
Atmintinė keliaujantiems į Šri Lanką

Pagrindiniai faktai: Šri Lanka – tai Lietuvos dydžio sala Indijos vandenyne, dėl savo formos 

vadinama Indijos ašara. Daugelį metų šalį niokojo pilietinis karas ir tik 2009 jis pasibaigė ir šalis 

pradėjo vėl stotis ant kojų. Turistus ši sala traukia nepakartojama gamta, arbatos plantacijomis, 

maloniais gyventojais ir nuostabiu senųjų kultūrų palikimu.

Sostinė: Šri Džajavardenepura, nors faktiškai tai yra Kolombo priemiestis. Pats Kolombas yra 

laikomas komercine sostine.

Plotas: 65 610 km² 

Gyventojų skaičius: apie 20 milijonų

Kalba: oficiali ir nacionalinė kalba yra sinhalų, ja kalba net 74% šalies gyventojų. Nacionalinė, 

tačiau neoficiali – tamilų (18% gyventojų). Kitomis kalbomis kalba 8% žmonių. Anglų kalba 

dažniausiai vartojama vyriausybėje ir ja kalba tiktai apie 10% piliečių. 

Religija: vyraujanti religija Šri Lankoje yra Budizmas, ją išpažįsta net 70% gyventojų.  Religija 

vaidina labai ryškų vaidmenį šri lankiečių gyvenime – politika, literatūra, menas ir architektūra yra 

smarkiai įtakota Budizmo. Kitos religijos saloje – induizmas (15% išpažįsta), krikščionybė (7.5%) 

ir islamas (7.5%). 

Politinė sistema: demokratinė respublika.

Klimatas: Orus Šri Lankoje lemia du musonai – Yala and Maha. Nuo gegužės iki rugpjūčio Yala 

musonas atneša lietų salos pietvakarinėje pusėje (ten, kur ir keliaujame), o sausasis sezonas šiose 

vietose trunka nuo gruodžio iki kovo mėnesio. Maha musonas pučia nuo spalio iki sausio, 

atnešdamas lietų į šiaurinę ir rytinę salos dalį, kuomet sausasis sezonas čia būna nuo gegužės iki 

rugsėjo. Tarpmusoninis sezonas trunka spalio-lapkričio mėnesiais ir jo metu galimi dažni lietūs 

visoje Šri Lankos saloje. 

Laikas: laiko skirtumas su Lietuva yra +2.5 valandos.

Telefono kodas: Šri Lankos telefono kodas yra +94. Į Lietuvą galima skambinti Lietuvos operatorių 

(Omnitel, Bitė ir Tele2) mobiliuoju ryšiu , naudojant roumingo paslaugą (kainas reiktų pasitikslinti 

pagal Jūsų naudojamą pokalbių planą). Tačiau galima įsigyti vietinių operatorių “sim” korteles ir 

naudotis jų teikiamomis paslaugomis – daug skambinantiems į Lietuvą toks variantas bus pigesnis.

Elektra: Įtampa 230–240 V. Adapterių galima įsigyti prekybos centruose arba specializuotose 

parduotuvėse. 

Pinigai: Šri Lankos nacionalinė valiuta yra Šri Lankos rupija (LKR). 1 rupija = 100 centų. 

Apyvartoje vyrauja  kupiūros kurių vertė yra 10, 20, 50, 100, 200, 500 ir 1000 rupijų, bei 1, 2, 5 

rupijų vertės monetos. Taip pat galima sutikti 5, 10, 25, 50 nominalo centų monetas. Patartina 500 ir 

1000 nominalo vertės kupiūras išsikeisti į smulkesnę valiutą, nes vietinėse krautuvėlėse pardavėjai 



gali neturėti grąžos.

1 LKR = 0,02 LTL 

1 LTL = 49.49 LKR

1 EUR = 169.16 LKR

1 USD = 132.29 LKR

Valiutos kursai nurodyti pagal 2012 09 12 dienos centrinio banko duomenis. 

Arbatpinigiai: Šri Lankoje, kaip ir Lietuvoje yra įprasta už suteiktas paslaugas palikti arbatpinigių, 

jie yra neprivalomi, tačiau rekomenduojami, nes galite tikėtis geresnio serviso. Arbatpinigiai 

duodami lagaminų nešikams, kambarinėms, gidams, vairuotojams, padavėjams – dažniausiai 10% 

nuo sumos. 

Transportas: Eismas šalyje vyksta kairiąja puse. 

