LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA
TURIZMO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2009 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 1
Vilnius
Posėdis įvyko 2009 m. rugpjūčio 11 d., 15.00 val., 209 kab.
Posėdyje dalyvavo Turizmo tarybos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-344 „Dėl turizmo tarybos asmeninės sudėties patvirtinimo“,
nariai ar jų atstovai:
Arnoldas Burkovskis – Lietuvos Respublikos ūkio viceministras, Turizmo tarybos
pirmininko pavaduotojas;
Rolandas Dovidaitis – Lietuvos golfo federacijos prezidentas;
Lina Blažytė – Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomoji direktorė;
Nijolė Jankauskienė – Lietuvos gidų sąjungos prezidentė;
Jurgita Kazlauskienė – Nacionalinės kurortų asociacijos atsakingoji sekretorė;
Nijolė Kliokienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė;
Vygandas Lazauskas – Lietuvos kempingų asociacijos prezidentas;
Lukas Mackevičius – Nacionalinės SPA asociacijos prezidentas;
Danutė Mažeikaitė – Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė;
Vidmantas Verbickas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Eksporto ir
investicijų skatinimo departamento Bendrųjų ekonominių reikalų skyriaus pirmasis sekretorius;
Evalda Šiškauskienė – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė;
Daiva Tankūnaitė – Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos prezidentė;
Donatas Valančiauskas – Lietuvos Respublikos kultūros viceministras;
Algirdas Tuganauskas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Strateginio
planavimo skyriaus vedėjas.
Posėdyje taip pat dalyvavo:
Jekaterina Šarmavičienė – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos
departamento direktorė; Živilė Kriščiūnienė – Ūkio ministerijos Smulkiojo ir vidutinio verslo
departamento direktorė; Akvilė Nekrošiūtė – Ūkio ministerijos Turizmo ir kurortų plėtros
skyriaus vyriausioji specialistė, posėdžio sekretorė; Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas; Živilė Kęsminienė – Valstybinio
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Rinkodaros skyriaus vedėja; Dainius Kalina –
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos valdybos narys.
Dalyvauja 14 iš 23 balso teisę turinčių narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas A. Burkovskis pristato šio posėdžio tikslus ir uždavinius. Supažindina su
posėdžio darbotvarke (pridedama). Informuoja, kad posėdžio medžiaga tarybos nariams ar jų
atstovams buvo išsiųsta el. paštu. Pareiškia priekaištą Valstybiniam turizmo departamentui prie
Ūkio ministerijos (toliau – VTD), kadangi posėdžio medžiagą jie pateikė tik likus kelioms
valandoms iki posėdžio pradžios ir atkreipia dėmesį, kad posėdžio medžiaga tarybos nariams turi
būti pateikta bent jau kelios dienos prieš posėdį, todėl siūlo šiandien tik išklausyti VTD
pasiūlymus, bet galutinių sprendimų jų klausimais nepriimti. Taip pat informuoja, kad Lietuvos
viešbučių ir restoranų asociacijos (toliau – LVRA) prezidentė E. Šiškauskienė turi papildomų
klausimų, kuriais jai bus leista pasisakyti.

1. SVARSTYTA. Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis (pagal VP3-1.3-ŪM-04V priemonę „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros
skatinimas“) numatomo finansuoti valstybės planuojamo projekto „Dalyvavimas tarptautinėse
turizmo parodose ir Lietuvos turizmo galimybių pristatymas jose“.
N. Kliokienė VTD kolektyvo ir savo vardu atsiprašo posėdžio dalyvių, kad laiku
nepateikė posėdžio medžiagos. Taip pat prašo atsižvelgti į tai, kad VTD dėl dviejų klausimų –
dėl planuojamo dalyvavimo tarptautinėse parodose ir Turizmo informacijos centrų (toliau – TIC)
užsienyje rinkodaros 2010 m. ženkliai vėluoja, kadangi ES struktūrinės paramos lėšų gavimas
kartais užtrunka ir iki 9 mėn., o VTD savo teikiamiems projektams yra nusimatęs tik 4 mėn.
laikotarpį. Informuoja, kad 2009 m. liepos 15 d. ūkio ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje
projektiniams pasiūlymams parengti dėl Lietuvos turizmo įvaizdžio ir rinkodaros priemonių
finansavimo ES paramos lėšomis, buvo sutarta dėl 10 rinkodaros projektų. Šiandien bus
pristatomi du projektai – dalyvavimas tarptautinėse parodose ir Lietuvos turizmo galimybių
pristatymas per užsienio TIC‘us.
