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Lietuvos Turizmo tarybos
Pirmininkui
Lietuvos gidų sąjunga (LGS) prašo Turizmo tarybą padėti išsiaiškinti padėtį su kai kurių Lietuvos
muziejų organizuojamais, jų nuomone, privalomais mokamais įvairiais gidų mokymais ir
akreditacijomis. Jau daug kartų kreipėmės į Valstybinį Turizmo departamentą, Kultūros ministeriją ir
Turizmo tarybą, bet negauname aiškaus atsakymo į šiuos klausimus:
1. Kokiu pagrindu (prašome nurodyti įstatymą) muziejai remiasi, organizuodami įvairius
privalomus (jų nuomone) mokymus gidams? Kultūros ministro įsakymas, LEIDŽIANTIS
muziejams užsiimti edukacine veikla, NEĮPAREIGOJA gidų tokioje veikloje dalyvauti.
2. Kokiu pagrindu (prašome nurodyti įstatymą) muziejai įveda savo sugalvotos formos dokumentą
(leidimą ir pan.) gidams?
3. Ar tokie jų dokumentai yra suderinti su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
ir ar jie išvis galioja teisiškai?
4. Kokiu pagrindu yra nustatomas tokio leidimo galiojimo laikas ir jo išdavimo kaina?
5. Kur Valstybinio turizmo departamento išduotas gido pažymėjimas suteikia gidui teisę dirbti –
ar visoje Lietuvos teritorijoje, ar yra ir kokios nors išimtys? – prašome nurodyti įstatymą.
Mūsų nuomone, nei Kultūros ministerija, nei jai pavaldžios įstaigos (šiuo atveju – muziejai)
neturi teisės nustatyti jokios gidų atestavimo ar akreditavimo tvarkos, nes gidų veiklą
reglamentuoja Ūkio ministerijos ir VTD prie Ūkio ministerijos leidžiami norminiai aktai.
Lietuvos gidų sąjungos nariai visada labai aktyviai dalyvauja VTD organizuojamuose
kasmetiniuose gidų mokymuose. Taip pat ir atskiros LGS priklausančios gidų organizacijos
nuolat organizuoja savo nariams įvairius mokomuosius renginius, taigi mes esame už
kvalifikacijos kėlimą. Bet mums reikalingi tokie mokymai, kurie duotų naujų žinių, o nevirstų
vien muziejų pasipinigavimu, naudojantis neaiškia teisine situacija.
Labai tikimės geranoriškų ir aiškiai pagrįstų atsakymų.
Su pagarba.
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