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I. APIE VALSTYBINĮ TURIZMO DEPARTAMENTĄ PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 

 
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas, VTD) – 

viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 14 

d. nutarimu Nr. 615. 

Įstaigos adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius  
Tel. 8 706 64 976 
Faks. 8 706 64 984  
El. paštas: vtd@tourism.lt 

www.tourism.lt 
 

Departamento misija – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ūkio ministrui 

pavestose turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse. 

 

Vykdydamas savo misiją, departamentas įgyvendina Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 16 str. 

deleguotas funkcijas: 

1) pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką turizmo, kurortų 

ir kurortinių teritorijų plėtros srityse; 

2) dalyvauja atliekant strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą, pagal savo kompetenciją 

įgyvendina Lietuvos turizmo plėtros ilgalaikę strategiją ir Nacionalinės turizmo plėtros programos 

priemones; 

3) rengia valstybinės reikšmės viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros, Lietuvos turizmo 

rinkodaros projektus ir juos įgyvendina; 

4) pagal savo kompetenciją priima turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktus; 

5) priima administracinius sprendimus, reikalingus šiam įstatymui ir kitiems teisės aktams 

įgyvendinti; 

6) atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir kontrolę; 

7) atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų ir produktų tyrimus; 

8) rengia Lietuvos turizmo rinkodaros planą, įgyvendina jame numatytas priemones ir koordinuoja 

valstybės ir savivaldybių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos turizmo rinkodaros planą, veiklą; 

9) steigia ir valdo Lietuvos turizmo informacijos sistemą; 

10) atlieka nacionalinio konferencijų biuro funkcijas; 

11) pagal savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant turizmo srities tarptautinio bendradarbiavimo 

priemones; 

12) nustato turizmo specialistų kvalifikacinius reikalavimus; 

13) tiria ir prognozuoja turizmo specialistų rengimo poreikį ir organizuoja turizmo specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, vykdo turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą, rengia pavyzdines kelionių 

vadovų ir gidų rengimo programas; 

14) teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja kelionių organizavimo paslaugų vartotojų interesams 

kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros ar kelionių agento nemokumo arba bankroto atvejais; 

15) steigia turizmo informacijos centrus užsienyje ir koordinuoja jų veiklą; 

16) pagal savo kompetenciją kontroliuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turizmo teisės 

aktų reikalavimų vykdymą; 

17) turizmo ir rekreacijos srityje nustato planavimo sąlygas ir koordinuoja regioninį turizmo plėtros 

planavimą. 

 

Finansinis planas 

2013 metais Departamento veikloms įgyvendinti, patvirtintas 13 458,5 tūkst. Lt finansinis planas.  

mailto:vtd@tourism.lt
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Departamento prašymu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Strateginio planavimo darbo 

grupės sprendimu, patikslintas finansinis planas sudarė 13 679,4 tūkst. Lt. 

  

 
 

1 pav. 2013 metų patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. Lt 

Žmogiškieji ištekliai 

2013 metų pradžioje Departamentui buvo patvirtintos 27 pareigybės. 2013 metų gruodžio 31 d. 

faktiškai dirbo 27 valstybės tarnautojai ir darbuotojai. 

 

II. 2013 METAIS ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Departamento strateginis tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą 

                       1 lentelė 

Strateginio tikslo 

rodiklis 

2013 metų 

planas faktas 

Pajamų iš 

turizmo pokytis, 

proc. 

6,3 Metinių duomenų nėra. 

VTD vertinimais pajamos iš vietinio ir atvykstamojo turizmo 2013 m. 

turėtų siekti apie 5,3  mlrd. Lt arba 3,5 proc. daugiau  nei 2012 m. 

Užsienio turistų 

skaičiaus pokytis, 

proc. 

5,5  Metinių duomenų nėra. 

VTD vertinimais užsienio turistų kelionių skaičius į Lietuvą 2013 m. 

turėtų siekti apie 2 050 tūkst. arba 8 proc. daugiau nei 2012 m.. 

Vietinio turizmo 

skaičiaus pokytis, 

proc. 

0,5 Metinių duomenų nėra. 

VTD vertinimais, 2013 m. vietinių turistų kelionių skaičius po Lietuvą 

turėtų siekti 2,6 mln., arba 3 proc. daugiau nei 2012 m. 

Atvykusių 

užsienio turistų 

kelionių skaičius 

(tūkst. vnt.) 

 

2 100 Metinių duomenų nėra. 

