
PATVIRTINTA 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos direktoriaus  

2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-95 

 

KELIONIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS 
 

Patikrinimą atliko  

Patikrinime dalyvavę kelionių organizavimo paslaugų teikėjo (kelionių organizatoriaus) atstovai  

  

Patikrinimo data nuo ____-__-__, __ val. iki ____-__-__, __ val. 
  

Patikrinimo atlikimo vieta 
 

Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos 

 
 

tikrinamo kelionių organizatoriaus patalpose 

 

BENDRA INFORMACIJA 

 

Kelionių organizatoriaus pavadinimas  

Adresas  

Tel. Nr.  fakso Nr.  el. paštas  

 

 

 

 

Eil. Nr. 

 

REIKALAVIMAI 

Atitikimas reikalavimams 

Taip Ne Neaktualu Pastabos 

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymo) 8 str. 4 d. 1 p. 

1. 

Kelionių organizatoriaus (toliau – KO), kuris pirmą kartą 

pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių 

įvykdymo užtikrinimo suma ne mažesnė kaip 3 000 Eur, kai 

ketinama verstis tik vietiniu turizmu. 

    

Turizmo įstatymo 8 str. 4 d. 2 p. 

2. 

KO, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo 

paslaugas, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ne mažesnė 

kaip 50 000 Eur, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, 

neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais. 

    

Turizmo įstatymo 8 str. 4 d. 3 p. 

3. 

KO, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo 

paslaugas, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ne mažesnė 

kaip 200 000 Eur, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, 

organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais. 

    

Turizmo įstatymo 8 str. 3 d. 2 p. ir Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos, patvirtintos 

Departamento direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1, (toliau – Deklaracijos) 2.1. p., 2.5. p. 

4. 

Ar Jūsų KO (juridinio asmens) prievolių įvykdymo užtikrinimo 

suma yra ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų 

organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per 

ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių 

(skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir 

pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų 

turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių 

organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų 

teikimo sutartis? Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma 

turi būti ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų, kai verčiamasi 

išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių 

užsakomaisiais skrydžiais. 

    

Turizmo įstatymo 8 str. 3 d. 3 p. ir Deklaracijos 2.1. p., 2.5. p. 

5. 

Ar Jūsų KO (juridinio asmens) prievolių įvykdymo užtikrinimo 

suma yra ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų 

organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per 

ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių 

(skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir 

pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų 

turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių 

organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų 

    



 

 

teikimo sutartis? Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma 

turi būti ne mažesnė kaip 200 tūkst. eurų, kai verčiamasi 

išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais 

skrydžiais. 

Turizmo įstatymo 4 str. 11 d.  

6. 

Ar Jūsų KO (juridinio asmens) nuosavas kapitalas sudaro ne 

mažiau negu 1/2 įstatuose ar kituose dokumentuose nurodyto 

įstatinio kapitalo dydžio? 

    

Turizmo įstatymo 8 str. 6 d. ir Deklaracijos 2.11. p. 

7. 

Ar minimalus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio 

dokumento (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo 

draudimo arba finansų įstaigos garantijos) galiojimo laikotarpis 

yra ne mažesnis kaip trys mėnesiai? 

    

8. 

Ar Jūsų KO (juridinio asmens) prievolių įvykdymo užtikrinimo 

suma nėra mažesnė už prisiimtų įsipareigojimų (gautų įplaukų) 

sumą pagal visas sudarytas vykdomas ir dar neįvykdytas 

išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis turistams? 

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 2 p. 

9. 

Ar Jūsų KO užtikrina, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo 

suma būtų pakankama ir prireikus prievolių įvykdymo 

užtikrinimo sumą padidina, kad ji atitiktų Turizmo įstatymo 8 

str. reikalavimus? 

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 3 p. 

10. 

Ar šiuo metu yra pasikeitimų, apie kuriuos privaloma 

informuoti Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio 

ministerijos (toliau – VTD) per 10 darbo dienų nuo sužinojimo: 

įsteigti juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, kiti 

padaliniai, per kuriuos ketinama vykdyti ar nustota vykdyti 

veiklą, veiklos forma, teisinė forma, teisinis statusas, buveinės 

ar kitų veiklos vietų adreso pakeitimas? 

    

11.  

Ar šiuo metu yra pasikeitimų, apie kuriuos privaloma 

informuoti VTD per 10 darbo dienų nuo sužinojimo, jeigu 

pasikeitė prašyme dėl KO pažymėjimo išdavimo ar prie jo 

pridėtuose dokumentuose pateikta informacija?  

