LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA
TURIZMO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2010 m. kovo 22 d. Nr. 9
Vilnius
Posėdis įvyko 2010 m. kovo 22 d., 14.30 val., 213 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;
Lidija Bajarūnienė – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto
departamento Turizmo politikos skyriaus vedėja;
Jolanta Beniulienė – Vilniaus turizmo informacijos centro direktorė;
Algimantas Jucevičius – Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas;
Jurgita Kazlauskienė – Lietuvos kurortų asociacijos direktorė;
Nijolė Kliokienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė;
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;
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: Simonas Bartkus – VĮ Vilniaus oro uostas atstovas; Lina
Budrevičienė - VĮ Vilniaus oro uostas atstovė; Elena Karalienė – Lietuvos gidų sąjungos narė; Agnė
Katkutė - Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos departamento direktoriaus pavaduotoja;
Ričardas Garuolis – Gidų profesinės sąjungos pirmininkas, Gintautas Indriūnas – Valstybinio
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo paslaugų plėtros skyriaus vedėjas, Aida
Mačerinskienė – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentė, Laimutis Paškevičius –
Lietuvos privačių sveikatos įmonių asociacijos prezidentas; Algirdas Tuganauskas – Susisiekimo
ministerijos l. e. Transporto politikos departamento direktoriaus pareigas.
Dalyvauja 14 iš 26 balso teisę turinčių narių. Kvorumas yra.
Posėdţio pirmininkas – Arnoldas Burkovskis;
Posėdţio sekretorė – Lidija Bajarūnienė.
Posėdţio pirmininkas pristatė darbotvarkę (pridedama). Jis pasiūlė pradţioje išklausyti
Vilniaus oro uosto atstovų, o Sveikatos turizmo darbo grupės rezultatus pateikti pristačius Turizmo
įstatymo pakeitimo projektą.
S. Bartkus informavo apie Vilniaus oro uosto esamą padėtį, lėktuvų uţimtumą, grėsmes dėl
skrydţių nutraukimo ir naujų skrydţių atidarymo galimybes (pristatymas pridedamas).

Posėdţio pirmininkas paprašė Turizmo tarybai pateikti papildomos informacijos apie
skrydţių daţnumą ir uţimtumą pagal maršrutus ir akcentavo, kad Ūkio ministerija nebuvo pritarusi
visoms kryptis, kurios susisiekimo ministro įsakymu patvirtintos prioritetinėmis.
N. Kliokienė akcentavo, kad prioritetinės kryptis siūlytos atsiţvelgiant į prioritetines turizmo
rinkas, šiuo poţiūriu Sankt Peterburgo ir Palangos kryptys būtų aktualios.
A. Katkutė informavo, kad susisiekimo ministro įsakymas dėl prioritetinių krypčių galėtų
būti tobulintinas.
SVARSTYTA. Darbo grupių išvadų ir pasiūlymų dėl Nacionalinės turizmo plėtros
programos 2010–2013 m. priemonių projektai.
J. Beniulienė pristatė Konferencijų turizmo darbo grupės išvadas ir pasiūlė prie Turizmo
tarybos įkurti darbo grupę konferencinio turizmo problemoms spręsti. Posėdţio pirmininkas paprašė
patikslinti informaciją dėl siūlomų kurti duomenų bazių, įvardyti interneto svetainės specifiką,
pateikti motyvus, kokiose tarptautinėse organizacijose ir kodėl Lietuvai siūloma dalyvauti.
V. Lazauskas pateikė Aktyvaus turizmo darbo grupės išvadas, akcentuodamas nacionalinių
turizmo trasų, jų ţenklinimo, dalyvavimo tarptautinėse turizmo parodose svarbą. A. Jucevičius
išskyrė pėsčiųjų turizmą.
Posėdţio pirmininkas pasisakė uţ kompleksinį trasų projektą, kuris apimtų ne tik pačios
trasos kūrimą, bet ir reikiamą infrastruktūrą, pvz., nuomos punktus, maitinimo, apgyvendinimo
įmones.
Kilus diskusijoms dėl tarptautinių parodų, pasiūlyta apsispręsti, kuriose parodose
akcentuojamas Lietuvos įvaizdis, kuriose – išskirti prioritetai. N. Kliokienė informavo, kad dėl
parodų reikia apsispręsti balandţio mėnesį. D.Maţeikaitė paprašė pateikti informaciją apie
dalyvavimo parodose efektyvumą.
