
 

 

DARNAUS 
TURIZMO 
 

ATMINTINĖ 

 

KAIP KELIAUTI ? 
 

ATSAKINGAI 

 
Turizmo agentūrų tinklas „West Express“ Lietuvoje ėmėsi atsakingo keliavimo misijos, o 

norintiems tapti geresniais keliautojais, saugančiais gamtą, sužinoti, kaip ir kuo kiekvienas 

mūsų galėtų prisidėti prie jos išsaugojimo, parengė specialią atmintinę. Tai atsakymai į 

klausimus, kodėl turime vežtis savo gertuvę, atsisakyti vienkartinių indų, šiaudelių, rūšiuoti 

atliekas, rekomendacijos, kaip atsakingai rinktis pramogas keliaujant, kad būtų išsaugota 

gamtos įvairovė ir užtikrinta gyvūnijos gerovė, neskatinti perteklinio vartojimo ir kt.  
 
 
 
 

PRIEŠ KELIONĘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATSAKINGAI RINKITĖS TRANSPORTĄ. CO2 yra 

viena iš šiuolaikinių žmonijos rykščių, 

skatinanti klimato at-šilimą, todėl 

planuodami atostogas, kruopščiai rinkitės 

kelionės transporto priemones. Keliaukite 

traukiniu ar viešuoju transportu, venkite 

skrydžių, kur tai įmanoma. O grįžę, būtinai 

sumokėkite CO2 emisijos mokestį (kaip 

apskaičiuoti – www.co2. myclimate.org).  
 
 
 
 

 

VEŽKITĖS SAVO GERTUVĘ! 
Kiekvieną kartą prisipylę  

vandens į daugkartinio naudojimo 

gertuvę, prisidedate prie mažesnės 

vienkartinių buteliukų paklausos ir 

gamybos. 

 
 
 
 
 
 

ATSISAKYKITE  PERTEKLINIO  PAKAVIMO. 
Neprisikraukite per daug daiktų, daugumos jų paprastai 

neprireikia. Pasistenkite pasiimti kuo mažiau daiktų, 

esančių įvairiose pakuotėse. Deja, kai kuriose šalyse 

atliekų rūšiavimas gali būti gana keblus. Turėkite 

omenyje, kad daugumą reikalingų daiktų tikrai galėsite 

nusipirkti vietoje ir kartu paremsite vietinę ekonomiką.  
 
 
 

 

PASIDOMĖKITE SOCIALINIAIS PROJEKTAIS, kurie galimai bus 

vykdomi jūsų kelionės metu. Taip pat išsiaiškinkite, kaip 

galėtumėte prie jų prisijungti. Pavyzdžiui, diena praleista 

dramblių prieglaudoje, užuot žaidus su narkotikais     

apsvaigintais tigrais,  tikrai  taps  įspūdingiausia  kelionės 
patirtimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASIDOMĖKITE VIETINE KULTŪRA, įpročiais, tradicijomis ir 

vertybėmis, išmokite kelias naudingas frazes vietine kalba. 

Įdėję šiek tiek pastangų, iš kelionės gausite gerokai daugiau, 

nes kur kas geriau suvoksime visų kelionėje lankomų vietų ir 

kultūrų kontekstą. Be to, laikydamiesi šių rekomendacijų, 

pelnysite daugiau vietinių žmonių, kurių šalyje svečiuojatės, 

pagarbos. Kai keliaujate pagarbiai, patys esate gerbiami. 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

PASIRŪPINKITE DRAUGIŠKA  

APLINKAI  KOSMETIKA.  
 Apsauginiais kremais nuo saulės,  
muilu, dezodorantu bei kito-  
mis kosmetikos priemonėmis,  
kurių naudojimas gali kenkti  
aplinkai.  

 
 
 
 

 

NEPALIKITE PĖDSAKO. Dažnai nė ne-

susimąstome, kiek daug lemia mūsų viešnagės 
ar poilsio pasekmės vietiniams . Nepalikime 
šiukšlių, plastikinių maišelių, o vietinių 
vaikams nedalinkite saldainių, nes jie kenkia 
mažų jų dantims.  
 

