavęs arba 
susmulkintas). Medicininiam gydymui jie naudojami voniose arba kaip kompresai. Gydomasis purvas gali būti 
naudojamas tiek skystos konsistencijos, tiek ir sausas. Durp÷s ir dumblas naudojami balneologiniam gydymui 
priklauso „purvo“ grupei. Purvų rūšys pateikiamos priede Nr. 4.  
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Gydomasis purvas turi būti išgautas ir laikomas taip, kad nepakistų jo sud÷tis. Siekiant apsaugoti durpynus nuo 
išnykimo, durp÷s, kurios jau buvo panaudotos purvo vonioms, gali būti panaudotos dar kartą, jeigu buvo 
grąžintos į buvusius telkinius bent penkeriems metams arba patalpintos specialiame baseine, kur vykdoma jų 
regeneracija. Prieš antrą kartą naudojant durpes, reik÷tų atlikti gydomojo purvo tyrimus, siekiant įsitikinti 
nepakitusiomis jo savyb÷mis. Jei nustatoma, kad durp÷s gali būti naudojamos antrą kartą, reik÷tų kompresams 
ir purvo vonioms maišyti naujas durpes su naudotomis. Maišoma dažniausiai lygiomis dalimis, tačiau mišinio 
sud÷tis tur÷tų būti nustatyta kiekvienu individualiu atveju. Tiek organiniams, tiek neorganiniams gydomųjų purvų 
mišiniams taikomos tos pačios taisykl÷s kaip ir organiniams gydomiesiems purvams. Ta pati gydomojo purvo 
vonia negali būti taikoma skirtingiems žmon÷ms.  
 
Talasoterapija - natūralūs jūros gydomieji ištekliai. Gydymui naudojamas jūros vanduo yra natūrali gydymo 
priemon÷. Priklausomai nuo tikslin÷s paskirties ir nuo teisinio reguliavimo, jūros vanduo gali būti naudojamas 
gydymo tikslais. Jūra yra pagrindinis talasoterapijos elementas. Teigiamas gydomasis poveikis jaučiamas būnant 
prie jūros ir įsisavinant jūrinį klimatą (pvz., oro druskingumas ir galimyb÷s maudytis jūros vandenyje). 
Bioklimatas ir oro kokyb÷ turi būti tinkami, siekiant, kad kurortas būtų oficialiai pripažintas. Oro kokyb÷ turi 
atitikti aukštus standartus, kad gydytų kv÷pavimo takų susirgimus. Jūros vanduo, kaip gydymo priemon÷ 
naudojamas voniose ir baseinuose, kitos rūšies terapijoje bei kv÷pavimo ir g÷rimo gydymo kursuose (kaip 
gydomasis vanduo) turi atitikti bendrus higienos ir mikrobiologinius reikalavimus. Jūros vanduo išgaunamas 
naudojant gilius gręžinius/šulinius (dažniausiai filtruojant krante); horizontalius vamzdžius su filtrais, kurie 
filtruoja jūrines nuos÷das (jūros dugne); tiesioginis atviras išgavimas iš jūros. Išgavimo būdas priklauso nuo 
vietinių veiksnių įtakojančių kokybę, kaip srov÷s, bangų mūša ir potvyniai/atoslūgiai, bei aplinkos rizikos, laivyba, 
turizmas. Jūros vanduo paprastai turi būti išvalomas.  
 
Remiantis prancūzų parengtais INOPRI standartais, negalimas nei fizinis, nei cheminis apdirbimas, kuris gali 
sumažinti natūralias savybes. Jūros vandens parametrai pateikiami priede Nr. 5. Prancūziški standartai nustato 
minimalų druskingumą, d÷l to kyla problemų su Baltijos jūra, kurioje druskingumas (S) yra tik 17 (ties Riugenu), 
o prancūzų nustatytas minimalus druskingumas yra S=33.  
 
Talasoterapijai tikslinga visoje Europoje suteikti vienodą apibr÷žimą, kad būtų garantuota aukšta kokyb÷ ir 
nustatytas šios paslaugų rūšies terminas. Talasoterapija apima platų taikymo spektrą, pradedant nuo chroniškų 
ligų gydymo (pvz. kv÷pavimo trakto ar odos ligų) iki sveikatingumo programų sveikiems žmon÷ms, kai siekiama 
sustiprinti fizinį paj÷gumą (angl. vadinama „roboration“). Ypač pabr÷žiama atsipalaidavimo svarba, mitybos 
pokyčiai, fizinis aktyvumas. 
 
Terminas „talasoterapija“ gali būti naudojamas jeigu atitinka šiuos kriterijus: 

• terapija skirta simptomams gydyti, 
• gydymas prie jūros, kai pacientai yra tiesiogiai veikiami jūrinio klimato, 
• jūros vanduo naudojamas kv÷pavimo ir/ar vonioms, baseinams, plaukiojimui jūroje; 
• helioterapija – gydymas natūraliais saul÷s spinduliais (dirbtiniai UV, esant blogoms oro sąlygoms); 
• švarus ir alergiją sukeliančių medžiagų neturintis jūrinis klimatas pacientams, kurie lauke praleidžia daug 

laiko; 
• mankštos terapija jūros pakrant÷je; 
• tuo pat metu taikomi kiti gydymo būdai. 

 
„Jūros ir jūros vandens produktai“ yra aerozoliai, dumbliai, purvas ir vonios. 
 
Bioklimatas ir oro kokyb÷. Bioklimatas yra gydymo elementas, jeigu gali atpalaiduoti ir stimuliuoti kūno 
funkcijas. Žmogaus organizmą nuolat veikia klimatas ir atmosfera, tod÷l nuolat turi būti palaikoma harmonija su 
supančia aplinka. Adaptacija prie kintančių klimatinių sąlygų yra dalis terapinio gydymo kurortuose bei kūno 
treniravimas. Priklausomai nuo terapinio objekto, oro tarša turi būti mažinama, o pacientas būti stimuliuojamas 
neįprasto klimato poveikio. Tod÷l turi būti nuolat renkama informacija apie vietov÷s klimatą, kad būtų galima 
nustatyti vietinio klimato poveikį sveikatai.  
 
Medicininis klimato vertinimas, atsižvelgiant į regeneraciją ir atsipalaidavimą, apibūdina klimato sąlygų poveikį 
SPA pacientams ar tiems, kurie tiesiog nori atsipalaiduoti. Klimato bioklimatinis vertinimas atliekamas nustatant 
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naudingus, žalingus ir stimuliuojančius faktorius. Pabr÷žiamas šilumos kiekis metiniame cikle, karščio poveikis 
atsižvelgiant į atv÷simą vakarais bei radiacijos lygį ir v÷juotumą.  
 
Vietov÷je turi būti sukurtos specialios patalpos tinkamos leisti laiką gryname ore. Jei supančiame ore yra 
nepageidaujamų priemaišų, oro kokyb÷ blog÷ja. Oro užterštumu laikoma, kai yra aukšta priemaišų koncentracija 
ir tai stebima ilgesnį laiką, bei pacientams oro sąlygos nebepadeda atsipalaiduoti nuo užterštumo dideliuose 
miestuose ar tankiose gyvenviet÷se. 
 
Teisiškai apibr÷žta, kad oro kokyb÷ kurortuose ar SPA turi būti mažiau nei 60 proc. užterštumo, kad tai nedarytų 
neigiamo poveikio asmens sveikatai. Kurortai privalo užtikrinti oro kokybę, kad d÷l žmogaus veiklos ji 
nepablog÷tų. Natūralios oro priemaišos, kenkiančios sveikatai, yra neišvengiamos kaip pvz. žiedadulk÷s. Kurortai 
ar SPA esantys pajūriuose ar kalnuose, kur yra mažesn÷ alergiją sukeliančių dalelių koncentracija, gali tur÷ti 
gydomąjį poveikį. 
 
Kneipp terapija. Kneipp gydymas apima penkis gydomuosius veiksnius: „aplinkos“ terapija (holistin÷ 
medicina), mitybos terapija, hidroterapija, gydomoji mankšta ir pratimai, fizioterapija. 
 

1.6.3. Trumpa mineralinio vandens išteklių Lietuvoje analiz÷  

Lietuvos požemin÷ hidrosfera yra gana turtinga mineralinio vandens ištekliais, slūgsančiais nuo 15 iki 700 m. 
gylyje, nuo kvartero iki kambro vandeningųjų sluoksnių. Leidimus mineraliniam vandeniui eksploatuoti išduoda ir 
mineralinio vandens gavybos apskaitą vykdo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, o natūralaus 
mineralinio vandens pripažinimą vykdo Valstybin÷ visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos.  
 
Vienas iš svarbiausių Lietuvos Geologijos tarnybos uždavinių yra užtikrinti racionalų Žem÷s gelmių naudojimą, 
kaupti, saugoti ir valdyti nacionalinę geologin÷s informacijos sistemą. Tarnyba, vykdydama jai pavestus 
uždavinius tvarko Žem÷s gelmių registrą, užtikrina jo funkcionavimą, sudaro naudingųjų iškasenų išteklių 
balansą. Žem÷s gelmių registras yra valstybin÷s geologin÷s informacijos sistemos sudedamoji dalis.  
 
Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žem÷s gelmių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, 
Nr. 35-1164), Lietuvos Respublikos valstyb÷s registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin÷s apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), 
Lietuvos Respublikos žem÷s gelmių registro nuostatais (Žin., 1997, Nr. 67-1687; 2006 Nr. 54-1961), Žem÷s 
gelmių registro tvarkymo taisykl÷mis (Žin., 2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386) ir kitais teis÷s aktais, 
reglamentuojančiais valstyb÷s registrų veiklą. 
 
Registro paskirtis – registruoti žem÷s gelmių išteklių telkinius, žem÷s gelmių ertmes, gręžinius ir žem÷s gelmių 
tyrimus, rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti, apdoroti, naudoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims, šių 
asmenų grup÷ms, veikiančioms pagal jungtin÷s veiklos sutartis, bei užsienio juridinių asmenų, įsisteigusių 
Europos ekonomin÷je erdv÷je, filialams registro duomenis ir dokumentus, kurių reikia žem÷s gelmių ir jų išteklių 
naudojimui valdyti, aplinkai saugoti ir ūkiui pl÷toti, taip pat atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. 
 
Šiame registre yra kaupiami duomenys ir apie mineralinio vandens telkinius – eksploatuojamą vandeningąjį 
sluoksnį, gavybą, patvirtintus mineralinio vandens išteklius ir kt. Šiuo metu (2007 m. rugs÷jo m÷n. duomenimis) 
Lietuvoje yra užregistruota 22 mineralinio vandens telkiniai ir 124 mineralinio vandens gavybos gręžiniai. Iš jų 
realiai eksploatuojamos yra 13 mineralinio vandens vandenviečių (galiojantys leidimai). Mineralinio vandens 
pripažinimo protokolus, išduotus Valstybin÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros tarnybos turi 8 mineralinio vandens 
telkiniai (10 gręžinių), į rinką tiekiantys 10-ties pavadinimų natūralų mineralinį vandenį. Kitoms reikm÷s, 
pavyzdžiui gydyklos mineralinio vandens procedūroms ir pan. eksploatuoja dar apie 40 gręžinių. Dar apie 70 
gręžinių, užregistruotų Žem÷s gelmių registre kaip mineralinio vandens gręžiniai, Lietuvos geologijos tarnyba 
duomenų apie jų eksploataciją šiuo metu neturi.  
 
Tačiau tam kad įvertinti regiono mineralinio vandens panaudojimo galimybes turizmui reik÷tų atlikti vietov÷s 
duomenų, sukauptų Geologijos tarnyboje, analizę ir vertinimą, o potencialiose vietov÷se atlikti mineralinio 
vandens paieškos darbus ir pasitikslinti esamas galimybes. 
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1.4 pav. Mineralinio vandens gręžinių skaičius Lietuvoje 

Šaltinis: Geologijos tarnyba 
 

1.6.4. Gydomųjų veiksnių įtaka Lietuvos kurortams 

Remiantis LR Turizmo įstatymu, kurortas – įstatymo suteiktas statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra 
moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, 
sveikatai palankus mikroklimatas, rekreacinių želdinių, vandens telkinių) bei išpl÷tota speciali infrastruktūra 
naudoti šiuos veiksnius gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikm÷ms. Tuo tarpu, kurortin÷ teritorija – 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s suteiktas statusas gyvenamajai vietovei arba jos daliai (gyvenamosioms 
vietov÷ms arba jų dalims), kurioje yra gamtinių išteklių, galinčių tur÷ti gydomųjų savybių, ir speciali 
infrastruktūra naudoti šiuos išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikm÷ms. 
 
Remiantis Lietuvos kurortų pl÷tros koncepcija, patvirtinta 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nutarimu Nr. 1713 „D÷l Lietuvos kurortų pl÷tros koncepcijos“, kurortais laikomos gyvenamosios vietov÷s, 
turinčios gamtos gydomųjų veiksnių (mineralinis vanduo, gydomasis purvas, sveikatai palankus klimatas, 
rekreaciniai želdiniai ir vandens telkiniai) ir specialią infrastruktūrą, sudarančią sąlygas naudoti šiuos veiksnius 
gydymo, profilaktikos ir poilsio tikslais. 
 
Kurortinių veiksnių (Priedas Nr. 6) įtaką žmogui tiria kurortologija – mokslas, tiriantis gamtinius gydomuosius 
veiksnius (klimatą, mineralinius vandenis, gydomąjį purvą), jų poveikį sveikam ir sergančiam organizmui, 
naudojimą profilaktikai, gydymui ir reabilitacijai (Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 2003).  
 
Pagal gydomuosius veiksnius kurortai suskirstomi į klimatinius, balneologinius (su mineralinio vandens 
versm÷mis), purvo (peloido) ir mišrius (turinčius kelis iš pamin÷tų gydomųjų veiksnių). 
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Klimatinių kurortinių pobūdį lemia klimatas. Pagal klimato pobūdį kurortai skiriami į kontinentinius ir jūrinio 
klimato. Klimato ypatumus lemia 3 pagrindiniai veiksniai14: 

� meteorologinis (saul÷s radiacija, atmosferos ros savyb÷s ir jud÷jimas, sl÷gis, temperatūra ir dr÷gnumas, 
deguonies kiekis, jonizacijos laipsnis), 

� telūrinis (žem÷s paviršiaus reljefas, kalnai, tarpekliai, atstumas nuo jūros, miškai, vandens telkiniai, 
dirvos savyb÷s), 

� sociologinis (žmogaus įtaka: balų sausinimas arba sausų dirvų dr÷kinimas, želdinimas, aplinkos teršimas, 
netinkamas trąšų vartojimas ir kt.). 

 
Balneologiniai kurortai turi tur÷ti mineralinio vandens išteklių. Gydomieji mineraliniai vandenys skiriami pagal 
mineralinio vandens mineralizaciją: silpnos iki 2 g/l; mažos 2-5 g/l; vidutin÷s 5-15 g/l; didel÷s 15-35 g/l; sūrymų 
grup÷s daugiau 35 g/l. Natūralus mineralinis vanduo pagal vandens savybes lemiančių jonų koncentraciją gali 
būti: bikarbonato NCO3 – ne mažiau kaip 600 mg/l, chloridinis (chlorido Cl- ne mažiau kaip 200 mg/l), sulfatinis 
(sulfato SO42– ne mažiau kaip 200 mg/l, kalcinis (kalcio Ca+ ne mažiau kaip 150 mg/l), magninis (magnio 
Mg2+ ne mažiau kaip 50 mg/l, fluoridinis (fluorido F- ne mažiau kaip 1 mg/l), geležingasis (geležies Fe2+ 
nemažiau kaip 1 mg/l, natrinis (natrio Na+ nemažiau kaip 200 mg/l), jodidinis (jodido J- ne mažiau kaip 1 mg/l). 
Būtent nuo to, kokios mineralin÷s medžiagos vandenyje vyrauja, ir priklauso jo poveikis organizmui. 
 
Peloido kurortai turi tur÷ti gydomojo purvo. Gydomieji purvai skirstomi į g÷lųjų vandens telkinių dumblo, sūriųjų 
vandens telkinių dumblo ir durp÷s. 
 
Lietuvos kurortai turi po kelis gydomuosius veiksnius ir nors vienas nuo kito skiriasi, tačiau labai žymių skirtumų 
n÷ra, kadangi Lietuvos teritorija yra palyginti maža, kad miestai skirtųsi gamtin÷mis sąlygomis, klimatu ar 
reljefu. Tačiau kiekvienas iš keturių veikiančių kurortų yra savotiškai unikalus. 
 
Palanga unikali tuo, kad įsikūrus Baltijos jūros pakrant÷je. Jūra ir jodo prisotintas oras nustelbia mineralinio 
vandens ir purvo naudingąsias savybes, tačiau sukuriamas visavertis gydomųjų veiksnių kompleksas, kurį galima 
plačiai pritaikyti sanatoriniam gydymui ir sveikatingumui.  
 
Druskininkai pasižymi mineralais praturtintu ir gydymui naudojamu mineraliniu vandeniu, mineralinio vandens 
šaltinių gausa ir įvairove, gydymui tinkančiu oru (aeroterapija) bei sveikatingumo parku, kuris anksčiau gars÷jo 
kaip gydomosios fizkultūros ir klimato terapijos (Dineikos) parkas.  
 
Birštonas pasižymi gydomuoju mineraliniu vandenius bei gydomosiomis durp÷mis. Be to, šiame kurorte Nemuno 
kilpų suformuotas unikalus kraštovaizdis, kuris išskiria Birštoną iš kitų kurortų. 
 
Neringa išsiskiria Baltijos jūros pakrante ir gamta, įtraukta į UNESCO objektų sąrašą. Neringos savivaldyb÷ 
pirmoji Lietuvoje prad÷jo dalyvauti M÷lynosios v÷liavos programoje ir jau 2002 m. Nidos paplūdimys buvo 
apdovanotas M÷lynąja v÷liava. 2004 m. M÷lynąja v÷liava  apdovanotas ir Juodkrant÷s paplūdimys. 

 
Lietuvos kurortai turi ištirtus, gausius ir pl÷trai pakankamus mineralinio vandens ir gydomųjų durpių išteklius. 
Iš viso Lietuvoje šiuo metu išžvalgyti 11 tipų gydomojo geriamojo ir 8 tipų gydomojo vandens ištekliai. Dabar 
Lietuvoje vartojamas dar ne visų tipų mineralinis vanduo, tod÷l kurortų gydyklos turi galimybę pl÷sti savo 
paslaugas, įvairioms procedūroms vartodamos naujų tipų mineralinį vandenį. Netoli Birštono, Druskininkų ir 
Palangos esančiuose Palait÷s, Mašnyčios ir Tenž÷s telkiniuose išgaunamos geros kokyb÷s gydomosios durp÷s,  
kurių gydymo reikm÷ms pakaks daugeliui metų.  
 
Visų kurortų gamtinių išteklių pakanka intensyvesnei rekreacinei veiklai pl÷toti:  

• Druskininkuose ir Birštone išteklių pagrindą sudaro vidaus vandenys ir rekreaciniai miškai, 
• Palangoje - Baltijos jūra, jūros paplūdimiai, rekreaciniai miškai, unikalus botanikos parkas,  
• Neringoje - Baltijos jūra, Kuršių marios, paplūdimiai ir kopos, rekreaciniai miškai.  

 
Apibendrinimai: Europoje nusistov÷jusios tradicijos, kad SPA sud÷tis iš esm÷s remiasi natūralių išteklių 
panaudojimu (apimančiu ir sveiką klimatą), o sveikatos priežiūra bei visapusis gydymas čia įneša taip pat svarbų 

                                                           
14 Aleksandras Kriščiūnas. Medicinos istorija ir raida. Kurortai ir kurortologijos pl÷tra Lietuvoje//Medicina (Kaunas) 2005; 41 (4) 
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ind÷lį. Lietuvoje kol kas SPA paslaugos n÷ra griežtai siejamos ne tik su gydomaisiais ištekliais bet ir su vandeniu, 
tod÷l rinkoje naudojama SPA sąvoka ne visada atitinka Europoje naudojamą. 
 
Europos kurortų asociacija SPA kokyb÷s standartų projekte siekia, kad gydomuosiuose kurortuose ir sanatorijose 
iš esm÷s gydoma natūraliomis gydymo priemon÷mis. Siūlomas natūralių gydymo priemonių pasirinkimas yra 
platus: mineralin÷s vonios, druskų vonios, termin÷s vonios, peloidai, jūros vandens vonios, Kneipp, sveikatos 
gydymas klimato veiksniais. Tačiau ši klasifikacija tik kai kuriose šalyse yra pripažinta, tačiau niekur n÷ra 
formaliai patvirtinta. Tod÷l šioje srityje reikia skatinti standartizaciją tam, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas 
Europos SPA rinkoje, tačiau jokiu būdu nebūtų stabdoma SPA pl÷tra.  
 
Lietuvos gamtinių išteklių pakanka daug intensyvesnei rekreacinei ir turistinei veiklai pl÷toti, tačiau šiuo metu 
nepakankamai d÷mesio yra skiriama tyrin÷jimams, kad tiksliai nustatyti mineralinio vandens išteklių kiekį, 
panaudojimo ir eksploatavimo galimybes ir pan. Taip pat mažai d÷mesio skiriama kurortologijos moksliniams 
tyrimams, kad nustatyti gamtinių veiksnių (mineralinio vandens, gydomojo purvo, sveikatai palankaus klimato, 
rekreacinių želdinių ir pan.) poveikį žmogaus sveikatai. 

1.7. Sveikatingumo veiklos ekonominis vertinimas 

1.7.1. ES struktūrinių fondų parama sveikatingumo paslaugų pl÷trai 

1.7.1.1. ES fondų skirtos paramos 2004–2006 m. vertinimas 

ES struktūrinių fondų l÷šomis sveikatingumo ir poilsio paslaugų pl÷tros projektai buvo finansuojami pagal 2004–
2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) 3.1 priemon÷s „Tiesiogin÷ parama verslui“ 3.1.6 
veiklų grupę „Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra bei kultūros ir istorijos paveldo 
objektų pritaikymas turizmo reikm÷ms“.  
 
Pagal 2004 – 2006 m. BPD 3.4 priemon÷s „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ 3.4.1 veiklų grupę 
„Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio ir sveikatingumo turizmo pl÷trai“ buvo finansuoti 5 projektai, tačiau nei 
vienas iš šių projektų n÷ra susijęs su SPA paslaugų pl÷tra. 
 
Projektų, susijusių su sveikatingumo ir poilsio paslaugų pl÷tra, paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti 
pagal veiklų grupę „Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra bei kultūros ir istorijos 
paveldo objektų pritaikymas turizmo reikm÷ms“ pateik÷ 14 pareišk÷jų. Bendra šiems projektams įgyvendinti 
prašoma paramos suma siek÷ 130 mln. Lt. 8 pareišk÷jai teik÷ projektus sveikatingumo paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷trai Druskininkuose, po 1 paraišką Mol÷tuose, Kretingoje, Birštone, Vilniuje, Palangoje ir  
Zarasuose. 
 
Pagal veiklų grupę „Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra bei kultūros ir istorijos 
paveldo objektų pritaikymas turizmo reikm÷ms“ ES finansin÷ parama buvo skirta 5 projektams, kurie susiję su 
sveikatingumo ir poilsio paslaugų pl÷tra. Bendra šių projektų vert÷ siek÷ 59 mln. Lt, iš kurių ES struktūrinių 
fondų parama sudar÷ beveik 48 mln. Lt. Beje, reiktų atkreipti d÷mesį, kad sveikatingumo ir poilsio paslaugų 
pl÷trai tiesiogiai galima priskirti tik dalį šių l÷šų. 
 
