LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA
TURIZMO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2010 m. vasario 26 d. Nr. 8
Vilnius
Posėdis įvyko 2010 m. vasario 23 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, Turizmo tarybos pirmininko
pavaduotojas;
Aušrinė Armaitienė – Lietuvos rekreacijos ir turizmo edukologų asociacijos prezidentė;
Lidija Bajarūnienė – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto
departamento Turizmo politikos skyriaus vedėja;
Nijolė Beliukevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir
turizmo departamento Turizmo skyriaus vedėja;
Jolanta Beniulienė – Vilniaus turizmo informacijos centro direktorė;
Nijolė Jankauskienė – Lietuvos gidų sąjungos prezidentė;
Algimantas Jucevičius – Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas;
Jurgita Kazlauskienė – Lietuvos kurortų asociacijos direktorė;
Nijolė Kliokienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 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;
Roma Ţakaitienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė.
Posėdyje taip pat dalyvavo: 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, Kęstutis Kazlauskas –Reval Hotel Lietuva generalinis direktorius,
Rimgaudas Lošys – Lietuvos Respublikos uţsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento
Vizų skyriaus vedėjas, Aida Mačerinskienė – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentė,
Violeta Makauskienė –viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ Rinkodaros ir komunikacijos
departamento direktorė, Algirdas Tuganauskas – Susisiekimo ministerijos Transporto politikos
departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas.
Dalyvauja 16 iš 26 balso teisę turinčių narių. Kvorumas yra.
Posėdţio pirmininkas – Arnoldas Burkovskis;
Posėdţio sekretorė – Jurgita Kačėnaitė.
Posėdţio pirmininkas pristatė posėdţio darbotvarkę (pridedama).
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1. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo pasaulinei EXPO parodai Šanchajuje.
V. Makauskienė pristatė pasirengimo pasaulinei EXPO parodai Šanchajuje eigą ir vykdomus
darbus. Pristatymas pridedamas.
2. SVARSTYTA. Turizmo tarybos narių pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl Nacionalinės
turizmo plėtros 2010–2013 m. programos projekto.
A. Burkovskis pasiūlė visų pastabų papunkčiui nenagrinėti, o aptarti svarbiausias, susijusias
su Nacionalinės turizmo plėtros 2010–2013 m. programos (toliau – programa), prioritetais. 2010 m.
vasario 9 d. vykusio Turizmo tarybos posėdţio metu pristatyta programa, kurioje akcentuota, kad
Lietuvos turizmo galimybės yra palankios kurti kultūrinio, sveikatinimo, aktyvaus poilsio,
ekologinio (paţintinio) ir konferencijų (dalykinio) turizmo produktus. A. Burkovskis pasiūlė iš
prioritetų sąrašo eliminuoti ekologinį (paţintinį) turizmą ir aktyvaus poilsio turizmą.
N. Kliokienė pritarė ekologinio (paţintinio) turizmo pašalinimui iš prioritetų sąrašų. Ji
pasiūlė programoje palikti keturis pagrindinius prioritetus – kultūrinio turizmo, sveikatinimo
turizmo, aktyvaus turizmo ir konferencijų (dalykinio) turizmo. Jos nuomone, išbraukus aktyvųjį
turizmą iš programos, iškrenta nacionaliniai parkai, slidinėjimo trasos, golfas ir pan.
E. Šiškauskienė pasiūlė programoje nurodyti, kad prioriteto eiliškumas rodytų jo svarbą.
Tam paprieštaravo N. Kliokienė, sakydama, kad prioritetas priklauso nuo teritorijos, o ne nuo
eiliškumo programoje.
N. Beliukevičienė pasiūlė susiaurinti prioritetų sąrašą iki dviejų, kaip tai yra padaryta
Estijoje, vienu iš prioritetų pasirenkant aktyvųjį turizmą, nes Lietuvoje yra suformuota infrastruktūra
jam plėtoti.
A. Burkovskis pasiūlė didţiausią dėmesį renkantis prioritetus skirti ţmogiškiesiems
ištekliams ir rinkodarai ir atsisakyti vieno prioriteto – ekologinio (paţintinio) turizmo. A.Burkovskis
pasiūlė patvirtinti keturis prioritetus. Iš Turizmo tarybos narių sudaryti keturias darbo grupes
kiekvienam prioritetui. Darbo grupės turi pasiūlyti priemones programai ir pristatyti kito Turizmo
tarybos posėdţio metu.
E. Šiškauskienė pasiūlė plačiau panagrinėti konferencinio biuro klausimą ir dalykinį turizmą
