Projekto lyginamasis variantas
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
TURIZMO VALDYMAS
18 straipsnis. Turizmo politikos formavimas ir turizmo valdymas
1. Turizmo plėtros politikos kryptis nustato Seimas priimdamas įstatymus.
2. 1. Turizmo valdymo funkcijas šalyje atlieka Vyriausybė, Vyriausybės įgaliota ministerija,
Valstybinis Valstybinė turizmo agentūra departamentas prie įgaliotos ministerijos, (toliau –
Valstybinė turizmo agentūra),apskričių viršininkai, savivaldybių institucijos, Turizmo taryba.
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
1) tvirtina Ūkio ministerijos nuostatus;
1) 2) tvirtina Nacionalinę turizmo plėtros programą, nustatančią valstybės turizmo plėtros ir
investicijų į turizmą prioritetus ir priemones;
3) tvirtina Lietuvos turizmo plėtros strategiją;
2) 4) tvirtina valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos bei kurortų infrastruktūros projektus;
3) 5) steigia Valstybinį turizmo departamentą Valstybinę turizmo agentūrą, kurios prie
įgaliotos ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) ir tvirtina šio departamento
nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota ministerija.
4. Vyriausybės įgaliota ministerija:
1) vykdo strateginį šalies turizmo veiklos planavimą; , rengia Nacionalinę turizmo plėtros
programą bei Lietuvos turizmo plėtros strategiją, koordinuoja jų įgyvendinimą;
2) rengia ir teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos bei
kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo.
2) atlieka tarptautinio bendradarbiavimo turizmo srityje funkcijas;
3) dalyvauja tarptautinių turizmo organizacijų ir asociacijų veikloje;
4) pagal savo kompetenciją turizmo ir rekreacijos srityje derina teritorinių turizmo
plėtros programų, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros programų, turizmo ir rekreacijos
plėtros schemų bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus;
5) pagal savo kompetenciją koordinuoja valstybės turizmo politikos įgyvendinimą
turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų veiklos planavimo, turizmo išteklių naudojimo ir
informacijos srityje;
6) siūlo Vyriausybei steigi viešąsias įstaigas turizmo informacijos ir rinkodaros veiklai
plėtoti.
19 straipsnis. Valstybinis turizmo departamentas Valstybinė turizmo agentūra
Valstybinis Valstybinė turizmo departamentas agentūra:
1) dalyvauja vykdant strateginį šalies turizmo veiklos planavimą, rengia Nacionalinę
turizmo plėtros programą; pagal savo kompetenciją įgyvendina Nacionalinės turizmo plėtros
programos priemones;
2) rengia valstybinės reikšmės turizmo infrastruktūros plėtros projektus;
3) pagal savo kompetenciją rengia ir derina įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
4) pagal savo kompetenciją turizmo ir rekreacijos srityje derina teritorinių turizmo plėtros
programų, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros programų, turizmo ir rekreacijos plėtros schemų bei
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus;
5) 4) atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų tyrimus, rengia Lietuvos turizmo
rinkodaros planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia bei platina informaciją apie Lietuvą ir jos
turizmo bei kurortų ir kurortinių teritorijų galimybes užsienio bei vidaus turizmo rinkose;
6) pagal savo kompetenciją koordinuoja valstybės turizmo politikos įgyvendinimą turizmo,
kurortų ir kurortinių teritorijų veiklos planavimo, turizmo išteklių naudojimo ir informacijos srityje
bei įgyvendinant Nacionalinę turizmo plėtros programą;
7) 5) rengia turizmo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų projektus, tvirtina turizmo
paslaugų teikimo taisykles ir reikalavimus, nustatyta tvarka kontroliuoja turizmo teisės aktų
vykdymą;

8) 6) tiria ir prognozuoja turizmo specialistų rengimo reikmes ir organizuoja specialistų
kvalifikacijos kėlimą, vykdo turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą;
9) steigia turizmo informacijos centrus (atstovybes) užsienyje;
10) steigia viešąsias įstaigas turizmo informacijos ir rinkodaros veiklai plėtoti;
11) 7) steigia ir valdo Nacionalinę turizmo informacijos sistemą;
12) 8) atstovauja kelionės organizavimo paslaugų vartotojų interesams – kelionių
organizatoriaus arba kelionių agentūros ar kelionių agento nemokumo arba bankroto atveju
kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo taisyklių nustatyta tvarka.