NUTARTA:
1. Prie Turizmo tarybos įkurti darbo grupę konferencinio turizmo problemoms spręsti.
Grupei vadovauti paskirti J. Beniulienę.
2. Planuoti atskiras turizmo trasas, atsiţvelgiant į prioritetus.
3. Surengti pasitarimą dėl dalyvavimo tarptautinėse turizmo parodose ir numatyti pristatymo
jose prioritetus.
SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 6 skirsnio „Turizmo valdymas“
projektas.
L. Bajarūnienė pristatė parengtąjį įstatymo projektą (pridedama).
R. Ţakaitėnė išsakė abejones, ar būtina keisti Valstybinio turizmo departamento pavadinimą
į Valstybinę turizmo agentūrą. Posėdţio pirmininkas paaiškino, kad, atsiţvelgiant į Teisingumo
ministerijos rekomendacijas, siekiama įgyvendinti turizmo valdymo reformą, kurios pasiekoje
turizmo politikos formavimo funkcijos pereitų į Ūkio ministeriją. Iš Valstybinio turizmo
departamento į ministeriją būtų perkelti 4 etatai ir suformuotas Turizmo departamentas Ūkio
ministerijoje. Siekiant išvengti nesusipratimų dėl to paties pavadinimo, Valstybinis turizmo
departamentas vadintųsi Valstybine turizmo agentūra.
D. Maţeikaitė pasiūlė į pavadinimą įrašyti ţodį „Lietuvos“, kas prisidėtų formuojant šalies
įvaizdį.
Diskusijų kilo dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (toliau – NTIS).
D. Maţeikaitė teiravosi, jei NTIS perimtų verslas, kaip būtų garantuojamas informacijos teikimas.
N. Kliokienė informavo, kad NTIS atlieka ne tik registro, bet ir įvaizdţio formavimo funkciją, todėl
nebūtų tikslinga jos perduoti verslui.
NUTARTA. Iš esmės pritarti pristatytajam projektui jį pakoreguojant pagal pateiktas
pastabas.

SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo projekto X skirsnio „Sveikatingumo
paslaugos“ projektas.
J. Kazkauskienė pristatė Turizmo įstatymo projektą, kuriame pateiktos naujos sveikatos
turizmo bei sveikatingumo turizmo sąvokos (projektas pridedamas).
R. Ţakaitiėne abejojo, ar vartotojų neklaidins dvi panašios sąvokos „sveikatinimas“ ir
„sveikatingumas“.
E. Šiškauskienė teiravosi, ar Turizmo įstatymo nevertėtų papildyti nauja sąvoka „verslo
turizmas“.
NUTARTA. Pasiūlytąsias sąvokas aptarti su Lietuvių kalbos komisija, pasiūlyti galimas
alternatyvas.
SVARSTYTA. Dėl Europos Komisijos Komunikato gairių.
L. Bajarūnienė trumpai pristatė atsakymo dėl Europos Komisijos Komunikato gairių
projektą.
NUTARTA. Be pastabų pritarti pristatytajam projektui.
SVARSTYTA. Dėl papildomų atvykstamojo turizmo skatinimo priemonių.
J. Beniulienė pateikė Estijos pavyzdį, kaip skatinamas konferencijų turizmas.
A. Tuganauskas informavo, kad Susisiekimo ministerija gali skirti lėšų skrydţiams
populiarinti, ir pasiūlė parengti tarpinstitucinę programą numatant konkrečias priemones.
NUTARTA. Susisiekimo ministerija pateiks Ūkio ministerijai priemones, kurias
numatęs įgyvendinti Vilniaus oro uostas.
SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Posėdţio pirmininkas informavo, kad dėl vykdomos apskričių reformos naikinama
biudţetinė įstaiga „Vilniaus apskrities turizmo informacijos centras“. Europos geografiniame centre
esantis ilgalaikis nekilnojamasis turtas ir Struvės geodezinio lanko punktuose esantis turtas
perduodamas Ūkio ministerijai. Turizmo tarybos nariai, paklausti dėl Europos geografinio centro,
kaip turistinio objekto svarbos, vieningai pasisakė dėl jo prieţiūros iš išlaikymo tęstinumo.
Kitas Turizmo tarybos posėdis numatomas geguţės mėnesį.
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