
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GEGUŽ ĖS 16 D. ĮSAKYMO 
NR. 4-291 „DĖL VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERI-

JOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2014 m. lapkričio 28 d. Nr. 4-880 
Vilnius 

 
 
1. P a k e i č i u Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2014 metų veiklos 

planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 4-291 
„Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtini-
mo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administraci-
nių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 
 
 

Ūkio ministras           Evaldas Gustas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė 
Ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento 
Programinio valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 
  
Judita Savickienė 
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 4-291 
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-880 
redakcija) 

 

 

 

 

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS 
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Misija  
 Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ūkio ministrui pavestose turizmo, 
kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse. 
 
Strateginiai tikslai 
 
 1. Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą. 
 Rodiklis Reikšmė 

2014 m. 
Atsiskaitymo 
terminas, ketv. 

Pajamų iš turizmo pokytis, proc. 4,0 2015 m. I  
Užsienio turistų skaičiaus pokytis, proc. 4,8 2015 m. I 
Vietinio turizmo skaičiaus pokytis, proc. 0,5 2015 m. I  
Atvykusių užsienio turistų kelionių skaičius (tūkst. vnt.) 2 200 2015 m. I  

 
2. Sumažinti žalos ar pavojaus visuomenei atsiradimo riziką, stiprinant turizmo paslaugų 

teikėjų stebėseną ir priežiūrą. 
Rodiklis Reikšmė 

2014 m. 
Atsiskaitymo 
terminas, ketv. 

Padėtis kelionių organizatorių rinkoje, kurioje yra didžiausia 
reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams 
ar aplinkai atsiradimo rizika (išvykstamojo turizmo kelionių orga-
nizatorių, kuriems panaikinti pažymėjimai, dalis palyginti su visų 
rūšių kelionių organizatoriais, kuriems panaikinti pažymėjimai, 
proc.) 

11 2014 m. IV 

 
Siekiami veiklos rezultatai  
 Rodiklis Reikšmė 

2014 m. 
Atsiskaitymo 
terminas, ketv. 

1. Turizmo srities darbuotojams surengtų seminarų ir mokymų 
skaičius 

5 II, IV 

2. Tikslinių užsienio rinkų, kuriose atstovautas Lietuvos turizmo 
sektorius, skaičius 

8 I–II 

3. Suorganizuotų „business-to-business“ (B2B) renginių (kartu su 
Lietuvos Respublikos ambasadomis) skaičius  

19 I–IV 

4. Parodų, kuriose dalyvauta, pristatant Lietuvos turizmą, skaičius  6 I, IV 
5. Išleistų skirtingais pavadinimais leidinių tiražas (tūkst. vnt.) 295 I–IV 
6. Surengtų viešinimo (reklaminių, informacinių) kampanijų skai-
čius  

6 I–IV 

7. Suorganizuotų vietinio turizmo verslo misijų skaičius 3 II 
8. Išleistos ir nemokamai per užsienio lietuvių organizacijas išpla-
tintos informacinės medžiagos apie Lietuvą tiražas (tūkst. vnt.)  

10 IV 

9. Rizikingiausių kelionės organizavimo paslaugas teikiančių ūkio 
subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. 

49 IV 

10. Vidutinio ar mažo rizikingumo paslaugas teikiančių kelionių 
organizavimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų patikrinimų dalis, 
palyginti su visais patikrinimais, proc. 

51 IV 

11. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikri-
namam ūkio subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais, 
proc. 

20  IV 
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12. Viešai skelbiama informacija apie planinius patikrinimus Taip IV 
13. Patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų 
asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus 
reikšmingi, dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, 
proc. 

66 IV 

14. Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos konsulta-
cija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, proc. 

75 IV 

15. Ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo 
naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemo-
nės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, sie-
kiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų 
asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, proc. 