N. Kliokienė pristato projekto „Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas jose“ koncepciją (3 ir 4 priedai).
N. Kliokienė: poreikis dalyvauti tarptautinėse parodose yra didelis, ten susirenka potencialūs
vartotojai, kitų šalių turizmo verslo atstovai. 2010 m. esame numatę 9 tarptautines parodas.
A. Burkovskis: manau, kad išdalinti lankstinukus nėra parodos pagrindinis rezultatas, reikėtų
platesnės argumentacijos dėl prioritetinių parodų, pvz. į ką orientuota paroda Suomijoje, kas ten
atvažiuoja?
N. Kliokienė: Suomijoje vykstanti paroda yra didžiausia turizmo paroda skirta Skandinavijos
regionui, ši turizmo paroda skirta verslui ir lankytojams, aktyviam turizmui, SPA. Dalyvauja 76
valstybių verslo atstovai, parodos dalyvių skaičius didelis, pagrindiniai produktų pirkėjai yra
suomiai. Paroda apima visą pasaulį, didelės galimybės užmegsti verslo kontaktus.
D. Mažeikaitė: paroda Helsinkyje apima visą Skandinavijos regioną. Skandinavijos šalių
susidomėjimas Baltijos regionu ženkliai didėja. Švedijoje vykstančios parodos yra visiškai kita
specializacija.
D. Tankūnaitė: dalyvauti Suomijos parodoje yra būtina, kadangi per Lietuvą eina „Via Baltic“
greitkelis, todėl suomiai yra mūsų 2-3 metų ateities rinka, tai vienas iš pagrindinių užsienio
turistų, kadangi važiuodami į Europą jie kerta Lietuvos teritoriją.
J. Šarmavičienė: ar parodos yra orientuotos kažkuriai rinkai užkariauti ar orientuojama po truputį
į visus?
N. Kliokienė: turizmo rinkodaros strategijoje ir turizmo plėtros programoje yra išskirtos
prioritetinės rinkos, kaip pvz. Vokietija, Lenkija, Rusija, Jungtinė Karalystė ir kt. Krizės
laikotarpiu reikia dirbti su artimomis rinkomis.
D. Valančiauskas: ką parodose pardavinėjate iš kultūrinio turizmo?
D. Mažeikaitė: pristatome nekilnojamąjį kultūrinį turtą, taip pat ir kultūrinius renginius.
N.Kliokienė: noriu atkreipti Kultūros ministerijos atstovo dėmesį, kad pristatant kultūrinius
renginius turime problemų, kadangi laiku negauname kultūrinių renginių planų.
L. Blažytė: ar planuojate kada pradėti sudaryti ir pristatinėti nacionalinius turizmo žiedus, kad
turistui būtų pristatyti dvarų keliai, vandens turizmo maršrutai.
N.Kliokienė: rengiant turizmo rinkodaros strategiją buvo nustatyta kokie produktai yra
patraukliausi, niekada neatsisakome pristatyti naujo produkto. Lietuvos turizmo plėtros agentūra
su LEPA parengė visą internetinį tinklapį kur yra pristatomi turizmo produktai. VTD funkcija
yra pristatyti bendrus projektus, juos patys darome ar ieškome, jei produktas tinkamas tai
niekada neatsisakome jo pristatyti parodose.
A. Burkovskis: ką planuojate pristatinėti Ispanijoje?
N. Kliokienė: ispanus domina Vilnius, UNESCO paveldas, Trakai, Kaunas, Keturių sostinių
maršrutas.
A. Burkovskis klausia ar yra pastabų dėl konkrečių parodų.
L. Mackevičius: parodos yra išdirbtos, tačiau jų įgyvendinimo priemones reikėtų dar
išdiskutuoti.
2

VIENBALSIAI NUSPRĘSTA. Pritarti VTD pateiktam planuojamam projekto „Dalyvavimas
tarptautinėse turizmo parodose ir Lietuvos turizmo galimybių pristatymas jose“ baigtiniam
parodų skaičiui. Iki sekančio Turizmo tarybos posėdžio VTD kartu su Lietuvos turizmo, SPA,
kurortų, golfo asociacijomis turi paruošti šių parodų koncepcijas ir aiškias priemones.
