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 Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos teikia informaciją dėl  Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolieriaus 2017 m. kovo 20 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1619/3D-789 „Dėl 

pažymos ir Seimo kontrolieriaus rekomendacijų“ pateiktos Pažymos dėl X skundo prieš 

Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 

tarnybą ir VšĮ Europos vartotojų centrą Nr. 4D-2016/1-11619 (toliau – Pažyma) 23 punkte 

nurodytų rekomendacijų vykdymo. 

 1. Dėl 23.1.1 papunktyje nurodytos rekomendacijos - pateikti motyvuotus paaiškinimus, 

kodėl 2015 metų pabaigoje – 2016 metų pradžioje, iki Kelionių organizatorių įsipareigojimo 

nevykdymo dėl Pareiškėjos įsigytos kelionės, galimai nebuvo svarstomas klausimas (priimti 

sprendimai) dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, panaikinimo, jo 

išbraukimo iš Sąrašo. 

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) 4 straipsnio 2 dalis 

nustato, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įregistruotas) juridinis asmuo ar jo padalinys 

kelionių organizatoriaus veiklą gali vykdyti tik turėdamas Departamento išduotą kelionių 

organizatoriaus pažymėjimą. Atitinkamai įstatymų leidėjas nustatė ir kelionių organizatoriaus 

pažymėjimo išdavimo, pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo pagrindus. Kitoje 

Europos Sąjungos valstybėje narėje įsisteigusiam kelionių organizatoriui kelionių organizatoriaus 

pažymėjimas neišduodamas, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2006/123/EB 2006 m. 

gruodžio 12 d. direktyvos Dėl paslaugų vidaus rinkoje (toliau – Paslaugų direktyva) ir Turizmo 

įstatymo 5 str. nuostatomis, jam suteikiama teisė laikinai teikti kelionių organizavimo paslaugas 

Lietuvos Respublikoje, jei jis turi kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą 

patvirtinantį (laidavimo draudimo, banko laidavimo, banko garantijos, kelionių garantijų fondo ir 
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pan.) dokumentą, išduotą valstybėje narėje ir garantuojantį ne mažesnę, negu nustatyta šio 

įstatymo 8 straipsnyje, prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą (Turizmo įstatymo 5 str. 3 dalis). 

Jokių kitų reikalavimų laikinam kelionių organizavimo paslaugų teikimui įstatymų leidėjas 

nenustatė, be to nenurodė ir pagrindų, kuriems esant ši teisė būtų prarandama.  

Siekiant išvengti vienasmenių sprendimų šiuo klausimu, Departamentas nusprendė  

norinčio laikinai teikti paslaugas kelionių organizatoriaus pateiktus dokumentus (prievolių 

įvykdymo užtikrinimą, įsisteigimo valstybėje narėje patvirtinančius dokumentus, turizmo paslaugų 

teikimo sutarties projektą ir kt. dokumentus) vertinti Kelionių organizatoriaus pažymėjimų 

išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijoje (toliau – Komisija), 

nagrinėjančioje  fizinių ir juridinių asmenų, įsisteigusių Lietuvos Respublikoje, prašymus išduoti 

kelionių organizatoriaus pažymėjimus, kelionių organizatoriaus pažymėjimų galiojimo 

sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo klausimus bei teikiančioje siūlymus Departamento 

direktoriui. 2015 m. vasario 27 d. Direktoriaus įsakymu Nr. V-43 patvirtintų Komisijos nuostatų 

6.3 punkte nurodyta, kad Komisija „nagrinėja ir vertina Europos Sąjungos valstybėje narėje (toliau 

– valstybė narė) įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių, turinčių teisę 

vykdyti kelionių organizavimo veiklą valstybėje narėje bei valstybės narės piliečių, kitų fizinių 

asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse 

narėse teisėmis ir turi teisę vykdyti kelionių organizavimo veiklą valstybėje narėje kreipimusis į 