75 IV 

 
Svarbiausi 2014 m. darbai 
1. Teisės aktų, reikalingų Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 18 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 41 straipsniu ir 
20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo nuostatoms įgyvendinti, parengimas ir pakei-
timas: 
1.1. Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašo parengimas (II–III ketv.); 
1.2. Turizmo paslaugų teikimo sutarčių standartinių sąlygų pakeitimo parengimas (II–III ketv.); 
1.3. Svečių namų klasifikavimo reikalavimų parengimas (II–III ketv.); 
1.4. Kelionių organizavimo paslaugų priskyrimo laikinosioms ar vienkartinėms paslaugoms krite-
rijų aprašo parengimas (III ketv.).  
2. Atlikti Lietuvos patrauklumo atvykstamajam turizmui tyrimą (I dalis) (II–IV ketv.). 
3. Parengti klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų kontrolinius klausimynus  (IV ketv.). 

4. Parengti ir viešai paskelbti planinių patikrinimų sąrašą (IV ketv.). 
 
Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 13 758,4 tūkst. litų 

 

 
 
Žmogiškieji ištekliai: 27 pareigybės. 
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Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2014 metų veiklos planas pagal veiklas, atsakingus vykdytojus 
ir vykdymo terminus 

                                                      

Ūkio ministerijos 
įgyvendinamos 

programos 
priemonės kodas 
ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pa-
vadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai Atsakingi 
vykdytojai 

Vykdymo 
terminas (ketv.) 

Asignavimai ir 
finansavimo šal-

tinis 
(tūkst. Lt) 

Pavadinimas ir 
mato vienetas 

Planinė reikšmė 

01-05-01-08-01. 
Dalinis viešosios 
ir priva čios tu-
rizmo infrastruk-
tūros ir informa-
cijos sklaidos pro-
jektų įgyvendini-
mo finansavimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-03-002 
„Lietuvos turizmo 
produktų pristatymas, 
įvaizdžio formavimas 
bei reklama sociali-
niuose 
tinklalapiuose“ 
vykdymas 

   I–IV 
(projekto trukmė 
2011 m. liepa – 
2014 m. lapkri-
tis) 

563,0 
(Europos Sąjun-
gos struktūrinių 
fondų lėšos (to-
liau – ES SF lė-
šos), 
asignavimų val-
dytoja Ūkio mi-
nisterija (toliau – 
ŪM), 
(projekto vertė –  
853,6) 

1. Socialinių tinklų, 
kuriuose buvo vykdytos Lie-
tuvos turizmo galimybių bei 
produktų viešinimo kampani-
jos, skaičius 

≥5 Valstybinio turizmo 
departamento prie 
Ūkio ministerijos (to-
liau – VTD) Rinkoda-
ros skyriaus vedėjo 
pavaduotoja 
L. Tarvydienė  

I–III  
(sausis–rugsėjis)  

2. Įrengtas kampanijos sim-
bolio – LIKE ženklo – stendo 
Druskininkuose 

1 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėjo pavaduo-
toja L. Tarvydienė 

IV (lapkritis) 

3.  Organizuotas baigiamasis 
projekto renginys 

1 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėjo pavaduo-
toja L. Tarvydienė 

IV (lapkritis) 

4. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
L. Vaiciukevičiūtė 

I–IV 
(sausis–lapkritis) 

2. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-05-003 

   I–II 
(projekto trukmė 

200,0 
(ES SF lėšos, 
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„Lietuvos vietinio ir 
atvykstamojo turizmo 
skatinimas“  
vykdymas 

2011 m. vasaris–
2014 m. balan-
dis) 

asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –  
1 479,9) 1. Suorganizuotų informaci-

nių kampanijų oro transporto 
linij ų leidinyje, internete, 
skaičius 

1 VTD Tikslinių rinkų 
skyriaus vyriausioji 
specialistė 
V. Bukelskytė 

I (sausis) 
 

2. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas  

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
B. Rubikaitė 

I–II 
(sausis–balandis) 

3. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-06-001 
„Lietuvos įvaizdžio 
gerinimas bei žino-
mumo didinimas už-
sienio rinkose“ vyk-
dymas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 I–IV 
(projekto trukmė  
2011 m. lapkritis 
 – 2014 m.  
lapkritis) 