 
 

 

KELIONĖS METU  

 
 
 
 

 

ATSAKINGAI RINKITĖS PRAMOGAS. Venkite bet kokių išvykų ar 

ekskursijų, susijusių su laukiniais, nelaisvėje laikomais 

gyvūnais. Privalome suprasti, kad tokios pramogos kaip tigrų 

glostymas, jodinėjimas drambliais ar nelaisvėje laikomų orkų 

lankymas tiesiog nėra tinkamas sprendimas.  
 

 
 
 

 

NAUDOKITĖS VIEŠUOJU 

TRANSPORTU.  
Išsinuomokite dviratį arba 
rinkitės pasivaikščiojimą  
pėsčiomis, tai puikus  būdas  
susipažinti su žmonėmis  
bei sumažinti taršą.  

 
 
 

 

ATSAKINGAI VERTINKITE SAVO PIRKINIUS. 
Prisidėkite prie vietinės bendruomenės gerovės, 

įsigydami jų gaminių sau ar lauktuvėms, visa tai kur kas 

prasmingiau nei besaikis pirkimas. Nepirkite daiktų, 

pagamintų iš nykstančių gyvūnų ( jūrinių vėžlių, 

dramblio ilčių) ar augalų rūšių, kietmedžio, 

 senovės artefaktų. Jūrinės kriauklės bei  

koralai turėtų likti ten, iš kur yra kilę. 

 Taip pat prieš pirkdami brangakmenius  

pasidomėkite jų įsigijimo teisiniais bei etiniais 

 aspektais.  

 
 
 

 

NEFOTOGRAFUOKITE ten, kur draudžiama, ar ne-atsiklausę prieš 

tai leidimo. Pasistenkite netrikdyti žmonių privatumo. Venkite 

žmonių, prašančių pinigų už pozavimą nuotraukoms, nes tai 

skatina elgetavimą. Lankytinose bei strateginėse vietose 

(pavyzdžiui, oro uostuose, traukinių stotyse, prieplaukose) 

vadovaukitės įspėjamaisiais ženklais, nes dažniausiai čia 

fotografuoti draudžiama.  
 
 
 
 

 

NAUDOKITE VANDENĮ SAIKINGAI. Daug dėmesio  

skiriama  CO2    išskyrimui,  tačiau turėkime 

omenyje, kad vanduo – gyvybiškai svarbus išteklius, 

kurio dažnai trūksta turistų lankomose vietose. 

Todėl jeigu esate prašomi atkreipti dėmesį ir stebėti 

vandens naudojimą, matyt, tam yra svarių  

priežasčių.  Jeigu  apsistojate  viešbuty-  
je, kuris turi kelis baseinus bei golfo aikštyną, tačiau šalyje 

trūksta vandens, susimąstykite prieš šokdami į dušą tris kartus 

per dieną.  

 

 
 

 

GERBKITE ŽMONES, JŲ KULTŪRĄ, PAPROČIUS. 
Nepamirškite, kad daug kur laikas suvokiamas kitaip nei pas 

mus ir žmonės gali būti neįpratę skubėti ar būti itin 

punktualūs. Švaros ir tvarkos suvokimas ne visose šalyse 

vienodas, todėl pasistenkite atlaidžiau žiūrėti į kartais 

galinčius šokiruoti vaizdus. Kantrybė, supratingumas ir 

šypsena veide gali pasiekti gerokai daugiau nei atvirai 

reiškiamas nepasitenkinimas ir pyktis. Taip pat egzistuoja 

daugybė naudingų patarimų, kuriais reikėtų vadovautis 

lankant religines vietas, atkreipiant dėmesį į savo aprangą 

bei elgesį. 

 
 
 
 
 

SVARBIAUSIAS  
 

PATARIMAS! 

Keliaukite lengva širdimi ir 

siela, nieko nesitikėkite ir 

atsiverkite naujoms 

patirtims. Mėgaukitės 

įspūdžiais, apmąstykite savo 

patyrimus ir pradėkite 

planuoti kitą kelionę! 

 

 

  