Remiantis 2004-2006 m. pateiktų ir finansuotų projektų rezultatų analize, galima teigti, kad sveikatingumo ir 
poilsio paslaugų pl÷tra išsiskiria Druskininkai, kadangi čia pateiktos 8 paraiškos ir finansuoti 4 projektai, kurie 
tiesiogiai susiję su sveikatingumo paslaugų pl÷tra. Regioniniu paramos paskirstymo požiūriu, Druskininkų 
savivaldyb÷s teritorijoje vykdomiems projektams teko ir daugiausiai ES finansin÷s paramos dalies: 44,5 mln. Lt, 
t.y. net 93 proc. visos ES paramos sveikatingumo ir poilsio paslaugų pl÷tros projektams. Sveikatingumo paslaugų 
pl÷tros skatinimas Druskininkuose yra suprantamas, kadangi kurortas yra turtingas vietiniais natūraliais 
gamtiniais ištekliais, kurie yra svarbiausia sveikatingumo ir poilsio paslaugų dalis. 
 
Didžiausią projektą, kuris iš dalies susijęs ir su sveikatingumo ir poilsio paslaugų (toliau – SPA) pl÷tra, įgyvendino 
Druskininkų savivaldyb÷s administracija. Projekto „Druskininkų miesto pl÷tra. Vandens pramogų parkas“ 
biudžetas siek÷ 52 mln. Lt, iš kurių paramos l÷šos sudar÷ 28 mln. Lt. Šis projektas išskyr÷ ne tik projekto verte, 
bet ir naujai sukurtų darbo vietų skaičiumi – buvo sukurtos 158 darbo vietos. Šiuo metu jau veikiančiame 
Vandens pramogų parke yra SPA centras. East Island Oriental SPA – tai beveik 500 kvadratinių metrų ploto  SPA 
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centras, įsikūręs antrajame Vandens pramogų komplekso aukšte. SPA centre teikiamos paslaugos apima įvairius 
masažus, Rytų SPA procedūras, kūno ir veido puosel÷jimo programas, kasdienines grožio procedūras, egzotines 
SPA vonias. 
 
Dar vienas ES struktūrinių fondų l÷šomis Druskininkuose įgyvendintas UAB „Kortas“ projektas - Druskininkų 
senųjų gydyklų pastatų komplekso rekonstrukcija, kurio bendras biudžetas sudar÷ 27,5 mln. Lt. Projektui buvo 
skirta 11 mln. Lt parama. Projekto veiklomis atgaivinta ir išlaikyta buvusių caro gydyklų stilistin÷ struktūra, 
pastatas rekonstruotas ir įrengtas 4 žvaigždučių viešbutis. Viešbutis stikline galerija sujungtas su didžiausiomis 
mieste Druskininkų gydyklomis. 2007 m. vasarą tur÷tų prad÷ti veikti antrasis viešbučio korpusas su moderniu 
konferencijų centru, pirčių kompleksu, grožio salonu, boulingo klubu bei fitneso sale. 
 
Be min÷tų projektų buvo finansuoti ir kiti projektai: apgyvendinimo ir turizmo paslaugų pl÷tra UAB „Draugyst÷s 
sanatorija“ ir Viešbučio „Regina“ pl÷tra ir sveikatingumo centro statyba, kurių biudžetų suma atitinkamai sudar÷ 
6,7 mln. Lt ir 3,6 mln. Lt. UAB „Draugyst÷s sanatorija“ projekto įgyvendinimu buvo išpl÷stas teikiamų 
apgyvendinimo, poilsio, gydymo bei sveikatingumo paslaugų spektras bei pagerinta jų kokyb÷. Bendrov÷ siekia 
įsijungti į ES sveikatos apsaugos sistemą ir teikti kurortinio gydymo paslaugas ES sveikatos apsaugos sistemos 
l÷šomis finansuojamiems ligoniams. Projektą „Viešbučio „Regina“ pl÷tra ir sveikatingumo centro statyba“ 
projekto vykdytojas (UAB ,,Liturimex viešbučiai“) planuoja užbaigti iki sekančių metų vidurio. Projekto metu bus 
rekonstruotas pastatų kompleksas, kuris yra įregistruotas Kultūros vertybių apsaugos departamente, bei 
sutvarkyta ir poilsiui pritaikyta pastatus jungianti parko teritorija. Architektūros paveldo statusą turinčius 2 
namus numatoma restauruoti bei pristatyti juos jungiantį bendrą pastatą, kuriame bus įkurtas SPA centras, 
kavin÷, konferencijų sal÷ bei papildomi 11 numerių. 
 
ES struktūrinių fondų l÷šomis iš dalies finansuotas UAB „Belvilis“ projektas „Rekreacijos centras Mol÷tuose“. 
Projekto d÷ka sena poilsio baz÷ rekonstruota į 4 žvaigždučių rekreacijos centrą „SPA Hotel Belvilis“. Projekto 
vert÷ 8 mln. Lt, sukurta virš 30 darbo vietų. Įgyvendinus projektą ir sukūrus modernų rekreacijos centrą, 
prad÷tas teikti platus turizmo paslaugų asortimentas, iš visų teikiamų rekreacinio centro paslaugų galima išskirti 
pirtis ir masažus.  
 
Apibendrinimas: iki 2007 m. birželio 1 d. įgyvendinti 2 projektai, kurių bendra vert÷ siekia 59 mln. Lt ir sukurta 
apie 170 darbo vietų. Įgyvendinus visus 5 su SPA pl÷tra susijusius projektus planuojama sukurti apie 250 darbo 
vietų, o bendra įgyvendintų projektų vert÷ apie 100 mln. Lt. 
 

1.7.1.2. 2007–2013 m. planuojamos paramos turizmo pl÷trai vertinimas 
 
2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projekte akcentuojama, kad sveikatinimo paslaugų 
pasiūla ir sveikatinimo infrastruktūros ribota pl÷tra yra įvardinti greta kitų kliūčių tolimesnei turizmo pl÷trai. Šios 
programos projekte teigiama, kad kurortų galimybę konkuruoti rinkose daugiausia lemia: valstyb÷s turizmo 
įvaizdis, paties kurorto įvaizdis ir aukštos kokyb÷s įvairiausių kurortinio gydymo, sveikatinimo, turizmo paslaugų 
bei pramogų infrastruktūra.  
 
Programoje pažymima, kad Lietuvos turimas kurortų gamtinis, infrastruktūros bei žmogiškasis potencialas 
Lietuvoje kol kas n÷ra pakankamai efektyviai panaudojamas. Valstyb÷s investicijos į Lietuvos kurortų 
infrastruktūrą iki šiol buvo nepakankamos, pastebimai skyr÷si ir kurortų savivaldybių išlaidos sveikatingumui 
(sportui), rekreacijai ir kultūrai: Birštone jos sudar÷ 13,3 proc., Neringoje – 10 proc., Druskininkuose – 4,4 proc., 
Palangoje – 3,6 proc. visų metinių savivaldyb÷s biudžeto išlaidų. 
 
ES parama 2007–2013 metais sveikatinimo paslaugoms ir infrastruktūros pl÷trai planuojama skirti pagal 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ 3 priemonių grupę „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, 
naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“. Pagal šią 
priemonių grupę numatyta bendra ES l÷šų suma 911,8 mln. Lt. 
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2 lentel÷. Priemonių grup÷s „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir 
sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ priemon÷s „Pažintinio (ekologinio) turizmo ir aktyvaus poilsio (laisvalaikio), 
sveikatinimo infrastruktūros pl÷tra“ vertinimas 
 

Priemon÷ ir maksimalus 
paramos dydis Galimi pareišk÷jai ir partneriai Galimos 

veiklos Išlaidos 

Pažintinio (ekologinio) turizmo 
ir aktyvaus poilsio (laisvalaikio), 
sveikatinimo infrastruktūros 
pl÷tra.  
 
Maksimalus paramos dydis - iki 
20 mln. Lt 
 

Pareišk÷jai: apskričių 
administracijos, savivaldybių 
administracijos, viešosios 
įstaigos ir kt. 
 
Partneriai: apskričių 
administracijos, savivaldybių 
administracijos, viešosios 
įstaigos, privatūs juridiniai 
asmenys ir kt. 

Turizmo paslaugų, poilsio 
bei reabilitacin÷s 
infrastruktūros 
statinių statyba, 
rekonstrukcija: gydyklų 
statiniai bei įranga ir kt.  

Materialios investicijos, 
nematerialus turtas, 
infrastruktūros tvarkymo 
darbų išlaidos teritorijai / 
aplinkai sutvarkyti, įskaitant 
statinių, pastatų nugriovimo 
darbus. 

 
Ši priemon÷ gal÷tų prisid÷ti prie SPA ir sveikatinimo pl÷tros, tačiau projektus gali inicijuoti ir įgyvendinti tik 
viešajam sektoriui priklausančios įstaigos. Privatūs juridiniai asmenys gali būti tik partneriais. Galimos 
investicijos: nacionaliniuose maršrutuose ir kurortuose esančios viešojo sektoriaus sanatorijų, gydyklų 
rekonstrukcija ir infrastruktūros statinių statyba, pritraukiant privačias investicijas.   
 
Beje, skirtingai nei kitose priemon÷se, čia neišskiriamos tokios projekto įgyvendinimo išlaidos, kaip techninių 
dokumentų parengimas, išlaidos, atsirandančios d÷l paramos skyrimo sutarties reikalavimų (turto draudimo 
išlaidos, projekto audito išlaidos, projekto viešinimo išlaidos, prid÷tin÷s išlaidos, projektui įgyvendinti būtinų 
perkamų paslaugų pirkimo išlaidos, projekto personalo ir jų komandiruočių išlaidos). 
 
Išvada: Priemon÷ skiriama tik sveikatinimo pl÷trai, o projektus gali inicijuoti ir įgyvendinti tik viešajam sektoriui 
priklausančios įstaigos. Galimos investicijos: nacionaliniuose maršrutuose ir kurortuose esančios viešojo 
sektoriaus sanatorijų, gydyklų rekonstrukcija ir infrastruktūros statinių statyba, pritraukiant privačias investicijas. 
Dauguma sanatorijų Lietuvoje yra privačios ir tik kelios (pvz. Birštono “Versm÷”, “Tulp÷”) priklauso savivaldybei, 
kitos (pvz. Palangoje “Palangos gintaras”, “Baltijos poilsio namai”) yra valstybin÷s. 
 
3 lentel÷. Priemonių grup÷s „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir 
sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ priemon÷s „Nekilnojamų paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 
reikm÷ms“ vertinimas  
 

Priemon÷ ir maksimalus 
paramos dydis Galimi pareišk÷jai ir partneriai Galimos 

veiklos Išlaidos 

Nekilnojamų paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 
turizmo reikm÷ms. 
 
Maksimalus paramos dydis - iki 
10 mln. Lt 

Pareišk÷jai: apskričių 
administracijos, savivaldybių 
administracijos, viešosios 
įstaigos ir kt. 
 
Partneriai: apskričių 
administracijos, savivaldybių 
administracijos, viešosios 
įstaigos, privatūs juridiniai 
asmenys ir kt. 

Svarbios kultūrin÷s vert÷s 
nekilnojamųjų paveldo 
objektų kompleksiškas 
pritaikymas turizmo 
reikm÷ms skatinant 
privačių investicijų 
pritraukimą komercin÷ms 
veikloms vykdyti. 

Materialios investicijos, 
nematerialus turtas, 
infrastruktūros tvarkymo 
darbų išlaidos teritorijai / 
aplinkai sutvarkyti, įskaitant 
statinių, pastatų nugriovimo 
darbus, techninių dokumentų 
rengimo išlaidos. 

 
Ši priemon÷ gal÷tų stipriai įtakoti SPA pl÷trą, jei viešajam sektoriui priklausantys kultūros paveldo objektai būtų 
pritaikyti teikti itin aukštos kokyb÷s SPA paslaugas. Tačiau iki šiol tokios srities projektai nebuvo nei finansuoti, 
nei inicijuoti. Iki šiol n÷ra išanalizuota ir galimyb÷s kultūros paveldo objektuose įrengti SPA kompleksus su 
pirtimis, baseinais, voniomis. 
 
Išvada: Ši priemon÷ gal÷tų stipriai prisid÷ti prie SPA pl÷tros, jei viešajam sektoriui priklausantys kultūros 
paveldo objektai būtų pritaikyti teikti aukštos kokyb÷s SPA paslaugas (kompleksiškai apjungiant su kitomis 
paslaugomis - apgyvendinimu, maitinimu, konferencijų centrais). Viešojo sektoriaus nekilnojamuose paveldo 
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objektuose iki šiol tokios srities projektų nebuvo nei finansuota, nei inicijuota. Be to, reik÷tų išanalizuoti realias 
galimybes kultūros paveldo objektuose įrengti SPA centrus / kompleksus (pvz. su baseinu, voniomis ir t.t.). 
 
4 lentel÷. Priemonių grup÷s „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir 
sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ priemon÷s „Nacionalin÷s svarbos turizmo projektai“ vertinimas  
 

Priemon÷ ir maksimalus 
paramos dydis Galimi pareišk÷jai ir partneriai Galimos 

veiklos Išlaidos 

Nacionalin÷s svarbos turizmo 
projektai.  
 
Maksimalus paramos dydis - iki 
40 mln. Lt 

Pareišk÷jai: objekto 
operatorius, atrinktas skaidriu 
būdu, juridinis asmuo, kurio 
sprendžiamąją balsų daugumą 
turi valstyb÷, savivaldybių 
administracijos. 
 
Partneriai: apskričių 
administracijos, savivaldybių 
administracijos, privatūs 
juridiniai asmenys  

Kongresų rūmų statybos 
ir pritaikymas dalykiniam 
turizmui, nacionalin÷s 
svarbos daugiafunkcinių 
sporto ir pramogų objektų 
statyba ar rekonstrukcija, 
aktyvaus poilsio turizmui 
pritaikyti sporto objektai.  

Materialios investicijos, 
nematerialus turtas, 
infrastruktūros tvarkymo 
darbų išlaidos teritorijai / 
aplinkai sutvarkyti, įskaitant 
statinių, pastatų nugriovimo 
darbus, projektui įgyvendinti 
būtinų perkamų paslaugų 
pirkimo išlaidos. 

 
Sveikatingumo ir poilsio paslaugų ir su tuo susijusios infrastruktūros projektai pagal šią priemonę neremtini. Pagal 
šią priemonę finansuojami tik nacionalin÷s svarbos daugiafunkciniai sporto ir pramogų projektai, aktyvaus poilsio 
turizmui pritaikyti sporto objektai ir kongresų rūmų statyba. 
 
5 lentel÷. Priemonių grup÷s „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir 
sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ priemon÷s „Turizmo informacinių paslaugų pl÷tra ir turizmo rinkodaros 
skatinimas“ vertinimas 
 
Priemon÷ ir maksimalus 

paramos dydis 
Galimi pareišk÷jai ir 

partneriai 
Galimos 
veiklos 

Išlaidos 

Turizmo informacinių paslaugų 
pl÷tra ir turizmo rinkodaros 
skatinimas.  
 
Maksimalus paramos dydis - iki 
5 mln. Lt 

Nacionaliniu mastu turizmo 
rinkodarą vykdančios viešosios 
įstaigos, kurių vienas iš 
dalininkų yra valstyb÷ ar 
valstyb÷s institucija, valstyb÷s 
institucija 

Nacionalin÷s turimo 
informacijos sistemos 
pl÷tra, įvairių rinkodaros 
veiklų pl÷tra, vieningos 
ženklinimo sistemos 
diegimas ir kitos 
rinkodaros priemon÷s. 

Projekto personalo išlaidos, 
projekto personalo 
komandiruočių išlaidos, 
projektui įgyvendinti būtinų 
perkamų paslaugų pirkimo 
išlaidos, materialios 
investicijos, nematerialios 
investicijos, išlaidos, 
atsirandančios d÷l paramos 
skyrimo sutarties 
reikalavimų.  

 
Priemon÷ skiriama tik valstybin÷ms institucijoms (įstaigoms), vykdančioms turizmo rinkodarą nacionaliniu 
lygmeniu. 
 
6 lentel÷. Priemonių grup÷s „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir 
sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ priemon÷s „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra regionuose“ 
vertinimas 
 
Priemon÷ ir maksimalus 

paramos dydis 
Galimi pareišk÷jai ir 

partneriai 
Galimos 
veiklos 

Išlaidos 

Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų 
pl÷tra regionuose.  
 
Maksimalus paramos dydis - 
iki 1 mln. Lt 

Pareišk÷jai ir partneriai: 
apskričių / savivaldybių, 
kuriose yra įsteigti turizmo 
informacijos centrai, 
administracijos, savivaldybių 
informacijos centrai (toliau – 
TIC).  

Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų 
pl÷tros skatinimas, 
informacijos apie turizmo 
regione galimybes sklaidos 
didinimas. 

Materialios investicijos, 
nematerialus turtas, 
infrastruktūros tvarkymo 
darbų išlaidos teritorijai / 
aplinkai sutvarkyti, įskaitant 
statinių, pastatų nugriovimo 
darbus, projektui įgyvendinti 
būtinų perkamų paslaugų 
pirkimo išlaidos. 



34 

     
Atsižvelgiant į maksimalų paramos dydį, priemon÷ gali prisid÷ti tik prie informacijos apie SPA paslaugų regione 
sklaidos.     
 

7 lentel÷. Priemonių grup÷s „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, naudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą ir 
sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas“ priemon÷s „Turizmo paslaugų/produktų, įvairov÷s pl÷tra ir turizmo paslaugų 
kokyb÷s gerinimas“ vertinimas  

     
Priemon÷ ir maksimalus 

paramos dydis 
Galimi pareišk÷jai ir 

partneriai 
Galimos 
veiklos 

Išlaidos 

Turizmo paslaugų/produktų, 
įvairov÷s pl÷tra ir turizmo 
paslaugų kokyb÷s gerinimas. 
 
Maksimalus paramos dydis - 
iki 10 mln. Lt 

Pareišk÷jai: įmon÷s 
veikiančios ne mažiau kaip 1 
m. 

Privačių kultūros paveldo 
objektų tvarkymo statybos 
darbams ir pritaikymui 
sveikatinimo, dalykiniam 
(konferencijų) turizmui ir 
aktyviam poilsiui  ir kt.; 
apgyvendinimo paslaugų 
pl÷tra, ekologinio (pažintinio), 
sveikatinimo, aktyvaus 
poilsio (laisvalaikio) 
infrastruktūros statybai ir t.t.; 
rinkodara. 

Materialios investicijos, 
nematerialus turtas, 
infrastruktūros tvarkymo 
darbų išlaidos teritorijai / 
aplinkai sutvarkyti, įskaitant 
statinių, pastatų nugriovimo 
darbus, projektui 
įgyvendinti būtinų perkamų 
paslaugų pirkimo išlaidos. 

 
Privačių kultūros paveldo objektų tvarkymo statybos darbams ir pritaikymui sveikatinimo, dalykiniam 
(konferencijų) turizmui ir aktyviam poilsiui  ir kt.; apgyvendinimo paslaugų pl÷tra, ekologinio (pažintinio), 
sveikatinimo, aktyvaus poilsio (laisvalaikio) infrastruktūros statybai ir t.t.; rinkodara. Ši priemon÷ gal÷tų prisid÷ti 
prie SPA pl÷tros privačiuose kultūros paveldo objektuose, tačiau pagal šią veiklą galima didel÷ konkurencija, nes 
SPA paslaugos tiesiogiai kaip prioritetas neišskiriamos. Be to, veiklą „Ekologinio (pažintinio), sveikatinimo, 
aktyvaus poilsio (laisvalaikio) infrastruktūros statybai ir t.t.“ reik÷tų formuluoti ne sveikatinimo infrastruktūros, o 
SPA kompleksų (centrų) infrastruktūra. 
 
Sveikatinimo infrastruktūros pl÷tros (statinių statyba ir rekonstrukcija) išskyrimas priemon÷se „Pažintinio 
(ekologinio) turizmo ir aktyvaus poilsio (laisvalaikio), sveikatinimo infrastruktūros pl÷tra“ ir „Turizmo 
paslaugų/produktų, įvairov÷s pl÷tra ir turizmo paslaugų kokyb÷s gerinimas“ parodo sveikatingumo paslaugų 
svarbą turizmo pl÷troje nacionaliniu lygmeniu. Tačiau reik÷tų atkreipti d÷mesį į tokių sąvokų kaip „sveikatinimo 
infrastruktūra“, „reabilitacin÷s infrastruktūros statiniai“, „sveikatinimo turizmas“, „sveikatinimo infrastruktūros 
statyba“ pagrįstą naudojimą ir/ar suvienodinimą.   
 

1.7.2. Privačios investicijos į poilsio ir sveikatingumo kompleksų pl÷trą 

Analizuojant investicijų apimtis į sveikatingumo ir poilsio kompleksų, SPA centrų ir viešbučių su SPA centrais 
pl÷trą, buvo atlikta žiniasklaidoje skelbtos informacijos analiz÷ ir vykdomas dialogas su kai kuriais SPA 
investuotojais. Reik÷tų pasteb÷ti, kad artimiausiais metais privatūs investuotojai numato nemažas investicijų 
apimtis į naujų SPA kompleksų ir viešbučių su SPA centrais statybą ir pl÷trą. Daugiausia naujų SPA objektų iki 
2009 – 2010 metų planuojama pastatyti ir įrengti Palangoje. Privačios investicijos taip pat numatomos į naujus 
SPA kompleksus Ignalinoje, Šventojoje, Birštone, Trakuose, Klaip÷doje ir Anykščiuose. 
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1.6 pav. Planuojamos investicijos į SPA pl÷trą Palangoje 

 
1.5 pav. Planuojamos preliminarios investicijos į sveikatingumo kompleksų (mln. Lt)  

Pastaba: Tikslių duomenų apie investicijų apimtis (Lt) Šventojoje ir Ignalinoje n÷ra  
Duomenys pateik÷ savivaldyb÷s pagal išsiųstą užklausimą apie investicijas į SPA pl÷trą ir surinkti iš informacinių šaltinių 

 

Didžiausios investicijos planuojamos 
Palangoje, įrengiant „A Capella SPA 
Palanga” (Jūrat÷s baseino vietoje), į 20 
tūkst. kvadratinių metrų viešbutį ir 8 
tūkst. kvadratinių metrų procedūrų 
kompleksą planuojama investuoti apie 
80 mln. Lt. Statybų pradžia – 2007 m. 
vasara.  
 
Palangoje į sveikatingumo kompleksą 
Jūrat÷s gydyklų vietoje ketinama 
investuoti 50 – 60 mln. Lt. Kompleksą 
sudarys viešbutis, SPA kompleksas, 
gydyklos ir reabilitacijos centras, 
konferencijų centrai ir restoranas. 
Gydyklose bus naudojamas mineralinis 
vanduo, atliekamos purvo vonių 
procedūros, veiks druskų kameros. Viešbučio su SPA kompleksu ir konferencijų centru planuojama atidarymo 
data – 2010 metai. 
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Šalia Palangos „Vanagup÷s” viešbučio prad÷tas statyti dviejų aukštų vandens procedūrų kompleksas, kuris 
pristatomas prie dabartinio viešbučio korpuso. Statomas SPA centras užims 2 tūkst. kvadratinių metrų ploto ir į jį 
numatoma investuoti apie 10 mln.Lt. Numatoma įrengti du atvirus lauko baseinus, 5 sūkurinius, masažinius, 
spalvų terapijos bei Baltijos jūros vandens baseinus, 6 pirtis, 16 įvairių procedūrų kabinetų. Numatoma 
atidarymo data – 2008 m.  
 