700,0 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –  
3 997,4) 
 
 
 
 
 

1. Išleistų 15 pavadinimų 
informacinių leidinių bendras 
tiražas, tūkst. egz. 

295 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėjo pavaduo-
toja L. Tarvydienė 

III–IV 
(rugpjūtis–spalis) 

2.  Parengtų video filmų 
skaičius 

4 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėjo pavaduo-
toja L. Tarvydienė 

III–IV 
(rugpjūtis–spalis) 

3. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas  

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
R. Liubinaitė 

I–IV 
(sausis–lapkritis) 

4. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-07-002 
„Konkurencingų Lie-
tuvos turizmo produk-
tų bei paslaugų parda-
vimo skatinimas už-

   I–IV 
(projekto trukmė 
2012 m. gegužė 
– 2015 m. liepa) 

1627,0 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė – 
2 677,0) 

1. Priimtų užsienio žiniask-
laidos atstovų skaičius: 

13 
170 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-

I 
II 
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sienio rinkose“ vyk-
dymas 

 77 
40 

cialistė E. Gaigalienė III 
IV  

2. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
R. Liubinaitė 

I–IV 
(sausis–lapkritis) 
 

5. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-07-003 
„Lietuvos turizmo 
įvaizdžio reklamos 
kompanija“ vykdymas 

 
 
 

  I–IV 
(projekto trukmė 
2011 m. gruodis 
– 2014 m. spalis) 

78,2 
(ES SF lėšos,  
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –  
2 599,4) 

1. Įvykdytų Lietuvos 
įvaizdžio reklamos kampani-
jų (Rusijoje, Lenkijoje, Vo-
kietijoje) skaičius 

3 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 
 

I  
(sausis) 

2. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
L. Vaiciukevičiūtė 

I–IV 
(sausis–spalis) 
 

6. Projekto VP3-1.3- 
ŪM-04-V-07-004 
„Elektroninės rinkoda-
ros vykdymas“ vyk-
dymas 

  

 

 I–IV 
(projekto trukmė  
2013 m. gegužė 
– 2015 m. liepa) 

265,0 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –  
445,1)  

1. Optimizuota svetinė  
www.Lithuania.travel (mobi-
liems įrenginiams ir paieškos 
sistemoms) 

Taip VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė A.Vanagaitė 

III–IV 
(liepa–gruodis) 

2. Sukurtas fotonuotraukų 
bankas 

Taip VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė A. Vanagaitė 

IV 
(lapkritis–gruodis) 

3. Tinkamas socialinių tinklų 
paskyrų administravimas 

 VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė A. Vanagaitė 

I–IV  
(rugsėjis–
gruodis) 
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4. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
L.  Vaiciukevičiūtė 

I–IV  
(sausis–gruodis) 

7. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-08-002 
„Atvykstamojo turiz-
mo skatinimas iš prio-
ritetinių rinkų“ vyk-
dymas 

   I–IV   
(projekto trukmė 
2013 m. sausis – 
2015 m. liepa) 

2 348,0 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –
5 227,2) 

1. Atvykstamojo turizmo 
rinkų, kuriose buvo suteiktos 
Lietuvos turizmo atstovavi-
mo paslaugos ir įgyvendintos 
kompleksinės rinkodaros 
priemonės, skaičius 

8 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė  

I–IV  
 

2. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
B. Rubikaitė 

I–IV  

8. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-09-001 
„Lietuvos įvaizdžio 
gerinimas, žinomumo 
užsienio rinkose didi-
nimas, bei įvaizdžio 
priemonių, leidinių 
leidyba“ vykdymas 

  
 

 I–IV 
(projekto trukmė  
2013 m. sausis – 
2015 m. liepa) 

947,0 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė – 
4 807,9) 

1. Kartu su Lietuvos Respub-
likos ambasadomis atvyks-
tamojo turizmo rinkose suor-
ganizuotų „business-to-
business“ (B2B) Lietuvos 
turizmo galimybių pristaty-
mo renginių skaičius 

4 
 
6 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 
 

I  
(sausis–kovas) 
II 
(balandis–
birželis) 

2. 11 kalbų sukurtų skirtingų 
teminių įvaizdžio ir turizmo 
produktus pristatančių leidi-

13 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyr. specialistė N. 