Šri Lankoje, kaip ir Indijoje, vietinė transporto priemonė yra Tuk-tukai. Jie veikia taksi principu. Tai 

yra pakankami patogus ir ekonomiškas būdas pasivažinėti aplink miestą. Tiesa saugumu, Tuk-tuk'ai 

gerokai nusileidžia automobiliams, nes nėra saugos diržų ir šonai yra atviri. Keliavimas tuk-tuk'u ne 

visada gali atsieiti pigiau, nes vairuotojai mėgsta užkelti kainas užsienio turistams, todėl niekada 

nereiktų sutikti su pačia pirma vairuotojo siūloma kaina. Ir būtina žiūrėti, kad būtų įjungtas 

taksometras, jeigu jis yra. Trumpos kelionės turėtų kainuoti 50-75 rupijos už kilometrą, o ilgesnės, 

apie 15 kilometrų - 30-50 rupijos už km. Vienaip ar kitaip, kelionė tuk-tuk'u yra beveik privaloma 

atrakcija būnant Šri Lankoje. 

Traukiniai: Traukinių tinklas yra išsiraizgęs po visą šalį išskyrus šiaurę. Kelionė traukiniu gali būti 



ir  lėtesnė negu autobusu, priklauso nuo reiso,  bet  užtat  patogesnė.  O jeigu važiuosit  pro kalnų 

regionus – pro langą pamatysite neįtikėtinus vaizdus. 

Maistas:  Šri Lankos virtuvė pasižymi ypatingu aštrumu – prieskonių čia dedama visur ir dedama 

gausiai.  Vietinėje virtuvėje gausu žuvies patiekalų, taip pat patiekalų iš jūros gėrybių, kurie yra 

patiekiami su daržovėmis ir prieskoniais. 

Šri  Lankos  patiekalai  labai  įvairūs,  turi  panašumų  į  indišką  virtuvę,  taip  pat  arabų,  malajų, 

portugalų, olandų ir anglų virtuvių bruožų. Pagrindinis maisto produktas yra ryžiai, kurie valgomi 

su įvairiais padažais, ypatingai kario. 

Karvės Šri Lankoje yra šventos, dėl to nevalgomos. Galvijų auginama palyginti mažai ir mėsos 

valgoma nedaug, tačiau daug suvartojama žuvies ir jūros produktų. 

Maistas turėtų palikti neišdildomą įspūdį apie Šri Lanką. Reiktų žinoti, kad Šri Lankoje valgoma 

dešine ranka. Nieko tokio, jeigu jūs negalite taip valgyti, jums bus pateikti stalo įrankiai, bet ne 

prošal būtų pabandyti valgyti Šri Lankietišku būdų. Šalies didžiuosiuose miestuose taip pat yra ir 

greito maisto restoranų kaip KFC, Pizza Hut. 

Kottu Roti – valgis, kurį tiesiog būtina paragauti, atvykus į Šri Lanką. Patiekalas yra padaromas iš 

roti  (pietų Azijoje kepama duona),  daržovių ir  pasirinktos  mėsos.  Skaniausia šviežiai  pagaminti 

gatvės virėjų, bet pirma reiktų pasiklausti vietinių, kur geriausi Kottu Roti gaminami.



Trumpa istorija: Šri Lankos sala nuo seno buvo gyvenama vedoidų tautų, tačiau I tūkstantmetyje 

prieš mūsų erą sala buvo apgyvendinama indoarijų išeivių iš šiaurės Indijos, kurie suformavo 

sinhalų tautybę. Vyko ir salos apgyvendinimas iš Tamilnado, iš kur į šiaurines salos pakrantes kėlėsi 

tamilai.

Nuo maždaug IV a. pr. m. e. salą užėmė Indijos Vidžajų dinastija ir valdė įvairios vietinės 

dinastijos, III a. pr. m. e. Ašokos rūpesčiu paplito budizmas. 

Per visą salos istoriją vyko nuolatinės kovos tarpusavyje ir su tamilų įsiveržimais. Iki pat XI a. 

valstybės sostine buvo Anuradhapura, kuri buvo sugriauta 1017 m. tamilų Čola imperijos invazijos 

metu.

Sostinę perkėlus į Polonaruvą, valstybė politiškai sustiprėjo Parakrama Bachu I (1164–1197) 

laikais, bet jo įpėdinių laikais vėl įsivyravo senoji netvarka: čia įsigalėjo Kalingos dinastija. Maža 

to, nuo XIII a. sala susiskaldė į pietus, valdomus sinhalų, ir šiaurę, valdomą tamilų (Džafnos 

karalystė). XIII–XV a. pietinė valstybė net 8 kartus keitė sostinę.