Į 2009 m. planuojamą atidaryti Viešbučio „Palanga“ Jūros bei mineralinių vandenų terapijos centrą ketinama 
investuoti apie 30 mln. Lt. 
 
2008 m. rudenį Šventojoje tur÷tų prad÷ti veikti vandens parkas: 22 tūkst. kvadratinių metrų teritorijoje veiks 
vandens pramogų parkas bei SPA centras. Planuojama įrengti pirtis, gydomąsias vonias, grožio salonus, 
masažams kabinetus, poilsio kambarius, rekreacinį vandens parką ir kt. Šeimos sveikatingumo komplekse vienu 
metu gal÷s lankytis 3200 žmonių. 
 
Birštone AB Sanatorija „Versm÷“ investuoja apie 12 mln. Lt į gydyklos ir teikiamų apgyvendinimo paslaugų 
modernizavimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7 pav. Modernizuojama Birštono sanatorija „Versm÷“ 
 
AB Sanatorija „Versm÷“ jau š.m. rugpjūčio m÷n. planuojamos atidaryti modernizuotos gydyklos su baseinu, 
skirtos komerciniams klientams. 
 
Anykščiuose taip pat planuojama pastatyti SPA kompleksą, kurio bendras plotas 12-15 tūkst. kvadratinių 
metrų, su viešbučiu, gydyklomis. Planuojama sukurti apie 150 - 170 darbo vietų.  
 
Ignalinoje šiuo metu rengiamas 3 ha dydžio sveikatingumo ir poilsio komplekso Aukštaičių gatv÷je detalusis 
planas. Planuojama pastatyti sveikatingumo ir poilsio kompleksą.  
 
Reik÷tų pažym÷ti ir viešbučio „Pajūris“ Klaip÷doje investicijas į patalpų atnaujinimą ir SPA centro įrengimą. SPA 
centre įrengta atpalaiduojanti vandens lova, garų, purvo, povandeninio masažo, perlin÷s, vaistažolių ir druskų 
vonios, įrengti masažo, kosmetikos procedūrų kabinetai, soliariumas. Investicijų vert÷ – 2 mln. Lt. 
 
Apibendrinimai: iki 2009–2010 metų planuojamos didel÷s privačios investicijos į SPA paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷trą. Daugiausiai jų atsiras pajūryje: 4 objektai Palangoje, po vieną objektą Birštone, 
Šventojoje ir Klaip÷doje. Didel÷s apimties investicijos numatomos ir Anykščiuose, čia planuojama į SPA 
kompleksą investuoti apie 50–70 mln. Lt ir tur÷tų būti reikšmingas regionui ekonominiu ir socialiniu aspektu. 
Visos planuojamos investicijos tur÷tų ženkliai padidinti konkurenciją tarp SPA centrų, tačiau tik÷tina, kad vietinių 
ir užsienio turistų ir lankytojų srautai ateityje tik did÷s. Šių investicijų pagrindu ir tendencijomis tolimesn÷ SPA 
paslaugų pl÷tra šalyje tur÷tų vykti ir ateityje.  
 
Atlikus investicin÷s aplinkos į SPA pl÷trą analizę Lietuvoje, palyginimui pateikime pavyzdį apie vykdomas 
investicijas į SPA pl÷trą Kroatijoje.  
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1.8 pav. Planuojamos investicijos į SPA pl÷trą Kroatijoje  

 Šaltinis: Pasaulin÷ turizmo organizacija (PTO) 
 
„Kempinski“ viešbučių tinklas (Kroatijoje, Istria) 2005 – 2008 metais planuoja investuoti 100 mln. EUR į 5* 
viešbučius ir vilas su atskirais baseinais, turistinį miestelį, SPA ir sveikatingumo centrą, konferencijų centrą, 
prieplaukas ir 38 elingai, golfo laukas (18 duobučių). 
 

1.8. Sveikatingumo įstaigų statistikos analiz÷ 
 
Statistikos departamentas prie apgyvendinimo įstaigų išskiria sveikatingumo įstaigas. Kaip jau buvo min÷ta 
ankstesniame skyriuje, Statistikos departamentas sąvoka „sveikatingumo įstaiga“ apibūdina kaip „apgyvendinimo 
paslaugas teikiančias sveikatos stiprinimo ir sveikatos priežiūros įstaigas, pvz.: mineralinių vandenų kurortus, 
terminių vandenų kurortus, sanatorijas, kalnų sanatorijas, reabilitacijos įstaigas, sveikatingumo ūkius ir kitas 
panašias įstaigas“. Šis apibr÷žimas pateikiamas Europos Komisijos sprendime Nr. 1999/35/EB „D÷l Tarybos 
direktyvos 95/57/EB d÷l statistin÷s informacijos turizmo srityje rinkimo įgyvendinimo tvarkos“15 1 priedo 1.1.1 
punkte. Angliškame sprendimo variante nurodoma, kad ši sąvoka apima „health treatment and health care 
establishments providing accommodation, such as spas, thermal resorts, sanatoriums, mountain sanatoriums, 
convalescent homes, health farms and other similar establishments”.16 
 
Šiame skyriuje analizuojami sveikatingumo įstaigų rodikliai, laikant, kad tokio tipo įstaigų teikiamos paslaugos 
apima arba yra labiausiai panašios į šio darbo ankstesniuose skyriuose apibr÷žtas SPA paslaugas.  
 
2005 metais Lietuvoje veik÷ 26 sveikatingumo įmon÷s, iš jų 15 kurortuose. 2005 metais daugiausia sanatorijų 
buvo Druskininkuose (7), Palangoje (6), Vilniaus mieste (3) ir Birštone (2). 
 
 
                                                           
15 1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas Nr. 1999/35/EB „D÷l Tarybos direktyvos 95/57/EB d÷l statistin÷s informacijos turizmo srityje 
rinkimo įgyvendinimo tvarkos“.  
16 Min÷tame EK sprendime taip pat nurodoma, kad Sveikatingumo įmon÷s, teikiančios viešbučio tipo paslaugas, tur÷tų pagal jų apibr÷žimą 
būti priskiriamos viešbučiams. Į sveikatingumo įstaigų grupę tur÷tų būti įtraukiamos tik įstaigos, kurios neteikia viešbučio tipo paslaugų. Taip 
pat neįskaitoma ligoninių veikla. 
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1.9 pav. Sveikatingumo įstaigų skaičius pagal apskritis, 2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Dauguma sanatorijų yra privačios ir tik kelios (pvz. Birštono “Versm÷”, “Tulp÷”) priklauso savivaldybei, kitos 
(pvz. Palangoje “Palangos gintaras”, “Baltijos poilsio namai”) yra valstybin÷s. Didžiausios sanatorijos yra  
Druskininkuose („Egl÷s” sanatorija, „Lietuvos sanatorija“, „Draugyst÷s” sanatorija, „Nemuno” sanatorija, 
Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorija “Saulut÷”), Birštone („Versm÷s” sanatorija, Sanatorija “Tulp÷”) ir 
Palangoje („Palangos gintaras”, „Palangos Žvorūn÷”, poilsio namai „Baltija”, AB „Palangos linas”, Šventojoje UAB 
sveikatos centras „Energetikas”). 
 
Statistikos departamento duomenimis daugiausiai nakvyn÷s vietų sveikatingumo įstaigose buvo Druskininkų ir 
Palangos miesto savivaldyb÷se. Analizuojant trejų metų duomenis (nuo 2003 iki 2005 m.) matyti, kad vietų 
skaičius šiose savivaldyb÷se esančiose sveikatingumo įstaigose nuolat maž÷ja. Šis vietų skaičiaus maž÷jimas 
pirmiausiai priklauso nuo pačių sveikatingumo įstaigų skaičiaus laikino maž÷jimu, kurį sąlygoja besikeičiančios 
verslo sąlygos. T.y. nemažai sveikatingumo įstaigų, pirmiausiai kurortin÷se vietov÷se, privatizuojamos, 
parduodamos naujiems savininkams ar pan., vykdoma jų rekonstrukcija, tod÷l aktyviai veikiančių sveikatingumo 
įstaigų skaičiaus sumaž÷jimas gal÷tų būti laikomas laikinu pereinamojo laikotarpio reiškiniu.   
 
Panašios tendencijos pastebimos ir Vilniaus miesto, Birštono bei Anykščių rajono savivaldyb÷se, kurių kiekvienos 
sveikatingumo įstaigose yra apie 400-500 vietų. Tačiau šiose savivaldyb÷se vis tik fiksuojamas mažiau ryškus 
vietų skaičiaus maž÷jimas. Likusiose savivaldyb÷se, kuriose yra bent viena sveikatingumo įstaiga, daugeliu 
atveju vietų skaičius apskritai yra stabilus. Tai, ypač lyginant su Druskininkų ir Palangos atvejais, galbūt gal÷tų 
būti siejama su mažesniais sveikatingumo įstaigų restruktūrizacijos ir paslaugų reformų tempais.   
 

Alytaus apskritis; 11

Kauno apskritis; 4Vilniaus apskritis; 4

Utenos apskritis; 2

Kalip÷dos apskritis; 7

Šiaulių apskritis ; 1
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1.10 pav. Nakvyn÷s vietų skaičiaus kitimo tendencijos sveikatingumo įstaigose 2003–2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Sveikatingumo įstaigų lankytojai yra asmenys, atvykę reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio 
gydymo tikslais arba relaksaciniais, poilsio, atostogų tikslais. Poilsinio pobūdžio vizitai sveikatingumo įstaigose 
tampa vis populiaresni, žiūr÷ti anketinį tyrimą. 
 
Atkreiptinas d÷mesys, kad toliau analizuojami statistiniai duomenys apima tik tuos sveikatingumo įstaigų 
lankytojus (Lietuvos gyventojus ir turistus iš užsienio), kurie konkrečioje sveikatingumo įstaigoje naudojosi 
nakvyn÷s paslaugomis, t.y. pateikiami duomenys pirmiausiai rodo nakvynių skaičių, nepaisant to, kokiomis ir kiek 
sveikatos stiprinimo paslaugomis buvo naudojamasi. Tie asmenys, kurie naudojosi tik dienos sveikatingumo 
paslaugomis be nakvyn÷s, statistiniuose rodikliuose neparodyti. 
 
Kaip matyti iš toliau pateikiamų statistinių duomenų, pagrindinę dalį sveikatingumo įstaigų klientų 2000-2005 m. 
sudar÷ Lietuvos gyventojai. Jeigu 2000-2003 m. vietinių turistų skaičius sveikatingumo įstaigose buvo daugmaž 
stabilus (apie 70 tūkst. asmenų kasmet), tai pradedant nuo 2004 m. šis skaičius prad÷jo gana ženkliai did÷ti iki 
beveik 98 tūkst. 2005 m., o preliminariais 2006 m. duomenimis vietinių turistų skaičius perkop÷ 101 tūkst.  
 
Tuo tarpu turistų iš užsienio skaičius sveikatingumo įstaigose keit÷si ne taip žymiai – nuo beveik 17 tūkst. 2000 
m. iki beveik 21 tūkst. 2005 m. Tačiau preliminariais duomenimis 2006 m. sveikatingumo įstaigose apsigyveno 
jau 23,5 tūkst. turistų iš užsienio. Taigi gali būti, kad pradeda formuotis pakankamai ryškus kasmetinis užsienio 
turistų skaičiaus did÷jimas.    
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1.11  pav. Sveikatingumo įstaigose apgyvendintų svečių skaičiaus dinamika 2000 – 2005 metais  

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Žinant, kad ilgalaikių ir stabilių pajamų iš turizmo užtikrinimui labai svarbus turistų pritraukimas ilgesniam laikui, 
ne mažiau aktualu įvertinti, kiek laiko vienas turistas vidutiniškai praleidžia sveikatingumo įstaigoje vieno 
vizito/kelion÷s metu. Šis rodiklis gaunamas bendrą nakvynių sveikatingumo įstaigose skaičių padalinus iš bendro 
lankytojų skaičiaus.  
 
Matyti, kad tiek Lietuvos, tiek ir užsienio turistų vidutin÷ vizito sveikatingumo įstaigoje trukm÷ yra pakankamai 
ilga ir viršija 10 dienų. Įdomu pasteb÷ti, kad nuo 2000 m. vieno vizito trukm÷ vis tik trump÷ja. Taigi analizuojant 
šią situaciją, galbūt būtų galima daryti prielaidą, kad vis labiau ima keistis sveikatingumo įstaigų lankymo 
pobūdis, t.y. lyginant su vizitais grynai sveikatos priežiūros tikslais (gydymu, reabilitacija) ima daug÷ti  poilsinio 
ar relaksacinio pobūdžio vizitų.  
 
Ypač ši tendencija pastebima tarp vietinių turistų. Jų vieno vizito trukm÷ ir taip yra trumpesn÷ lyginant su 
užsienio turistais, o nuo 2000 m. iki 2005 m. dar sutrump÷jo beveik 28 proc. Turistų iš užsienio vizito 
sveikatingumo įstaigose trukm÷ šiek tiek ilgesn÷, tačiau ir čia pastebima maž÷jimo tendencija – jeigu 2000 m. 
vidutin÷ vizito trukm÷ buvo 18 dienų, tai iki 2005 m. ji sutrump÷jo apie 14 proc. ir buvo beveik 16 dienų. 
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1.12 pav. Lietuvos gyventojo vidutinis nakvynių skaičius sveikatingumo įstaigose vieno vizito metu 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
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1.13 pav. Užsienio turisto vidutinis nakvynių skaičius sveikatingumo įstaigose vieno vizito metu 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Lyginant kurortuose esančių sveikatingumo įstaigų klientų struktūrą, taip pat pastebimi tam tikri skirtumai. Jeigu 
Palangos ir Birštono sveikatingumo įstaigose didžiąją dalį klientų sudaro Lietuvos gyventojai, tai Druskininkuose 
netoli pus÷s klientų yra turistai iš užsienio. Skirtingą Druskininkuose esančių sveikatingumo įstaigų paslaugų 
struktūrą rodo ir tas faktas, kad Druskininkų sveikatingumo įstaigose, lyginant su kitų savivaldybių, santykinai 
mažiau suteikiama reabilitacijos paslaugų, pvz. 2000 m. bendroje Druskininkuose esančių sveikatingumo įstaigų 
pajamų struktūroje reabilitacijos paslaugos sudar÷ 20,7 proc., tuo tarpu visos Lietuvos mastu reabilitacijos 
paslaugoms teko 39,7 proc. visų pajamų.17  Taigi akivaizdu, kad būtent Druskininkuose labiau orientuojamasi į 
platesnį gydymo ir relaksacijos paslaugų komplektą, vystomos turizmo paslaugos, organizuojami seminarai, 
konferencijos, tuo tarpu kitose savivaldyb÷se kol kas populiaresn÷s tradicin÷s reabilitacijos ir  antirecidyvinio 
gydymo paslaugos. Šias tendencijas dar labiau sustiprins prad÷jęs veikiantis Vandens pramogų parkas. 
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1.14 pav. Kurortų sveikatingumo įstaigose apgyvendintų Lietuvos gyventojų skaičius 2004-2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 

                                                           
17 A. Juocevičius. Medicinin÷s reabilitacijos sistemos vystymasis 1991-2001 metais, „Sveikatos mokslai“ Nr.1, 2003 m. 
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1.15 pav. Kurortų sveikatingumo įstaigose apgyvendintų turistų iš užsienio  skaičius 2004-2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Sveikatingumo įstaigose pastebimas tam tikras sezoniškumas. Tačiau, lyginant su grynai turistinių paslaugų, 
pavyzdžiui tokių kaip vandens turizmas, kaimo turizmas ar pan. sezoniškumu, klientų skaičius atskirais sezono 
m÷nesiais skiriasi mažiau nei ne sezono metu. Didesnis sveikatingumo paslaugų populiarumas fiksuojamas tik 
liepos-rugpjūčio m÷nesiais ir dalinai birželio m÷nesį. Tuo tarpu visais kitais sezonais apgyvendintų klientų 
skaičius yra pakankamai stabilus ir svyruoja nuo 8 iki 10 tūkst. atskirais m÷nesiais.  
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1.16 pav. Atskirais 2006 m. m÷nesiais visose sveikatingumo įstaigose apgyvendintų turistų skaičius 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Pagrindin÷s tikslin÷s rinkos, iš kurių pritraukiama daugiausiai turistų, apsigyvenančių sveikatingumo įstaigose, 
yra Vokietija, Baltarusija ir Lenkija. Taip pat santykinai nemažai turistų atvyksta iš Rusijos ir Latvijos. Įdomu 
pasteb÷ti, kad didžiausias turistų srauto augimas yra iš Vokietijos. Tai gal÷tų būti aiškinama tuo, jog būtent 
Vokietijoje yra susiformavusi pakankamai panaši į mūsų sveikatingumo įstaigų (sanatorijų, mineralinių vandenų 
kurortų ir pan.) samprata ir teikiamos panašaus pobūdžio paslaugos, taigi Vokietija ir toliau yra potencialiai viena 
iš didžiausių galimų sveikatingumo paslaugų turistų rinkų, ypač įvertinant pakankamai gerą paslaugų kainos ir 
kokyb÷s santykį mūsų kurortų sveikatingumo įstaigose.  
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1.18  pav. Turistų iš atskirų šalių, apsilankiusių sveikatingumo įstaigose, skaičiaus kaita 2003-2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Taip pat nuolat stabiliai auga turistų iš Latvijos, Estijos skaičius sveikatingumo įstaigose. Tuo tarpu nuo 2003 iki 
2005 m. buvo fiksuojamas maž÷jantis turistų iš Lenkijos ir Izraelio srautas.        
 
Apibendrinimas: remiantis Statistikos departamento duomenimis, atlikta išsami sveikatingumo įstaigų veiklos 
analiz÷, tačiau ši analiz÷ tik iš dalies atspindi šiandieninę situaciją Lietuvos SPA ir sveikatingumo rinkoje. N÷ra 
duomenų apie viešbučius su SPA centrais ar kompleksais ir kitas SPA paslaugas teikiančias įstaigas.  

1.9. Sveikatingumo ir poilsio įstaigų ekonomin÷s veiklos analiz÷  
 

1.9.1. Sektoriaus augimo tendencijų vertinimas 
 
Analiz÷je naudojami Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenys apie šių įstaigų 
pagal EVRK veiklą: 

1.17 pav. Užsienio turistų, 2005 m. apsilankiusių sveikatingumo įstaigose, pasiskirstymas pagal šalis 
(pateikiami duomenys apie šalis, iš kurių turistų buvo daugiausiai) 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
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� sveikatingumo centrų veikla; 
� reabilitacijos ligoninių veikla; 
� sportin÷ veikla; 
� kita, niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla. 

 
Toliau analiz÷je šių keturių ekonominių veiklos rūšių įmon÷s ir įstaigos vadinamos sveikatingumo ir poilsio 
įstaigomis. Analizuojami suminiai šių veiklos rūšių įstaigų duomenys, nes d÷l santykinai nedidelio įstaigų 
skaičiaus atskirose apskrityse, Statistikos departamentas duomenų pagal kiekvieną veiklos rūšį 
pateikti negali, kad nebūtų pažeistas konfidencialumo principas. Analiz÷s laikotarpis: 2003 – 2005 
metai. 
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1.20 pav. Analizuojamų sveikatingumo ir poilsio įstaigų skaičius pagal apskritis, 2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas  
 
Daugiausia analizuojamų sveikatingumo ir poilsio įstaigų veikia Vilniaus apskrityje – 131 įstaiga (2005 metais). 
2003 – 2005 metais šių įstaigų skaičius Vilniaus apskrityje kasmet did÷jo. Kauno apskrityje 2005 metais veik÷ 62 
įstaigos, Klaip÷dos – 48 įstaigos. Alytaus apskrityje, kuriai priklauso ir Druskininkų savivaldyb÷, 2005 metais 
veik÷ 15 sveikatingumo ir poilsio įstaigų. 
 
Reikia pažym÷ti, kad nors įstaigų skaičiumi Alytaus savivaldyb÷ n÷ra pirmaujanti, šių įstaigų veiklos mastu 
Alytaus apskrities sveikatingumo įstaigos yra didžiausios. Veiklos masto įvertinimui tinkamas rodiklis – vidutin÷s 
metin÷s pajamos tenkančios vienai įstaigai. 2005 m. vienai Alytaus apskrityje veikiančiai sveikatingumo ir poilsio 
įstaigai vidutiniškai teko virš 2,5 mln. pajamų. Pagal šį rodiklį Alytaus apskrities įstaigos Vilniaus apskrities 
įstaigas lenkia daugiau nei 3,5 karto. Tai rodo, kad Alytaus apskrityje veikia keletas ekonomine prasme stambių 
sveikatingumo ir poilsio įstaigų. 2005 metais vienai įstaigai Vilniaus apskrityje teko vidutiniškai 0,7 mln. litų, 
Kauno ir Utenos po 0,4 mln. litų, Klaip÷dos 0,3 mln. litų pajamų. 
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1.21 pav. Sveikatingumo ir poilsio įstaigų vidutin÷s metin÷s pajamos, 2003 – 2005 m.  

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
S÷kmingiausi pagal apyvartą Alytaus apskrities įstaigoms buvo 2004 metai. 2005 metais bendra apskrities 
apyvarta padid÷jo tik 1,6 mln. litų (nuo 37,1 mln. Lt (2004 m.) iki 38,7 mln. Lt (2005 m.), tuo tarpu įstaigų 
skaičius nuo 11 padid÷jo iki 15 ir tai sumažino vidutinę apyvartos dalį, tenkančią vienai apskrities įstaigai. 
Vertinant visos Lietuvos mastu sveikatingumo ir poilsio įstaigų apyvarta nuo 2003 kasmet augo: 2003 m. ji 
sudar÷ 125 mln. litų, 2004 m. – 157 mln. litų, 2005 m. – 184 mln. litų. 2004 metais analizuojamas sektorius 
išaugo beveik 26 proc., 2005 m. padid÷jo dar 17 proc. 
 
Sektorius augo tiek d÷l kasmet did÷jančio darbuotojų skaičiaus, tiek d÷l did÷jančio vieno darbuotojo sukuriamo 
produkto apimties (vidutin÷ apyvarta tenkanti vienam dirbančiajam). 2003 m. sveikatingumo ir poilsio įstaigose 
dirbo 3860 darbuotojų, 2004 m. dirbančiųjų skaičius išaugo 3 proc. iki 3980, 2005 m. išaugo dar 6 proc. iki 4223 
dirbančiųjų. Tačiau reikia pažym÷ti, kad atskirose savivaldyb÷se buvo stebimas ir dirbančiųjų skaičiaus 
sveikatingumo bei poilsio įstaigose maž÷jimas. Kauno apskrityje dirbančiųjų skaičius nuo 753 (2003 m.) 
sumaž÷jo iki 719 (2005 m.), Klaip÷dos apskrityje nuo 508 (2003 m.) sumaž÷jo iki 454 (2005 m.). Dirbančiųjų 
skaičius labiausiai did÷jo Alytaus apskrities sveikatingumo ir poilsio įstaigose: nuo 844 (2003 m.) jis išaugo 
beveik 31 proc. iki 1102 (2005 m.). 
 