III–IV  
(liepa–gruodis) 
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nių skaičius Norkūnė 
3. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
R. Liubinaitė 

I–IV  

9. Projekto VP3-1.3-
ŪM-04-V-10-005 
„Lietuvos vietinio ir 
atvykstamojo turizmo 
skatinimas“ vykdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I–IV 
(projekto trukmė 
2013 m. rugpjūtis 
– 2015 m. liepa) 

1 938,0 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –
3 210,7) 

1. Lietuvoje suorganizuotų 
verslo misijų Lietuvos verslo 
atstovams skaičius 

3 VTD Tikslinių rinkų 
skyriaus vyriausiasis 
specialistas T. Jacke-
vič 

II 
(balandis–
gegužė) 

2. Kartu su Latvijos ir Estijos 
nacionalinėmis turizmo ad-
ministracijomis įvykdytas 
bendras projektas „Didysis 
Baltijos žygis“ 

Taip VTD Tikslinių rinkų 
skyriaus vyriausioji 
specialistė 
V. Bukelskytė 

IV 
(spalis–gruodis) 
 

3. Paviešintų savivaldybių 
organizuojamų renginių skai-
čius 

 

5 
 
 
25 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė E. Gaigalienė 
 

II  
(balandis) 
  
III–IV   
(rugsėjis–
gruodis) 

4. Įrengtas bendras Lietuvos 
turizmo informacijos centrų 
ir asocijuotųjų turizmo verslo 
struktūrų stendas per tarptau-
tinę turizmo, laisvalaikio ir 
sporto parodą „ADVENTUR 
2014“ 

Taip 
 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė I. Druktenė 
 

I 
(sausis) 

5. Surengtas renginys „Buy Taip VTD Rinkodaros sky-I 
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Lithuania“ Vilniuje  
 

riaus vyriausioji spe-
cialistė O. Gončarova 

(sausis) 

6. Parengtų ir ištransliuotų 
radijo laidų skaičius 
 

40 
 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė I. Druktenė 

III 
(liepa–rugsėjis) 

7. B2B renginių, per kuriuos 
kartu su latviais ir estais vie-
šintos Baltijos šalys Japoni-
joje, skaičius 

1 VTD Tikslinių rinkų 
skyriaus vyriausioji 
specialistė 
O. Gončarova 

III 
(rugsėjis) 

8. Kartu su latviais ir estais 
turo operatoriams iš tolimųjų 
rinkų surengtų turų po Balti-
jos šalis skaičius 

1 
 
1 

VTD Tikslinių rinkų 
skyriaus vyriausiasis 
specialistas T. Jacke-
vič 

II 
(birželis) 
IV 
(spalis–lapkritis) 

9. Kartu su Lietuvos Respub-
likos ambasadomis atvyks-
tamojo turizmo rinkose suor-
ganizuotų B2B Lietuvos tu-
rizmo galimybių pristatymo 
renginių skaičius 

1 
 
3 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 
 

I 
(vasaris) 
II 
(balandis–
gegužė) 

10. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
L. Vaiciukevičiūtė 

I–IV 

10. Projekto VP3- 
1.3-ŪM-04-V-11-001  
„Lietuvos įvaizdžio 
gerinimas ir žinomumo 
didinimas“ vykdymas 

  
 
 

 I–IV 
(projekto trukmė  
2013 m. lapkritis 
– 2015 m. liepa) 

1 278,2 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –  
2 839,3) 