1505 m. atvyko portugalai, kuriuos 1658 m. išstūmė olandai. 1785 m. salą užvaldė anglai. 1802 m. 

tapo britų kolonija. 1923 m. konstitucija numatė šiek tiek kitokią, nei kitų britų kolonijų, 

administraciją. Aukščiausioji valdžia priklausė 5 metams skiriamam gubernatoriui, kuris buvo 

atsakingas kolonijų ministrui.

1970 m. valstybė iškovojo nepriklausomybę.

Praktinė informacija

Muitinė: Be muitinės mokesčių į Šri Lanka galima įvežti šiuos produktus ar daiktus: 

 Tabakas: 200 cigarečių  arba 50 cigarų arba 250 gr. tabako

 Alkoholis: 1,5 l stipriųjų gėrimų, 2 l vyno

 250 ml tualetinio vandens

 Nedidelis kiekis kvepalų

 Dovanas kurių vertė nesiekia 250 JAV dolerių

 Reikia deklaruoti elektroninę techniką, brangenybes ar kitus vertingus daiktus

 Reikia deklaruoti pinigų sumą viršijančią 10,000 JAV dolerių



Draudžiama įvežti: 

 narkotikus (marihuana, kokainas arba bet kiti augalinės kilmės ar sintetiniai narkotikai);

 nepadorius straipsnius ir publikacijas (įskaitant filmus);

 antireliginius dalykus

 Indišką ir pakistanietišką valiutą

Ribojama:

 gyvulinės ir augalinės kilmės maisto produktų (pvz.: mėsa, kiaušiniai, vaisiai ir pan.);

 šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis, sprogmenys ar jų dalis bei ginklų imitacijas. Įsivežant 

šaltąjį ginklą reikalingas leidimas;

 gyvūnus, jeigu jie neturi specialaus sveikatos pažymėjimo;

 antikvarinius daiktus ( be spec. leidimo), auksą (išskyrus asmeninius papuošalus), medžio ir 

dramblio kaulo dirbinius.  Norint  iš  šalies  išsivežti  antikvarinius  ar  juvelyrinius dirbinius 

būtinas šių prekių sertifikatas ir pirkimo dokumentai.

Draudžiama išvežti:

 Šri Lankos valiutą

 Daugiau kaip 3kg arbatos

Sveikata: Rekomenduojama pasiskiepyti nuo hepatito, stabligės, maliarijos. Tikslią informaciją apie 

reikalingus ir neprivalomus skiepus gausite apsilankę skiepų kabinete (Kalvarijų g. 153, Vilniuje. 

Tel.: 852159273). Taip pat:

 Nerekomenduojama gerti nevirinto vandens iš vandentiekio ar juo plauti vaisius. Su savimi 

rekomenduojama pasiimti mini vaistinėlę: analgino, vaistų nuo skrandžio sutrikimų ir kt.

 Būkite atsargūs, vartodami šaltus gėrimus, ypač karštomis dienomis. Galite peršalti.

 Būkite atsargūs, degindamiesi saulėje – nepamirškite su savimi turėti apsauginį kremą, 

akinius nuo saulės, rekomenduojama turėti galvos apdangalą, degintis rekomenduojama tik 

iki 12 val. 

Vizos: vykstant į šalį reikalinga Šri Lankos viza, kurią gausite atvykę į Negombo oro uostą už 25 

USD. 



Atvykimas į šalį: atvykus į oro uostą jus pasitiks kelionės vadovas Dainius Kinderis, kuris vilkės 

„Magelano kelionių“ marškinėlius, dėl to nesunkiai jį atpažinsite. Jeigu iškils kokių nesklandumų 

oro uoste, skambinkite Dainiui numeriu - +37065040462. 

Rekomenduojama pasiimti šiuos daiktus:

 Oro temperatūra jūsų kelionės metu bus apie +27 laipsnius, dėl to pasiimkite oro sąlygas 

atitinkančių drabužių. 

 Saulės kremas ir galvos apdangalas.

 Bus nemažai pasivaikščiojimų bei lipimas labai stačiais metaliniais laiptais į Sigirijos uolą – 

turėkite patogią avalynę.

 Asmeniniai vaistai.

 Kadangi lietaus tikimybė didelė – pravartu pasiimti skėtį. 

Populiariausių prekių ir paslaugų kainos USD :

Restorane:

Patiekalas prabangiame restorane – 3

Kapučinas – 2

Vanduo – 1

Vietinis alus – 1.5

Coca cola – 1

Supermarkete:

Pienas 1 litras – 1,2 

Vietinis sūris (1 kg) – 16 

Obuolių (1 kg) – 2,2

Vanduo 1,5 l – 0,6

Naminis alus – 1,4

Cigaretės – 4