Valstybinį turizmo departamentą bei priima sprendimą dėl jų įrašymo į Laikino kelionių 

organizavimo paslaugų teikimo Lietuvoje sąrašą, skelbiamą Valstybinio turizmo departamento 

svetainėje (toliau – Sąrašas).“ 

Departamento rašte buvo išsamiai aprašytos Portugalijos kelionių organizatoriaus 

„Qualispresenca LDA“ prašymo leisti laikinai teikti kelionių organizavimo paslaugas  Lietuvos 

Respublikoje nagrinėjimo aplinkybes bei pateikti susirašinėjimo, papildomos informacijos gavimo 

dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, kad minėto kelionių organizatoriaus direktorius pirmą kartą į 

Departamentą kreipėsi (el. paštu) 2015 m. kovo 15 d., Departamentas norėdamas įsitikinti, kad 

kelionių organizatorius atitinka Turizmo įstatymo 5 str. 3 dalies nuostatas, ne tik teikė užklausas 

per IMI sistemą, bet, taip pat savo iniciatyva kreipėsi į Portugalijos Ekonomikos ministeriją bei 

Portugalijos Turizmo departamentą, kuris patvirtino, kad kelionių organizatoriaus „Qualispresenca 

LDA“ dalyvauja Portugalijos Kelionių ir turizmo garantijų fondo veikloje.  

Kelionių organizatoriaus „Qualispresenca LDA“ prašymas net tris kartus buvo svarstytas 

Komisijoje, 2015 m. liepos 30 d. ir 2015 m. spalio 16 d. posėdžiuose Komisija nusprendė 

netenkinti prašymo ir paprašyti kelionių organizatorių pateikti papildomus dokumentus (pridedami  

posėdžių protokolai). Sprendimas suteikti kelionių organizatoriui „Qualispresenca LDA“ teisę 
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laikinai teikti kelionių organizavimo paslaugas Lietuvoje, priimtas 2015 m. spalio 30 d. Komisijos 

posėdyje, gavus Portugalijos Turizmo departamento el. laišką, kuriame patvirtinama, kad 

pareiškėja turi teisę teikti turizmo organizavimo paslaugas Portugalijoje ir šio kelionių 

organizatoriaus bankroto ar nemokumo atveju žala atlyginama iš Portugalijos „Fundo de Garantia 

de Viagens e Turismo“ (Portugalijos Kelionių ir turizmo garantijų fondas). 

Be to, norėdamas patikrinti kelionių organizatoriaus „Qualispresenca LDA“ galimybes 

vykdyti savo įsipareigojimus, Departamentas pareikalavo prieš pradedant pirmą paskelbtą turistinę 

kelionę užsakomuoju skrydžiu iš Lietuvos į Madeirą iki 2015 m. gruodžio 11 d. pateikti 

papildomą informaciją ir dokumentus, tarp jų - su oro vežėju  sudarytą sutartį bei apmokėjimą 

patvirtinančius dokumentus. Šių dokumentų kopijų Departamentas pareikalavo ir dėl 2016 m. 

gegužės 20 d. turėjusio vykti skrydžio į Madeirą. Kelionių organizatorius pateikė sutartį bei 2016 

m. gegužės 16-17 dienomis atliktų pavedimų oro vežėjui „Five Airways“ kopijas (pridedami).  

Pažymėtina, kad kartu su laisvu paslaugų, prekių ir asmenų judėjimu Lietuvai tapo 

prieinamos ligi tol neturėtos galimybės, tačiau iš kitos pusės tenka susidurti su pasekmėmis, kai 

nesąžiningai veikiantys rinkos subjektai gali pasinaudoti ar net piktnaudžiauti kai kuriais šios 

rinkos reguliavimo trūkumais, pvz. akivaizdžiai silpnesne ūkio subjektų, kurie veiklą vykdo ne 

įsisteigimo, bet kitoje ES valstybėje, priežiūra.     