VTD vertinimais užsienio turistų kelionių skaičius į Lietuvą 2013 m. 

turėtų siekti apie 2 050 tūkst. 
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Svarbiausi veiklos rezultatai  

 
2 lentelė 

Svarbiausių veiklų įgyvendinimo rodikliai 2013 metų 

planas faktas 

Surengtas bendras su Vilniaus TIC konferencijų turizmo 

renginys „Convene“ 

1 1 

Surengta Europos kelionių komisijos generalinė asamblėja 1 1 

Parengti teisės aktai dėl perėjimo į „Hotel Star Union“ 

viešbučių klasifikavimo sistemą 

2 2 

Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos 

konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir 

jų laikytis, dalis (procentais) 

71 85 

Įgyvendintos Dvynių projekte „Azerbaidžiano Respublikos 

Kultūros ir turizmo ministerijos Turizmo departamento 

gebėjimų stiprinimas“ numatytos pirmos ir antros 

komponentės veiklos 

2 3 

 

Svarbiausi 2013 m. darbai 

Bendro su Vilniaus turizmo informacijos centru konferencijų turizmo renginio „Convene“ 

organizavimas 

Pagal bendradarbiavimo sutartį Valstybinis turizmo departamentas padėjo Vilniaus turizmo 

informacijos centrui spręsti pirmą kartą Baltijos jūros regione rengiamos aukšto lygio parodos - kontaktų 

mugės  „Convene“ surengimo organizacinius ir techninius klausimus.  

„Convene“ įvyko vasario 13-14 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Į ją 

ieškodami naujų, dar neatrastų vietų savo ir klientų konferencijoms organizuoti, atvyko daugiau kaip 120 

konferencijų verslo profesionalų iš 21 Europos šalies. Savo paslaugas ir produktus pristatė 58 Lietuvos, 

Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos ir Rusijos įmonės. Paroda-kontaktų mugė  „Convene“  sulaukė didelio 

Lietuvos ir užsienio verslininkų susidomėjimo. Lietuvoje vietos savo renginiams ieškojo tokios garsios 

kompanijos kaip Microsoft, Shell, Zibrant, HelmsBriscoe, Allianzbank, Connect Factory Travel, Europos 

bankų asociacijos ar Ormes atstovai. Nuspręsta, kad paroda taps tradicine, kurią kiekvienais metais 

organizuos VšĮ „Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras“.  

Europos kelionių komisijos generalinės asamblėjos organizavimas 

Koordinuotas pasirengimas ir spalio 17 d. Vilniuje surengtas Lietuvos pirmininkavimui Europos 

Sąjungos Tarybai skirtas renginys – Europos kelionių komisijos generalinė asamblėja. Joje dalyvavo 

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos generalinis sekretorius Talebas Rifai, Europos kelionių 

komisijos prezidentas Manuelis Butleris bei kiti aukščiausio lygio turizmo sektoriaus administracijų vadovai 

bei ekspertai iš Europos valstybių. Renginio metu patvirtinta Europos kelionių komisijos 2012 m. veiklos 

ataskaita, biudžetas, apžvelgta 2013 m. veikla. Europos kelionių komisijos prezidentas Manuelis Butleris 

pristatė 2014 m. veiklos programą bei biudžetą. Renginio metu taip pat patvirtintas naujasis Europos kelionių 

komisijos statutas. 

Tarptautinės „Hotel Star Union“ viešbučių klasifikavimo sistemos įdiegimas Lietuvoje 

2013 m. vasario 28 d. priimti ir nuo 2013 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauji teisės aktai, 

reglamentuojantys perėjimą prie tarptautinės „Hotel Star Union“ viešbučių klasifikavimo sistemos: 1) 

Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimai, patvirtinti Departamento direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. 
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įsakymu Nr. V-50 „Dėl Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ ir 2) Viešbučio, 

motelio klasifikavimo anketa, patvirtinta Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos 2013 m. 

balandžio 9 d. protokolu Nr. KK-04. 

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. pagal “Hotel Star Union” sistemą Lietuvoje 

buvo klasifikuotas 41 viešbutis. 

Geresnio reglamentavimo priemonių, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, įgyvendinimas 

Vykdytas anketavimas, respondentai – turizmo paslaugų teikėjai, atvykę į Departamentą dokumentų 

pateikimo, detalios informacijos gavimo tikslais arba nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. pildę el. anketas 

atnaujintoje institucijos svetainėje www.tourism.lt 

Teikiant paraiškas dėl viešbučio, motelio ar kempingo klasifikavimo Apgyvendinimo paslaugų 

klasifikavimo komisijai, pareiškėjai nuo 2013 m. gegužės 1 d. privalo pateikti tik nustatytos formos 

pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą bei užpildytą viešbučio, motelio ar kempingo klasifikavimo 

anketą. Mažinant administracinę naštą verslui, panaikintas reikalavimas prie paraiškos pridėti juridinio 

asmens pažymėjimo kopiją, visuomenės sveikatos ir priešgaisrinės saugos priežiūros institucijų išduotų 

pažymėjimų (leidimų) veiklai kopijas, išrašo iš Nekilnojamojo turto registro apie pastato arba patalpų, 

kuriose bus teikiamos apgyvendinimo paslaugos, kopiją. 