Svarbu pažym÷ti, kad sektoriaus did÷jimui labai svarbus buvo vieno dirbančiojo produkto apimties did÷jimas. 
Vidutin÷ apyvarta tenkanti vienam darbuotojui visos šalies mastu 2003 m. buvo 32471 litas, 2004 m. ji išaugo 
21,5 proc. iki 39461 lito, 2005 išaugo dar 10,5 proc. iki 43648 litų. Sektoriaus apyvartos augimą labiau įtakojo 
darbuotojų produktyvumo did÷jimas, nei dirbančiųjų skaičiaus did÷jimas. Tai rodo augantį sektoriaus 
konkurencingumą ir tur÷tų būti vertinama kaip teigiama tendencija, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu bendrai 
Lietuvos ekonomikai būdingas darbuotojų skaičiaus stygius. 
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1.22 pav. Sveikatingumo ir poilsio įstaigų dirbančiųjų skaičiaus dinamika, 2003 – 2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Produktyviausi Utenos ir Vilniaus apskričių sveikatingumo ir poilsio įstaigų dirbantieji: 2005 m. vidutin÷ apyvarta 
Vilniaus apskrityje vienam dirbančiajam sudar÷ 59 tūkst. litų, Utenos apskrityje 53 tūkst. litų. Telšių, Šiaulių, 
Panev÷žio produktyvumas vienam darbuotojui daugiau nei dvigubai mažesnis nei šių pirmaujančių apskričių 
dirbančiųjų.  
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1.23 pav. Sveikatingumo ir poilsio įstaigų apyvartos vienam dirbančiajam dinamika, 2003 – 2005 m.  

Šaltinis: Statistikos departamentas 
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Bendrai galima pažym÷ti, kad sveikatingumo ir poilsių įstaigų sektorius 2003 – 2005 metais ekonominiu požiūriu 
augo. Sektoriaus apyvarta nuo 2003 metų, kai ji sudar÷ 125 mln. litų išaugo 47 procentais ir 2005 metais sudar÷ 
184 mln. litų. Augo ir vieno dirbančiojo produktyvumas: 2003 metais vienam dirbančiajam vidutiniškai teko 
32471 litų sukuriamų pajamų, 2005 metais jau 43648 litai sukuriamų pajamų.  
 

1.9.2. Sektoriaus sumok÷tų mokesčių analiz÷ 
 
Analizuojami šių įstaigų pagal EVRK sumok÷ti mokesčiai 2003 – 2005 m.: 

� sveikatingumo centrų veikla; 
� reabilitacijos ligoninių veikla; 
� sportin÷ veikla; 
� kita, niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla. 

 
Toliau analiz÷je šių keturių ekonominių veiklos rūšių įmon÷s ir įstaigos vadinamos sveikatingumo ir poilsio 
įstaigomis.  
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1.24 pav. Sveikatingumo ir poilsio įstaigų sumok÷tas gyventojų pajamų mokestis, 2003 – 2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 

Iš viso per 2003 – 2005 metus sveikatingumo ir poilsio įstaigos sumok÷jo virš 33 mln. litų gyventojų pajamų 
mokesčio. 2003 metais sumok÷ta 7,8 mln. litų, 2004 metais 11 mln. litų ir 2005 m. 14,5 mln. litų. Absoliutine 
verte daugiausiai pajamų mokesčio sumok÷jo Vilniaus apskrityje veikiančios sveikatingumo ir poilsio įstaigos. 
Tačiau atsižvelgiant į apskrityje veikiančių sveikatingumo ir poilsio įstaigų skaičių, ,,lyderiais“ pagal sumok÷tą 
gyventojų pajamų mokestį galima įvardinti Alytaus apskrities įstaigas. 2005 metais Alytaus apskrities viena 
įstaiga per metus vidutiniškai sumok÷jo 206 tūkst. GPM., Vilniaus apskrities viena įstaiga 51,6 tūkst. litų GPM, 
Kauno apskrities viena įstaiga 22 tūkst. litų GPM., Klaip÷dos apskrities viena įstaiga 16,6 tūkst. litų GPM. Taigi ir 
sumok÷to GPM analiz÷ patvirtina, kad ekonominiu požiūriu didžiausios yra Alytaus apskrityje veikiančios 
sveikatingumo ir poilsio įstaigos. 



48 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

Alytaus

Kauno

Klaip÷dos

Marijampol÷s

Panev÷žio

Šiaulių

Taurag÷s

Telšių

Utenos

Vilniaus

pelno mokestis, Lt.

2005

2004

2003

2005 127260 171665 6776 4971 124536 637 70001 381171

2004 36627 71078 11639 3037 13502 3319 3338 1791 1152 110275

2003 391 33545 10116 708 2134 2065 5841 2219 1627 36479

Alytaus Kauno Klaip÷dos Marijampol÷s Panev÷žio Šiaulių Taurag÷s Telšių Utenos Vilniaus

 
1.25 pav. Sveikatingumo ir poilsio įstaigų sumok÷tas pelno mokestis, 2003 – 2005 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 
Viso per 2003 – 2005 metus sveikatingumo ir poilsio įstaigos sumok÷jo 1,2 mln. litų pelno mokesčio. Didžioji 
dalis šio mokesčio sumok÷ta 2005 metais – 0,8 mln. litų. Daugiausiai pelno mokesčio sumoka Vilniaus, Kauno, 
Alytaus ir Panev÷žio apskrityse veikiančios sveikatingumo ir poilsio įstaigos. Pagal rodiklį vidutiniškai sumok÷ta 
pelno mokesčio vienai įstaigai 2005 metais, Alytaus apskrityje sumok÷ta 8484 litai vienai įstaigai, Utenos 
sumok÷ta 7778 litai, Panev÷žio sumok÷ta 6227 litai, Vilniaus 2909 litai vidutiniškai vienai įstaigai. Vertinant pagal 
sumok÷to pelno mokesčio apimtis, pelningiausiai 2005 metais dirbo Alytaus, Utenos ir Panev÷žio apskrities 
sveikatingumo ir poilsio įstaigos. Marijampol÷s, Klaip÷dos, Šiaulių, Taurag÷s ir Telšių apskrityse veikiančių 
sveikatingumo įstaigų sumok÷tas vidutinis sumok÷tas pelno mokestis vienai įstaigai sudaro mažiau nei 1000 litų. 
 
Apibendrinimas: Sveikatingumo ir poilsių įstaigų sektorius 2003 – 2005 metais ekonominiu požiūriu augo. 
Sektoriaus apyvarta nuo 2003 metų, kai ji sudar÷ 125 mln. litų išaugo 47 procentais ir 2005 metais sudar÷ 184 
mln. litų. Ekonominiu požiūriu didžiausios yra Alytaus apskrityje veikiančios sveikatingumo ir poilsio įstaigos. 
 
1.10. Sveikatingumo paslaugų konkurencingumo vertinimas  

 
1.10.1. Paslaugų vertinimas 

2007 metais Turizmo paslaugų registre (Valstybinio turizmo departamento informacin÷je duomenų baz÷je) 
įregistruota 11, su sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų teikimu susijusių, įstaigų. 
 
8 lentel÷. Sveikatingumo įstaigų pasiskirstymas pagal miestus 

Pavadinimas Miestas Paslaugos tipas 

Lietuvos sanatorija Druskininkai sanatorija 
Palangos Žvorūn÷ Palanga sanatorija 
Dainava Druskininkai sanatorija 
„Sūručio“ sanatorija Druskininkai sanatorija 
„Egl÷s“ sanatorija Druskininkai sanatorija 
AB Birštono sanatorija „Versm÷“ Birštonas sanatorija 
Vaikų sanatorija „Palangos gintaras“ Palanga sanatorija 
Viešoji įstaiga „Tulp÷s sanatorija“ Birštonas sanatorija 
Sveikatingumo kompleksas Vilnius sveikatingumo kompleksas 
Vyturys Palanga sveikatingumo kompleksas 
Vilnius Druskininkai sveikatingumo kompleksas 
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Remiantis Turizmo paslaugų registro duomenimis, daugiausia sveikatingumo įstaigų (sanatorijų ir sveikatingumo 
kompleksų) yra Druskininkuose (5), kitos – Palangoje (3), Birštone (2) ir Vilniuje (1). 
 
Atlikus Lietuvoje teikiamų sveikatingumo ir SPA paslaugų paiešką Nacionalin÷s turizmo informacin÷s sistemos 
(NTIS) internetiniame portale (www.travel.lt), prie apgyvendinimo paslaugų pateikiamos sveikatingumo įstaigų 
sąrašas ir jų aprašymas. Detalus sveikatingumo įstaigų aprašymas pateikiamas Priede Nr. 7. NTIS pateikiamas 
tik sanatorijų, kurios teikia sveikatingumo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, pristatymas.  
 
Svarbu pažym÷ti, kad daugumoje Lietuvos sanatorijų yra įrengtos konferencijų sal÷s, didžiausios jų yra Dainavos 
sanatorijoje (Druskininkai), Egl÷s sanatorijoje (Druskininkai), sanatorijose Versm÷ (Birštonas) ir Anykščių šilelis 
(Anykščiai). Egl÷s sanatorijoje yra 4 konferencijų sal÷s (didžiausia 400 vietų), Dainavos sanatorijoje – 9 
konferencijų sal÷s (didžiausia 255 vietų), Sanatorijoje Versm÷ - 2 konferencijų sal÷s (didžiausia 240 vietų) ir 
sanatorijoje Anykščių šilelis - 4 konferencijų sal÷s (didžiausia 200 vietų). 
 
Sanatorijos teikia gana platų sveikatingumo paslaugų spektrą – mineralinio vandens, purvo, vaistažolių ir kitos 
vonios, fizioterapija, klasikiniai ir povandeniniai masažai, aerobika, fitnes. Deja, NTIS pateiktais duomenimis, 
mineralinio vandens baseinai yra tik Egl÷s sanatorijoje (Druskininkai) ir Sanatorijoje Versm÷ (Birštonas). 
 
Taigi, Lietuvos sanatorijos teikia sveikatingumo paslaugas ir daugiau akcentuoja sveikatinimo veiklą, kai tuo 
tarpu užsienyje SPA apjungia ne tik sveikatos turizmą, bet sveikatingumo, grožio ir geros fizin÷s būkl÷s 
programas, atsistatymą, atsinaujinimą ir atsipalaidavimą ir yra derinamas su „viskas įskaičiuota“ sistema, t.y. 
apgyvendinimu, maitinimu, pramogomis, sportu ir kitomis veiklomis, tenkina įnoringiausius individualių turistų, 
turizmo organizacijų bei agentūrų poreikius. 
 
Europos SPA rinkoje šiandiena populiarios ne yra ne tik tipin÷s ir klasikin÷s gydymo procedūros, bet ir naujos, 
alternatyvios bei modernios tendencijos, tokios kaip Indijos, Kinijos ir Rytų gydymo metodai, atgimsta natūralus 
gydymas (Kneipp).  
 
Tuo tarpu Lietuvoje sveikatingumo įstaigose vyrauja tik klasikin÷s gydymo procedūros, tuo tarpu aukštos 
kokyb÷s europines tendencijas atitinkančiomis SPA paslaugomis ir rinkodaros priemon÷mis Lietuvoje kol kas 
išsiskiria tik SPA Vilnius ir East Island Oriental SPA (Druskininkų vandens pramogų parkas). 
 
Svarbu ir tai, kad SPA centrai Europoje vis dažniau į SPA pasiūlą įtraukia modernius vandens parkus, 
konferencijų ir kosmetikos (grožio) centrus.  
 
Geriausias atitikmuo šioms tarptautin÷ms tendencijoms yra Druskininkų Vandens pramogų parke veikiantis East 
Island Oriental SPA centras, kuriame teikiamos paslaugos apima įvairius masažus, Rytų SPA procedūras, kūno ir 
veido puosel÷jimo programas, kasdienines grožio procedūras, egzotines SPA vonias. 
 
Remiantis UAB Ispado pateikiamais duomenimis, Lietuvoje šiuo metu veikia 28 įmon÷s, į kurių pavadinimus 
įtrauktas žodis SPA. Vilniuje veikia daugiausiai SPA objektų – 9 įstaigos, Palangos viešbučiuose veikia penki SPA 
centrai, Druskininkuose veikia keturi SPA pavadinimą turintys objektai. Kauno mieste randasi du SPA salonai. 
Šiauliuose taip pat įsikūrę du SPA objektai. Trakų, Telšių, Panev÷žio, Visagino, Mol÷tų, Klaip÷dos savivaldyb÷se 
SPA centrų ar salonų yra po vieną.  
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1.26 pav. Lietuvos įmon÷s, į kurių pavadinimus įtrauktas žodis SPA 

Šaltinis: UAB Ispado 
 
Apibendrinimas: atsižvelgiant į pasaulines ir europines tendencijas, Lietuvos SPA kompleksuose tur÷tų būti 
SPA, sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugos apjungiamos ne tik su apgyvendinimu, maitinimu, pramogomis ir 
sportu, bet ir įtraukiamos modernios programos (Indijos, Kinijos ir Rytų gydymo metodai, natūralus gydymas 
(Kneipp)), pl÷tojamos vandens pramogos, konferencijų ir kongresų, grožio centrai.  
 
Kadangi Europoje ypač populiarūs aukštos kokyb÷s SPA viešbučiai (angl. wellness/SPA hotel), esantys 
kurortuose,  teikia klientams keletą išskirtinai kokybiškų SPA paslaugų, šios tendencijos pradedamos pl÷toti ir 
Lietuvoje (pvz. Palangoje investicijos į viešbučių SPA centrų pl÷trą skaičiuojamos dešimtimis milijonų litų).  
 
Taip pat būtina apibr÷žti SPA sąvoką rinkoje, kad pirmiausiai informuoti paslaugų naudotojus apie teikiamų 
paslaugų kokybę ir galimybes, o taip pat tur÷ti galimybę atlikti socialinį ir ekonominį SPA paslaugų vertinimą. 
 

1.10.2. Rinkodaros priemonių vertinimas 

Atliktus sveikatingumo paslaugų paiešką Lietuvos internetin÷se svetain÷se, nustatyta, kad informacija pateikiama 
nesistemingai, sąvokos nesuvienodintos, vyrauja sanatorijos, gydyklos ir reabilitacijos centrai, t.y. sanatorinio 
gydymo ir sveikatinimo paslaugos, o ne SPA. Tačiau ši sąvoka yra ypač populiari užsienio internetin÷se 
svetain÷se. Dauguma kontaktų ir informacijos naudojamos šioje studijoje taip pat buvo surasta Internetinių 
svetainių pagalba. 
 
www.travel.lt, Valstybinio turizmo departamento Nacionalin÷je turizmo informacin÷s sistemos internetin÷je 
svetain÷je prie apgyvendinimo paslaugų užsiregistravusios 12 sanatorijų: 7 Druskininkuose, po 2 Birštone ir 
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Palangoje, 1 Anykščiuose. Prie kitų paslaugų užsiregistravo 4 sveikatos ir poilsio centrai bei 6 gydyklos, iš jų 7 
Vilniuje.  
 
Sanatorijos ir sveikatingumo centrai savo paslaugas pristatomos ir savivaldybių internetin÷se svetain÷se:  

• www.druskininkai.lt svetain÷s turizmo skiltyje pateikiama informacija apie 10 sveikatingumo centrų (SPA 
Vilnius, Druskininkų gydykla, Belorus, Centras “Dainava“, Draugyst÷, Egl÷, Lietuva, Nemunas, Vaikų 
sanatorija „Saulut÷“, Medea klinika ir diagnostika). 

• www.birstonas.lt svetain÷je turizmo skiltyje pateikiama informacija apie mieste esančias sanatorijas 
(Sanatorija „Versm÷“, „Tulp÷s“ sanatorija). 

• www.palanga.lt svetain÷je pateikiama informacija apie gydymo ir reabilitacijos paslaugas 14 objektų 
(ligonin÷se, reabilitacijos centruose, klinikose, sanatorijose ir kt.). 

 
Nemažai objektų registruojama turistams skirtuose portaluose: 

• http://www.spatravel.lt svetain÷je SPA paslaugos skirstomas pagal miestus (Birštonas, Druskininkai, 
Palanga, Vilnius, Mol÷tai ir Trakai). Viso pateikiama 32 sanatorijos ir SPA viešbučiai, iš jų 4 Birštone, 14 
Druskininkuose, 11 Palangoje, po 1 Vilniuje, Trakuose ir Mol÷tuose. 

• http://www.viskasturizmui.lt svetain÷je pateikiama informacija apie 34 sanatorijas ir gydyklas, kurios 
teikia sveikatingumo paslaugas, iš jų 9 – Druskininkuose, 2 Birštone, po 6 Palangoje ir Vilniuje. 

 
Siekiant išsiaiškinti kokios privačios įmon÷s prisistato teikiančios SPA paslaugas, buvo atliekama paieška „SPA 
paslaugos“ ir rezultatai buvo gauti sekantys: http://www.sugihara.lt, www.impuls.lt, www.vanagupe.com, 
www.spa-vilnius.lt, www.belvilis.lt, www.ispado.lt ir www.narutis.com. 
 
Atliekant anketinį tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti iš kur sveikatingumo paslaugų vartotojai sužino apie 
paslaugas. 

Lietuvoje vis dar išlieka nuostata, kad geriausia informaciją gauti ir perduoti „iš lūpų į lūpas“, t.y. informaciją 
gauti iš giminių, draugų ir pan., net 55 % respondentų naudojasi šia min÷ta informacija. Tačiau reikia pasteb÷ti, 
kad lygiagrečiai jau formuojasi poreikis ir įgūdžiai ieškoti informacijos Internete ir tod÷l 18 % respondentų gavo 
reikalingą informaciją iš Interneto.  
 
Taip pat būtina nepamiršti, kad iki šiol didel÷ lankytojų dalis atvyksta į min÷tas įstaigas gydytojų nukreipimu ar 
siuntimu, tod÷l natūralu, jog jie (13 %) informaciją gauna iš gydytojų. 

 
Apibendrinimas: būtina vystyti SPA ir sveikatingumo paslaugų rinkodarą nacionaliniu mastu, siekiant sustiprinti 
Lietuvos konkurencingumą tarptautin÷se rinkose: tobulinti NTIS, išleisti leidinį apie Lietuvoje kokybiškas SPA 
paslaugas teikiančias sveikatingumo įstaigas, kurios puikiai reprezentuotų SPA turizmo galimybes Lietuvoje. 
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2.17 pav. Iš kur sužinojote apie šią SPA ar sveikatinimo įstaigą? 
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2. ANKETINIO TYRIMO REZULTATAI 
 

2.1. Bendra informacija apie tyrimą 
 
Anketinę apklausą atliko rinkos analiz÷s ir tyrimų grup÷ UAB „RAIT“. 
 
Tyrimo tikslas: ištirti Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojų naudojimosi sveikatingumo paslaugomis 
įpročius bei poreikius, išsiaiškinti kokie lankytojai naudojasi analizuojamo tipo paslaugomis, jų lankymosi 
priežastis ir lūkesčius, lankymosi vizito trukmę, siūlomų paslaugų vertinimą, patrauklumo kriterijus ir pan. 
Druskininkai buvo pasirinkti tod÷l, kad šiuo metu tik šioje vietov÷je dažniausiai galima sutikti SPA ir 
sveikatingumo paslaugų pageidaujantį lankytoją. 
 
Tikslin÷ grup÷: 15 - 65 metų Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojai. 
 
Tyrimo metodas: Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojų apklausa tiesioginio interviu (face-to-face) būdu, 
naudojant iš anksto parengtą klausimyną, kuriame interviuotojai fiksuoja respondentų atsakymus.  
 
Apklausiami Druskininkų SPA centro “SPA Vilnius”, 4* viešbučių “Violeta” bei “Europa Royale Druskininkai”, 
sanatorijų “Lietuva” bei “Egl÷” bei “Druskininkų gydyklos” lankytojai. 
 
Atranka: tikslin÷ atranka, apklausiant kas antrą einantį sveikatingumo įstaigos lankytoją.  
 
Kokyb÷s kontrol÷:   

• Tikrinant interviuotojų darbo kokybę, su 20% respondentų buvo užmegztas pakartotinis 
kontaktas telefonu.  

• Interviuotojų skyrius patikrino anketų užpildymo logiką ir teisingumą. 
• Duomenų suvedimo skyrius patikrino 10% anketų suvedimo kokybę. 

 
Statistin÷ paklaida. Vertinant rezultatus, būtina kreipti d÷mesį į statistinę paklaidą. Ji atsiranda d÷l to, kad yra 
daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisin÷ apklausa. Ši paklaida yra apskaičiuojama matematiškai. 
Lentel÷je yra pateikiamos paklaidos, esant įvairiam respondentų skaičiui bei atsakymų pasiskirstymui.  
 
 

 
Pavyzdys: 
Tarkime, kad 307 respondentams buvo užduotas klausimas “Kokia yra Jūsų apsilankymo šioje sveikatingumo 
įstaigoje priežastis?”. 42% respondentų pasirinko atsakymo variantą “Ramus poilsis, j÷gų atstatymas, 
relaksacija”. Tai reiškia, kad su 95% tikimybe galime teigti, jog tikroji atsakymo reikšm÷ yra intervale 42% ± 
5,5%. 
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10 31 30.8 30.4 29.6 28.4 26.8 24.8 22.1 18.6 13.5 

30 17.9 17.8 17.5 17.1 16.4 15.5 14.3 12.8 10.7 7.8 

50 13.9 13.8 13.6 13.2 12.7 12 11.1 9.9 8.3 6 

75 11.3 11.3 11.1 10.8 10.4 9.8 9.1 8.1 6.8 4.9 

100 9.8 9.8 9.6 9.3 9 8.5 7.8 7 5.9 4.3 

150 8 8 7.8 7.6 7.3 6.9 6.4 5.7 4.8 3.5 

200 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6 5.5 4.9 4.2 3 

250 6.2 6.2 6.1 5.9 5.7 5.4 4.9 4.4 3.7 2.7 

300 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 4.9 4.5 4 3.4 2.5 
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Tyrimo imtis. Iš viso buvo apklausti 307, 15-65 metų 
Druskininkų sveikatingumo įstaigų lankytojai. Iš jų: 

• SPA centre “SPA Vilnius”                   
– 131 respondentas (43%, nuo visų 
apklaustųjų) 

• Viešbutyje “Violeta”                    
– 8 respondentai (1%) 

• Viešbutyje “Europa Royale 
Druskininkai” – 7 respondentai (1%) 

• Sanatorijoje “Lietuva”                   
– 18 respondentų (6% 

• Sanatorijoje “Egl÷”                     
– 64 respondentai (21 %) 

• “Druskininkų gydykla”                           
– 79 respondentai (26%) 

 
Viešbučiuose buvo apklausta nedidelis skaičius 
respondentų, nes analizuojami viešbučiai n÷ra dideli ir 
lankytojų, galinčių būti respondentais, skaičius juose taip 
pat mažas. Paveiksl÷liuose raudonai apibr÷žtos vert÷s 
rodo statiškai reikšmingus rezultatus, tuo tarpu kiti 
skaičiai iliustruoja susidarančias pl÷tros kryptis ir 
tendencijas. 
 
Tyrimo data. Apklausa atlikta 2007 m. birželio m÷n. 
pirmoje pus÷je, savaitgalio metu. 
 

2.2. Socialin÷s - demografin÷s respondentų 
charakteristikos 
 
 
Pirmiausiai, prieš detalizuojant atlikto tyrimo rezultatus, 
būtina apibūdinti respondentus, detalizuojant 
apklaustųjų respondentų socialinę – demografinę 
charakteristiką. Tyrime buvo apklausta 36 % vyrų ir 64 % 
moterų, kadangi buvo apklausiamas kas antras sutiktas 
lankytojas, galima teigti kad šiose įstaigose dažniau 
lankosi moterys. 
 
Didžiausia dalis apklaustųjų yra 26 – 45 metų amžiaus 
grup÷s žmon÷s, kurie sudaro 55 % respondentų, 
mažiausia apklaustųjų dalis yra 15 – 25 metų amžiaus 
grup÷s lankytojai. Didelę dalų apklaustųjų sudaro ir 
vidutinio amžiaus grup÷s lankytojai: 46 – 55 metų grup÷ 
sudaro 18 %, ir 56 – 65 metų, sudaro taip pat 18 %. 
 