1. Tarptautinių turizmo paro-
dų, kuriuose dalyvauta 
(įrengtas Lietuvos stendas), 
skaičius 

3 

2 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 
 

I 
(sausis–kovas) 
IV 
(lapkritis) 

2. Tinkamai vykdomas pro-  VTD Projektų admi- I–IV 
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jekto administravimas nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
B. Rubikaitė 

11. Projekto VP3-1.3 
-ŪM-04-V-11-002 
„Renginių turizmo 
verslo atstovams orga-
nizavimas“ 
vykdymas 

   I–IV 
(projekto trukmė 
2013 m. lapkritis 
– 2015 m. liepa)  

258,2 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė – 
950,0) 

1. Kartu su Lietuvos Respub-
likos ambasadomis 
atvykstamojo turizmo rinko-
se suorganizuotų B2B Lietu-
vos turizmo galimybių prista-
tymo renginių skaičius 

1 
 
4 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 
 

I 
(balandis) 
IV 
(spalis–gruodis) 
 
 

2. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
B. Rubikaitė 

I–IV  

12. Projekto VP3-1.3 
-ŪM-04-V-11-003  
„Lietuvos atvykstamo-
jo turizmo skatinimas“ 
vykdymas 

   I–IV  (projekto 
trukmė 2013 m. 
spalis – 2015 m. 
birželis)  

305,2 
(ES SF lėšos, 
asignavimų val-
dytoja – ŪM), 
(projekto vertė –  
 782,8) 

1. Įvykdytų lauko reklamos 
kampanijų Lvove skaičius 

1 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja Ž. Stulpi-
nienė 

II 
(birželis) 
 

2. Atvykstamojo  
turizmo rinkų, kuriose buvo 
suteiktos Lietuvos turizmo 
atstovavimo paslaugos ir 
įgyvendintos kompleksinės  
rinkodaros priemonės, skai-
čius 

1 (Vokietija) VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
B. Rubikaitė 

III–IV 
(rugsėjis–
gruodis) 
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3. Tinkamai vykdomas pro-
jekto administravimas 

 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
B. Rubikaitė 

I–IV  

01-05-01-08-02 
Turizmo sektoriaus 
planavimo doku-
mentų rengimas ir 
tyrimų atlikimas 

Lietuvos patrauklumo 
turizmui tyrimo (I da-
lis) atlikimas 

Parengtų Lietuvos patrauk-
lumo turizmui tyrimo I dalies 
ataskaitų skaičius 

1 VTD Rinkodaros 
skyriaus vedėjo pava-
duotoja L. Tarvydienė 
 

II–IV 
(birželis–
gruodis) 
  

100,0 
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

01-05-01-08-04 
Turizmo srities 
darbuotojų admi-
nistracinių gebėji-
mų ir kvalifikaci-
jos kėlimo prie-
monių vykdymas 

 

 

1. Kvalifikacijos tobu-
linimo seminaro Lie-
tuvos turizmo infor-
macijos centrų darbuo-
tojams organizavimas 

Dviejuose seminaruose daly-
vavusių turizmo informacijos 
centrų darbuotojų skaičius 

80 VTD Teisinio regulia-
vimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė 
L. Bieliauskienė 

II (gegužė)  
IV (lapkritis) 

 

20,0  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

2. Kasmetinių gidų 
mokymų organizavi-
mas 

Dviejuose mokymuose daly-
vavusių gidų skaičius 

160 VTD Teisinio  
reguliavimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
L. Bieliauskienė 

II (gegužė)  
IV (lapkritis) 

20,0 (valstybės  
biudžeto lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – ŪM) 

3. Apgyvendinimo 
paslaugų ekspertų mo-
kymai 

Mokymuose dalyvavusių   
apgyvendinimo paslaugų 
ekspertų skaičius 

20 VTD Teisinio regulia-
vimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė S.  
Vencevičienė 

II (balandis) 7,8 (valstybės  
biudžeto lėšos,  
asignavimų  
valdytoja – ŪM) 