Apgyvendinimo paslaugų reglamentavimas  pakeistas 2013 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujajai 

Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų redakcijai, patvirtintai Departamento direktoriaus 2013 m. 

vasario 28 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ bei 

2013m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Kempingų klasifikavimo reikalavimų bei Apgyvendinimo paslaugų 

klasifikavimo komisijos nuostatų pakeitimams (Departamento direktoriaus  2013 m. gegužės 24 d. įsakymas 

Nr. V-125 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. 

įsakymo Nr. 21-V „Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo ir Departamento 

direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 22-V „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“). 

Kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo 

politikos skyriumi intensyviai derintos Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo  projekto nuostatos,  kuriomis 

atsisakoma kelionių agentūrų ir agentų pažymėjimų reikalavimo, iš esmės keičiamos Lietuvos Respublikos 

civiliniam kodeksui prieštaraujančios nuostatos dėl kelionių agentūrų prievolių laidavimo. 

 

Dvynių projekto „Azerbaidžano Respublikos kultūros ir turizmo ministerijos Turizmo departamento 

gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimas 

Departamentas, projekte dalyvaudamas su partneriu – Austrijos atsakinga organizacija, sklandžiai ir 

pagal nustatytą grafiką įgyvendino projekto veiklas. 2013 m. dalyvauta trijų projekto komponenčių 

įgyvendinimo veikloje, teikiant ekspertines paslaugas antrinio lygio turizmo teisės aktų rengimo, turizmo 

sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių rengimo ir įgyvendinimo, turizmo ir rekreacijos 

vietovių planavimo ir plėtros vykdymo klausimais. Numatoma projekto pabaiga 2014 m. gegužės mėn. 

III. KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

2013 m. pateiktos 4 naujos paraiškos ES finansuojamiems projektams 2013–2015 m. rinkodaros 

veiklai vykdyti. 

2013 m. taip buvo buvo parengtos ir pateiktos 2 naujos paraiškos tiesiogiai EK finansuojamiems 

tarptautiniams projektams: 

• EDEN – Lietuva projekto lyderis, Latvija – partneris; 

• Pasaulinis gintaro kelias – Lietuva projekto lyderis + 3 ES šalys + 2 ne ES šalys. 

http://www.tourism.lt/
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Nuo 2013 metų gavus ES SF finansavimą buvo atnaujinta Lietuvos turizmo atstovavimo veikla 10 

svarbiausių atvykstamojo turizmo rinkų (Vokietija, Lenkija, Rusija, Suomija, Švedija, Norvegija, Jungtinė 

Karalystė, Prancūzija, Italija ir Ispanija). Šią veiklą vykdo 8 tarptautinės marketingo kompanijos, atrinktos 

viešųjų pirkimų būdu. Jos tęsia darbą su turizmo verslo atstovais, žiniasklaida, asociacijomis, vykdo 

reklamines kompanijas bei elektroninę rinkodarą, atstovauja Lietuvą regioninėse turizmo parodose, rengia 

ketvirtinius naujienlaiškius, vykdo turizmo rinkos analizę bei teikia informaciją pagal gautus paklausimus. 

Atstovavimo veikla bus tęsiama iki 2014 m. birželio mėn., toliau planuojamas veiklų pratęsimas naudojant 

2014–2015 m. ES SF lėšas. 

Buvo tęsiamas bendro su Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija (JTPTO) projekto, skirto 

sukurti pasaulinį turistinį gintaro kelią vykdymas. Pasaulinį Gintaro Kelią aktyviai palaiko Jungtinių Tautų 

Pasaulio turizmo organizacija.  Pasak JTPTO generalinio sekretoriaus Taleb Rifai: „Gintaro kelias padės 

Lietuvai įsitvirtinti pasauliniame turizmo žemėlapyje. JTPTO padarys viską, kad ši unikali iniciatyva taptų 

sėkminga“.  

Per 2013 m. Departamentas surinko turizmo informacijos centrų ir turizmo verslo suteiktą medžiagą 

apie Gintaro kelio „stoteles“ Lietuvoje ir integravo į reprezentacinę Lietuvos turizmo svetainę 

http://gintarokelias.lithuania travel/, kuri bus išplėsta, susieta su geografinėmis nuorodomis bei sujungta su 

kitų šalių Gintaro kelio atkarpomis.  