A. Burkovskis primena, kad Turizmo tarybos nariams posėdžio medžiaga turi būti pateikta ne
vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio.
2. SVARSTYTA. Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis (pagal VP3-1.3-ŪM-04V priemonę „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros
skatinimas“) numatomo finansuoti valstybės planuojamo projekto „Lietuvos turizmo galimybių
prioritetinėse Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose pristatymas per Lietuvos užsienio
turizmo informacijos centrus – atstovybes“.
N. Kliokienė pristato projekto „Lietuvos turizmo galimybių prioritetinėse Lietuvos
atvykstamojo turizmo rinkose pristatymas per Lietuvos užsienio turizmo informacijos
centrus – atstovybes“ koncepciją (3 ir 5 priedai).
A. Burkovskis: kiek tikslingas toks Turizmo informacijos centrų (toliau – TIC) išdėstymas pagal
sumas, nes Rusijos ir Vokietijos TIC‘ai gauna po penktadalį lėšų nuo visos sumos. Manau, kad
TIC‘ai turėtų pristatyti savo rinkodaros programą, taip pat reikėtų, kad verslas jiems suformuotų
savo užduotis. Reikėtų, kad š. m. spalio mėn. atvyktų visų užsienio TIC‘ų atstovai ir pristatytų
planuojamą Lietuvos turizmo eksportą. TIC‘ų atstovai turėtų susitikti su Turizmo tarybos nariais,
taip pat su verslo asociacijų atstovais ar pačiomis verslo organizacijomis. Kadangi kiekvienoje
šalyje skiriasi kultūrinis supratimas, TIC‘ų atstovai galėtų net atsivežti po konkretų tos šalies
atstovą, kad būtų galima geriau suformuoti galutinį produktą.
N. Kliokienė: tokį susitikimą reikėtų organizuoti ne vėliau kaip rugsėjo mėn. pabaigoje.
VIENBALSIAI NUSPRĘSTA. Pritarti projekto „Lietuvos turizmo galimybių prioritetinėse
Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose pristatymas per Lietuvos užsienio turizmo informacijos
centrus – atstovybes“ planuojamai lėšų sumai, tačiau galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo
konkrečiam užsienio TIC‘ui priimti po susitikimo su TIC‘ų atstovais. Už šį susitikimo
organizavimą, kuris turėtų įvykti š. m. rugsėjo mėn. pabaigoje, atsakingas VTD. Iki to VTD su
verslo asociacijomis turi apsispręsti dėl konkrečių priemonių, kurias turėtų įgyvendinti užsienio
TIC‘ai pristatydami Lietuvos turizmo galimybes.
3. SVARSTYTA. Dėl privalomos apgyvendinimo įmonių klasifikacijos (6 ir 9 priedai).
E. Šiškauskienė: daugelyje Europos šalių apgyvendinimo įmonių klasifikavimą atlieka privačios
institucijos. Viešbutis už klasifikavimą moka atitinkamai organizacijai pinigus, o iš šių lėšų yra
išlaikomi ekspertai. Po to klasifikuotas viešbutis iš karto patenka į savo šalies internetinį tinklapį
kur vartotojas gali rezervuoti produktą elektroniniu būdu. Reikėtų, jog įstatymu būtų apibrėžta,
kad Turizmo taryba nustato kas tai galėtų daryti Lietuvoje, ir kad tai darytu ne VTD, nes jie
negali imti už klasifikavimą mokesčio ir šiuo metu jų komisija beveik yra neveiksminga.
A. Burkovskis: tai klausimas kyla tik dėl to, kas turi atlikti klasifikavimą? Įstatymu apibrėžti tai,
kad Turizmo taryba nustato klasifikavimą atliekančią organizaciją negalime, nes įstatymas
neturėtų kaitaliotis taip dažnai kaip Turizmo tarybos nuomonė.
L. Mackevičius: nesuprantu kodėl bloga šiuo metu galiojanti tvarka.
N. Kliokienė: problema yra tame, kad klasifikuoja tam specialiai sudaryta komisija, tačiau
negauname tam jokio finansavimo, todėl reikėtų, kad būtų įvestas mokestis ekspertų išlaikymui.
