
 

 

  

 

13th Baltic Sea Tourism Forum 

Reviving tourism in times of global change 

 

The 13th Baltic Sea Tourism Forum (BSTF) is one of the events of the Lithuanian Presidency of the 

Council of the Baltic Sea States 2020–2021.   

The Presidency is focusing on achievable, practical, and visible priorities, one of which is dedicated 

to sustainable development as well as green and maritime tourism as an important sector in 

reviving regional economy, increasing region‘s visibility and giving employment opportunities to 

young people. 

The Presidency intends to work on a new forward-looking Vilnius Declaration ‘A Vision of the Baltic 

Sea Region until 2030’, which will be the vision of future tourism in the Baltic Sea Region. The 

tourism vision will be prepared during the 13th Baltic Sea Tourism Forum (BSTF) organised by the 

Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania,  Mecklenburg-Vorpommern 

Tourist Board, Policy Area Tourism of the EU Strategy for the Baltic Sea Region and the Palanga 

resort municipality. 

The BSTF will be held on 10–13 November 2020 in the Palanga resort — for the first time it will be 

an online event to last for four days.  

November 10 – Warming up for the BSTF “Sustainable entrepreneurship during challenging times” 

November 11 – EUSBSR PA Tourism Steering Committee Meeting (by invitations only) and the 

1st Sustainable Tourism Award of the Baltic Sea Region 

November 12 – 13th Baltic Sea Tourism Forum – „Reviving tourism in times of global change“ 

November 13 – the BSR Tourism ministers’ meeting on the topic ‘Times for new beginnings: where 

 do we go from here?’ BSR 2030 

The detail programme and more information is available at: www.bstc.eu/bstf/13th-bstf. 

We are very much looking forward meeting you online in November: From Palanga to your office! 

 

http://www.balticseatourism.net/
http://www.bstc.eu/bstf/13th-bstf


 

 

 

 

13-iasis Baltijos jūros turizmo forumas 
„Turizmo atgaivinimas įveikiant nenumatytus iššūkius“ 

 

Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Lietuva pirmininkauja Baltijos jūros valstybių 

tarybai (toliau – BJVT). Džiaugiamės, kad turizmui yra skirtas specialusis Lietuvos pirmininkavimo 

prioritetas „Turizmas – kaip Baltijos jūros regiono plėtros veiksnys“. Šiuo prioritetu pasirenkamas 

vienas regiono plėtros veiksnių, kuris yra išskirtinis, nes intensyviausiai vystosi, yra ir tradicinis, ir 

taikantis žinias, įtraukiantis ir apimantis daugelį visoms BJVT šalims narėms patrauklių aspektų. Tai 

gamtai palankus ekologinis, regioninį identitetą stiprinantis, gerovę keliantis, jaunimą įtraukiantis, 

regiono matomumą skatinantis ir greičiausiai iš visų ekonomikos šakų po krizių atsitiesiantis 

turizmas. Be to, siekiant darnaus turizmo, reikia užtikrinti saugią aplinką regiono gyventojams, 

turistams, verslui. Taigi turizmas atitinka išskiriamus visus tris pagrindinius – regioninio identiteto 

formavimo, pasiturinčio ir saugaus regiono – BJVT veiklos prioritetus. 

Kadangi pirmininkavimo metu Lietuva pirmininkauja ir ekspertų grupėms, visoms joms  

rekomenduojama rinktis turizmą kaip vieną iš diskusijų temų. Pirminikavimo laikotarpio pabaigoje 

Lietuva pristatys Vilniaus deklaraciją „Baltijos jūros regiono vizija iki 2030 m.“, kurios sudėtinė 

dalis bus Baltijos jūros turizmo forume (toliau – BJTF) priimta Baltijos jūros regiono turizmo ateities 

vizija.  

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-ąjį BJTF organizuoja 2020 m. lapkričio 

10–13 d. Palangos kurorte: pirmą kartą istorijoje nuotoliniu būdu ir pirmą kartą taip ilgai – keturias 

dienas. Kas numatyta?  

Lapkričio 10 d. – BJTF įvadinė dalis „Darnusis turizmas priimant nenumatytus iššūkius“. 

Lapkričio 11 d. – Europos Sąjungos Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo Priežiūros komiteto  

posėdis (dalyvauja komiteto nariai ir kviestiniai ekspertai) ir 1-ojo Baltijos jūros regiono darniojo 

turizmo konkurso apdovanojimų ceremonija. 

Lapkričio 12 d. – BSTF „Turizmo atgaivinimas įveikiant nenumatytus iššūkius“. 

Lapkričio 13 d. – Baltijos jūros regiono turizmo ministrų susitikimas „Laikas naujai pradžiai – kur 

link einame? Baltijos jūros regionas 2030 m.“ 

Išsami BSTF programa ir daugiau informacijos pateikiama www.bstc.eu/bstf/13th-bstf.  

http://www.balticseatourism.net/
http://www.bstc.eu/bstf/13th-bstf