2013 m. gruodžio 18 d. Vilniuje įvyko antroji tarptautinė konferencija skirta vykdyti tolimesnę 

Pasaulinio gintaro kelio plėtrą bei rinkodarą. Per artimiausius 5 metus planuojama iniciatyvą  paversti į 

virtualų „Gintaro kelią“, apimantį visų žemynų šalis, išsaugojusias sąsajas su gintaro paveldu, gintaro 

panauda, išgavimu ar pan. Jis bus „gyvas“, nuolat atnaujinamas, plečiama jo įvairovė. Viena iš šio pasaulinio 

turistinio maršruto atkarpų – Lietuva, jau šiandien pristato turistams platų spektrą teminių turizmo paslaugų 

bei produktų: ne tik unikalų Baltijos jūros išmetamą gintarą, geografinę senojo prekybinio Gintaro kelio 

atkarpą 98 km ilgio pajūrio ruože, gintarą išskalaujantį Lūksto ežerą, bet ir „gintarines“ SPA procedūras 

(masažas, sauna), gintaro rūgšties panaudojimo galimybes kosmetikoje, plačią paletę „gintarinės“ 

kulinarijos, taip pat gintarinę juvelyriką, dizainą, smilkalus ir pan. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės manymu, virtualus gintaro kelias yra strateginės reikšmės iniciatyva, kuri padidins mūsų 

šalies žinomumą ir matomumą. 

 

2013 m. buvo stiprinama turizmo paslaugų teikėjų rinkos priežiūra. 

2013 m. birželio 13 d. raštu Nr. SD-666 kreiptasi į 14 viešbučių apgyvendinimo paslaugų teikėjų dėl 

pareigos klasifikuotis. 2013m. birželio 13 d. raštu Nr. SD-667 kreiptasi į 23 svečių namų apgyvendinimo 

paslaugų teikėjus dėl prievolės pranešti Departamentui apie vykdomą neklasifikuojamų apgyvendinimo 

paslaugų veiklą. Kreipimaisi susiję su reklama www.booking.com rezervacijos sistemoje. 

2013 m. birželio 17 d. raštu Nr. SD-676 kreiptasi į www.booking.com, siekiant informuoti 

rezervacijos sistemą administruojančią bendrovę apie būtinybę atsakingai tikrinti, ar nurodytame portale 

informacija skelbiama apie Lietuvos Respublikos apgyvendinimo paslaugų teikėjus, vykdančius veiklą tik 

turint klasifikavimo pažymėjus bei nustatyta tvarka įsiregistravusiems apgyvendinimo paslaugų teikėjais. 

2013 m. kovo 13 d. raštu Nr. SD-298 ir 2013 m. kovo 18 d. raštu Nr. SD-319 kreiptasi į grupinio 

apsipirkimo portalus, informuojant apie reikalavimus, taikomus viešinant pasiūlymus dėl organizuotų 

turistinių kelionių.  

2013 m. spalio 7 d. raštu SD-1110 kreiptasi į 13 nakvynės namų paslaugų teikėjų, siekiant nustatyti 

jų vykdomos veiklos teisėtumą bei užkirsi kelią galimai neteisėtos veiklos vykdymui; iš jų 10 teikėjų pateikė 

pranešimus Departamentui apie nakvynės namų apgyvendinimo paslaugų teikimą. Likusieji atvejai 

nagrinėjami bus 2014 m.  

Atsižvelgiant į UAB „Creditinfo“ atliktus įmonių rizikos vertinimus: kelionių organizavimo 

paslaugų teikėjų rizikos vertinimo analizę ir duomenis pagal bankroto / vėlavimo atsiskaityti reitingus, toliau 

vykdytas kelionių organizavimo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros stiprinimas.  

2013 m. kovo mėn. kreiptasi į kelionių organizatorius ir kelionių agentūras, patenkančius į dvi 

aukščiausios rizikos klases, prašant pateikti informaciją apie veiklą ir finansinės atskaitomybės dokumentus. 

http://gintarokelias.lithuania/
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Gavus ir įvertinus atsakymus arba negavus jokio atsakymo iš paslaugų teikėjų, priimti sprendimai 

pažymėjimų galiojimo klausimais (UAB „Grand Voyage“ kelionių agentūros pažymėjimo galiojimas teisės 

aktų nustatyta tvarka sustabdytas 2013 m. balandžio 4 d., vėliau panaikintas).  

Užtikrinant geresnio reglamentavimo priemonių vykdymo tęstinumą, 2013 m. I ketv. patvirtintos 

Ūkio subjektų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklės (Departamento 

direktoriaus 2013 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-22).  

Atlikti 3 kelionių organizavimo paslaugų teikėjų veiklos vietų patikrinimai, ko pasėkoje panaikintas 

UAB „Horizon Travel Worldwide“ ir UAB „Solex Group“ kelionių agentūros bei UAB „Travel Time LT“ 

kelionių organizatoriaus pažymėjimų galiojimas. 

Iš viso Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 str. numatytais pagrindais sustabdytas 37 kelionių 

organizavimo paslaugų teikėjų pažymėjimų galiojimas, panaikintas 19 kelionių organizavimo paslaugų 

teikėjų pažymėjimų galiojimas. 