Analizuojant respondentus pagal išsilavinimą, galima 
teigti, kad didžiausią dalį atvykstančiųjų sudaro aukštąjį 
išsilavinimą turintys lankytojai (61 %). Dažniausiai 
kurortin÷se įstaigose lankosi: tarnautojai (27 %), 
specialistai (25 %) vadovai ir įmonių savininkai (22 %), 
bei pensininkai (10%), tuo tarpu kitą užsi÷mimą turintys 
lankytojai sudar÷ likusius 16 % visų lankytojų. 
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301-600 Lt
601-900 Lt

901-1300 Lt
1301-1700 Lt
1701-2100 Lt

2101 Lt ir daugiau
Atsisak÷ nurodyti

11

10

17

14

33

4

12

 
 

2.1 pav. Bendra respondentų charakteristika 
pagal pajamas  

 
Amžiaus grup÷, 26 - 35 m.(n=90) 

 Iki 600 Lt
601-900 Lt

901-1300 Lt
1301-1700 Lt
1701-2100 Lt

2101 Lt ir daugiau
Atsisak÷ nurodyti

4

8

17

18

12

38

3
 

 
Amžiaus grup÷, 36 - 45 m.(n=79): 

Pajamos
 Iki 600 Lt
601-900 Lt

901-1300 Lt
1301-1700 Lt
1701-2100 Lt

2101 Lt ir daugiau
Atsisak÷ nurodyti

10

13

15

16

19

24

3  
 

Amžiaus grup÷, 46 - 55 m.(n=79) 
 Iki 600 Lt
601-900 Lt

901-1300 Lt
1301-1700 Lt
1701-2100 Lt

2101 Lt ir daugiau
Atsisak÷ nurodyti

11

7

18

9

4

47

4  
 

2.2 pav. Bendra respondentų charakteristika  
pagal amžiaus grupes ir pajamas 
Vietov÷ iš kurios atvyko

Vilnius
Kaunas

Klaip÷da
Maskva
Alytus

Taurag÷
Šiauliai

Marijampol÷
Jonava

Kitos Lietuvos vietov÷s
Kitos užsienio vietov÷s

30

18

6

3

2

2

2

2

20

12

3

 
 

2.3 pav. Respondentų charakteristika 
pagal gyvenamąją vietovę 
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Anketin÷s apklausos tyrimo metu nemažiau svarbu buvo 
nustatyti ir kokias pajamas uždirba bei iš kur atvyko 
respondentai. Didžiausia dalis apklaustųjų (33 %) uždirba 
daugiau kaip 2100 Lt, 17 % - uždirba 900 – 1300 Lt, 14 % 
uždirba 13001 – 1700 Lt, 12 % - 1701 – 2000 Lt ir 11 % 
mažiau kaip 600 Lt. 
 
Reikia pabr÷žti, kad didžiausią dalį apklaustųjų sudaranti 
26 – 45 metų amžiaus grup÷, anketinio tyrimo duomenimis 
yra ne vienintel÷ didžiausias pajamas gaunanti grup÷. 
Tyrimo duomenimis nustatyta, kad 26 – 35 metų grup÷je 
38 % respondentų gauna pajamų virš 2100 Lt. per m÷nesį, 
36 – 45 metų grup÷je 24 % respondentų gauna virš 
2100 Lt. ir net 47 % respondentų iš 46 – 55 metų grup÷s 
uždirba daugiau nei 2100 Lt. (2.2 pav.). 
 
Labiausia m÷gsta Druskininkuose lankytis atvykstantieji iš 
Vilniaus, jie sudaro 30 % respondentų, iš Kauno – 18 % 
respondentų (2.3 pav.), bei iš Klaip÷dos - 6 %. Tuo tarpu 
kiti atvykusieji pasiskirsto iš įvairių Lietuvos vietovių 
pasiskirstydami preliminariai vienodai, po 2 ar 3 %. Tokios 
pasiskirstymo tendencijos leidžia daryti išvadą, kad 
dažniausiai kurortuose sveikatingumo, sveikatinimo ir SPA 
paslaugomis naudojasi didžiųjų miestų gyventojai. Tai pat 
būtina pamin÷ti, jog 12 % respondentų buvo užsieniečiai, 
nors būtina pabr÷žti, kad anketin÷ apklausa buvo vykdoma 
tik lietuvių kalba kad išsiaiškinti vietinių lankytojų poreikius 
ir galimybes, tod÷l užsieniečių dalis anketin÷je apklausoje 
yra minimali. 
 
 
Apibendrinimas: socialin÷ – demografin÷ respondentų charakteristika parod÷, jog labiausiai Druskininkų 
sveikatingumo paslaugomis naudojasi 26 – 45 metų amžiaus grup÷s respondentai, kurie sudaro 55 % 
apklaustųjų. Taip pat pastebima nuostata kad daugiausiai respondentų atvyksta iš didmiesčių: iš Vilniaus (30 %), 
Kauno (18 %), Klaip÷dos (6 %). Analizuojamų respondentų pajamos dažniausiai yra virš 2100 Lt, taip nurod÷ 
33 % apklaustųjų, ir 17 % respondentų uždirba 900 – 1300 Lt, o 14 % uždirba 13001 – 1700 Lt.  
 

2.3. Apsilankymo priežastys 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lytis
Vyras

Moteris
Amžius

15 - 25 m.
26 - 35 m.
36 - 45 m.
46 - 55 m.
56 - 65 m.

Išsimokslinimas
Pradinis

Pagrindinis
Bendras vidurinis

Aukštesnysis
Aukštasis

Pagrindinis užsi÷mimas
Vadovas, įmon÷s savininkas

Tarnautojas

Specialistas

Darbininkas

Ūkininkas

Pensininkas

Bedarbis

Namų šeiminink÷

Moksleivis, studentas

Studentas
Vaiko priežiūros atostogose

36

64

9

29

26

18

18

1

2

12

24

61

22

27

25

6

1

6

2

1

0,3

0,3

10

 
 

2.4 pav. Respondentų charakteristika pagal 
lytį, amžių, 

 išsimokslinimą ir užsi÷mimą 

Pramogos, 
pasilinksminimai, 
aktyvus poilsis

20%

Gydymasis, 
reabilitacija, 
gydomosios 
procedūros

38%

Ramus poilsis, j÷gų 
atstatymas, 
relaksacin÷s 
procedūros

42%

 
2.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tikslus 
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Apsilankymo priežastis dažnai apsisprendžia lankytojų tikslus ir paslaugų pasiūlos poreikius. Šio tyrimo metu 
buvo analizuojama ne tik bendras respondentų pasiskirstymas pagal nurodytas priežastis (2.5 pav.), bet ir 
detalizuoti pasirinkimo tikslai priklausomai nuo respondentų charakteristikos. Labai įdomu, kad 25 – 34 metų 
amžiaus grup÷s respondentai dažniausiai atvyksta d÷l pramogų ir pasilinksminimo (30 % apklaustųjų ), arba d÷l 
ramaus poilsio ir relaksacijos (58% apklaustųjų). Tuo tarpu 55 % 45 – 54 metų amžiaus grup÷s apklaustųjų 
pagrindine atvykimo priežastimi nurod÷ gydymą ir reabilitaciją, kaip beje ir 82% 55 – 64 metų respondentų (2.6 
pav.).  
 
Taip pat įdomus faktas yra tas, kad net 69 
% respondentų, uždirbančių iki 600 Lt 
pajamas, atvyksta čia gydymosi, 
reabilitacijos tikslais, bei vyrauja 
tendencija, kad 58 % apklaustųjų, 
uždirbančių virš 1700 Lt – ieško ramaus 
poilsio ir relaksacijos galimybių (2.6 pav.). 
 
Apibendrinimas: tyrimas parod÷, kad 
respondentai atvykstantys į Druskininkus 
pagal atvykimo tikslus pasiskirsto 
preliminariai lygiomis dalimis: d÷l gydymo 
ir reabilitacijos atvyksta 38 %, d÷l ramaus 
poilsio, j÷gų atstatymo ir relaksacinių 
procedūrų - 42 %, ir 20 % respondentų 
atvyksta pramogų, aktyvaus poilsio ir 
tikslais, t.y. naujai atsiradusios pramogų 
paslaugos kurortin÷je vietov÷je – 
Druskininkuose, jau turi savo lankytojų 
grupę 
 

2.4. Sezoniškumas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labai svarbus faktorius sveikatingumo paslaugų pl÷trai yra sezoniškumas. Įdomu tai kad pasaulyje min÷tos 
paslaugos dažniausiai mažina sezoniškumą, tuo tarpu Lietuvoje 61 % respondentų nurod÷, kad jie atvažiuoja 
vienąkart per metus ir kaip rodo 2.7 pav., dažniausiai vasarą.  
 
Tačiau nemažiau svarbu pasteb÷ti ir tai, kad jau formuojasi grup÷ lankytojų, kurie atvažiuoja į Druskininkus 2 
kartus per metus (22 %), kurie irgi naudojasi min÷tomis paslaugomis. Taip pat svarbu pasteb÷ti, kad dažniausiai 
vienąkart per metus Druskininkų kurorto paslaugomis naudojasi įvairių Lietuvos vietovių gyventojai (net 77 % 
lankytojų iš įvairių Lietuvos vietovių nurod÷, kad atvyksta vieną kartą per metus), tačiau vieną kartą per metus 
m÷gsta lankytis ir 42 % lankytojų atvykstančių į Druskininkus iš Vilniaus. 

Gydymasis, 
reabilitacija, 
gydomosios 
procedūros

Pramogos, 
pasilinksminimai, 
aktyvus poilsis

Ramus poilsis, j÷gų 
atstatymas, 
relaksacin÷s 
procedūros

Bendras
Lytis
Vyras

Moteris
Amžiaus grup÷

15-24 m.
25-34 m.
35-44 m.

 45-54 m. 
55-64 m.

Išsilavinimas

38

30

19

30

82
55

12

42

42

45
40

37
58

49
35

16

20

25
18

44
30

20
11

2
 

Pajamos
 Iki 600 Lt
601-900 Lt

901-1300 Lt
1301-1700 Lt
1701-2100 Lt

2101 Lt ir daugiau
Vietov÷ iš kurios atvyko

69

23
21

41
31

52
20

32
48
45

58
41

11
16

29
33

11
18  

 
2.6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apsilankymo dažnumą 

Nežino, neatsak÷
1%

2 kartus
22%

1 kartą
61%

4 kartus ir daugiau
11%

3 kartus
5%

 
2.7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apsilankymo dažnumą 
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Nežino, neatsak÷ 
12%

Vasarą (birželis, 
liepa, rugpjūtis)

67%

Pavasarį (kovas, 
balandis, geguž÷) 

11%

Žiemą (gruodis, 
sausis, vasaris)

6%

Rudenį (rugs÷jis, 
spalis, lapkritis)

4%

 
2.9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal sezoną 

1 kartą 2 kartus 3 kartus
4 kartus ir 
daugiau

Nežino, 
neatsak÷

Bendras
Pajamos
 Iki 600 Lt
601-900 Lt

901-1300 Lt
1301-1700 Lt
1701-2100 Lt

2101 Lt ir daugiau
Vietov÷ iš kurios atvyko

Vilnius
Kaunas

Kitos Lietuvos vietov÷s
Kitos užsienio vietov÷s

Įstaiga, kurioje vyko apklausa

61

83

63
38

60

42
53

73

77

56

77

5

0
0
6
5
6
5

10
5
1
2

22

9
16
23

40
28

18

24
33

16
20

11

6
3
6

17
11
17

24
9

5
5

1

3
3
2
0
0
0

1
0
2
0

 
2.8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apsilankymo dažnį 

 

 

Analizuojant bendrą sezoniškumo įtaką, pastebima tendencija jog did÷ja interesas naudoti kurortų paslaugas ir 
pavasario sezono metu, kadangi pavasario sezono metu sveikatingumo paslaugas renkasi 11 % respondentų 
(2.9 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apibendrinimas: nepaisant Europoje ir kitose pasaulio šalyse patvirtintos nuostatos, jog sveikatingumas yra 
mažiausiai sezoniškumo įtakai jautri turizmo dalis, Lietuvoje sveikatingumo paslaugos vis dar yra patraukliausia 
vasaros sezono, ilgalaikio poilsio, vieną kartą per metus pasirenkamo poilsiavimo ir rekreacijos forma. 
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7 dienas ir ilgiau
39%

2 dienas
21%

1 dieną
13%

5-6 dienas
7%

3-4 dienas
20%

 
2.8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apsistojimo trukmę 

1 dieną 2 dienas 3-4 dienas 5-6 dienas 7 dienas ir ilgiau
Bendras

Lytis
Vyras

Moteris

Amžiaus grup÷
15-24 m.
25-34 m.
35-44 m.

 45-54 m. 
55-64 m.

Išsilavinimas

13

17

22

18

0

11

18

7

20

22
19

30
28

19
18

7

21

23
20

33
28
25

15
4

7

6
8

4
4
9
5
11

39

33
42

11
22
29

55
79  

 
2.9 pav. Respondentų pasiskirstymas  pagal apsistojimo trukmę 

 

2.5. Apsistojimo trukm÷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagal poilsiautojų apsistojimo trukmę, Druskininkuose lankytojai vis dar dažniausiai t.y. 39 % respondentų 
apsistoja daugiau nei 7 paras. Tokios apsistojimo tendencijos išlaiko vietov÷s kaip SPA tikslin÷s vietov÷s statusą, 
t.y. verslui čia patraukli aplinka, nes turizmo potencialas užtrunka pakankamai ilgą laikotarpį. 
Analizuojant apsistojimo trukm÷s priklausomybę nuo amžiaus, matyti tendencijos, jog 15 – 24 metų amžiaus 
grup÷s lankytojai dažnai renkasi 1, 2, 3 – 4 dienų trukm÷s laikotarpį. Antrosios amžiaus grup÷s apsistojimo 

trukm÷s pasirinkimo tendencijos skiriasi, t.y. šios amžiaus grup÷s nariai m÷gsta leisti 1,2,3 ar net daugiau nei 7 
dienas SPA ir sveikatingumo įstaigose, tačiau mažai kas renkasi 5 – 6 dienų trukm÷s laikotarpį min÷to tipo 
institucijose. Statiškai pagrįstas yra tik vyriausios amžiaus grup÷s pasirinkimas praleisti daugiau nei 7 dienas, kai 
tokią trukmę renkasi net 79 % šios grup÷s lankytojų (2.9 pav.). 
 
Apibendrinimas: analizuojant poilsiautojų apsistojimo trukmę Druskininkuose vyrauja tendencija, jog 
poilsiautojai renkasi ilgalaik÷s trukm÷s sveikatingumo galimybes, net 39 % apsistoja daugiau nei 7 paras.  
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2.6. Kriterijai, įtakojantys sveikatingumo įstaigos pasirinkimą 

 
 

Anketin÷s apklausos tyrimas parod÷, jog pagrindinai kriterijai įtakojantys sveikatingumo paslaugų pasirinkimą 
yra šie: rami aplinka, paslaugų įvairov÷, apgyvendinimo paslaugų kokyb÷ ir paslaugų kaina. Tuo tarpu visi kiti 
faktoriai yra laikomi tik dalinai įtakojančiais pasirinkimą (2.10 pav.). 
 
 

 

Vidurkis

14

25

17 30

24

21

26

21

31

9

61

59

51

33

23

13

2

1

3

2

2

19

3

6

8

1

4

2

12

28

8

4

8

28

10

10

12

24 26

17

15

63

21

0,3

0,3

0,3

0,3

Rami aplinka 

Paslaugų įvairov÷

Apgyvendinimo paslaugų kokyb÷

Paslaugų kaina

Papildomos pramogos bei paslaugos  (pirtis, baseinas, konferencijų sal÷, kt.)

Prisirišimas prie kurorto

Nedidelis atstumas nuo gyvenamosios vietos

Kurortas prie jūros

1 visiškai neįtakoja 2 3 4 5 - labai įtakoja 9 -nežino, neatsak÷

4,4

4,4

4,3

4,3

3,7

3,2

3,1

2,6  
 

2.10 pav. Kriterijai, įtakojantys sveikatingumo įstaigos pasirinkimą 

Paslaugų įvairov÷ Paslaugų kaina
Apgyvendinimo paslaugų 

kokyb÷
Papildomos pramogos 

bei paslaugos  

Bendras
Lytis
Vyras

Moteris
Amžiaus grup÷

15-24 m.
25-34 m.
35-44 m.

 45-54 m. 
55-64 m.

Išsilavinimas
Pradinis, pagrindinis, bendras vidurinis

Aukštesnysis
Aukštasis

Pagrindinis užsi÷mimas
Vadovas, įmon÷s savininkas

Tarnautojas
Specialistas

Darbininkas, ūkininkas*
Pensininkas

Kiti nedirbantys**

4,4

4,4

4,6

4,2

4,3

4,5

4,5

4,5

4,4

4,0

4,6

4,4

4,6

4,3

4,3

4,4

4,4

4,3

4,4

4,2

4,2

4,2

4,0

4,6

4,4

4,5

4,1

4,3

4,4

4,1

4,1

4,7

4,4

4,3

4,3

4,2

4,3

4,6

4,3

4,1

4,3

4,1

4,2

4,3

4,3

4,0

4,4

4,4

4,4

3,8

4,4

3,7

3,8

3,6

4,2

3,9

3,5

3,8

3,1

3,6

3,4

3,8

3,9

3,8

3,6

3,5

2,8

4,2
 

 
2.11 pav. Kriterijai, įtakojantys sveikatingumo įstaigos pasirinkimą 
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Įdomus ir labai svarbus faktas yra tas, kad svarbiausiu kriterijumi Lietuvos rinkoje tampa jau ne kainos dydis, 
bet siūlomų paslaugų kokyb÷ ir papildomų paslaugų ir pramogų galimyb÷s: daugumai 35 – 54 metų grup÷s 
lankytojų apgyvendinimo paslaugų kokyb÷ yra „labai svarbus“ kriterijus, lemiantis poilsio vietos pasirinkimą, tuo 
tarpu jaunesnieji „labai svarbiu“ kriterijumi nurod÷ papildomų paslaugų ir pramogų galimybes (2.11 pav.). 
 
Apibendrinimas: pagrindiniai kriterijai remiančiais sveikatingumo įstaigos pasirinkimą yra – rami aplinka, 
paslaugų įvairov÷, apgyvendinimo paslaugų kokyb÷ ir paslaugų kaina. Paslaugų kaina, jau n÷ra pagrindinis 
kriterijus lemiantis respondentų pasirinkimą. 
 

2.7. Atstumo svarba sveikatingumo įstaigos pasirinkimui 

 
Analizuojant numatomą teritorinę sveikatingumo paslaugų pl÷trą ir sklaidą svarbus faktas yra tai, kad Lietuvos 
paslaugų naudotojui atstumas neviršijantis 200 km iki SPA, sveikatinimo ar sveikatingumo įmon÷s n÷ra labai 
svarbus faktorius lemiantis apsisprendimą. Tai įrodo did÷jantį žmonių mobilumą ir galimybes (2.12 pav.). 
 
 

 

2.8. Patraukliausi sveikatingumo kurortai 
 
Taip jau anketinio tyrimo tikslas l÷m÷, kad į anketinius klausimus atsakin÷jo respondentai Druskininkų mieste, 
kas labiausiai įtakojo analizuojamą atsakymą: net 89 % atsakiusiųjų patraukliausia sveikatingumui vietove laiko 
Druskininkus (89 % atsakiusiųjų), tačiau įdomu ir tai kad net 19 % atsakiusiųjų antruoju kurortu pagal 
patrauklumą išskiria Neringą, o trečiuoju Palangą (17 %), kai greičiausiai jų apsisprendimą lemia min÷tų kurortų 
populiarumas ir kartu reiktų įvertinti ir neišnaudotas Talasso terpijos galimybes. 
 
 
 
 
 

Vidurkis

1

2

20

96

30

81

42

18

21

41

4

1

0,3

15

30

Iki 50 km

51-100 km

101-200 km

201 km ir daugiau

Visiškai ne per tolimas Greičiau ne per tolimas Greičiau per tolimas Visiškai per tolimas

1,0

1,2

1,8

2,4

 
 

2.12 pav. Atstumo svarba sveikatingumo įstaigos pasirinkimui 
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19%

17%

6%

7%

1%

2%

89%Druskininkai

Neringa

Palanga

Kitos Lietuvos
vietov ÷s

Birštonas

Kitos užsienio
vietov ÷s

Nežino, neatsak ÷

Kitos Lietuvos vietov÷s %
Nida 4,9
Šventoji 1,0
Giruliai 0,3
Lik÷nai 0,3
Juodkrant÷ 0,3
Viso 6,8

Kitos užsienio vietov÷s %
Egiptas 0,7
Kreta 0,3
Ispanija 0,3
Malaga 0,3
Bulgarija 0,3
Prancūzija 0,3
Viso 2,2

19%

17%

6%

7%

1%

2%

89%Druskininkai

Neringa

Palanga

Kitos Lietuvos
vietov ÷s

Birštonas

Kitos užsienio
vietov ÷s

Nežino, neatsak ÷

Kitos Lietuvos vietov÷s %
Nida 4,9
Šventoji 1,0
Giruliai 0,3
Lik÷nai 0,3
Juodkrant÷ 0,3
Viso 6,8

Kitos užsienio vietov÷s %
Egiptas 0,7
Kreta 0,3
Ispanija 0,3
Malaga 0,3
Bulgarija 0,3
Prancūzija 0,3
Viso 2,2

 
2.13 pav. Patraukliausi sveikatingumui kurortai 

 

2.9. Populiariausios SPA ir sveikatinimo paslaugos 

Vienas iš svarbiausių faktorių šiame sektoriuje, lemiančių paslaugų kokybę, yra vanduo. Tai parod÷ ir 
pasirenkamų populiariausių SPA ir sveikatinimo paslaugų rūšys: dažniausiai populiariausios paslaugos, kurias 
nurod÷ virš 50 % respondentų yra susijusios su vandeniu, t.y. baseinas, povandeninis masažas, vandens vonios, 
ir pan.  
 

58%

57%

0,3%

1%

50%

54%

6%

14%

15%

16%

17%

26%

34%

49%

1%Jokiomis

Baseinas

Vandens vonios

Relaksacinis masažas

Povandeninis masažas 

Purvo vonios

Pirtys, saunos

Drusk ų kambariai

Gydomieji dušai

Aromaterapija

Gydomoji gimnastika

Gydomosios grožio proced ūros

Aerobika

Kita

Nežino, neatsak ÷
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2.14 pav. Populiariausios sveikatingumo paslaugos 
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2.10.  Sveikatingumo paslaugoms per dieną išleidžiama pinigų suma vienam žmogui  

 

 
Didžiausia dalis respondentų (37 %) per dieną išleidžia 101 – 200 Lt., ir 31 % respondentų – virš 51 Lt., 
neskaičiuojant apgyvendinimo.  
 

2.11.  Kitos populiariausios paslaugos 

 

 
Papildomomis populiariausiomis paslaugomis respondentai nurodo: maitinimą (80 %), apgyvendinimą(78 %), 
renginius (48 %) ir pan. Tačiau būtina pasteb÷ti, kad net 35 % lankytojų populiariausiomis paslaugomis nurod÷ 
ir vandens pramogų parką, nors parkas prad÷jo veikti tik nuo Kal÷dų, 2006. 
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2.16 pav. Populiariausios paslaugos be sveikatingumo paslaugų 
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2.15 pav. Sveikatingumo paslaugoms per dieną išleidžiama pinigų suma vienam žmogui 
(neskaičiuojant maitinimo ir apgyvendinimo) 
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2.12.  Iš kur sužinojote apie šią SPA ar sveikatinimo įstaigą? 