Mano nuomone, VTD yra objektyvesnė institucija šiuo klausimu nei kokia nors kita
organizacija. Aišku, tai galėtų atlikti ir kokia agentūra, bet mes vis tiek turėsime duoti pinigų jos
išlaikymui.
A. Burkovskis: siūlau sekančiam Turizmo tarybos posėdžiui pateikti pasiūlymą dėl
apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos finansavimo, taip pat reikėtų apsispręsti ar
tikslinga klasifikuoti 1 žvaigždutės apgyvendinimo paslaugas, ar tai galima daryti tik nuo dviejų
ar trijų žvaigždučių, taip pat, kaip užtikrinti komisijos nuolatinį darbą, koks tai galėtų būti
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finansavimas. Todėl prašau VTD, LVRA ir verslo asociacijų atstovų aptarti šį klausimą ir
pateikti pasiūlymus dėl galimų sprendimų.
VIENBALSIAI NUSPRĘSTA. VTD, LVRA ir verslo asociacijų atstovai turi Turizmo tarybai
pateikti bendrą pasiūlymą dėl apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo bei tai atliekančios
komisijos finansavimo šaltinių.
4. SVARSTYTA. Dėl LR Turizmo įstatymo pakeitimo projekto – dėl privalomų kelionių
organizatorių ir kelionių agentūrų/agentų licencijų (pažymėjimų).
D. Mažeikaitė pristato kelionių organizavimo paslaugų teikimą Lietuvoje (7 priedas).
J. Raguckas pristato kelionių organizavimo paslaugų teikimo reglamentavimą (8 priedas).
D. Mažeikaitė: verslo siūlymas yra naujoje turizmo įstatymo redakcijoje palikti pažymėjimus
kelionių organizavimo paslaugų teikėjams, o fiziniams asmenims, teikiantiems paslaugas
individualiai turi būti taikomi kvalifikaciniai reikalavimai.
D. Tankūnaitė: noriu atkreipti dėmesį, kad pati susidūriau su tokia situacija, kad fizinis asmuo
gali be jokios licencijos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) įsigyti verslo
liudijimą teiki gido paslaugas. Iki tol visada įsigyjant verslo liudijimą reikėdavo licencijos, tačiau
kaip mane patikino VMI, nuo š. m. liepos mėn. tokiai veiklai licencijos nebereikia. Taip išeina,
kad asmenys, užsiimantys kaimo turizmo veikla, įsigys verslo liudijimus be jokių pažymėjimų.
Kyla klausimas, kokia šiuo metu yra įstatyminė situacija?
A. Burkovskis: reikia, kad VTD paruoštų informacinį raštą VMI, savivaldybėms ir kitoms
atitinkamoms institucijoms, kad reikalavimas turėti kvalifikacinį pažymėjimą užsiimti turizmo
paslaugų teikimo veikla galioja ir tvarka nėra pasikeitusi.
N. Jankauskienė: aš taip pat nesuprantu, kokiu pagrindu VTD išduoda kitų šalių, pvz. Latvijos,
Estijos, Vokietijos gidams adaptacinį gido pažymėjimą, o kitos šalys Lietuvos gidams tokių
pažymėjimų neišduoda. Taip išeina, kad VTD visai negina mūsų rinkos, taip pat dėl to Lietuvoje
yra labai daug nelegalių gidų.
J. Raguckas: paslaugų direktyva galioja visose ES šalyse ir todėl galioja teisė teikti paslaugas bet
kurioje sąjungos narėje. Paslaugų direktyva reglamentuoja profesinį pripažinimą ir to ignoruoti
mes negalime. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 9 d. pasitarimo protokolo 57
6.3.3 punktas numato, kad turėtų būti atsisakoma turizmo paslaugų teikimo pažymėjimų,
išskyrus gidų ir kelionės organizatorių. VTD nuomone, Lietuvos mokymo įstaigose šiuo metu
yra ruošiama tikrai nemažai turizmo specialistų, todėl nėra tikslinga kvalifikacinius reikalavimus
taikyti visiems turizmo paslaugų teikėjams. Reikalavimas, kad kelionių organizatoriai turėtų
kvalifikuotus specialistus yra visiškas absurdas. Ar turizmo kelionių organizavimo paslaugų
teikėjams bus pažymėjimai ar tik deklaravimas, tai jau politinis apsisprendimas. VTD, gavęs
kelionių organizavimo paslaugų teikėjo deklaraciją, įrašo jį į kelionių organizavimo paslaugų
teikėjų sąrašą ir nėra reikalavimo turėti pažymėjimą. Taip pat naujoje turizmo įstatymo
redakcijoje atsiranda tai, kad kelionių agentūros ir agentai turi turėti civilinės atsakomybės
draudimą.