Vykdant turizmo rinkos priežiūrą konstatuota, kad šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos 

turizmo įstatymo 8 straipsnio 4 d. redakcija suteikia teisę kelionių organizatoriams susimažinti kelionių 

organizatoriaus prievolių įvykdymo sumas, dėl ko mažėja turistų, kaip vartotojų, teisių apsauga ir atsiranda 

galimo neatitikimo ES teisei (Tarybos direktyva 90/314) grėsmė. Taip pat, lieka neišspręstas Turizmo 

įstatymo 8 straipsnio redakcijos neatitikimo Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir šio straipsnio 

nuostatų pilno įgyvendinimo klausimas (kelionių agentūrų, kelionių agentų draudimas). Teisinio reguliavimo 

ir teisinio aiškumo dėl Turizmo įstatymo nuostatų taikymo stokos problemoms išspręsti, būtina priimti 

Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. 

 

 
 
Valstybinio turizmo departamento 

prie Ūkio ministerijos direktorė                         Raimonda Balnienė 

(Parašas) 
 
 
 
SUDERINTA 

 

Ūkio viceministras      Kęstutis Trečiokas 

     (parašas) 

 

 

 

Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto 

departamento direktorė                        Gina Jaugielavičienė 

(parašas) 

 

 

 

 

Ūkio ministerijos  

Programinio valdymo skyriaus vedėja                        Inga Steponavičienė 

(parašas) 
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PRIEDAI 

 1 priedas 
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2013 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita pagal veiklas, vertinimo kriterijus ir vykdymo terminus 

                                                                                        
 

Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

01-05-01-08-01 
Dalinis 

viešosios ir 

privačios 

turizmo 

infrastruktūros 

ir informacijos 

sklaidos 

projektų 

įgyvendinimo 

finansavimas 

1. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-03-

002 „Lietuvos 

turizmo produktų 

pristatymas, 

įvaizdžio 

formavimas bei 

reklama 

socialiniuose 

tinklalapiuose“ 

vykdymas 

Lietuvos turizmo 

galimybių bei 

produktų viešinimo 

kompanija vykdyta ne 

mažiau kaip 5 

socialiniuose tinkluose 

5 5 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

400,0  135,8 (Bendra projekto 

trukmė 2011 m. 

liepa – 2014 m. 

gegužė, bendra 

projekto vertė – 

709,6) 

Dėl užsitęsusių 

pirkimo 

procedurų, vėliau 

nei planuota 

pradėta vykdyti 

viešinimo 

kompanija. 

Viešąjį pirkimą 

teko vykdyti 

pakartotinai, 

kadangi pirmojo 

konkurso metu  

pareiškėjai 

neatitiko 

kvalifikacinių 

reikalavimų. 
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

2. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-05-

003 „Lietuvos 

vietinio ir 

atvykstamojo 

turizmo skatinimas“ 

vykdymas 

Suorganizuota 1 

informacinė 

kampanija oro 

transporto linijų 

leidinyje, internete 

1 0 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

230,0  138,0 (Bendra projekto 

trukmė 2011 m. 

vasaris – 2013 m. 

balandis, bendra 

projekto vertė –  

1 532,8). 

Dėl užsitęsusių 

pirkimo 

procedurų, 2013 

m. įvykdyta tik 

pusė veiklų; kita 

dalis veiklos (1 

publikacija oro 

transporto linijų 

leidinyje) bus 

įvykdyta 2014 m. 

sausio mėn. 

3. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-05-

005 

„Reprezentacinė 

Lietuvos turizmo 

svetainė (skirta 

rinkodaros 

tikslams)“ 

vykdymas 

Sukurta nauja 

interneto svetainė  

1 1 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

36,0  37,7 (Bendra projekto 

trukmė 2011 m. 

spalis – 2013 m. 

vasaris, bendra 

projekto vertė – 

208,9) 

4. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-06-

001 „Lietuvos 

Išleista 15 pavadinimų 

leidinių bendru 295 

tūkst. egz. tiražu 

15/295 15/467,5 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

1 100,0  922,0 (Bendra projekto 

trukmė 2011 m. 

lapkritis – 2014 
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

įvaizdžio gerinimas 

bei žinomumo 

didinimas užsienio 

rinkose“ vykdymas 

Parengtas 1 vaizdo 

klipų ciklas (4 video 

filmai) 

1/4 0 asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

m. rugsėjis, 

bendra projekto 

vertė – 4 099,9). 