 

Vis dar išlieka „liūdna“ nuostata jau ilgą periodą galiojanti Lietuvoje, jog geriausia informaciją gauti ir perduoti 
„iš lūpų į lūpas“, t.y. informaciją gauti iš giminių, draugų ir pan., net 55 % respondentų naudojasi šia min÷ta 
informacija. Tačiau reikia pasteb÷ti, kad lygiagrečiai jau formuojasi poreikis ir įgūdžiai ieškoti informacijos 
Internete ir tod÷l 18 % respondentų gavo reikalingą informaciją iš Interneto.  
 
Taip pat būtina nepamiršti, kad iki šiol didel÷ lankytojų dalis atvyksta į min÷tas įstaigas gydytojų nukreipimu ar 
siuntimu, tod÷l natūralu, jog jie (13 %) informaciją gauna iš gydytojų. 
 

2.13.  Su kokia kompanija dažniausiai atvykstate į sveikatingumo įstaigą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subtilus, tačiau labai svarbus klausimas lankytojų poreikiams nustatyti, bei galimų paslaugų paketui pasiūlyti yra 
grup÷s ar kompanijos sud÷tis. Kaip matyti 2.18 pav. dažniausiai (net 59 %) respondent7 lankosi su šeima, ir tik 
24 % lankosi po vieną.  
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2.17 pav. Iš kur sužinojote apie šią SPA ar sveikatinimo įstaigą? 
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2.18 pav. Su kuo dažniausiai atvykstate į sveikatingumo įstaigą? 
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2.14. Kod÷l šiomis paslaugomis nesinaudojate dažniau? 

 

 
 
Kas įtakoja detalizuotą pasirinkimą parodo 2.19 pav. Dažniausiai dažnesnę lankymo galimybę apriboja laiko 
trūkumas, nes net 57 % respondentų nurod÷ šią priežastį, taip pat 30 % lankytojų negali lankytis dažniau, nes 
„per brangu“, ir tik 1 % respondentų nurod÷ jog lankymosi dažnį lemia paslaugų trūkumas.  
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2.19 pav. Kod÷l šiomis paslaugomis nesinaudojate dažniau? 
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3. REZULTATAI, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

3.1.  REZULTATAI IR IŠVADOS: 

3.1.1. Atlikta SPA sektoriuje dirbančių tarptautinių organizacijų veiklos analiz÷, parod÷, kad egzistuoja dvi 
pagrindin÷s asociacijos: Tarptautin÷ SPA asociacija (ISPA) ir Europos SPA asociacija (ESPA). Šių asociacijų 
veiklos nuostatas būtina vertinti ir atskirti: ISPA organizacija palaiko SPA verslo ir paslaugų pl÷tros koncepciją ir 
galimybes, tuo tarpu ESPA ypatingą d÷mesį skiria vietinių gamtinių gydomųjų išteklių panaudojimo SPA 
paslaugose galimyb÷ms, tvarkai reglamentuoti ir skatinti visas veikas šioje srityje.  

3.1.2. Lietuvoje sveikatingumo veiklą administruoja ir populiarina trys pagrindin÷s organizacijos – Nacionalin÷ 
kurortų asociacija, VšĮ Kurortologijos tyrimo centras ir Nacionalin÷ SPA asociacija. Pagrindiniai jų veiklos 
principai: 

a. Nacionalin÷s kurortų asociacijos (Lietuva) steig÷jai yra Birštono, Neringos ir Palangos miestų 
savivaldyb÷s, siekiančios vystyti ir pl÷toti kurortų veiklą ir balneologiją, didinti Lietuvos kurortų 
gamtinių ir kultūrinių išteklių patrauklumą Lietuvos gyventojams, vietiniams ir užsienio turistams, 
skatinti rekreacinių išteklių pritaikymą poilsio ir sveikatinimo tikslams. Nacionalin÷ kurortų 
asociacija yra Europos SPA asociacijos nar÷.  

b. VšĮ Kurortologijos tyrimo centras veiklos tikslas - tirti įvairaus amžiaus sveikų ir sergančių 
asmenų sveikatą ir jos sąsają su gamtiniais gydomaisiais veiksniais, sukurti mokslu pagrįstas 
priemones ir metodus sveikatai stiprinti bei atstatyti kurortuose. Kurortologijos tyrimo centro 
veikla siejasi su Europos SPA asociacijos veikla, nors kol kas jų veiklos principai ir rezultatyvūs 
veiksmai n÷ra aiškūs.  

c. Nacionalin÷s SPA asociacijos (Lietuva) steig÷jai yra trys privačios įmon÷s: UAB Femina Bona, 
SPA Vilnius ir UAB Harmoningos asmenyb÷s institutas. Nacionalin÷ SPA asociacija palaiko ISPA 
principus. Pagrindiniai asociacijos tikslai yra nustatyti bendras SPA pl÷tros nuostatas bei apjungti 
įmonių, orientuotų į SPA paslaugas, veiklą. 

3.1.3. Pasaulyje SPA, sveikatingumo, grožio ir geros fizin÷s būkl÷s programos, sveikatos turizmas, atsistatymo, 
atsinaujinimo ir atsipalaidavimo apsilankymai yra dinamiškai augantis turizmo produktų bei turizmo produktų 
segmentas, kuris, derinamas su „viskas įskaičiuota“ sistema, t.y. apgyvendinimu, maitinimu, pramogomis, sportu 
ir kitomis veiklomis, tenkina įnoringiausius individualių turistų, turizmo organizacijų bei agentūrų poreikius. Šalia 
tipinių ir klasikinių gydymo procedūrų Europoje skatinamos naujos, alternatyvios bei modernios SPA tendencijos, 
tokios kaip Indijos, Kinijos ir Rytų gydymo metodai, atgimsta natūralus gydymas (Kneipp).  

3.1.4. SPA centrai Europoje vis dažniau į SPA pasiūlą įtraukia modernius vandens parkus, kosmetikos (grožio) 
centrus. Pastaruoju metu SPA tapo patrauklia ir konferencijų bei kongresų organizavimo vieta.  

3.1.5. SPA paslaugų vartotojai - tai nuo ieškančių būdo pails÷ti ar atgauti j÷gas iki sergančių, nuo 
besinaudojančių įvairiomis prevencijos ir reabilitacijos formomis iki chroniškų ligų gydymo. 

3.1.6. Atlikus Lietuvos Respublikos planavimo dokumentų analizę, nustatyta, kad tiek patvirtintoje Lietuvos 
kurortų pl÷tros koncepcijoje, tiek Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007-2010 m. programos projekte kurortuose 
numatyta pl÷toti sveikatinimo veiklą. Išanalizavus LR savivaldybių, turinčių kurortinį statusą ar kurorto ar 
kurortin÷s teritorijos statuso siekiančių, strateginiuose planuose numatytus prioritetus ir priemones, buvo 
išskirtos savivaldyb÷s numačiusios sanatorinio ir kurortinio turizmo pl÷trą, t.y. Druskininkai, Birštonas, Palanga ir 
Anykščiai.  

3.1.7. LR Sveikatos sistemos įstatyme sveikatinimo veikla – tai asmens sveikatos priežiūra, visuomen÷s 
sveikatos priežiūra, farmacin÷ ir kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams 
nustato Sveikatos apsaugos ministerija. 

3.1.8. Lietuvos kurortų gamtinių išteklių pakanka intensyvesnei rekreacinei veiklai pl÷toti, tačiau šiuo metu 
moksliniai tyrin÷jimai, kai būtų tiriamas gamtinių veiksnių (klimato, atmosferos, oro temperatūros, oro dr÷gm÷s, 
v÷jo, saul÷s, radiacijos) poveikis žmogaus sveikatai, neatliekamas. Lietuvos Respublikos kurortų pl÷tros 
koncepcijoje nurodoma, kad vienas iš veiksnių, turinčių neigiamos įtakos kurortų pl÷trai, yra tas, kad Lietuvoje 
nevykdomi kurortologijos moksliniai tyrimai. 
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3.1.9. Europoje nusistov÷jusios tradicijos, kad SPA sud÷tis iš esm÷s remiasi natūralių išteklių panaudojimu 
(apimančiu ir sveiką klimatą), sveikatos priežiūra bei gydymas čia įneša taip pat nemažą ind÷lį. Europoje 
išskiriami tokie gydomieji ištekliai, kaip gydomieji vandens šaltiniai, gydomosios dujos, SPA ir gydomieji kurortai 
pajūryje, gydomasis purvas, bioklimatas/gydomasis klimatas, talasoterapija, Kneipp terapija. 

3.1.10. Europos SPA asociacija SPA kokyb÷s standartų projekte nurodo, kad SPA ir gydomuosiuose kurortuose, 
sanatorijose iš esm÷s gydoma natūraliomis gydymo priemon÷mis. ESPA šioje srityje siūlo skatinti išteklių 
standartizaciją tam, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas Europos SPA rinkoje.  

3.1.11. Pra÷jusiais metais Pasaulio turizmo organizacijoje (angl. World Tourism Organisation) buvo svarstomas 
pasiūlymas d÷l naujos Darbo grup÷s „SPA paslaugos“ sukūrimo. Iš balsavime dalyvavusių 44 valstybių, prieš 
balsavo 9 šalys - Austrija, Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Italija, Olandija, Šveicarija, Tailandas ir Jungtin÷ 
Karalyst÷. Dauguma iš šių valstybių naudoja esamus SPA paslaugų reglamentavimo standartus ir „nauja“, PTO 
siūloma, reglamentavimo tvarka, gali stabdyti esamą verslą SPA turizmo sektoriuje (Austrija, Vokietija, Italija, 
Šveicarija, Didžioji Britanija ir kt.).  

3.1.12. Remiantis užsienio šalių patirtimi, SPA paslaugas reglamentuoja ne valstyb÷, jas dažniausiai apibr÷žia 
asociacijos, paslaugų teik÷jai ar išteklių teik÷jai, jų sertifikatai ir pan.  

3.1.13. ES struktūrinių fondų l÷šomis iki 2007 m. birželio 1 d. įgyvendinti 2 projektai, kurių bendra vert÷ siekia 
59 mln. Lt ir sukurta apie 170 darbo vietų. Įgyvendinus visus 5 su sveikatingumo ir SPA pl÷tra susijusius 
projektus planuojama sukurti apie 250 darbo vietų, bendra įgyvendinamų projektų vert÷ sieks apie 100 mln. Lt. 

3.1.14. Analizuojant investicijų apimtis į sveikatingumo ir poilsio kompleksų, centrų ir viešbučių su SPA centrais 
pl÷trą, buvo atlikta žiniasklaidoje skelbtos informacijos analiz÷ ir vykdomas dialogas su kai kuriais investuotojais į 
SPA pl÷trą. Artimiausiais metais privatūs investuotojai numato nemažas investicijų apimtis į naujų SPA 
kompleksų ir viešbučių su SPA centrais statybą ir pl÷trą. Daugiausia naujų SPA objektų iki 2009 – 2010 metų 
planuojama pastatyti ir įrengti Palangoje. Dalis privačių investicijų į naujus SPA kompleksus taip pat numatoma 
Ignalinoje, Šventojoje, Birštone, Trakuose, Klaip÷doje ir Anykščiuose. 

3.1.15. Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, buvo atlikta išsami sveikatingumo įstaigų 
veiklos analiz÷, tačiau ši analiz÷ tik iš dalies atspindi šiandieninę situaciją Lietuvos SPA ir sveikatingumo rinkoje, 
kadangi n÷ra duomenų apie viešbučius su SPA centrais ar kompleksais ir kitas SPA paslaugas teikiančias įstaigas. 

3.1.16. Nacionalin÷je turizmo informacin÷je sistemoje (NTIS) pateikiamas taip pat tik sanatorijų, kurios teikia 
sveikatingumo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, pristatymas. Sanatorijos teikia gana platų sveikatingumo 
paslaugų spektrą – mineralinio vandens, purvo, vaistažolių ir kitos vonios, fizioterapija, klasikiniai ir 
povandeniniai masažai, aerobika, fitnes. Deja, NTIS pateiktais duomenimis, mineralinio vandens baseinai yra tik 
Egl÷s sanatorijoje (Druskininkai) ir Sanatorijoje Versm÷ (Birštonas). Svarbu pažym÷ti, kad daugumoje Lietuvos 
sanatorijų yra įrengtos konferencijų sal÷s. 

3.1.17. Lietuvos sanatorijos specializuojasi teikiant sveikatinimo paslaugas, kai tuo tarpu užsienyje SPA apjungia 
ne tik sveikatos turizmą, bet sveikatingumo, grožio ir geros fizin÷s būkl÷s programas, atsistatymą, atsinaujinimą, 
atsipalaidavimą ir yra derinamas su apgyvendinimu, maitinimu, pramogomis, sportu ir kitomis veiklomis. Aukštos 
kokyb÷s SPA viešbučiai, tenkina įnoringiausius individualių turistų, turizmo organizacijų bei agentūrų poreikius. 

3.1.18. Tuo tarpu, Lietuvoje sveikatingumo įstaigose vyrauja tik klasikin÷s gydymo procedūros, o aukštos 
kokyb÷s SPA paslaugos ir europin÷s tendencijos vyrauja tik SPA Vilnius ir East Island Oriental SPA (Druskininkų 
vandens pramogų parkas). 

3.1.19. Tokių valstybių, kaip Vokietija, Bulgarija, Čekija nacionalin÷se internetin÷se svetain÷se SPA paslaugos 
ypač aktyviai ir plačiai pristatomos.  

3.1.20. Atliktus SPA ir sveikatingumo paslaugas teikiančių subjektų paiešką Lietuvos internetin÷se svetain÷se, 
nustatyta, kad informacija pateikiama nesistemingai, sąvokos nesuvienodintos, vyrauja sanatorijos, gydyklos ir 
reabilitacijos centrai, t.y. sanatorinio gydymo ir sveikatinimo paslaugos, o ne SPA (ypač populiari sąvoka 
tarptautin÷se rinkose). Informacija apie sveikatingumo paslaugas (sanatorinį gydymą) pateikiama nacionalin÷je 
turizmo svetain÷je (www.travel.lt), be to, sanatorijos ir sveikatingumo centrai savo paslaugas pristatomos ir 
savivaldybių internetin÷se svetain÷se: www.druskininkai.lt, www.birstonas.lt ir www.palanga.lt, nemažai 
sveikatingumo objektų registruojama turistams skirtuose portaluose: http://www.spatravel.lt ir 
http://www.viskasturizmui.lt. SPA paslaugas savo internetin÷se svetain÷se pristato ir keletas privačių kompanijų. 
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3.1.21. Studijos metu atlikto anketinio tyrimo rezultatai parod÷: 

d. jog labiausiai Druskininkų sveikatingumo paslaugomis naudojasi 26 – 45 metų amžiaus grup÷s 
respondentai, kurie sudaro 55 % apklaustųjų. Taip pat pastebima nuostata kad daugiausiai 
respondentų atvyksta iš didmiesčių: iš Vilniaus (30 %), Kauno (18 %), Klaip÷dos (6 %). 
Analizuojamų respondentų pajamos dažniausiai yra virš 2100 Lt, taip nurod÷ 33 % apklaustųjų, 
ir 17 % respondentų uždirba 900 – 1300 Lt, o 14 % uždirba 13001 – 1700 Lt.; 

e. tyrimas parod÷, kad respondentai atvykstantys į Druskininkus pagal atvykimo tikslus pasiskirsto 
preliminariai lygiomis dalimis: d÷l gydymo ir reabilitacijos atvyksta 38 %, d÷l ramaus poilsio, 
j÷gų atstatymo ir relaksacinių procedūrų - 42 %, ir 20 % respondentų atvyksta pramogų, 
aktyvaus poilsio ir tikslais, t.y. naujai atsiradusios pramogų paslaugos kurortuose – 
Druskininkuose, jau turi savo lankytojų grupę; 

f. nepaisant Europoje ir kitose pasaulio šalyse patvirtintos nuostatos, jog sveikatingumas yra 
mažiausiai sezoniškumo įtakai jautri turizmo dalis, Lietuvoje sveikatingumo paslaugos vis dar yra 
patraukliausia vasaros sezono, ilgalaikio poilsio, vieną kartą per metus pasirenkamo poilsiavimo 
ir rekreacijos forma; 

g. analizuojant poilsiautojų apsistojimo trukmę Druskininkuose vyrauja tendencija, jog poilsiautojai 
renkasi ilgalaik÷s trukm÷s sveikatingumo galimybes, net 39 % apsistoja daugiau nei 7 paras; 

h. pagrindiniai kriterijai remiančiais sveikatingumo įstaigos pasirinkimą yra – rami aplinka, paslaugų 
įvairov÷, apgyvendinimo paslaugų kokyb÷ ir paslaugų kaina. Paslaugų kaina, jau n÷ra 
pagrindinis kriterijus lemiantis respondentų pasirinkimą; 

i. analizuojant numatomą teritorinę sveikatingumo paslaugų pl÷trą ir sklaidą svarbus faktas yra 
tai, kad Lietuvos paslaugų naudotojui atstumas neviršijantis 200 km iki SPA, sveikatinimo ar 
sveikatingumo įmon÷s n÷ra labai svarbus faktorius lemiantis apsisprendimą. Tai įrodo did÷jantį 
žmonių mobilumą ir galimybes; 

j. net 89 % atsakiusiųjų patraukliausia sveikatingumui vietove laiko Druskininkus (89 % 
atsakiusiųjų, bet būtina įvertinti jog apklausa vyko Druskininkuose), tačiau įdomu ir tai kad net 
19 % atsakiusiųjų antruoju kurortu pagal patrauklumą išskiria Neringą, o trečiuoju Palangą (17 
%), kai greičiausiai jų apsisprendimą lemia min÷tų kurortų populiarumas ir kartu reiktų įvertinti 
ir neišnaudotas Talasso terpijos galimybes; 

k. vienu iš svarbiausių faktorių analizuojamame sektoriuje, lemiančių paslaugų kokybę, yra vanduo. 
Tai parod÷ ir pasirenkamų populiariausių SPA ir sveikatinimo paslaugų rūšys: dažniausiai 
populiariausios paslaugos, kurias nurod÷ virš 50 % respondentų yra susijusios su vandeniu, t.y. 
baseinas, povandeninis masažas, vandens vonios, ir pan. Papildomomis populiariausiomis 
paslaugomis respondentai nurodo: maitinimą (80 %), apgyvendinimą(78 %), renginius (48 %) ir 
pan.; 

l. vis dar išlieka „liūdna“ nuostata jau ilgą periodą galiojanti Lietuvoje, jog geriausia informaciją 
gauti ir perduoti „iš lūpų į lūpas“, t.y. informaciją gauti iš giminių, draugų ir pan., net 55 % 
respondentų naudojasi šia min÷ta informacija. Tačiau reikia pasteb÷ti, kad lygiagrečiai jau 
formuojasi poreikis ir įgūdžiai ieškoti informacijos Internete ir tod÷l 18 % respondentų gavo 
reikalingą informaciją iš Interneto. Taip pat būtina nepamiršti, kad iki šiol didel÷ lankytojų dalis 
atvyksta į min÷tas įstaigas gydytojų nukreipimu ar siuntimu, tod÷l natūralu, jog jie (13 %) 
informaciją gauna iš gydytojų. 

3.2.  PASIŪLYMAI: 

3.2.1. Įvertinus galimybių studijoje atliktą SPA raidos ir sampratos analizę, atsiranda būtinyb÷ sukurti 
apibr÷žimus ir sąvokas naujai atsirandančioms turizmo paslaugoms ir produktams, surandant atitikmenis 
angliškiems terminams. Tačiau svarbiausias kriterijus reglamentuojant šias paslaugas yra tas, kad 
kiekvienas naujas apibr÷žimas ar sąvoka turi ne tik suteikti vartotojui aiškumą, bet ir skatintų SPA pl÷trą 
Lietuvoje bei stiprintų tarptautinį konkurencingumą. 
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3.2.2. Lietuvos SPA rinkoje privalo atsirasti gydomasis SPA, mineralinis SPA, tikslin÷s vietov÷s SPA, SPA 
viešbučiai (angl. wellness hotel), SPA dienos SPA, salonai su SPA zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Studijos reng÷jai siūlo atskirti SPA ir sveikatinimo veiklas, tam, kad būtų aišku ir suprantama, kokia 
institucija (Sveikatos apsaugos ministerija ar Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas) 
reglamentuoja vieną ar kitą sritį, kokia organizacija palaiko ir koordinuoja SPA ir sveikatinimo veiklas ar 
atsakinga už pl÷tros skatinimą (ES struktūrinių fondų parama turizmo skatinimui ar Valstybin÷s ligonių 
kasos l÷šos reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Įstaigos, teikiančios sveikatingumo, SPA ir sveikatinimo paslaugas, apjungia dviejų – turizmo ir sveikatos 
sistemos sektorius. SPA ir sveikatingumo veiklos (melsvai pažym÷tos) yra ypač svarbios turizmo 
sektoriaus analiz÷je ir pl÷tros perspektyvose, tuo tarpu sveikatinimo sektorius (rausvai pažym÷tas) – 
ypač svarbi sveikatos sistemos dalis. Pagal siūlomą schemą, sveikatingumo (angl. wellness) sektoriuje 
gal÷tų būti pl÷tojama veikla susijusi su SPA, kaip sveikatingumo viešbutis, kuriame yra teikiamos tam 
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tikros SPA paslaugos, t.y. baseinai, viso kūno masažas, relaksacinis masažas ir pan. SPA kompleksai, 
analogiškai tur÷tų palaikyti turizmo sektorių naudodami platų spektrą SPA paslaugų: aromaterapija, 
masažai, Kneipp terapija, vandens masažai, odos mikrovalymas, endermologijos metodai, hipnozin÷ 
terapija, valgymo, meditacijos, jogos ir Tai Chi pamokos, nauji kūno kultūros ir fitneso metodai ir daug 
kitų. Dienos SPA tur÷tų teikti daugumą šių paslaugų, tačiau neteikti apgyvendinimo paslaugų. Tuo tarpu 
sveikatos sistemos sektoriuje tur÷tų būti pl÷tojamos sanatorinio gydymo ir reabilitacijos paslaugos, 
kurioms reikalinga gydytojų priežiūra, medicinin÷s paslaugos ir pan. 

3.2.5. Lietuvoje sanatorijos ir gydyklos naudoja gamtinius gydomuosius išteklius: mineralinį vandenį, durpes, 
gydomąjį purvą ir pan. Nors dabartiniu metu n÷ra tiriamas šių išteklių poveikis sveikatai, n÷ra 
reglamentuojama ir sertifikuojama tokių gamtinių išteklių kokyb÷, reikšm÷ sveikatai ir pan. Tod÷l 
studijos reng÷jai siūlo apibr÷žti valstybinių institucijų (Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir 
Valstybinis turizmo departamentas) ir asociacijų (Nacionalin÷ kurortų asociacija, Nacionalin÷ SPA 
asociacija ir VšĮ Kurortologijos tyrimų centras) veiklos sritis ir bendradarbiavimo ribas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.6. Remiantis šia schema, 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama turizmo sektoriaus pl÷trai tur÷tų būti 

skiriama projektams, susijusiems ne kiek su sveikatinimo įstaigų modernizavimu, kiek su SPA pl÷tra, 
siekiant išlaikyti konkurencingumą užsienio šalyse, teikiant aukštos kokyb÷s, tarptautinių asociacijų 
standartus atitinkančias paslaugas. 

