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Vilnius
Posėdis įvyko 2009 m. lapkričio 16 d.
Posėdžio pirmininkas – Arnoldas Burkovskis, ūkio viceministras
Posėdžio sekretorė – Lidija Bajarūnienė, Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėja
Posėdyje dalyvavo Turizmo tarybos nariai:
Aušrinė Armaitienė – Lietuvos rekreacijos ir turizmo edukologų asociacijos prezidentė
Jolanta Beniulienė – Vilniaus turizmo informacijos centro direktorė
Algimantas Jucevičius – Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas
Nijolė Kliokienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė
Vygantas Lazauskas – Lietuvos kempingų asociacijos prezidentas
Danutė Mažeikaitė – Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė
Gediminas Miškinis – Ūkio ministerijos kancleris
Vytautas Pinkus – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų Konsulinio departamento direktorius
Evalda Šiškauskienė – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė
Daiva Tankūnaitė – Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos prezidentė
Roma Žakaitienė - Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Kiti dalyviai: Juozas Raguckas - Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotojas, Tadas Baltuška - Valstybinio turizmo departamento prie
Ūkio ministerijos vyr. specialistas (juriskonsultas).
Dalyvauja 12 iš 23 Turizmo tarybos narių.
Darbotvarkė:
1. Dėl anketinio tyrimo dėl apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo rezultatų
2. Dėl turizmo valdymo dalies funkcijų perkėlimo iš Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio
ministerijos į Ūkio ministeriją.
3.Dėl Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo, keičiamo dėl jo atitikties Paslaugų direktyvai,
projekto.
4. Kiti klausimai.
1.SVARSTYTA. Dėl anketinio tyrimo dėl apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo rezultatų.
Posėdžio pirmininko siūlymu, pirmuoju klausimu buvo pristatyti Valstybinio turizmo
departamento atlikto Anketinio tyrimo dėl apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo (toliau –
tyrimas) rezultatai. Pristatymo medžiaga pridedama. Priedas Nr. 1.
NUTARTA:
1. Dėl per mažo apklausos dalyvių skaičiaus Valstybiniam turizmo departamentui
pasiūlyti pratęsti tyrimą, kreipiantis dėl anketų išplatinimo į turizmo verslo asociacijas.
2. Valstybiniam turizmo departamentui iki gruodžio 7 d. pateikti apibendrintus tyrimo
duomenis Ūkio ministerijai, kuri juos išsiuntinės Turizmo tarybos nariams.
3. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pavesti Valstybiniam turizmo departamentui parengti
ir kitam Turizmo tarybos posėdžiui pateikti pasiūlymus dėl klasifikavimo
reglamentavimo Turizmo įstatyme, pateikiant atitinkamo įstatymo straipsnio
formuluotes.

2. SVARSTYTA. Dėl turizmo valdymo dalies funkcijų perkėlimo iš Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos į Ūkio ministeriją.
Siekiant suvienodinti Ūkio ministerijai pavaldžių institucijų valdymą, posėdžio pirmininkas
pristatė turizmo valdymo dalies funkcijų perkėlimo iš Valstybinio turizmo departamento prie
Ūkio ministerijos į Ūkio ministeriją projektą. Projektu siūloma iš Valstybinio turizmo
departamento į ministeriją perkelti turizmo politikos ir strategijos formavimo, tarptautinio
bendradarbiavimo, teritorijų planavimo dokumentų derinimo funkcijas. Jis informavo, kad rinkų
analizės funkcijos iš visų ministerijai pavaldžių institucijų bus perkeltos į Lietuvos ekonominę
plėtros agentūrą. Vėliau bus apsispręsta, kas vykdys konferencijų biuro (jei nepriklausomi
ekspertai pagrįs jo tikslingumą) bei NTIS administravimo funkcijas. Turizmo tarybos techninį
aptarnavimą atliks Ūkio ministerija.
NUTARTA:
1. Pavesti Valstybiniam turizmo departamentui parengti naują Turizmo įstatymo šeštojo
skirsnio „Turizmo valdymas“ redakcijos projektą, kuris bus pateiktas svarstyti Turizmo tarybai.
3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo, keičiamo dėl jo atitikties
Paslaugų direktyvai, projekto.
J.Raguckas pristatė Turizmo įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektą, kuris 2008-11-16 d. buvo pateiktas svarstyti Vyriausybei. Jis akcentavoa, kad
šiuo etapu pagrindins projekto tikslas yra pašalinti Turizmo įstatymo nuostatų prieštaravimus
2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų
vidaus rinkoje nuostatoms. Įgyvendinant šį tikslą iš dalies keičiamas turizmo paslaugų (kelionių
organizavimo, apgyvendinimo paslaugos) teikimo reglamentavimas. Mažinant administracinę
naštą, atsisakoma reikalavimo kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos
paslaugų teikėjams turėti savivaldybės išduotus pažymėjimus. Taip pat atsisakoma kelionių
vadovo, kaip paslaugos teikėjo subjekto, reglamentavimo, atitinkamai panaikinant reikalavimą
turėti kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.
Siekiant apsaugoti vartotojų teises, kelionių agentūroms ir kelionių agentams nustatomas
naujas reikalavimas turėti civilinės atsakomybės draudimą.
Įgyvendinant Šengeno susitarimą, įstatymo projekte apgyvendinimo paslaugų teikėjams
nustatomas privalomas svečių registravimas.
Įgyvendinant Priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti planą, iš
Turizmo įstatymo išbraukiamos apskritims numatytos funkcijos.
NUTARTA:
1.Persiųsti Turizmo įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektą turizmo tarybos nariams. Kitame Tarybos posėdyje informuoti apie šio projekto
derinimo su institucijomis ir svarstymo Vyriausybėje eigą.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai
A.Armaitienė pateikė informaciją apie "Kvalifikacinių laipsnių bei studijų sričių ir krypčių
sąrašo" (toliau – sąrašas) projektą, kurį 2009 m. rugsėjo 11 d. parengė Švietimo ir mokslo
ministerija. Ji išreiškė susirūpinimą, kad sąraše neliko turizmo ir rekreacijos studijų krypties, o
vietoj jos įrašyta poilsio administravimo kryptis. Be to, sąraše nebeliko antrosios studijų pakopos
- turizmo magistro kvalifikacinio laipsnio.
L.Bajarūnienė informavo apie Turizmo tarybos narių elektroninio balsavimo dėl
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos VP3-1.3-ŪM-04-V priemonės „Turizmo
informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“ lėšomis, sąrašo
Nr. 3, kuriame pateikti Konferencinio turizmo reklama užsienio ir Lietuvos sklaidos priemonėse
bei reklamos internetinėse kelionių planavimo sistemose projektai, rezultatus.

NUTARTA:
1. Bendru Turizmo tarybos narių sutarimu rekomenduoti Ūkio ministerijai parengti raštą
Švietimo ir mokslo ministerijai dėl turizmo ir rekreacijos studijų krypties įtraukimo į
"Kvalifikacinių laipsnių bei studijų sričių ir krypčių sąrašą".
2. Parengti Ūkio ministro įsakymą dėl finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos VP3-1.3-ŪM-04-V priemonės „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra
ir turizmo rinkodaros skatinimas“ lėšomis, sąrašo Nr. 3 patvirtinimo.
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