Vaizdo klipų 

sukūrimo veikla 

vėlavo dėl 

užsitęsusių 

procedūrų, 

susijusių su 

leidybos dalyje 

sutaupytų lėšų 

perskirstymu 

video filmų 

kūrimui 

5. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-06-

002 „Lietuvos 

vietinio ir 

atvykstamojo 

turizmo skatinimas“ 

vykdymas 

1. Surengti 3 renginiai 

atvykstamojo turizmo 

rinkose (JAV, Kanada, 

Jungtinė Karalystė) 

3 3 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

730,0  580,0  (Bendra projekto 

trukmė 2012 m. 

kovas – 2014 m. 

vasaris, bendra 

projekto vertė – 

1 955,6)  
2. Surengtos 2 verslo 

misijos kelionių 

organizatoriams iš 

Italijos ir Jungt. 

Karalystės 

2 2 

6. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-07-

002 

„Konkurencingų 

Lietuvos turizmo 

produktų bei 

1. Viešinta 4 

savivaldybių 

organizuoti renginiai, 

skirti sezoniškumui 

mažinti 

4 4 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

707,0  425,0 (Bendra projekto 

trukmė 2012 m. 

gegužė – 2014 m. 

spalis, bendra 

projekto vertė – 

2 681,6). 2.Priimta 200 užsienio 200 270 
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

paslaugų pardavimo 

skatinimas užsienio 

rinkose“ vykdymas 

žiniasklaidos atstovų Planuojamas 

projekto 

pratęsimas iki 

2015 m. liepos 

mėn. 

7. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-07-

003 „Lietuvos 

turizmo įvaizdžio 

reklamos 

kompanija“ 

vykdymas 

Įvykdytos 3 Lietuvos 

įvaizdžio reklamos 

kampanijos (Rusijoje, 

Lenkijoje, Vokietijoje) 

3 3 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

2 032,0  2 521,0 (Bendra projekto 

trukmė 2011 m. 

gruodis – 2014 

m. spalis, bendra 

projekto vertė – 

2 880,5). 

8. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-07-

004  

„Elektroninės 

rinkodaros 

vykdymas“  

 

1. Paieškų sistemose 

optimizuota svetainė 

www.Lithuania.travel 

1 0 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

100,0  9,4 (Bendra projekto 

trukmė 2013 

m.gegužė – 2014 

m. spalis, bendra  

projekto vertė – 

445,0). Projekto 

veiklų vykdymas 

vėluoja dėl 

užsitesusių 

viešųjų pirkimų 

procedūrų 

2 .Organizuotas 1 

seminaras e- 

rinkodaros klausimais 

1 0 

9. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-08-

002 „Atvykstamojo 

turizmo skatinimas 

iš prioritetinių 

rinkų“  vykdymas 

Suteiktos Lietuvos 

turizmo atstovavimo 

paslaugos ir 

įgyvendintos 

kompleksinės 

rinkodaros priemonės 

8 8 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

1 590,0  2 013,0 (Bendra projekto 

trukmė 2013 m. 

sausis – 2014 m. 

lapkritis, bendra 

projekto vertė –  

4 239,6). 

http://www.lithuania.travel/
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

8 atvykstamojo 

turizmo rinkose 

10. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-09-

001 „Lietuvos 

įvaizdžio gerinimas, 

žinomumo užsienio 

rinkose didinimas, 

bei įvaizdžio 

priemonių, leidinių 

leidyba“ vykdymas 

 

1. Dalyvauta 11 

tarptautinių turizmo 

parodų  

11 11 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

3 400,0  3 080,0 (Bendra projekto 

trukmė 2012 m. 

gruodis – 2014 

m. liepa, bendra 

projekto vertė – 

4 807,9). 

 

Dalis B2B 

renginių LR 

ambasadų 

pageidavimu 

nukelta į 2014 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidybos 

priemonės 

vykdymas 

2. Suorganizuota 11 

„business-to-business“ 

(B2B) Lietuvos 

turizmo galimybių 

pristatymo renginių 

atvykstamojo turizmo 

rinkose kartu su LR 

ambasadomis 

11 7  

3. Įrengtas bendras 

Lietuvos turizmo 

informacijos centrų ir 

asocijuotųjų turizmo 

verslo struktūrų 

stendas tarptautinės 

turizmo, laisvalaikio ir 

sporto parodos 

„ADVENTUR 2013“ 

metu 

1 1 

4. Surengtas renginys 

BUY Lithuania (50 

dalyvių) 

1/50 1/50 

5. Išleista 13 skirtingų 

teminių įvaizdžio bei 

turizmo produktus 

13 0 
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

pristatančių leidinių 

(tekstų sukūrimas, 

vertimas, spauda, 

transportavimas) ir 

spaudinių – smulkios 

suvenyrinės 

atributikos 

vėluoja dėl 

užsitęsusių 

viešųjų pirkimų 

 

11. Projekto VP3-

1.3-ŪM-04-V-10-

005 „Lietuvos 

vietinio ir 

atvykstamojo 

turizmo skatinimas“ 

vykdymas 

1. Vykdyta 11 

rinkodaros priemonių 

savivaldybių 

organizuojamiems 

renginiams viešinti 

11 0 ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

402,0  177,0 (Bendra projekto 

trukmė 2013 m. 

rugpjūtis – 2015 

m liepa, bendra 

projekto vertė – 

3 210,6). 