01-05-01-08-05 
Dalyvavimas tarp-
tautinių turizmo 
organizacijų veik-
loje 

Dalyvavimas Europos 
kelionių komisijos 
veikloje 

1. Parengtų dalyvavimo Eu-
ropos kelionių komisijos 
veikloje ataskaitų skaičius 

1 VTD vyriausioji pata-
rėja R. Balnienė 

I–IV 
 

73,2 
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

2. Dalyvavimas EKK 
posėdžiuose 

Taip pagal 
EKK kvietimus 

01-05-01-08-07 
Kaimo turizmo ir 
tradicinių amatų 
populiarinimas 

Tradicinių amatų ga-
limybių turizmui pri-
statymas parodoje 
„ADVENTUR 2014“ 

Pristatytos tradicinių amatų 
galimybės turizmui parodoje 
„ADVENTUR 2014“ 

Taip VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė I. Druktenė 

I (sausis) 

 

30,0  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 
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01-05-01-08-11 
Lietuvos turizmo 
galimybių prista-
tymas vietos ir 
užsienio rinkoms 

1. Žurnalistų turų or-
ganizavimas 

Surengtuose 3 žurnalistų tu-
ruose, pristatant Lietuvos 
turizmo galimybes, dalyva-
vusių žurnalistų skaičius 

12 VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė E. Gaigalienė 

IV 
(lapkritis–
gruodis) 

51,0  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

2. Reprezentacinių 
popierinių maišelių, 
skirtų informaciniams 
paketams, gamyba 

Pagaminti popieriniai repre-
zentaciniai maišeliai, tūkst. 
vnt. 

8 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
N. Norkūnė 

IV 
(lapkritis–
gruodis 

22,0  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

01-05-01-08-13 
Bendrų tarptauti-
nių projektų ir pro-
jektų su valstybės, 
savivaldybių insti-
tucijomis ir turiz-
mo viešuoju sekto-
riumi įgyvendini-
mas 
 

1. Bendro su Europos 
Komisija projekto 
„Europos turizmo 
traukos vietovė“ įgy-
vendinimas 

 

Įgyvendintų patraukliausių 
Europos turizmo vietovių 
Lietuvoje rinkodaros kampa-
nijų skaičius (nufilmuotos 
TV kelionių realybės šou 
laidos) 
 

1 VTD Tikslinių rinkų 
skyriaus vyriausioji 
specialistė I. Šlyžiūtė, 
VTD Projektų valdy-
mo skyriaus vyriausio-
ji specialistė 
B. Rubikaitė 

IV  
(spalis–gruodis) 

 
 

55,0  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM), 
90,0 
(Europos Komi-
sijos lėšos),  
(projekto vertė – 
145,0) 

2. Sėkmingiausio metų 
turizmo verslo (projek-
to) konkurso organiza-
vimas 

Nustatytų sėkmingiausių tu-
rizmo verslo subjektų skai-
čius  

10 VTD Rinkodaros sky-
riaus vyriausioji spe-
cialistė E. Gaigalienė 

IV (gruodis) 30,0  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

3. Bendro su Jungtinių 
Tautų Pasaulio turizmo 
organizacija projekto 
„Pasaulinio gintaro 
kelio plėtra ir skatini-
mas“ veiklų įgyvendi-

1. Surengtų projekto įgyven-
dinimo komiteto posėdžių  
skaičius 

1 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 

II (birželis) 
 

150,0 
(valstybės biu-
džeto 
lėšos, asignavimų 
valdytoja – ŪM) 
 

2. Sukurtas Gintaro kelio 
logotipas ir logotipo naudo-
jimo aprašas 

Taip VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 

III (birželis) 
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nimas 
 
 
 
 

3. Sukurtas 40–50 sekundžių  
gintaro reprezentacinis filmas 
„Unexpected amber life(s)“, 
pritaikytas socialiniams tink-
lams 

