LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL GIDO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO IR GIDO PAŽYMĖJIMO
FORMOS PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 7 d. Nr. 4-150
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos
turizmo įstatymą“ 2.1 ir 2.2 papunkčiais,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;
2. Gido pažymėjimo formą.
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-150

GIDO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gido pažymėjimo
išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.
2. Apraše nurodyta įgaliota institucija yra Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo statymas)
28 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija). Kitos Apraše
vartojamos sąvokos atitinka Turizmo įstatyme vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA
3. Asmuo, pageidaujantis gauti gido pažymėjimą, pateikia Įgaliotai institucijai vienu iš Turizmo įstatymo 35
straipsnio 1 dalyje nurodytu būdų šiuos dokumentus:
3.1. tinkamai užpildytą Įgaliotos institucijos nustatytos formos prašymą;
3.2. aukštojo mokslo diplomo kopiją;
3.3. dokumento, patvirtinančio Įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nurodyto gidų rengimo kurso išklausimą ir
praktinio ekskursijų vedimo egzamino išlaikymą, kopiją;
3.4. vieną nuotrauką asmens dokumentams.
4. Įgaliota institucija, gavusi Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus, iš valstybės registrų ir informacinių
sistemų pasiima asmens duomenis apie valstybės rinkliavos už pažymėjimo išdavimą sumokėjimą.
5. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtintos formos gido pažymėjimą išduoda Įgaliotos
institucijos vadovas.
6. Gido pažymėjimas išduodamas asmeniui, atitinkančiam Turizmo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytus
reikalavimus.
7. Įgaliota institucija privalo išduoti gido pažymėjimą arba priimti kitą Turizmo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje
nurodytą veiksmą per Turizmo įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą.
8. Paaiškėjus, kad išduotame gido pažymėjime įrašyta informacija yra netiksli dėl ne nuo gido priklausančių
priežasčių, naujas gido pažymėjimas išduodamas nemokamai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išduoto gido
pažymėjimo netikslumų nustatymo dienos, grąžinus gido pažymėjimą su netikslia informacija.
III SKYRIUS
PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS
9. Gido pažymėjimo galiojimas Įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nurodytais pagrindais panaikinamas Įgaliotos
institucijos vadovo įsakymu.
IV SKYRIUS
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Turizmo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, sprendimas dėl gido pažymėjimo galiojimo
panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir
terminais.
11. Įgaliota institucija savo interneto svetainėje skelbia Turizmo įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 4 punkte
nurodytus gidų duomenis.
12. Įgaliota institucija teikia informaciją licencijų informacinei sistemai atitinkamai gido pažymėjimo
išdavimo, tikslinimo arba pakeitimo, galiojimo panaikinimo dieną.
13. Gido asmens duomenų tvarkymo tikslai, principai, atliekami veiksmai, reikalavimai asmenims,
tvarkantiems asmens duomenis, duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatoma Įgaliotos institucijos
patvirtintose asmens duomenų tvarkymo Įgaliotoje institucijoje taisyklėse.
______________
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-150
GIDO PAŽYMĖJIMO FORMA
1. Gido pažymėjimo pirmoji pusė:

2. Gido pažymėjimo antroji pusė:

3. Blanko, kuriame spausdinamas gido pažymėjimas, dydis yra 85,60 x 53,98 mm.
4. Įrašai gido pažymėjime spausdinami valstybine ir anglų kalba.
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5. Blanko, kuriame spausdinamas gido pažymėjimas, technologinės apsaugos priemonės nustatomos ir blankai
gaminami Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka.
______________