3.2.7. Remiantis atlikta SPA ir sveikatingumo sampratos analize, siūlome LR turizmo įstatymo pakeitimuose 
suformuluotą SPA sąvoką  papildyti sekančiai (pažym÷ta m÷lynai): „SPA (sanitas per aqua, sveikata per 
vandenį) paslaugos – tai kvalifikuotų specialistų specialiai įrengtose patalpose atliekamos ir/ar 
prižiūrimos procedūros, kurių atlikimui turi būti naudojamas vanduo ir kurios skirtos fizin÷s ir psichin÷s 
sveikatos gerinimui, galimų susirgimų prevencijai, atsipalaidavimui, geros savijautos skatinimui, 
kūno gražinimui ir lepinimui.“  

3.2.8. Siekiant SPA ir sveikatinimo paslaugų vartotojus informuoti apie sveikatingumo įstaigų naudojamus 
išteklius, reikalingas gamtinių gydomųjų išteklių sertifikavimas. Taip būtų užtikrinama jų nauda sveikatai, 
o taip skatinamos veiklos susijusios su šių išteklių naudojimu sveikatos gerinimo ir ligų prevencijos 
procedūrose: būtų skatinama SPA ir sveikatinimo paslaugų pl÷tra Lietuvos kurortuose, inicijuojamas 
didesnis šiuose kurortuose esančių gamtinių gydomųjų išteklių panaudojamas. 
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3.2.9. Lietuvoje gamtinių gydomųjų išteklių sertifikavimą gal÷tų vykdyti VšĮ Kurortologijos tyrimų centras, 
bendradarbiaudamas su Nacionaline kurortų asociacija, kuri atstovauja ESPA ir rekomenduoja 
standartizuoti gamtinius gydomuosius išteklius. Išteklių sertifikavimas SPA ir sveikatingumo įstaigoms 
(viešbučiams) tur÷tų būti savanoriškas. Privalomai gal÷tų būti sertifikuojami tik sanatorijose ir gydyklose 
naudojami ištekliai. Be to, VšĮ Kurortologijos tyrimų centras gal÷tų būti atsakingas už mokslinius, 
kurortologinius tyrimus, nustatant gamtinių veiksnių (klimato, atmosferos, oro temperatūros, oro 
dr÷gm÷s, v÷jo, saul÷s, radiacijos) poveikį žmogaus sveikatai.  

3.2.10. Už SPA paslaugų kokyb÷s reglamentavimą ir priežiūrą gal÷tų būti atsakinga Nacionalin÷ SPA asociacija. 
Remiantis užsienio šalių patirtimi, SPA paslaugas reglamentuoja ne valstyb÷, jas dažniausiai apibr÷žia 
asociacijos, paslaugų teik÷jai ar išteklių teik÷jai, jų sertifikatai ir pan. Tačiau Pasaulio turizmo 
organizacijai (UNWTO) patvirtinus SPA paslaugų kokyb÷s standartus, Lietuva, kaip šios organizacijos 
nar÷, t.y. Valstybinis turizmo departamentas gal÷tų perimti nuostatas d÷l SPA paslaugų kokyb÷s 
standartų.  

3.2.11. Atsižvelgiant į pasaulines ir europines tendencijas, Lietuvos SPA kompleksuose tur÷tų būti SPA ir 
sveikatinimo paslaugos apjungiamos ne tik su apgyvendinimu, maitinimu, pramogomis ir sportu, bet ir 
įtraukiamos modernios programos (Indijos, Kinijos ir Rytų gydymo metodai, natūralus gydymas 
(Kneipp)), pl÷tojamos vandens pramogos, konferencijų ir kongresų, grožio centrai.  
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3.2.12. Kadangi Europoje ypač populiarūs SPA (angl. wellness) viešbučiai, esantys kurortuose, teikia klientams 
išskirtinai kokybiškas SPA paslaugas, šios tendencijos pradedamos pl÷toti ir Lietuvoje (pvz. Palangoje 
investicijos į viešbučių SPA centrų pl÷trą skaičiuojamos dešimtimis milijonų litų).  

3.2.13. Remiantis 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektu, sveikatinimo 
infrastruktūros pl÷tros (statinių statyba ir rekonstrukcija) išskyrimas atskirose priemon÷se „Pažintinio 
(ekologinio) turizmo ir aktyvaus poilsio (laisvalaikio), sveikatinimo infrastruktūros pl÷tra“ ir „Turizmo 
paslaugų/produktų, įvairov÷s pl÷tra ir turizmo paslaugų kokyb÷s gerinimas“ jau parodo SPA, 
sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų svarbą turizmo pl÷troje nacionaliniu lygmeniu. Tačiau reik÷tų 
atkreipti d÷mesį į tokių sąvokų, kaip „sveikatinimo infrastruktūra“, „reabilitacin÷s infrastruktūros 
statiniai“, „sveikatinimo turizmas“, „sveikatinimo infrastruktūros statyba“ pagrįstą naudojimą ir/ar 
suvienodinimą.  

3.2.14. Atsižvelgiant į 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektą, rekomenduojame 
atskirti sveikatinimo paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimą nuo SPA pl÷tros bei įvertinti Vilniaus 
miesto ir rajono bei Trakų savivaldybių SPA turistinį potencialą nacionalinių maršrutų schemoje.  

3.2.15. Rekomenduojame plačiau taikyti viešojo ir privataus sektoriaus partneryst÷s modelius: 
a. SPA paslaugų pl÷tros projektus įgyvendinti dalyvaujant abiems partneriams – viešajam ir 

privačiam sektoriui, kur viešojo sektoriaus iniciatyva yra sukuriama viešoji turizmo infrastruktūra, 
pritraukiant privačius operatorius, kurie sukurtų SPA paslaugas ir pl÷totų sveikatingumo veiklas; 

b. kurortuose ir kurortin÷se teritorijose ypatingą d÷mesį skirti didžiųjų SPA kompleksų ir 
sveikatingumo teritorijų pl÷trai (pvz. „Kempinski“), vystant sveikatingumo kompleksų  teritorijas, 
kuriose privatūs investuotojai gal÷tų pl÷toti sveikatingumo (SPA, konferencijų ir pan.) paslaugas, 
išnaudojant gydomuosius gamtinius išteklius. 

3.2.16. ES struktūrinių fondų paramą tikslinga skirti kompleksiškiems ir tarptautiniu mastu konkurencingiems 
projektams, bendradarbiaujant viešajam ir privačiam sektoriams. Konkurencingumui didinti tur÷tų būti 
kuriami objektai, su 4-5* viešbučiais, SPA ir sveikatingumo centrais, moderniais konferencijų ar 
kongresų centrais, prieplaukomis, elingais, golfo laukais. Tikslinga kurti išskirtinius projektus, kaip SPA 
kaimai ar pan.  

3.2.17. Inicijuoti ir remti SPA pl÷tros projektus pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos prioritetą 
“Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis”, skirtus SPA ir sveikatinimo paslaugas teikiančių darbuotojų 
mokymui ir kvalifikacijos k÷limui. 

3.2.18. Būtina stiprinti SPA ir sveikatingumo paslaugų rinkodarą nacionaliniu mastu, siekiant sustiprinti Lietuvos 
konkurencingumą tarptautin÷se rinkose: tobulinti NTIS, išleisti leidinį apie Lietuvoje kokybiškas SPA 
paslaugas teikiančias sveikatingumo įstaigas, kurios puikiai reprezentuotų SPA turizmo galimybes 
Lietuvoje. 
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4. SPA PLöTROS TERITORINIO IŠDöSTYMO SCHEMA 

 
Pagal teritorinio išd÷stymo schemą pirmajame etape rekomenduojama teikti prioritetą ir skatinti šių SPA veiklos 
krypčių pl÷trą: 

• Mineralinis SPA - tai SPA, kuris turi mineralinio vandens gręžinį ir jį naudoja savo procedūrose. 
• Jūrinis SPA - tai SPA, kuris turi pri÷jimą prie jūros vandens ir savo procedūrose naudoja jūros vandenį. 
• Gydomasis SPA - tai licencijuotos institucijos, kurių pagrindinis tikslas teikti medicinin÷s priežiūros ir 

reabilitacijos paslaugas (taip pat šiose SPA gali būti atliekamos įvairios plastin÷s operacijos). Tokiose 
įstaigose privalo dirbti gydytojai. Šios įstaigos taip pat gali būti pasirašiusios sutartis su valstybin÷mis 
ligonių kasomis. Tai SPA, kuriame būtų atliekamos įvairios medicinin÷s paslaugos. 

• Tikslinis SPA - tai SPA, kuris pagrindinį d÷mesį skiria sveiko gyvenimo būdo skatinimui ir sveikatos 
gerinimui/gydymui. SPA siūlo klientams įvairias specialiai paruoštas programas kartu su apgyvendinimu. 
Čia yra atliekamos įvairios SPA procedūros (gali būti ir gydomojo pobūdžio), organizuojami fizinio 
aktyvumo užsi÷mimai, sveikos gyvensenos kursai. Didelis d÷mesys skiriamas sveikai ir teisingai mitybai. 
SPA centre keičiami žalingi žmonių įpročiai/gyvensenos būdas naujais ir mokoma kaip šiuos pokyčius 
s÷kmingai puosel÷ti namų aplinkoje. 

• Viešbučio SPA - tai SPA, įkurti prie viešbučių, kaip papildoma paslauga viešbučio gyventojams. Jie gali 
pasiūlyti visas paslaugas, kurias galima rasti dienos ir /ar sporto klubo SPA. Svečiai gali pirkti vieną 
procedūrą, bet gali čia praleisti ir visą dieną. 

• Dienos SPA -  siūlo įvairiapuses profesionalias SPA paslaugas dienos metu, neįskaitant apgyvendinimo 
paslaugų. 
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PRIEDAI  
Priedas Nr. 1 

 
Naudojami  apibr÷žimai 

 

Metodin÷je literatūroje, remiantis Robert Cristie Mill siūloma klasifikacija, 
naudojamos tokios sąvokos 18 

Kurortų SPA paslaugos yra siūlomos viešbučio 
teritorijoje kurortų gyvenamosiose vietov÷se, be to, 
šia yra siūlomas ir kiti laisvalaikio praleidimo būdai, 
pvz. sportas. Tiek SPA lankytojai, tik ir viešbučio 
svečiai dažniausiai yra tie patys lankytojai. 

Resort spa – The resort is located on the property of 
a hotel, normally in a resort where other sports and 
activities are offered besides the spa program itself. 
Spa guests and hotel guests intermingle. 

Laisvalaikio SPA, panašiai kaip ir kurortų SPA, yra 
SPA paslaugų kompleksas, siūlomas kaip papildomas 
laisvalaikio praleidimo būdas viešbutyje. Esminis 
skirtumas yra tas, kad laisvalaikio SPA n÷ra 
pagrindinis pajamų šaltinis, lyginant su kurortų SPA. 

Amenity spa – similar to the resort spa, the amenity 
spa is added as an amenity to a hotel. The distinction 
is its unimportance as a profit center compared to the 
resort spa. 

Tikslin÷s vietov÷s SPA – tikslin÷s vietov÷s SPA 
viešbutis nukreiptas SPA lankytojus ir programas. 
Išoriniai lankytojai n÷ra programos dalis. 

Destination SPA – the destination spa hotel 
property targeted to the spa guest and program. 
Outside guests are not part of the program. 

Nacionalin÷ SPA19 asociacija 

Sporto klubo Spa: tai įmon÷s/organizacijos, kurių pagrindin÷ veiklą yra sporto klubas, tačiau, šalia 
treniruoklių savo klientams papildomai siūlo baseiną ar/ir pirčių kompleksą ir/ar gali suteikti vieną ar kitą kūno 
priežiūros procedūrą (realus pavyzdys rinkoje – Impuls sporto klubas). 
Salonai su Spa zona: tai įvairios paskirties grožio salonai (kirpyklos, soliariumai ir kt.), kurie turi specialiai 
įrengtą patalpą spa procedūroms atlikti ir kuriose spa procedūroms atlikti darbo vietų skaičius sudaro mažiau 
kaip 30% nuo salone įrengtų darbo vietų skaičiaus. (Realus pavyzdys rinkoje- Sarma Style salonai) 
Vandens parkai- tai įmon÷s, kuriose didel÷ dalis paslaugų sutelkta i aktyvaus poilsio ir vandens pramogas. 
Čia dominuoja aktyvus poilsis su baseinais ir pirtimis. Vandens parkai turi nedidelę dalį SPA paslaugų. 
Tokioms paslaugoms atlikti gali būti skirta iki 5 -8 kabinetų, tačiau SPA paslaugos vandens parke n÷ra 
pagrindin÷s. (Realus pavyzdys rinkoje – Druskininkų vandens parkas, Vilniuje atsidaręs Vichy vandens 
pramogų parkas) 
Tikslinis Spa: tai Spa, kuris pagrindinį d÷mesį skiria sveiko gyvenimo būdo skatinimui ir sveikatos 
gerinimui/gydymui. Spa siūlo klientams įvairias specialiai paruoštas programas kartu su apgyvendinimu. Čia 
yra atliekamos įvairios Spa procedūros (gali būti ir gydomojo pobūdžio), organizuojami fizinio aktyvumo 
užsi÷mimai, sveikos gyvensenos kursai. Didelis d÷mesys skiriamas sveikai ir teisingai mitybai. Pagrindinis 
tikslas, d÷l kurios svečiai važiuoja į šios rūšies Spa – tai Spa filosofija. Spa centras stengiasi keisti žalingus 
žmonių įpročius/gyvensenos būdą naujais ir mokinti kaip šiuos pokyčius s÷kmingai puosel÷ti namų aplinkoje. 
(Realus pavyzdys rinkoje – SPA Vilnius) 
Viešbučio Spa: tai Spa, įkurti prie viešbučių, kaip papildoma paslauga viešbučio gyventojams. Jie gali 
pasiūlyti visas paslaugas, kurias galima rasti dienos ir /ar sporto klubo Spa. Svečiai gali pirkti vieną 
procedūrą, bet gali čia praleisti ir visą dieną. 
Papildomai, atsižvelgiant į paslaugų portfelį, šios kategorijos (išskyrus sporto klubo Spa ir vandens parkus) 
dar gali būti skirstomos papildomai į: 

1. Sveikatingumo Spa 
2. Gydomasis Spa 
3. Sveikatingumo ir gydomasis Spa 

Sveikatingumo Spa: tai Spa, kuriame atliekamos įvairios Spa procedūros, tačiau kuriame nedirba 
medicininį išsilavinimą turintis personalas ir kuriame n÷ra atliekamos jokios gydomosios arba chirurgin÷s 
operacijos (Idziumi, Femina Bona) 
                                                           
18 Mill R. C. Resorts. Management and Operation. School of Hotel, Restaurant, and Tourism Management. John Willey&Sons, Inc. 
19 Nacionalin÷s SPA asociacijos 2007 m. birželio 1d. raštas Valstybiniam turizmo depatamentui “D÷l naujų sąvokų įtraukimo į Lietuvos 
terminų žodyną” 
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Gydomasis spa: tai licenzijuotos institucijos, kurių pagrindinis tikslas teikti medicinin÷s priežiūros ir 
reabilitacijos paslaugas (taip pat šiose Spa gali būti atliekamos įvairios plastin÷s operacijos). Tokiose įstaigose 
privalo dirbti gydytojai. Šios įstaigos taip pat gali būti pasirašiusios sutartis su valstybin÷mis ligonių kasomis. 
Tai Spa, kuriame atliekamos įvairios medicinin÷s paslaugos (Northway) 
Sveikatingumo ir gydomasis Spa: Šiuose Spa dirba ir gydytojai, ir Spa specialistai, kartu yra teikiamos 
medicinin÷s priežiūros ir Spa procedūros. (realus pavyzdys rinkoje- Centrin÷s Druskininkų gydyklos, Grožio 
terapijos ir chirurgijos klinika) 
Papildomai, atsižvelgiant į naudojamus gamtinius išteklius, Spa gali būti skirstomi į: 

1. Jūrinis Spa 
2. Mineralinis Spa 

Jūrinis Spa: tai Spa, kuris turi pri÷jimą prie jūros vandens ir savo procedūrose naudoja jūros vandenį. 
(realus pavyzdys rinkoje- „Auska“ Palangoje) 
Mineralinis Spa: tai Spa, kuris turi mineralinio vandens gręžinį ir jį naudoja savo procedūrose. (realūs 
pavyzdžiai rinkoje- Egl÷s sanatorija, Centrin÷s Druskininkų gydyklos) 

ESPA 

Dienos SPA. Dienos SPA siūlo eilę vandeniu 
pagrįstų grožio ir fitneso procedūrų, bet tik dienos 
metu, kadangi n÷ra vietų nakvynei. Taip pat žinoma 
kaip tikslin÷s vietov÷s SPA (angl. Destination SPA) 

Day Spa - A Day Spa offers a range of water-based, 
beauty and fitness treatments, but on a daily basis as 
there is no overnight accommodation. Also known as 
a Destination Spa.  

 
SPA ištekliai. Fizin÷s terapijos, tokios kaip 
masažas, paslaugų paketai su peloidais ir 
pan.,psichoterapija, inhaliacijos, Kneipp terapija, 
balneo-fizin÷ terapija su specialiais paskyrimais ir 
vietiniais terpiniais vaistais 

Spa resources - Physical therapy, e. g. massages, 
packs with fango and peloids, physiotherapy, 
inhalations, Kneipp treatments, balneo-physical 
treatments with special consideration of local 
therapeutical remedies. 

Kneipp terapija. XIX a. adaptuota pastoriaus Sebastian Kneipp (1821 – 1897) sugalvota hidroterapija, kurią 
sudaro karšto ir šalto vandens procedūros, vaikščiojimas basomis ryto rasoje, žolinių vonių aliejų naudojimas, 
viskas suderinta su fiziniais pratimais ir natūralaus maisto dieta. Populiaru Austrijoje, Vokietijoje ir 
Šveicarijoje. 
Balneoterapija. Didžiausia laiko dalis praleidžiama naudojant vandeniu pagrįstas procedūras, naudojant 
natūralų terminį, šaltinių, mineralinį ar jūros vandenį, skatinti relaksaciją, cirkuliaciją bei stimuliuoti imuninę 
sistemą ir mažinti detoksikaciją taip atgaivinat kūną. 

ISPA20 

Klubinis SPA (Club SPA). Pagrindin÷ jo paskirtis - sportas („fitness") ir profesionaliai atliekamos SPA 
procedūros. 
SPA kruiziniuose laivuose (Cruise Ship SPA). Siūlomos profesionalios SPA paslaugos, sporto ir 
sveikatinimo komponentai. Būtinas SPA meniu pasirinkimas. Populiarus šalyse, kuriose išpl÷totas kruizinių 
laivų turizmas. 
Dienos SPA (Day SPA). Siūlo įvairiapuses profesionalias SPA paslaugas dienos metu, neįskaitant 
apgyvendinimo paslaugų. 
Užmiesčio SPA (Destination SPA). Tai SPA, kurio pagrindinis tikslas - būti individualių SPA lankytojų vedliu ir 
šviet÷ju, pl÷tojant ir skatinant sveiko gyvenimo įpročius. Tradicinis septynių dienų apgyvendinimas šiandien 
yra papildomas išsamia programa, į kurią įeina vandens procedūros, masažai, fizin÷ mankšta, sveikos 
gyvensenos paskaitos, SPA virtuv÷ ir papildomos procedūros, atsižvelgiant į lankytojo pageidavimus. 
Užmiesčio SPA lankytojo atvykimo motyvas gauti pilną kompleksinę SPA procedūrų programą kartu su 
maitinimo ir apgyvendinimo paslaugomis. 
Medicininis SPA (Medical SPA). Teikia galimybes, apimančias visą dienos priežiūrą, kurią sudaro 
profesionali sveikatos priežiūros programa. Šios programos tikslas yra suteikti išsamią medicininę ir 
sveikatinimo priežiūrą, integruojant SPA paslaugas ir tradicines, papildomas ir (arba) alternatyvias terapijas ir 
gydymo procedūras. Medicininis SPA teikia ir estetines arba kosmetines, ir profilaktines arba sveikatinimo 
procedūras ir paslaugas. 

                                                           
20 UAB Ispado informacija (ISPA asociacijos nar÷), www.ispadoplius.lt 
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Gamtinių šaltinių SPA (Mineral springs SPA). Priklauso mineralinių vandenų SPA, terminių vandenų SPA, 
gydomojo purvo SPA, jūros vandens SPA (thalasso) procedūros ir paslaugos. Pagrindinis šio SPA 
išskirtinumas - tai natūralus gydomąjį poveikį teikiantis šaltinis, esantis toje vietov÷je.   
Kurorto/ viešbučio SPA (Resort/ Hotel SPA). Tai SPA, kuris yra įkurtas viešbutyje arba kurortin÷je 
vietov÷je, pasižyminčioje gražiu kraštovaizdžiu, gamtiniais gydomaisiais veiksniais, gydymo ir profilaktikos 
įstaigomis. Teikiamos šios papildomos paslaugos: SPA terapija, fizinio aktyvumo užsi÷mimai, sveikatinimo 
procedūros, tradicin÷ ir SPA virtuv÷. Paprastai, svečio atvykimo į kurorto ar viešbučio SPA tikslas - nakvyn÷, 
kuri gali būti papildytas SPA paslaugomis. Šio pobūdžio SPA yra puiki vieta verslo turistui, norinčiam įgyti 
naują patyrimą, kurį teikia toli nuo namų esantys kurorto arba viešbučio SPA. 
Kneippo terapija - vandens terapijos rūšis, kurią išrado vokiečių vienuolis Sebastijanas Kneippas. Jos metu 
pakaitomis naudojamas šiltas ir šaltas vanduo. Šiltas vanduo atpalaiduoja ir pašalina įtampą, o šaltas mažina 
skausmą. 
SPA virtuv÷ - tai maitinimo būdas, kuris siūlo tik šviežius natūralius maisto produktus, kurie pasižymi mažu 
riebalų ir kalorijų kiekiu. SPA virtuv÷s valgiaraščio pagrindą sudaro patiekalai iš rupių grūdų, šviežių vaisių ir 
daržovių, neriebių baltyminių produktų, liesų pieniškų produktų. Ši virtuv÷ išsiskiria tuo, kad ruošiant 
patiekalus nenaudojami nenatūralūs maisto priedai, būtent: dirbtin÷ druska, maistiniai dažai, kvapai ir 
konservantai. 
Talasso terapija - tai jūros terapija. Atliekant kosmetines veido ir kūno procedūras, vonias ir masažus yra 
naudojamas jūros vanduo. Naudojama ir jūros druska, jūrų dumbliai, gydomosios durp÷s ir purvas su 
mineralais, vitaminais ir oligo elementais. 
Vichy dušas - tai horizontalus šiltas dušas, kuris pasižymi lengvu limfodrenažiniu efektu. Vichy dušo 
purkštukai yra išd÷styti viršuje, horizontaliai gulinčiam klientui. Klientas atsigula ant minkšto neperšlampamo 
gulto ir ant jo iš viršaus krenta skirtingo stiprumo ir temperatūros vandens čiurkšl÷s. Ši procedūra dažnai 
derinama su kūno šveitimu, jūrų dumblių ir jūros druskos įvyniojimais, spalvotojo molio procedūromis. Taip 
dr÷kinamas kūnas, gerinama cirkuliacija ir šalinamas stresas. 
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Priedas Nr. 2 

 
Vertimas, n÷ra patvirtintas  

 
ISO/TC 228 Rezoliucija C23 - WTO (World Tourism Organisation – Pasaulin÷ Turizmo Organizacija) 
svarstomas Ispanijos pasiūlymas d÷l naujos „Spa paslaugų“ reglamentavimo Darbo grup÷s 
sukūrimo. (Spanish proposal for the creation of a new Working Group „Spa services“ and a 
Preliminary New Work Item)  
 
Komentarai 
 
Argentina (IRAM sistema): 
 
D÷l rezoliucijos C23/2006: Argentina remia ISO/TC 228/WG, kuriant išankstinius SPA sektoriaus naujų id÷jų 
elementus (Preliminary New Work Item on Spa services) (Ispanų koncepcija – vert.). Šiuo klausimu mes 
nor÷tume pasiūlyti Argentinos standartą IRAM 42100 „Pajūrio/upių pakrančių kurortų (atostogų vietovių) 
Kokyb÷s, Saugumo ir Aplinkosaugos Vadybos Būtinosios Sąlygos“ kaip bazinį dokumentą kuriant SPA sektoriaus 
standartus. 
 
