LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL TURIZMO RINKODAROS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015 m. spalio 15 d. Nr. 4-653
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu:
1. S u d a r a u šios sudėties Turizmo rinkodaros darbo grupę (toliau – Darbo grupė):
Rasa Noreikienė
– Lietuvos Respublikos ūkio viceministrė (Darbo grupės
vadovė);
Renaldas Čiužas
– Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėjas
(Darbo grupės vadovo pavaduotojas);
Jūratė Baltrušaitytė
– valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Komercijos
departamento direktorė, jos nesant – Inga Jankauskaitė,
valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Komercijos
departamento Maršrutų plėtros fondo koordinatorė;
Nijolė Beliukevičienė
– Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto departamento Turizmo skyriaus vedėja,
jos nesant – Sonata Griškienė, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
departamento Turizmo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Vidmantas Bezaras
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų
teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius, jo
nesant – Eduardas Vaitkevičius, Aplinkos ministerijos
Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento
Kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Kristina Citvarienė
– Lietuvos kurortų asociacijos direktorė, jos nesant –
Šarūnas Vaitkus, Lietuvos kurortų asociacijos prezidentas;
Karolis Dumbrovas
– viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ Eksporto departamento
projektų vadovas, jo nesant – Mantas Zamžickas, viešosios
įstaigos „Versli Lietuva“ Eksporto departamento
vyriausiasis projektų vadovas;
Žydrė Gavelienė
– Lietuvos Respublikos turizmo rūmų prezidentė, jos nesant
– Kęstutis Ambrozaitis, Nacionalinės turizmo verslo
asociacijos viceprezidentas;
Jurgita Kazlauskienė
– Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
direktorė, jos nesant – Rasuolė Andrulienė, Valstybinio
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo
plėtros skyriaus vedėja;
Dalia Kreivienė
– Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Išorinių
ekonominių
santykių
departamento
direktoriaus
pavaduotoja, jos nesant – Asta Šmitaitė, Užsienio reikalų
ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento
Eksporto ir investicijų skatinimo skyriaus atašė;
Antanas Martusevičius
– Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarijos
Komunikacijos departamento Spaudos ir komunikacijos
skyriaus vedėjas, jo nesant – Edita Banienė, Vyriausybės
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Gražvydas Morkus

–

Daiva Nazarovienė

–

Andrius Palionis

–

Mindaugas Rutkauskas

–

Evalda Šiškauskienė

–

Daiva Tankūnaitė

–

Alina Velykienė

–

Linas Žabaliūnas

–

kanceliarijos Komunikacijos departamento Spaudos ir
komunikacijos skyriaus patarėja;
asociacijos „Lietuvos medicinos turizmo klasteris“
vykdantysis direktorius;
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio
planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos
paramos skyriaus vedėja, jos nesant – Andrius Jautakis,
Kultūros ministerijos strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, jo nesant –
Inga Pažereckaitė–Kalėdienė, Kauno miesto savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros
reikalų valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus
Turizmo plėtros poskyrio vedėja;
Lietuvos verslo konfederacijos Atvykstamojo turizmo
komisijos pirmininkas, jo nesant – Mindaugas
Ardišauskas, Lietuvos verslo konfederacijos Atvykstamojo
turizmo komisijos narys;
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė, jos
nesant – Eglė Ližaitytė, Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacijos vykdančioji direktorė;
Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos
prezidentė; jos nesant – Jolanta Beniulienė, Vilniaus
turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro
direktorė;
Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotoja, jos nesant – Romena Savickienė,
viešosios įstaigos „Klaipėdos turizmo ir kultūros
informacijos centras“ direktorė;
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas, jo nesant
– Vytis Štelbys, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos
tarybos narys.

2. P a v e d u:
2.1. Darbo grupei per pirmąjį posėdį patvirtinti Darbo grupės darbo reglamentą;
2.2. Darbo grupei teikti ūkio ministrui rekomendacijas dėl Lietuvos turizmo rinkodaros
strateginio planavimo ir turizmo rinkodaros projektų;
2.3. Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriui techniškai aptarnauti Darbo grupę.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio
22 d. įsakymą Nr. 4-35 „Dėl Turizmo rinkodaros darbo grupės sudarymo“.
4. I n f o r m u o j u , kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Ūkio ministras

Parengė
Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Dausinas
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Evaldas Gustas