    

12. 
Ar nėra pasikeitusių asmenų, kurie nurodyti VTD pateiktoje 

nustatytos formos deklaracijoje? 

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 4 p. 

13. 

Ar pasibaigus atitinkamam ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 15 

darbo dienų, VTD pateikėte kelionių organizatorių veiklos 

priežiūrai teikiamos informacijos deklaraciją, kurios formą 

patvirtinta VTD? 

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 5 p. 

14. 
Ar skelbiate aktualią informaciją apie parduodamas 

organizuotas turistines keliones?  

    

15. 
Ar skelbiate aktualią informaciją apie parduodamas kitas 

turizmo paslaugas?   

    

16. 
Ar skelbiate aktualią informaciją apie ūkio subjektus, kurių 

organizuotas turistines keliones parduodate? 

    

17. 
Ar skelbiate aktualią informaciją apie su kelionių pardavimo 

agentais sudarytas sutartis? 

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 7 p. 

18. 

Ar teisme yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos Jūsų KO 

iškėlimui arba pateiktas siūlymas KO (juridinio asmens) 

kreditoriams bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka? 

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 8 p. 

19. 

Ar yra įsiteisėjusi teismo nutartis Jūsų KO iškelti bankroto bylą 

arba kreditorių susirinkimas yra priėmęs nutarimą KO 

(juridiniam asmeniui) bankroto procedūras vykdyti ne teismo 

tvarka? 

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 9 p. 

20. 

Ar Jūsų KO (juridinio asmens) dalyviai, savininkas, kreditorių 

susirinkimas arba teismas priėmė sprendimą likviduoti KO arba 

Jūsų KO (juridinis asmuo) baigia veiklą kitais pagrindais?  

    

Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 10 p. 

21. Ar pasikeitus Jūsų KO (juridinio asmens) vadovui, savininkui,     



 

 

taip pat juridinio asmens dalyviui, turinčiam juridinio asmens 

įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią 

daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių 

susirinkime, pateikėte VTD patvirtintos formos deklaraciją dėl 

nepriekaištingos reputacijos? 

Turizmo įstatymo 6 str. 1 d. ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymas 

Nr. 18-V „Dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų“ (toliau - Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinės 

sąlygos) 

22. 

Ar turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių 

kelionių sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo 

paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis (aktualiais sąlygų 

pakeitimais)? 

    

Turizmo įstatymo 6 str. 2 d. 

23. 

Jeigu sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį yra žinoma ar 

po jos sudarymo paaiškėja, kad prievolių įvykdymo 

užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, 

ar iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja 

žinute ar kitu sutartyje nurodytu būdu) informuojate turistą apie 

naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodydami naują 

prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento 

numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar 

finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis. 

    

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-305 (toliau – 

Aprašas) 15.4 p. ir Turizmo įstatymo 8 str. 5 d. 

24.  

KO, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki turimo prievolių 

įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos, VTD 

turi pateikti naujo KO prievolių įvykdymo užtikrinimą 

patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, pagrindžiančius 

prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente 

nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą. 

    

Aprašo 16 p. ir Turizmo įstatymo 4 str. 9 d. 

25. 

Kai VTD sustabdo KO pažymėjimo galiojimą, KO nuo 

pranešimo apie VTD sprendimą sustabdyti pažymėjimo 

galiojimą gavimo dienos neturi teisės prisiimti naujų 

įsipareigojimų turistams ir vartotojams, tačiau privalo įvykdyti 

visus iki VTD pranešimo apie sprendimą sustabdyti 

pažymėjimo galiojimą gavimo dienos prisiimtus 

įsipareigojimus turistams ir vartotojams. 

    

 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.47 straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose: jeigu juridinis asmuo neturi įstatų, – steigimo 

sandoryje arba bendruosiuose nuostatuose, jeigu juridinis asmuo veikia pagal bendruosius nuostatus, arba teisės akte, jei viešasis juridinis asmuo 

veikia pagal teisės aktą. 

 

P.S. Tuo atveju, jei patikrinimas atliktas nesivadovaujant kontroliniu klausimynu srityje, kurioje šis klausimynas parengtas,  prašome 

rašyti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai el. paštu versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą 

prie Ūkio ministerijos el. paštu vtd@tourism.lt  

 

Kelionių organizatoriaus atstovas:  

     

     

(pareigos)  (vardas/pavardė)  (parašas) 

     

Patikrinimą atlikusių asmenų:    

     

     

(pareigos)  (vardas/pavardė)  (parašas) 

     

     

(pareigos)  (vardas/pavardė)  (parašas) 

     

     

(pareigos)  (vardas/pavardė)  (parašas) 
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