IRAM 42100 – tai sertifikavimo standartas, nurodantis pagrindinius pajūrio/upių pakrančių kurortų (atostogų 
vietovių) integruotųjų vadybos sistemų įdiegimo reikalavimus. 
 
Austrija (ON sistema): 
 
Po konsultacijų su visomis besidominčiomis asociacijomis (tame tarpe – apgyvendinimo, SPA, sveikatos 
apsaugos sektoriais) ir turint mintyje pagrįstą opoziciją standartų apgyvendinimo sektoriuje (Europiniame ar 
tarptautiniame lygmenyje) kūrimui pagal CEN ir ISO sistemas, Austrija prieštarauja SPA paslaugų standartų 
kūrimui. 
 
Austrijoje egzistuojantys bei kai kurių kitų šalių įsisavinti, SPA ir SPA paslaugų standartai ir Sertifikatai (pvz., 
suteikiami „Best Health Austria“) įrod÷ esantys naudingi, tuo tarpu ISO standartai šioje konkrečioje sferoje 
manoma neatneš naudos ateityje. 
 
Čekija (CNI sistema): 
 
Siūlomo standartizavimo proceso esm÷ ir apimtis neatitinka Čekijos Respublikos poreikių tod÷l, kad Čekijos 
Respublika n÷ra už Darbin÷s grup÷s „Spa paslaugos“ sudarymą. 
 
Prancūzija (AFNOR sistema): 
 
N÷ra bendros nuomon÷s. 
 
Vokietija (DIN sistema): 
 
Įvyko konsultacijos su Vokietijos Spa Asociacija bei Vokietijos Viešbučių Asociacija -  abu sektorius, SPA ir 
viešbučių, įtakotų pateikti pasiūlymai – bei su ISO/TC228 Vokietijoje atstovaujančiu komitetu. Šių konsultacijų 
rezultate priimtas sprendimas, kad Vokietijoje egzistuojantys bei kai kurių kitų šalių įsisavinti, SPA ir SPA 
paslaugų standartai ir sertifikatai įrod÷ esantys naudingi, kuomet ISO standartai šioje konkrečioje sferoje 
manoma neatneš naudos ateityje. Tačiau, jei projekto pri÷mimas taptų būtinybe, Vokietija rimtai pagalvotų apie 
dalyvavimą jame. 
 
Irano Islamo Respublika (ISIRI sistema): 
 
Komentarai: turizmas apima tiek daug veiksnių, tod÷l, oficialių procedūrų eigoje, siūloma sudaryti „sveikatos 
turizmo“ pakomitetį. 
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Italija (UNI sistema): 
 
Italija abejoja ne d÷l pačio pasiūlymo, bet d÷l jo pristatymo. 
 
ISO/TC 228 apimtis n÷ra patvirtinta ir n÷ra aiškaus projekto. Akivaizdu, kad buvo diskutuojami ir kiti pasiūlymai. 
Būtina apibr÷žti visas Turizmo tarybos narius įtakojančias temas, numatyti gretutinius prioritetus atsisakant 
balsavimo d÷l kiekvieno ar neparuošto pasiūlymo. 
 
Visi pasiūlymai, pateikti Turizmo tarybai iki susitikimo Tunise (ar Šveicarijoje, Maroke ir t.t.) niekada nebuvo 
teikti balsavimui, tuo tarpu kai kitos temos, bent jau buvo formaliai. 
 
Italija sutinka d÷l SPA sektoriaus klausimo aktualumo, bet pageidauja didesnio aiškumo numatant galimos Darbo 
grup÷s veikų apimtis, jų sąryšį su kitomis veikiančiomis ISO institucijomis (diskutuojama tik apie „ne termalines“ 
gydomasias paslaugas? Kosmetologijos vieta? Kitos paslaugos, tame tarpe bendrieji gerbūvio (wellbeing) 
aspektai?). 
 
Be to, Italija prašosi įtraukiama pasaulinę FEMTEC (Federation Mondiale du Thermalisme et du Climatisme – 
Pasaulin÷ Termalinių ir Klimatinių išteklių federacija – pranc.), atstovaujančią 44 valstybes, tame tarpe visų ES 
valstybių asociacijas. FEMTEC yra akredituotas WHO (World Health Organisation – Pasaulin÷s Sveikatos 
Organizacijos) narys. 
 
Pabaigoje atkreipiame d÷mesį, kad UNI (Ente nazionale italiano di unificazione - Italijos Nacionalin÷ Standartų 
institucija) yra paskelbusi UNI 10865:2000 „Paslaugų – Terminių Paslaugų – Procedūrų reikalavimus“. Be to, 
Italijoje specialus įstatymas (Nr. 323/2000 – d÷l terminių išteklių sektoriaus reorganizacijos ir vystymo) detaliai 
reglamentuoja visas SPA veiklas. 
 
Olandija (NEN sistema): 
 
Egzistuoja opozicija Tarptautinio ir Europinio lygmens turizmo standartų kūrimui. Tod÷l, sekant šia tendencija, 
Olandija yra prieš.  
 
Šveicarija (SNV sistema):   
 
SPA sistema apima eilę procedūrų gydymo srityje arba siūlo paslaugas žmonių gyvenimo kokybei gerinti. SPA - 
tai sveikatingumo viešbučių, grožio centrų ir kitų institucijų siūloma sveikatingumo sistema, sukurta harmonizuoti 
kūną, protą ir sielą. Pasiūlos spektras yra labai platus – nuo kūno kultūros ir taisyklingos mitybos iki kūno, veido 
priežiūros bei regeneracijos procedūrų. 
 
Įvairių įmonių SPA paslaugų pasiūla skiriasi – dažnai jos kuriamos specialiai tam tikram verslui vystyti. Vartotojų 
poreikiai taipogi labai įvairūs, jie priklauso nuo specifinių lankytojo ar operatoriaus poreikių. 
 
Reikalavimų teikiamoms SPA paslaugoms standartizavimas negali apimti nacionalinių ypatybių. Tarpvalstybiniai 
skirtumai, ar net skirtumai valstyb÷s viduje atsiranda d÷l kultūrinių, aplinkos ar techninių priežasčių. 
 
Tarptautinis SPA paslaugų standartas taptų per griežtomis gair÷mis į vartotoją orientuotai SPA sistemos pasiūlai 
ir pačiam sektoriui, kuris privalo nuolat adaptuotis prie vis naujų vartotojų poreikių. 
 
Šveicarija siūlo atmesti siūlymą. 
 
Tailandas (TISI sistema): 
 
Tailandas, kaip nuolatinis ISO/TC 228 narys, nor÷tų pareikšti „ne“ „SPA Paslaugų“ Darbin÷s grup÷s sukūrimui d÷l 
sekančių priežasčių: 

1. Kiekvienoje valstyb÷je skiriasi apčiuopiamų ir neapčiuopiamų SPA paslaugų, tokių kaip savyb÷, skonis, 
kvapas, garsas ir jusl÷, apibr÷žimai. 
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2. Daugiau nei 80% SPA operatorių Tailande yra mažos arba vidutinio dydžio įmon÷s, turinčios nedidelį 
investicinį kapitalą. ISO standartas taps kliūtimi Tailando SPA sektoriaus pl÷trai; naudos tur÷s tik 
nedidelis vietos žmonių valdomas stambių SPA verslo atstovų skaičius. 

3. Standartas padidins eksploatacijos kaštus, išlaidas raštvedybai – personalo panauda su verslu 
nesusijusioms veikloms. 

4. Tailando Turizmo Valdybai atlikus SPA paslaugų vartotojų apklausą paaišk÷jo, kad patenkintųjų dalis 
sudaro 65,95%; taigi, matomas poreikis sukurti nacionalinį SPA paslaugų privalomąjį standartą 
verslininkams, operatoriams ir paslaugų teik÷jams – šiuo klausimu Tailandas yra regiono lyderis.  

5. Tailandas įved÷ savanorišką SPA verslo atstovų, teikiančių kokybiškesnes už privalomąjį standartą 
paslaugas, 3 lygių vertinimą: Platininis, Auksinis ir Sidabrinis. Tam naudojamas Kokyb÷s Modelis. 

6. SPA sektoriaus verslininkams ir vadybininkams Tailandas sukūr÷ SPA verslo pagrindų programą. 
 
Didžioji Britanija (BSI sistema): 
 
Didžioji Britanija n÷ra linkusi svarstyti aiškų, paprastą, bet ribotą pasiūlymą d÷l SPA sistemos, apimantį tiek 
sąvokas, tiek ir koncepciją, kurią siūlytų peržiūr÷ti. 
 
„Spa paslaugų“ sąvoka yra per daug plati. Ji apima žymiai daugiau nei tiesiog medicinin÷s procedūros ligoms 
gydyti. „Spa paslaugų“ standartai tur÷tų neigiamą poveikį svetingumo paslaugų sektoriui ir jo inovacin÷ms 
galimyb÷ms. Didelį susirūpinimą kelia tai, kad šiame pasiūlyme nenumatytos „Spa paslaugų“ reguliavimo ribos. 
 
Jame turi būti skirtas d÷mesys veikai, žinomai ”sveikatingumo-wellness turizmu“, kurioje dalyvauja SPA, 
viešbučiai, teikiantys panašias paslaugas, poilsio centrai bei kitos įstaigos, propaguojančios „sveikatos ir 
sveikatingumo-wellness“ paslaugas. Šio pasiūlymo sąlygos turi apimti tik tas institucijas, kuriose siūlomos 
vandens procedūros/paslaugos tiesiogine šio žodžio prasme, bet ne kitas panašaus profilio įmones, teikiančias 
sveikatingumo paslaugas. Akivaizdžiai matomos problemos, kilsiančios įdiegus Tikslų ir Pagrindimo skyriuje 
pateikiamas nuostatas – nukent÷s bet kas, siūlantis tik masažą.  
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Priedas Nr. 3 
 
 

Minimalūs reikalavimai šaltinių vandens sud÷čiai  
(ESPA išteklių standartizavimo projektas) 

 
 Mg/l Nmol/l 
Kalcis (CA2+) 500 12.5 
Magnis (Mg2+) 150 6.2 
Bivalentin÷ geležis (Fe2+) 20 0.2 
Litis (Li+) 2 0.29 
Sulfatas (SO4

2-) 1200 12.5 
Bikarbonatas (HCO3-) 1300 21.3 
Jodas (I-) 1 0.01 
Fluoras (F-) 1 0.05 
Sieros vandenilis (HS-, H2S, HSx-) 1 0.03 
Anglies dioksidas (CO2) 1000 22.5 
Radonas (Rn) 666 Bq/L (18nCurie/L)  
Druskingas vanduo 8.5g chlorido  
Natūralus terminis vanduo 1 natūrali temperatūra >20ºC 
Gydomoji sfera Hipoterminis <35ºC 
 Izoterminis 35-37ºC 
 Hiperterminis >37ºC 
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Priedas Nr. 4 
 

Purvų (peloidų) rūšys 
(ESPA išteklių standartizavimo projektas) 

 
Peloido rūšys Geologin÷-genetin÷ grup÷ 

Neapsijungusios uolienos (ES dumblas)  
Durp÷s (aukštapelk÷s, žemapelk÷s, viržyn÷s) Nuos÷dinis dumblas 
„Kepenų purvas“, durpingos sąnašos, titnadumblin÷ 
žem÷ (diatomiai dumbliai) 

„Sprogin÷jančių ežerų“ (ežerai, kuriuose prasiveržia 
dujos) dumblas 

Jūrinis purvas (sūriavandenis purvas), jūrinių puvenų 
purvas 

Jūrinis dumblas 

Panašios į purvą išbrinkusios nuos÷dos (sulfidinis 
purvas, sieringas purvas, geltonasis ochrinis purvas) 

Sluoksniuotų ežerų dumblas (ežerų, kuriuose 
nesimaišo vanduo, pvz. Juodoji jūra) 

Upinis purvas Upin÷s kilm÷s dumblas 
Liosas eolin÷s kilm÷s nuosedinių uolienų dumblas, 

susidariusęs iš ledynin÷s kilm÷s nuogulų 
Priemolis ir molis Dirvožemio formavimosi metu susiformavę nuos÷dos 
Vulkanin÷s kilm÷s konsoliduotos liekanos Vulkaniniai dumbliai 
Apsijungusios uolienos (Para dumbliai)  
Molio luitai ir akmenys Molingos kilm÷s dumblas 
Klintmolis, kreida, kalk÷s, dolomitas  Kalkakmenio dumblas 
Vulkaninis tufas Vulkaninis dumblas 
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Priedas Nr. 5 
 

Jūros vandens parametrai 
(ESPA išteklių standartizavimo projektas) 

 
 Mikrobai Ribos 

Bendrai coliform ≤500/100 ml 
E. coli ≤100/100 ml 
Faecal streptococci ≤100/100 ml 
Salmonella 0/1l 

Išgavimo vietoje 

Enteroviruses 0/10l 
kolonijų skaičius 20ºC (po 44±4 val. – max. 
100/ml) 

100/ml 

kolonijų skaičius 37ºC (po 20±4 val. – max. 
100/ml) 

100/ml 

Bendrai coliform ≤50/100 ml 
E. coli ≤10/100 ml 
Faecal streptococci ≤10/100 ml 
Staphylococcus aureus 0/100ml 

Voniai 

Pseudomonas aeruginosa 0/100ml 
kolonijų skaičius 20ºC (po 44±4 val. – max. 
100/ml) 

100/ml 

kolonijų skaičius 37ºC (po 20±4 val. – max. 
100/ml) 

100/ml 

Bendrai coliform 0/100ml 
E. coli 0/100ml 
Faecal streptococci 0/100ml 

G÷rimui 

Pseudomonas aeruginosa 0/100ml 
kolonijų skaičius 20ºC (po 44±4 val. – max. 
100/ml) 

0/ml 

kolonijų skaičius 37ºC (po 20±4 val. – max. 
100/ml) 

0/ml 

Bendrai coliform 0/100ml 
E. coli 0/100ml 
Faecal streptococci 0/100ml 

Inhaliacijai 

Pseudomonas aeruginosa 0/100ml 
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Priedas Nr. 6 

 
Pagrindiniai kurortiniai veiksniai 

 
Klimatoterapija Balneoterapija Peloidoterapija 
• Helioterapija 
• Talasoterapija 
• Aeroterapija 
• Fitoterapija 
• Jonoterapija 
• Landšaftoterapija 
• Miegas, poilsis ir gimnastikos 

pratimai lauke 
• Kaskadin÷s maudykl÷s 
• G÷lo vandens procedūros 

• Mineralinio vandens g÷rimas 
• Mineralinio vandens vonios 
• Mineralinio vandens inhaliacijos 

ir kt. 

• Purvo aplikacijos 
• Purvo vonios 

Šaltinis: A. Kriščiūnas. Medicinos istorija ir raida. Kurortai ir kurortologijos pl÷tra Lietuvoje. Medicina, Nr. 41 (4). 
Kaunas, 2005. 
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Priedas Nr. 7 

 
Sveikatingumo įstaigos Nacionalin÷je turizmo informacin÷je sistemoje 

Sanatorijos 
pavadinimas 

Miestas Bendras  
vietų 

/kambarių 
skaičius 

Bendras 
teikiamų 
paslaugų 

apibūdinimas 

Teikiamos sveikatingumo paslaugos 

Anykščių šilelis Anykščiai 150/59 Veikia reabilitacijos 
skyrius, taikantis 
šiuolaikinį 
sanatorinį gydymą. 
Yra 
4 konferencijų 
sal÷s (didž. 200 
vietų) bei aktyvus 
poilsio galimyb÷s 
 

Angliarūgšt÷s vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Aplikacijos (peleidoterapija) vonios 
Fizioterapija 
Jodo-bromo vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Klasikinis masažas Manualin÷ 
kineziterapija Mineralinio vandens vonios 
(g÷lo vandens pagrindu) 
Mineralinio vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Perlin÷s vonios (g÷lo vandens pagrindu) 
Perlin÷s vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Povandeninis masažas (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Purvo vonios 
Relakcinis masažas 
Terpentino vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vandens vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 

Baltija – 
reabilitacijos 
centras 

Palanga 190/150 Sveikatingumo ir 
apgyvendinimo 
paslaugos. Yra 
sauna/baseinas, 
treniruoklių sal÷ 

Fizioterapija 
Klasikinis masažas 
Mineralinio vandens vonios (g÷lo 
vandens pagrindu) 
Povandeninis masažas (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Psichofizin÷ treniruot÷ 
Relakcinis masažas 
Vaistažolių vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vandens vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 

Belorus 
sanatorija 

Druskininkai 448/100 Sveikatingumo, 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 
paslaugos. Yra 
sauna/pirtis, 
baseinas su 
srov÷mis ir 
treniruoklių sal÷  
 

Klasikinis masažas 
Manualin÷ kineziterapija 
Mineralinio vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Muzikos terapija 
Perlin÷s vonios (g÷lo vandens pagrindu) 
Povandeninis masažas (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Psichofizin÷ treniruot÷ 
Relakcinis masažas 
Vaistažolių vonios (g÷lo vandens 
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pagrindu) 
Vertikalios vandens vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Aerobika 
Angliarūgšt÷s vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Aplikacijos (peleidoterapija) vonios 
Gydomieji dušai ir baseinai (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Gydomieji dušai ir baseinai (mineralinio 
vandens pagrindu) 

Dainava Druskininkai 230/113 Sveikatingumo, 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 
paslaugos. Yra 
9 konferencijų 
(didž. 255 vietų) 
sal÷s, sauna/pirtis, 
baseinas su 
srov÷mis ir 
treniruoklių sal÷ 

Aerobika 
Angliarūgšt÷s vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Fizioterapija 
Jodo-bromo vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Jodo-bromo vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Klasikinis masažas 
Mineralinio vandens vonios (g÷lo 
vandens pagrindu) 
Mineralinio vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Perlin÷s vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Povandeninis masažas (mineralinio 
vandens pagrindu), 
Relakcinis masažas 
Vaistažolių vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 

Draugyst÷s 
sanatorija 

Druskininkai 250/150 Sveikatingumo, 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 
paslaugos, 
sauna/pirtis, 
baseinas su 
srov÷mis, 
treniruoklių sal÷. 
Galimos įvairios 
pramogos (golfas) 

Fizioterapija 
Haloterapija 
Jodo-bromo vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Klasikinis masažas 
Manualin÷ kineziterapija 
Mineralinio vandens vonios (g÷lo 
vandens pagrindu) 
Muzikos terapija 
Perlin÷s vonios (g÷lo vandens pagrindu) 
Povandeninis masažas (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Psichofizin÷ treniruot÷ 
Relakcinis masažas 
Sūkurin÷s vandens vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Terpentino vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 

Egl÷s sanatorija Druskininkai 999/650 Sveikatingumo, 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 

Aerofitoterapija (grupin÷) 
Angliarūgšt÷s vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
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paslaugos.  
4 konferencijų 
sal÷s (didž. 400 
vietų), 
sauna/pirtis, 
baseinas su 
mineraliniu 
vandeniu, 
treniruoklių sal÷. 
Įvairios pramogos 
(pūlas, teniso 
kortai) 

Aplikacijos (peleidoterapija) vonios 
Fitnes 
Fizioterapija 
Gydomieji dušai ir baseinai (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Haloterapija 
Jodo-bromo vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Klasikinis masažas 
Manualin÷ kineziterapija 
Mineralinio vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Perlin÷s vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Povandeninis masažas (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Psichofizin÷ treniruot÷ 
Purvo vonios 
Sūkurin÷s vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Terpentino vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 

Lietuvos 
sanatorija  

Druskininkai  362/184 Sveikatingumo, 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 
paslaugos. Yra 
baseinas ir 
treniruoklių sal÷.  
Pramogos  -teniso 
kortai 

Aerobika 
Angliarūgšt÷s vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Aplikacijos (peleidoterapija) vonios 
Fizioterapija 
Gydomieji dušai ir baseinai (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Klasikinis masažas 
Mineralinio vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Perlin÷s vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Povandeninis masažas (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Purvo vonios 
Sūkurin÷s vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Terpentino vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 

Nemuno 
sanatorija 

Druskininkai 999/500 Sveikatingumo, 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 
paslaugos, yra 
treniruoklių sal÷ 
 

Angliarūkšt÷s vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Fizioterapija 
Jodo-bromo vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Mineralinio vandens vonios (g÷lo 
vandens pagrindu) 
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Muzikos terapija 
Perlin÷s vonios (g÷lo vandens pagrindu) 
Psichofizin÷ treniruot÷ 
Purvo vonios 
Sūkurin÷s vandens vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Terpentino vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vandens vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 

Sūručio 
sanatorija 

Druskininkai 92/58 Sveikatingumo, 
apgyvendinimo ir 
maitinimo 
paslaugos. Yra 
konferencijų (50 
vietų) ir 
treniruoklių sal÷s 
 

Angliarūkšt÷s vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Aplikacijos (peleidoterapija) vonios 
Fizioterapija 
Gydomieji dušai ir baseinai (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Hipnoterapija 
Klasikinis masažas 
Manualin÷ kineziterapija 
Perlin÷s vonios (g÷lo vandens pagrindu) 
Povandeninis masažas (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Psichofizin÷ treniruot÷ 
Relakcinis masažas 
Terpentino vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 

Tulp÷s 
sanatorija 

Birštonas 130/74 Sveikatingumo, 
Apgyvendinimo, 
maitinimo 
paslaugos, 
baseinas su jūros 
vandeniu ir 
30 vietų 
konferencijų sal÷ 
 

Mineralinio vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu 
Muzikos terapija 
Perlin÷s vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Povandeninis masažas (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Purvo vonios 
Relakcinis masažas 
Sūkurin÷s vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Vaistažolių vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 

Vaikų 
sanatorija 
Palangos 
gintaras 

Palanga n/d n/d n/d 

Versm÷ Birštonas 350/199 Sveikatingumo 
paslaugos 
Apgyvendinimo 
paslaugos 
Maitinimo 
paslaugos 

Fizioterapija 
Gydomieji dušai ir baseinai (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Haloterapija 
odo-bromo vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
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2 konferencijų 
sal÷s (didž. 240 
vietų) 
Sauna/pirtis 
Baseinas su 
mineraliniu 
vandeniu ir 
srov÷mis 
Treniruoklių sal÷ 
Pramogos (teniso 
kortai) 

Klasikinis masažas 
Manualin÷ kineziterapija 
Mineralinio vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Perlin÷s vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Povandeninis masažas (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Purvo vonios 
Relakcinis masažas 
Sūkurin÷s vandens vonios (mineralinio 
vandens pagrindu) 
Terpentino vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Terpentino vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (g÷lo vandens 
pagrindu) 
Vaistažolių vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 
Vertikalios vandens vonios (g÷lo vandens 
pagrindu 
Vertikalios vonios (mineralinio vandens 
pagrindu) 

 