20 straipsnis. Turizmo taryba
1. Turizmo plėtros klausimams nagrinėti ir pasiūlymams teikti valstybės institucijoms,
įgyvendinančioms valstybės politiką turizmo srityje bei Nacionalinę turizmo plėtros programą bei
Lietuvos turizmo plėtros strategiją, sudaroma nuolatinė Turizmo taryba iš valstybės institucijų,
Lietuvos savivaldybių asociacijos bei savivaldybių atstovų ir turizmo verslo asociacijų ar
organizacijų bei savaveiksmių turistinių turizmo organizacijų atstovų. Turizmo taryboje ne mažiau
kaip pusę narių sudaro turizmo verslo asociacijų ar organizacijų bei savaveiksmių turistinių
turizmo organizacijų deleguoti atstovai.
2. Turizmo taryba sudaroma ir veiklą vykdo pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos
ministerijos patvirtintus nuostatus.
3. Turizmo tarybos sudėtis tvirtinama Vyriausybės įgaliotos ministerijos ministro
įsakymu.
3. 4. Turizmo tarybos techninį aptarnavimą vykdo Valstybinis turizmo departamentas
Vyriausybės įgaliota ministerija.
XX straipsnis. Kitų valstybės institucijų kompetencija.
xx. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija:
1) nustato privalomuosius natūralių gamtinių veiksnių saugos reikalavimus;
2) inicijuoja naujų metodikų natūralių gamtinių veiksnių taikymui asmens sveikatos
priežiūros ir sveikatingumo įstaigose rengimą.
3) nustato profesinius reikalavimus specialistams, teikiantiems sveikatingumo paslaugas
sveikatos priežiūros ir sveikatingumo įstaigose.
4) užtikrina natūralių gamtinių veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo
paslaugoms, sveikatos saugos kontrolę ir atlieka kitas funkcijas, kurias reglamentuoja
įstatymai bei kiti teisės aktai.
xx. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija:
1)
nustato natūralių gamtinių veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo
paslaugoms, gavybos, apsaugos zonų, transportavimo, stebėsenos reikalavimus.
21 straipsnis. Apskrities viršininko kompetencija plėtojant turizmą
Apskrities viršininkas:
1) kartu su savivaldybėmis planuoja turizmo plėtrą apskrities teritorijoje ir pagal
Nacionalinę turizmo plėtros programą rengia (koreguoja) ir tvirtina apskrities turizmo ir rekreacijos
plėtros projektus, planus, turizmo plėtros galimybių studijas;
2) planuoja bei organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklų, finansuojamų valstybės biudžeto
lėšomis, veiklą;
3) tvarko apskrities turizmo išteklių apskaitą ir turizmo informaciją ir teikia duomenis
Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
4) gali steigti apskrities turizmo informacijos centrą.
22 straipsnis. Savivaldybių institucijų kompetencija turizmo srityje
1. Savivaldybės:

1) skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę;
2) vadovaudamosi Nacionalinės turizmo plėtros programos nuostatomis, rengia, tvirtina ir
įgyvendina savivaldybės turizmo plėtros programas (strategijas) arba savivaldybės turizmo ir
rekreacijos plėtros schemas ir projektus;
3) steigia savivaldybės turizmo informacijos centrą. Nesant savivaldybės įsteigto turizmo
informacijos centro, tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo
informacijos sistemai;
4) planuoja ir vykdo priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo
veiklai jose plėtoti, ir tvarko šių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų naudojimo
reglamentus;
5) vykdo savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
6) įstatymų nustatyta tvarka sudaro sutartis su turizmo paslaugas teikiančiais juridiniais ir
fiziniais asmenimis dėl rekreacinių išteklių naudojimo (nuomos) turizmui ir poilsiui, kontroliuoja
sutarčių vykdymą;
7) įstatymų nustatyta tvarka tvirtina mokesčių už savivaldybei priklausančių rekreacinių
išteklių naudojimą dydį ir tvarką;
8) planuoja ir organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklų veiklą, nustato šių stovyklų rengimo
reikalavimus, kontroliuoja jų vykdymą;
9) kontroliuoja išduoda kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos
paslaugos teikimo pažymėjimus bei kontroliuoja šių paslaugų teikimo reikalavimų vykdymą.
2. Pažymėjimo, patvirtinančio, kad kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės
stovyklos paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus, išdavimo tvarką tvirtina savivaldybės taryba.