įrašyti tarp prioritetų.
A. Burkovskis pritarė, kad toks konferencijų biuras reikalingas. Jo funkcijas galima būtų
atiduoti vienam iš trijų subjektų: Vilniaus turizmo informacijos centrui, Lietuvos parodų centrui
LITEXPO arba Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos. A. Burkovskio
nuomone, konferencinio biuro funkcijas turėtų vykdyti Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio
ministerijos.
J. Beniulienė, kalbėdama apie kultūrinį turizmą, atkreipė dėmesį, kad iki šiol nėra sudarytas
renginių Lietuvoje sąrašas, kuris būtinas leidţiant leidinius ir pristatant šalį.
L. Bajarūnienė informavo, kad paklausimas dėl artimiausių trejų metų renginių sąrašo yra
nusiųstas Kultūros ministerijai.
E. Šiškauskienė siūlė tokį raštą nusiųsti ir Kūno kultūros ir sporto departamentui prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
J. Beniulienė akcentavo, kad tokį uţklausimą reikia pateikti ir savivaldybėms.
A. Burkovskis manė, kad patvirtintus programą, turėtų būti keičiama Valstybinio turizmo
departamento struktūra, jo skyrius ir funkcijas suskirstant pagal programos prioritetus.
NUTARTA. Programoje palikti keturis prioritetus – kultūrinį turizmą, sveikatinimo turizmą,
aktyvųjį turizmą ir konferencijų (dalykinį) turizmą. Iš Turizmo tarybos narių sudaryti keturias darbo
grupes, kurios nuspręstų dėl kiekvieno prioriteto įgyvendinimo priemonių ir pristatytų šias priemones
Turizmo tarybai. Darbo grupių pasiūlymus turi pristatyti kiekvienos darbo grupės atstovas, o ne Ūkio
ministerijos ar Valstybinio turizmo departamento atstovas.
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3. SVARSTYTA. Diskusijos dėl Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Apgyvendinimo
paslaugų klasifikavimo dalies projekto koncepcijos
A. Burkovskis informavo, kad valstybės rinkliava turi būti numatyta įstatyme ir pristatė
Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto poziciją dėl apgyvendinimo paslaugų
klasifikavimo apmokestinimo. A. Burkovskis pateikė pasiūlymą – arba Turizmo tarybai nustatyti
tikslų (konkretų) apmokestinimo dydį, arba palikti tai padaryti Lietuvos Respublikos Seimui.
V. Lazauskas iškėlė apsaugos ir kontrolės mechanizmo reglamentavimo sugrieţtinimo
klausimą. Jis pasiūlė prie klasifikavimo taisyklių įtraukti ir patikrinimo grieţtinimo klausimą.
N. Kliokienė atkreipė dėmesį, kad daug sunkumų kyla dėl pusryčių-nakvynės namų, kurie
pasiėmę paţymėjimą kaip pusryčių-nakvynės namai, o reklamuojasi kaip viešbučiai.
NUTARTA: Lietuvos kempingų asociacijai, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai ir
Lietuvos kaimo turizmo asociacijai surengti pasitarimą ir nuspręsti, ar reikalingos grieţtesnės
sankcijos dėl neteisingos reklamos naudojimo. Taip pat nuspręsta įstatyme nerašyti rinkliavos
dydţio, o tai reglamentuoti poįstatyminiuose teisės aktuose.
4. SVARSTYTA. Dėl Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programos ir dalyvavimo joje galimybių.
D. Maţeikaitė pristatė Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programą ir dalyvavimo joje galimybes. Kartu buvo iškeltas klausimas, ar prie šio projekto prisidėtų
Ūkio ministerija.
N. Kliokienė atkreipė dėmesį, kad Valstybinis turizmo departamentas šiuo metu teikia
paraišką dėl projekto, kur taip pat bendradarbiaujama su Baltarusija.
D. Maţeikaitė, išgirdusi apie N. Kliokienės pristatytą projektą, pasisiūlė rengti kitą projektą,
kuris būtų orientuotas į ţmogiškuosius išteklius.
NUTARTA. Projektą teikia Lietuvos turizmo asociacija. Norintieji gali kreiptis į asociaciją ir
dalyvauti kaip partneriai.
5. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Turizmo valdymo skyriaus
projekto pristatymas.
NUTARTA. Dėl laiko stokos šio klausimo svarstymą atidėti ir pristatyti jį kito Turizmo
tarybos posėdţio metu.

PRIDEDAMA:
1. Posėdţio darbotvarkė, 1 lapas.
2. Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ Rinkodaros ir komunikacijos departamento
direktorės Violetos Makauskienės „Pasirengimo pasaulinei EXPO parodai Šanchajuje“ pristatymas,
12 skaidrių.

Posėdţio pirmininkas,
Turizmo tarybos narys

Posėdţio sekretorė

Arnoldas Burkovskis

Jurgita Kačėnaitė
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