LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA
TURIZMO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2010 m. vasario 17 d. Nr. 7
Vilnius
Posėdis įvyko 2010 m. vasario 9 d., 15.00 val., 413 kab.
Posėdyje dalyvavo Turizmo tarybos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m.
gruodţio 28 d. įsakymu Nr. 4-740 dėl ūkio ministro 2009 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 4-344 „Dėl
turizmo tarybos asmeninės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, nariai:
Arnoldas Burkovskis – Lietuvos Respublikos ūkio viceministras;
Nijolė Beliukevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir
turizmo departamento Turizmo skyriaus vedėja;
Jolanta Beniulienė – Vilniaus turizmo informacijos centro direktorė;
Algimantas Jucevičius – Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas;
Ţivilė Kriščiūnienė – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto
departamento direktorė;
Vygantas Lazauskas – Lietuvos kempingų asociacijos prezidentas;
Lukas Mackevičius – Nacionalinės SPA asociacijos prezidentas;
Danutė Maţeikaitė – Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė;
Gediminas Miškinis – Ūkio ministerijos kancleris;
Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus
pavaduotojas;
Evalda Šiškauskienė – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė;
Daiva Tankūnaitė – Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos prezidentė;
Roma Ţakaitienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė.
Posėdyje taip pat dalyvavo: Tadas Baltuška – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio
ministerijos vyriausiasis specialistas (juriskonsultas), Lina Blaţytė – Lietuvos pilių ir dvarų
asociacijos vykdomoji direktorė, Ričardas Garuolis – Gidų profesinės sąjungos pirmininkas,
Gintautas Indriūnas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo paslaugų
plėtros skyriaus vedėjas, Jurgita Kačėnaitė – Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento
Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė, Vaidas Kulikauskas – Migracijos departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas,
Rimgaudas Lošys – Lietuvos Respublikos uţsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento
Vizų skyriaus vedėjas, Aida Mačerinskienė – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentė,
Amelija Rudenko-Navickienė – „Reval Hotel Lietuva“ Pardavimų ir rinkodaros direktorė, Asta
Šerėnaitė – laikraščio „Verslo ţinios“ Lietuvos naujienų skyriaus korespondentė, Gitana Šiaulienė –
UAB „Lithuanian Tours“ Konferencijų organizavimo direktorė, Aloyzas Tarvydas – UAB Lietuvos
parodų centro „LITEXPO“ direktorius, Darius Valavičius – UAB „AIM Group Baltic“ Rėmimo ir
parodų vadovas.
Dalyvauja 13 iš 26 balso teisę turinčių narių. Kvorumas yra.
Posėdţio pirmininkas – Gediminas Miškinis;
Posėdţio sekretorė – Jurgita Kačėnaitė.
Posėdţio pirmininkas pristatė posėdţio darbotvarkę (pridedama).
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1. SVARSTYTA. Nacionalinės turizmo plėtros programos 2010–2013 m. projekto
pristatymas.
A. Mačerinskienė pristatė parengtą Nacionalinės turizmo plėtros programos 2010–2013 m.
(toliau – NTPP) projektą. Pristatymas pridedamas.
NUTARTA. Iki vasario 16 d. Turizmo tarybos nariai teikia siūlymus ir pastabas dėl NTPP
projekto.
2. SVARSTYTA. Lietuvos parodų centro LITEXPO modernizavimas ir dalyvavimas
tarptautinėse konferencinio turizmo parodose.
A. Tarvydas informavo, kad 2009 m. Lietuvos parodų centrui LITEXPO (toliau – Centras)
suteiktas valstybinės svarbos objekto statusas vystant konferencinę veiklą. Todėl, gavus ES
struktūrinę paramą, pradėtas antrasis materialinės bazės vystymo etapas, lėšas skiriant konferencinės
bazės sutvarkymui. Projektą planuojama baigti 2010 m. vasario 28 d. Įgyvendinus projektą bus
įrengta 12 modernizuotų konferencijų salių su atnaujintomis IT technologijomis, video-,
audiosistemomis, baldais. Iš viso bus parengta per 3000 vietų.
A. Tarvydas atkreipė dėmesį, kad Centras yra padavęs paraišką dalyvauti 2 tarptautinėse
konferencijų turizmo parodose Vokietijoje (rezervuoti 9 kvadratiniai metrai) ir Ispanijoje (rezervuoti
9 kvadratiniai metrai).
A. Tarvydas informavo Turizmo tarybos narius, kad tolimesnė Centro plėtra priklauso nuo
2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai renginių formato, kuris iki šiol dar yra neaiškus.
G. Miškinis akcentavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei yra pasiūlytos keturios vietos
– Nacionalinė dailės galerija, Valdovų rūmai, Vilniaus sporto ir pramogų kongresų rūmai ir Lietuvos
parodų centras LITEXPO, – kuriose, 2013 m. Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai, vyktų
didieji renginiai.
G. Miškinis informavo apie EXPO pasaulinę parodą Šanchajuje. Jis pabrėţė, kad uţ
informacijos sklaidą yra atsakinga Lietuvos ekonominės plėtros agentūra. Tai labai svarbus darbas,
todėl turizmo tematikos pristatymą reikėtų aptarti Turizmo taryboje.
NUTARTA. Kito Turizmo tarybos posėdţio metu pristatyti, kokią informaciją apie Lietuvos
turizmo galimybes EXPO parodai rengia Lietuvos ekonominės plėtros agentūra.
3. SVARSTYTA. Konferencijų turizmo perspektyvos Lietuvoje.
J. Beniulienė pristatė konferencijų turizmo specifiką, naudą, svarbą, pagrindinius veiksnius,
turinčius įtakos vietos (šalies) pasirinkimui konferencinio turizmo renginiui bei konferencinio biuro
steigimo tikslus, galimybes ir perspektyvas. Atkreiptas dėmesys, kad konferencinis turizmas maţina
sezoniškumą. Pristatymas pridedamas.
4. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo skirsnio „Apgyvendinimo
paslaugos“ koncepcijos projekto pristatymas.
J. Raguckas pristatė Turizmo įstatymo skirsnio „Apgyvendinimo paslaugos“ koncepcijos
projektą.
E. Šiškauskienė pasisakė prieš mokamą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimą.
NUTARTA. Iki vasario 16 d. Turizmo tarybos nariai teikia siūlymus ir pastabas dėl Turizmo
įstatymo skirsnio „Apgyvendinimo paslaugos“ koncepcijos projekto.
Kitas Turizmo tarybos posėdis vyks 2010 m. vasario 23 d. 14.00 val.
PRIDEDAMA:
1. Posėdţio darbotvarkė, 1 lapas.
2. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto doc. Aidos Mačerinskienės parengtas
Nacionalinės turizmo plėtros programos 2010–2013 m. projekto pristatymas, 39 lapai.
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3. Vilniaus TIC direktorės Jolantos Beniulienės parengtas pristatymas – Konferencijų turizmo
perspektyvos Lietuvoje. Situacijos analizė Vilniaus mieste bei Lietuvoje atsiţvelgiant į pasaulinę
praktiką, 28 lapai.
4. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozo
Ragucko parengtas Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo
dalies projekto koncepcijos pristatymas, 10 lapų.

Posėdţio pirmininkas,
Turizmo tarybos narys

Posėdţio sekretorė

Gediminas Miškinis

Jurgita Kačėnaitė
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