Finansavimo 

sutartis 

pasirašyta 2013 

m. spalio mėn. 

Savivaldybių 

organizuojamų 

renginių 

viešinimas 

nukeltas į 2014 

m. 

2. Pristatyta Lietuva 

renginyje „Buy Baltics 

Estijoje“. 

1 1 

01-05-01-08-04 
Turizmo srities 

darbuotojų 

administracinių 

gebėjimų ir 

kvalifikacijos 

1. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminaro Lietuvos 

turizmo 

informacijos centrų 

darbuotojams 

Dviejuose  

seminaruose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius (80 žmonių) 

80 80 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

20  17,5  
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

kėlimo 

priemonių 

vykdymas 

organizavimas 

2. Kasmetinių gidų 

mokymų 

organizavimas 

Dviejuose  

mokymuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius (160 žmonių) 

160 164 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

20  18,5  

01-05-01-08-05 
Dalyvavimas 

tarptautinių 

turizmo 

organizacijų 

veikloje 

1. Dalyvavimas 

Europos kelionių 

komisijos veikloje 

Parengta dalyvavimo 

Europos kelionių 

komisijoje ataskaita 

1 1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

71,0  60,5  

2. Europos kelionių 

komisijos 

generalinės 

asamblėjos 

organizavimas 

Surengta Europos 

kelionių komisijos 

generalinė asamblėja 

1 1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

 

90,0  88,5  

01-05-01-08-12 
Lietuvos 

turizmo 

informacijos 

sistemos veiklos 

palaikymas ir 

tobulinimas, 

sistemingas 

informacijos 

Lietuvos turizmo 

informacijos 

sistemos 

programinės 

įrangos 

funkcionavimo 

priežiūra  

Užtikrinta 

informacinės sistemos 

veikla 

1 1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

 23,0  13,0  
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

atnaujinimas ir 

išplėtimas  

01-05-01-08-13 

Bendrų 

tarptautinių 

projektų ir 

projektų su 

valstybės, 

savivaldybių 

institucijomis ir 

turizmo 

viešuoju 

sektoriumi 

įgyvendinimas 

1. Bendro su 

Europos Komisija 

projekto „Europos 

turizmo traukos 

vietovė“ 

įgyvendinimas 

Įgyvendinta 

patraukliausių 

Europos turizmo 

vietovių Lietuvoje 

rinkodaros kampanija  

1  1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM; 

Europos 

Komisijos 

lėšos 

80,0 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,6 

 

 

 

 

 

 

128,5 

Bendra projekto 

vertė – 230,0 

tūkst. Lt 

2. Sėkmingiausio 

metų turizmo verslo 

(projekto) konkurso 

organizavimas 

Nustatyta 10 

sėkmingiausių turizmo 

verslo subjektų, 

paskleista jų geroji 

patirtis 

10 10 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

30,0  29,5  

3. Bendro su 

Vilniaus TIC 

konferencijų 

turizmo renginio 

„Convene“ 

organizavimas 

Kartu su Vilniaus 

turizmo informacijos 

ir konferencijų centru 

surengtas konferencijų 

turizmo renginys 

„Convene“ 

1 1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

100 93,0 

 

 

 

 

 

 

7,0 

92,7 

 

 

 

 

 

 

7,0 

 

Dalyvavimas 

Europos viešbučių 

klasifikavimo 

sąjungos Hotelstar 

Union metinio 

Surengtas 1 metinis 

seminaras susitikimas 

1 1 
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

susitikimo-seminaro 

organizavime 

4. Baltijos šalių 

Jungtinio turizmo 

komiteto posėdžio 

Vilniuje 

organizavimas 

Surengtas Baltijos 

šalių Jungtinio 

komiteto posėdis 

1 1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

5,0  5,0  

5. Tarptautinės 

konferencijos, 

skirtos pasaulinio 

Gintaro kelio 

sukūrimui, 

organizavimas 

Surengta 1 tarptautinė 

konferencija 

1 1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

75  74,8  

01-05-01-08-19 
Rengti ir 

nemokamai 

platinti 

užsienyje 

informacinę 

medžiagą apie 

Lietuvą užsienio 

kalbomis 

turizmo 

skatinimo 

srityje 

Informacinio 

leidinio užsienio 

kalbomis, skirto 

nemokamai platinti 

per užsienio šalių 

lietuvių 

bendruomenes, 

leidyba ir 

platinimas 

Išleistas ir išplatintas 

informacinis leidinys 

(25 tūkst. egz) 

25  25 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

50,0  40,7  
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

01-05-03-01-10 
Valstybės 

politikos 

įgyvendinimas 

turizmo srityje 

(vykdoma per 

Valstybinį 

turizmo 

departamentą 

prie Ūkio 

ministerijos) 

1. Valstybės 

politikos turizmo 

srityje formavimas 

(pagal 

kompetenciją) 

Parengtas 2014 m. 