Taip VTD Rinkodaros sky-
riaus vyr. specialistė 
A. Vanagaitė 

IV  
(lapkritis–
gruodis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Parengtos repezentacinio 
filmo „Unexpected amber 
life(s)“, pritaikyto sociali-
niams tinklams, viešinimo 
rekomendacijos su konkre-
čiomis priemonėmis  

Taip VTD Rinkodaros sk. 
vyr. specialistė A. Va-
nagaitė 

IV 
(lapkritis–
gruodis) 

5. Reprezentacinio filmo 
„Unexpected amber life(s)“ 
reklamos kampanijos vyk-
dymas socialiniuose tinkluo-
se  

Vykdoma VTD Rinkodaros sk. 
vyr. specialistė A. Va-
nagaitė 

IV 
(gruodis) 

6. „Baltic connecting“ turo 
operatorių, kuriems pristatyti 
Gintaro kelio Lietuvoje ob-
jektai, skaičius 

20 
 

VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja Ž. Stulpi-
nienė 

III (rugsėjis) 

7. Lietuvos „Gintaro kelio“ 
projekto dalyviams surengtų 
rinkodaros mokymų skaičius 

1 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja Ž. Stulpi-
nienė 
 

III  (rugsėjis) 

8. Lietuvos „Gintaro kelio“ 
projekto dalyviams sureng-
tuose rinkodaros mokymuose 
dalyvavusių asmenų skaičius 

30 

4. Baltijos šalių  
Jungtinio turizmo  
komiteto posėdžio  
Vilniuje  
organizavimas 

Surengtame Baltijos  
šalių Jungtinio turizmo komi-
teto posėdyje dalyvavusių 
asmenų skaičius 

15 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėja 
Ž. Stulpinienė 

II (birželis) 6,0 
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 
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5. Baltijos šalis prista-
tančių leidinių leidyba 

Išleistų 2 pavadinimų leidi-
nių, pristatančių Baltijos ša-
lis, bendras tiražas, tūkst. 
egz. 

30 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėjo pavaduo-
toja L. Tarvydienė 

III (rugsėjis)  23,6 
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

01-05-01-08-19 
Rengti ir nemoka-
mai platinti užsie-
nyje informacinę 
medžiagą apie Lie-
tuvą užsienio kal-
bomis turizmo ska-
tinimo srityje 

Informacinės medžia-
gos, skirtos nemoka-
mai platinti per užsie-
nio šalių lietuvių ben-
druomenes, leidyba ir 
platinimas 

Išleistos ir išplatintos infor-
macinės medžiagos skaičius, 
tūkst. vnt. 

10 VTD Rinkodaros sky-
riaus vedėjo pavaduo-
toja L. Tarvydienė 
 

IV (lapkritis) 
 
 
 

50,0  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 

01-05-03-01-10. 
Valstybės politikos 
įgyvendinimas 
turizmo srityje 
(vykdoma per 
Valstybinį turizmo 
departamentą prie 
Ūkio ministerijos 

 

 

 

 

 

1. Dalyvavimas for-
muojant valstybės po-
litik ą turizmo srityje 
(pagal kompetenciją) 

Dalyvauta rengiant Lietuvos 
turizmo plėtros 2014–2020 
metų programos įgyvendini-
mo veiksmų planą (pagal 
kompetenciją) 

Taip VTD vyriausioji pata-
rėja, VTD Rinkodaros 
skyriaus vedėja Ž.  
Stulpinienė, VTD di-
rektoriaus pavaduoto-
jas J. Raguckas 

II –III  
 
 

2 125,4  
(valstybės biu-
džeto lėšos, asig-
navimų valdytoja 
– ŪM) 
 
 
 
 
 

2. Valstybės politikos 
turizmo srityje įgyven-
dinimas 

1. Išduotų teisės aktais nusta-
tytų leidimų ūkio subjektams 
skaičius 

600 VTD Teisinio regulia-
vimo skyriaus vedėja 
V. Vaitkaitytė 

I–IV  
 

2. Parengtų teisės aktų, įgy-
vendinant Turizmo įstatymo 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16 ir 18 straipsnių pakei-
timo, septintojo skirsnio pa-
vadinimo pakeitimo, 20 
straipsnio pripažinimo nete-
kusiu galios ir Įstatymo pa-
pildymo 41 straipsniu įstaty-
mą, skaičius 