D. Mažeikaitė: mes esame už tai, kad turi būti pažymėjimai, tik reikėtų numatyti jų galiojimo
laiko pratęsimą, o ne taip kaip yra išduodama dabar, t. y. metams. Taip pat turizmo agentui reikia
turėti atitinkamą kvalifikaciją.
A. Burkovskis: kaip suprantu niekas neprieštarauja dėl pažymėjimų reikalingumo, tik pagrindinis
klausimas yra tas, kad keliautojas turėtų garantijų, jog nelaimės atveju gaus kompensaciją, t. y.
neturtinės žalos atlyginimą, pvz. jei kartais neišskristų lėktuvas.
N. Kliokienė: VTD pateikė liberalesnę formą dėl reikalavimų, tačiau kaip suprantame verslas
nori likti prie dabar galiojančios tvarkos.
A. Burkovskis: manau nėra jokių problemų susitarus su draudimo kompanija gauti laidavimą
nors ir dešimčiai metų. Nėra reikalo prisirišti prie pažymėjimo galiojimo termino. Jei iki
draudimo pabaigos lieka trys mėnesiai ir jis nepratęsiamas, tada leidimas teikti kelionių
organizavimo paslaugas ir nutrūksta.
D. Mažeikaitė: verslas dar plačiai nenaudoja elektroninio parašo, atstovauju jų interesus, todėl
manau, kad nėra reikalo keisti dabar galiojančią tvarką.
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A. Burkovskis: tada galima palikti galioti abu variantus, kam reikia tas ateina ir pasiima iš VTD
patvirtintą pažymėjimą, o tiems kam jis nereikalingas galioja tik elektroninis deklaravimas.
Siūlau pritarti, kad elektroninis deklaravimas galimas, bet ne privalomas. Taip pat pritarti tam,
kad gidams reikalingas kvalifikacinis reikalavimas, o agentūroms ir agentams – tik civilinės
atsakomybės draudimo polisas.
Balsavo: už – 13, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Kelionių organizavimo paslaugų teikėjų pažymėjimų galiojimo formos:
elektroninis deklaravimas ir įrašymas į VTD kelionių organizavimo paslaugų teikėjų sąrašą, o
paslaugos teikėjui pageidaujant tai patvirtinantį dokumentą išduoda VTD. Naujo turizmo
įstatymo redakcijoje nustatyti kelionių agentūroms ir agentams reikalavimą turėti minimalų
civilinės atsakomybės draudimą, kuris turėtų būti ne mažesnis nei 15 000 Lt ir priklausomai nuo
apyvartos ta suma atitinkamai didėtų. Teikiant turizmo paslaugas kvalifikaciniai reikalavimai
taikomi tik gidams.
5. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės (prie Turizmo tarybos) Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacijos problemoms nagrinėti pateiktų išvadų (9 priedas).
A. Burkovskis informuoja, kad darbo grupės (prie Turizmo tarybos) LVRA problemoms
nagrinėti pateiktų išvadų šios dienos posėdyje svarstyti nereikėtų, kadangi klausimai yra
finansinio pobūdžio, ne turizmo. Kitą savaitę Finansų ministerija su suinteresuotomis
institucijomis turi priimti sprendimus šiais klausimais. Analogiškus klausimus kaip LVRA
inicijuoja ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Apie Finansų ministerijos priimtus
sprendimus Turizmo tarybos nariai bus informuoti sekančio posėdžio metu.
PAPILDOMI KLAUSIMAI.
LVRA prezidentė E. Šiškauskienė pateikė klausimą dėl šių metų „BUY LITHUANIA“ renginio.
E. Šiškauskienė: įmonė, kuri laimėjo viešųjų pirkimų konkursą, pasiūlė suorganizuoti šią verslo
misiją už 43 000 Lt, nors ankstesniais metais tokių renginių biudžetai viršydavo 300 000 Lt.