Lietuvos turizmo 

rinkodaros planas 

1  1 valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM 

1 941,0 

 

1 947,3 

 

1 842,0 

 

 

2. Valstybės 

politikos turizmo 

srityje 

įgyvendinimas 

 

1. Išduota 320 teisės 

aktais nustatytų 

leidimų ūkio 

subjektams 

320 432 

2. Parengti 2 teisės 

aktai dėl perėjimo į 

„Hotel Star Union” 

klasifikavimo sistemą 

2 2 

3. Klasifikuota 100 

viešbučių 

100 100 

4. Parengta 70 vidaus 

administravimo teisės 

aktų 

70 281 

5. Įvykdyta  280 

viešųjų pirkimų 

procedurų 

280 240 

6. Parengtos ir 

pateiktos 

įgyvendinančiai 

institucijai 2 ES 

struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamų 

projektų paraiškos. 

2 3  
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Ūkio 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijų 

pavadinimai, mato vienetai  

Finansavimo 

šaltinis 

Asignavimai (tūkst. Lt)  

Komentaras 
pavadinimas ir mato 

vienetas 

planas faktas pirminis 

planas 

patikslintas 

planas 

faktas 

7. Užtikrintos 

tinkamos darbo 

sąlygos Valstybiniame 

turizmo departamente 

prie Ūkio ministerijos 

Taip  Taip   

 3. Dvynių projekto 

„Azerbaidžano 

Respublikos 

Kultūros ir turizmo 

ministerijos 

Turizmo 

departamento 

gebėjimų 

stiprinimas“ 

įgyvendinimas 

Įgyvendintos  projekto 

veiklos 

3 3 Europos 

Komisijos 

lėšos 

76,0 291,1 91,9 

Iš viso:  13 458,5 13 679,4 12 615,6  

Iš jų:   

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)  2 505,5 2 511,3 2 356,3  

ES struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija) 10 727,0 10 727,0 10 038,9  

Europos Komisijos lėšos 226,0 441,1 220,4  

 

_______________________________ 
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2 priedas 
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimas 2013 m. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės (veiklos) pavadinimas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

planas, 

įskaitant  

patikslinimus 

Įvykdymas 

(kasinės 

išlaidos) 

Nuokrypis 

(4 - 3) 

Įvykdymo 

% 
Asignavimų nepanaudojimo priežastys 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Turizmo srities darbuotojų administracinių 

gebėjimų ir kvalifikacijos kėlimo priemonių 

vykdymas (VTD) 

40,0 36,0   Sutaupyta viešųjų pirkimų metu 

2. Dalyvavimas tarptautinių turizmo organizacijų 

veikloje (VTD, ŪM) 

161,0 149,0   Sumažėjo metinis EKK mokestis 

3.  Lietuvos turizmo informacijos sistemos 

programinės įrangos funkcionavimo priežiūra 

(VTD) 

23,0 13,0   Parengtas Turizmo įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas, kuriame numatyta 

naikinti LTIS 

4. Bendrų tarptautinių projektų ir projektų su 

valstybės, savivaldybių institucijomis ir turizmo 

viešuoju sektoriumi įgyvendinimas (VTD) 

290,0 275,6   Sutaupyta viešųjų pirkimų metu 

5. Rengti ir nemokamai skleisti informacinę 

medžiagą  apie Lietuvą užsienio kalbomis turizmo 

skatinimo srityje (VTD) 

50,0 40,7   Sutaupyta viešųjų pirkimų metu 

6. Valstybės politikos įgyvendinimas turizmo srityje 

(vykdoma per Valstybinį turizmo departamentą 

prie Ūkio ministerijos), iš jų:  

 1 947,3 1 842,0   Sutaupyta, atsisakius dalies paslaugų ir 

prekių pirkimo, vykdant LRV 2013 m. 

rugsėjo 16 d. pasitarimo protokolo Nr.53 

rekomendaciją (ŪM 2013 m. rugsėjo 26 d. 

raštas NR. (3.17-06)-3-5451) 

6.1. asignavimai išlaidoms        1 946,8 1 841,6    

6.1.1.        iš jų: darbo užmokesčiui 1 040,9 1 036,2    

6.2. asignavimai turtui įsigyti 0,5 0,4   

 6.2.1 kompiuterinių programų įsigijimas 0,5 0,4    

_________________________________ 