4 

 

VTD Teisinio regulia-
vimo skyriaus vedėja 
V. Vaitkaitytė, VTD 
Teisinio reguliavimo 
skyriaus vyriausioji 
specialistė 
S. Vencevičienė 

 

II –III  
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3. Klasifikuotų apgyvendi-
nimo įstaigų skaičius 

 

50 VTD Teisinio regulia-
vimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė 
S. Vencevičienė, VTD 
direktoriaus pavaduo-
tojas J. Raguckas 

I–IV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parengtų vidaus administ-
ravimo teisės aktų skaičius 

100 VTD Teisinio regulia-
vimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė 
M. Ožigar 

I–IV  
 

5. Įvykdytų viešųjų pirkimų 
procedūrų skaičius 

200 VTD Projektų admi-
nistravimo skyriaus 
vedėja L. Sungailaitė–
Jurčė 

I–IV  
(pagal viešųjų 
pirkimų planą) 
 

6. Sudarytų memorandumų 
dėl VTD ir užsienio lietuvių 
organizacijų bendradarbia-
vimo skaičius 

2 VTD Tikslinių rinkų 
skyriaus vyriausiasis 
specialistas T. Jacke-
vič 

IV  
(spalis–lapkritis) 
 

7. Ūkio subjektų, teikiančių 
turizmo paslaugas, kurių at-
žvilgiu vykdyta stebėsena ir 
kontrolė, skaičius 

4 948 VTD direktoriaus pa-
vaduotojas J Raguc-
kas, VTD Teisinio 
reguliavimo skyriaus 
vedėja V. Vaitkaitytė, 
VTD Teisinio regulia-
vimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė 
L. Bieliauskienė, VTD 
Teisinio reguliavimo 
skyriaus vyriausioji 
specialistė 
S. Vencevičienė 

I–IV  

8. Išteklių dalis rizikos verti- 10 VTD direktoriaus pa- I–IV 
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nimui, planavimui ir analizei, 
proc.  

vaduotojas J. Raguc-
kas 

9. Išteklių dalis konsultavi-
mui, informavimui ir preven-
cijai, proc.  

20 VTD direktoriaus pa-
vaduotojas J. Raguc-
kas 

I–IV 

10. Išteklių dalis fiziniams 
neplaniniams patikrinimams, 
proc. 

20 VTD direktoriaus pa-
vaduotojas J. Raguc-
kas 

I–IV 

11. Planinių patikrinimų 
trukmė (vidutinis vieno pa-
tikrinimo laikas, val.) 

2,5  VTD direktoriaus pa-
vaduotojas J. Raguc-
kas 

IV 

12. Iniciatyvų siekiant ma-
žinti nepagrįstų, nepropor-
cingų ūkinės veiklos suvar-
žymų, skaičius 

1 VTD direktoriaus pa-
vaduotojas J. Raguc-
kas 

IV 

13. Darbuotojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos tobulinimo 
kursuose ir mokymuose, 
skaičius 

1 VTD direktoriaus pa-
vaduotojas J. Raguc-
kas 

I–IV 

3. Dvynių projekto 
„Azerbaidžano Res-
publikos kultūros ir 
turizmo ministerijos 
Turizmo departamento 
gebėjimų stiprinimas“ 
įgyvendinimas 

Parengta studija „Naftalano 
kurorto plėtros modelis“ 

Taip VTD vyriausioji pata-
rėja R. Balnienė 

 

I–III  396,6 
(Europos Komi-
sijos lėšos) 

Iš viso 
Iš jų: 

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja –ŪM) 
ES SF lėšos (asignavimų valdytoja –ŪM) 

Europos Komisijos lėšos 

13 758,4 
 

2 764,0 
10 507,8 

486,6 
_________________________ 