N. Kliokienė: VTD skelbtame konkurse dalyvavo 3 įmonės, kurios pasiūlė renginį organizuoti
skirtingomis kainomis, t. y. 298 000 Lt, 43 000 Lt ir 120 000 Lt. Vertinome ne tik kainą, bet ir
renginio ekonominio naudingumo kriterijus. Pateikę žemiausią kainą atitiko visus reikalavimus
Konkursą laimėjusi įmonė renginį suorganizuos už 43 000 Lt, jie atitiko mūsų keliamus
reikalavimus. Renginyje dalyvaus 60 dalyvių, kurie turės būti apgyvendinti Vilniuje,
Druskininkuose, Klaipėdoje keturių žvaigždučių viešbučiuose.
A. Burkovskis: reikėtų paprašyti, kad ši įmonė pagrįstų paskaičiavimus, taip pat pateiktų
patvirtinimus iš viešbučių bei renginio programą.
D. Mažeikaitė: konkursą laimėjusi agentūra „Estravel Vilnius“ tikriausiai prie renginio išlaidų
neprisidėjo agentinio pelno, kuris kartais viršija 50 proc., todėl ir gavosi tokia suma. Ši agentūra
tikrai yra patikima.
LVRA prezidentė E. Šiškauskienė pateikė klausimą dėl asociacijų galimybių teikti paraiškas ES
paramai gauti ir dėl galimybių peržiūrėti gaires teikiantiems paraiškas SPA projektams.
E. Šiškauskienė: problema ta, kad remiamos yra turistinės klasės apgyvendinimo paslaugos.
Negali gi būti penkių žvaigždučių SPA su dviejų žvaigždučių viešbučiu ir dar be galimybės
turėti maitinimą. Tai iškreipia visą koncepciją ir finansavimui tokiu atveju tinka tik vienos
dienos SPA.
A. Burkovskis: šie klausimai šiuo metu yra sprendžiami, apie tai bus galima kalbėti š. m. rugsėjo
mėn.
Daugiau klausimų ir pastabų nėra.
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Posėdžio pirmininkas A. Burkovskis informuoja:
Kitas Turizmo tarybos posėdis vyks 2009 m. rugsėjo 8 d. 15 val.
Posėdžio metu bus grįžtama prie apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo klausimų, taip pat dėl
tarptautinių parodų formatų, koncepcijų ir jų įgyvendinimo priemonių bei dėl užsienio TIC‘ų
rinkodaros priemonių.
VTD turi pateikti Turizmo tarybai informaciją apie šių metų „BUY LITHUANIA“ renginį, kad
būtų galima priimti sprendimą dėl tokio renginio organizavimo kitais metais.
PRIDEDAMA:
1.
Posėdžio darbotvarkė, 1 lapas.
2.
Tarybos narių dalyvavusių posėdyje sąrašas, 1 lapas.
3.
VTD pristatymas „Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimo ir rinkodaros priemonių
finansavimas ES struktūrinės paramos lėšomis“, 4 lapai.
4.
Planuojamas dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose 2010 m., 4 lapai.
5.
Planuojama TIC‘ų rinkodara 2010 m., 5 lapai.
6.
VTD pristatymas „Viešbučių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių objektų
klasifikavimas“, 3 lapai.
7.
Lietuvos turizmo asociacijos 2009 m. liepos 29 d. raštas Nr. 028 „Dėl LR Turizmo
įstatymo pakeitimo įstatymo projekto“ ir pristatymas „Kelionių organizavimo paslaugų teikimas
Lietuvoje“, 4 lapai.
8.
VTD pristatymas „Kelionių organizavimo paslaugų teikimo reglamentavimas“, 2
lapai.
9.
LVRA 2009 m. liepos 21 d. raštas Nr. 2009/58 „Dėl privalomo apgyvendinimo
įmonių klasifikavimo“ ir Darbo grupės (prie Turizmo tarybos) LVRA problemoms nagrinėti
pateiktos išvados, 9 lapai.

Posėdžio pirmininkas
Turizmo tarybos pirmininko pavaduotojas

Arnoldas Burkovskis

Posėdžio sekretorė

Akvilė Nekrošiūtė
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