Jungtinių tautų pasaulio turizmo organizacijos
apdovanojimai
Medžių lajų takas įvertintas pasaulio mastu!
Jungtinių tautų Pasaulio turizmo organizacijos (toliau PTO) jau 12-tą kartą rengiamuose
prestižiniuose turizmo inovacijų ir meistriškumo apdovanojimuose Medžių lajų tako kompleksui
suteiktas aukščiausias įvertinimas. Medžių lajų tako kompleksas pristatytas kaip ypač sėkminga,
gausaus lankytojų srauto sulaukianti, prie darnaus vystymosi prisidedanti, ekologinį turizmą
propaguojanti bei puiki pažintinį turizmą po Anykščių kraštą skatinančios strategijos priemonė.
PTO, siekdama įvertinti ir paskatinti gerąsias iniciatyvas, aktyvią veiklą, mokslo laimėjimus bei
inovacijų pritraukimą į turizmo sektorių, kasmet skelbia ir apdovanoja labiausiai nusipelniusius
turizmo sektoriaus atstovus. Pastaruoju metu PTO apdovanojimai yra vieni prestižiškiausių turizmo
apdovanojimų pasaulyje, įkvepiančių kilniems darbams ne tik turizmo, bet ir su juo susijusių sričių
atstovus.
Apdovanojimai teikiami už šiuos laimėjimus:
1.
už inovacijas turizmo politikos ir valdymo srityje;
2.
už inovacijas su turizmu susijusiose įstaigose;
3.
už inovacijas nevyriausybinėse organizacijose;
4.
už inovacijas mokslinių tyrimų ir technologijų srityje.
2015 metais PTO gavo 109 paraiškas iš 50 šalių (iliustracija žemiau).

PTO iliustracija (https://know.unwto.org/content/unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism)
2015 gruodžio mėnesį buvo paskelbta 15 į finalą patekusių projektų. Kartu su projektais iš
Kolumbijos, Indonezijos, Kenijos, Puerto Riko, Brazilijos, Ispanijos, Šveicarijos, Kambodžos, Nepalo,
Pietų Afrikos, Kroatijos ir Korėjos į finalą pateko ir projektas iš Lietuvos: Anykščių regioninio parko
direkcijos pristatytas Medžių lajų tako kompleksas. Medžių lajų tako kompleksas kategorijoje „PTO
apdovanojimas už inovacijas su turizmu susijusiose įstaigose“ varžėsi su projektais ir Brazilijos,
Indonezijos, Ispanijos ir Šveicarijos.
2016 metų sausio 18 dieną „Neptūno rūmuose“ Madride (Ispanija) vyko į finalą patekusių projektų
pristatymas.

Iškilminga apdovanojimų ceremonija, kurios metu paaiškėjo kiekvienos grupės nugalėtojai, vyko
sausio 20 dieną Tarptautinės turizmo parodos „Fitur“ metu Madride.

Anykščių regioninio parko direkcijai įteiktas apdovanojimas su Odisėjo atvaizdu bei PTO generalinio
sekretoriaus Talib Rifai pasirašytas apdovanojimo sertifikatas.

Medžių lajų tako komplekso, kaip ypač sėkmingo projekto, sėkmę lemia:

•
•

•
•

Naujumas Baltijos ir Rytų Europos šalyse.
Išskirtinė vieta: bene žinomiausias Lietuvoje miškas – Antano Baranausko apdainuotas
Anykščių šilelis, patenkantis į Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinį. Šilelyje gausu gamtos ir
kultūros vertybių, retų augalų. Medžių lajų takas pastatytas nedarant žalos gamtai. Aplankę
Medžių lajų taką lankytojai skatinami susipažinti su kitomis Anykščių šilelio kraštovaizdžio
draustinio vertybėmis: saugomais medžiais, atodangomis, gamtos ir kultūros vertybe – Puntuko
akmenimi. Vieta taip pat ypač svarbi, nes yra pėsčiųjų, dviratininkų bei vandens turizmo trasų
sankirtoje. Lankytojai skatinami keliauti ekologinėmis turizmo priemonėmis.
Originalus architektūrinis sprendimas. Apžvalgos bokšto architektūros motyvu pasirinkta
Lietuvos etnokultūrinio regiono – Aukštaitijos tautinė juosta.
Galimybė derinti įvairias turizmo ir poilsio rūšis: aktyvų, pažintinį, sveikatingumo, istorinį ir
kultūrinį turizmą. Medžių lajų tako lankytojams siūloma užsisakyti pažintinę programą, kurios
metu susipažįstama su šilelio bioįvairove. Medžių lajų take yra 13 informacinių stendų, skirtų
pamatyti, užuosti, išgirsti, pajusti šilelį. 14-taisis stendas pačiame bokšto viršuje, kur atsiveria
įspūdinga panorama.

Kviečiame aplankyti Medžių lajų taką! Daugiau informacijos čia.
Vyr. specialistė Simona Stasiūnienė