Vadovaujantis Turizmo įstatymo 5 str. nuostatomis, laikinai paslaugas Lietuvos 

Respublikoje teikiantis kitos valstybės narės organizatorius turi turėti draudimą ne mažesnei nei 

Turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatytai prievolių įvykdymo užtikrinimo sumai, t.y. prievolių 

įvykdymo užtikrinimui yra taikomi tie patys reikalavimai kaip ir Lietuvoje įsisteigusiems kelionių 

organizatoriams. 

 Įstatymų leidėjas kelionių organizatoriui, kuris pradeda verstis išvykstamuoju turizmu, 

organizuojant keliones  užsakomaisiais skrydžiais, yra nustatęs pareigą turėti ne mažesnį kaip 200 

000 tūkst. eurų prievolių įvykdymo užtikrinimą (Turizmo įstatymo 8 str. 4 dalis). Įstatymo leidėjas 

perkeldamas Direktyvą taip pat numatė, kad sėkmingai vystančio veiklą kelionių organizatoriaus 

įsipareigojimai turistų atžvilgiu didės, todėl Turizmo įstatymo 8 str. 3 dalies 2 ir 3 punktais nustatė 

papildomus reikalavimus, kad vykdančio veiklą kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo 

užtikrinimo suma visais atvejais yra priklausoma  nuo jo gautų praėjusių kalendorinių metų 

metinių įplaukų ir negali būti mažesnė kaip 7 procentai minėtų įplaukų dydžio bei visais atvejais 

negali būti mažesnė už įplaukas gautas iš turistų pagal visas pasirašytas ir dar neįvykdytas turizmo 

paslaugų teikimo sutartis. 

Departamentui Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) 16 

straipsnio 6 ir 7 punktais ir Departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
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2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.5 ir 10.6 punktais yra pavesta vykdyti nuolatinę turizmo 

paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir priežiūrą bei kelionių organizatorių kontrolę (įskaitant 

finansinę). Šių funkcijų vykdymui Lietuvoje įsisteigusių kelionių organizatorių atžvilgiu 

Departamentui yra suteikti pakankami įrankiai: pasibaigus ketvirčiui kiekvienas kelionių 

organizatorius teikia išsamią savo deklaraciją su balansu ir pelno nuostolio ataskaita, kurioje 

esantys duomenys yra vertinami rizikų vertinimo skaičiuoklėje. Nustačius aukštą rizikingumo 

lygį, gali būti vykdomas neplaninis tokio kelionių organizatoriaus patikrinimas, o nustačius 

nepakankamą nuosavo kapitalo lygį arba nepakankamą prievolių draudimą taikomos Turizmo 

įstatyme nurodytos priemonės, pvz. kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas. 

Išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai, organizuojantys keliones užsakomaisiais skrydžiais, 

kiekvieną mėnesį teikia duomenis apie iš turistų gautas įplaukas ir turimą prievolių įvykdymo 

užtikrinimo sumą. 

Siekiant patikrinti gaunamus deklaruojamus duomenis ar reaguojant į vartotojų prašymą 

Departamentas turi teisę atlikti neplaninį patikrinimą ūkio subjekto veiklos vietoje bei patikrinti 

ūkio subjekto finansinius dokumentus. Esant šioms aplinkybėms Departamentas turi realias 

galimybes užtikrinti, kad Lietuvoje įsisteigusių kelionių organizatorių turima prievolių įvykdymo 

užtikrinimo draudimo suma atitiktų Turizmo įstatymo nuostatas ir būtų ne mažesnė nei nustatyta 

teisės aktais.  

Tačiau Departamentas negali taikyti aukščiau nurodytų priemonių, kurios galėtų užtikrinti 

tinkamą priežiūrą, kelionių organizatorių, įsisteigusių kitoje ES valstybėje narėje, atžvilgiu.  

Departamentas gavęs ES valstybėje narėje įsisteigusio kelionių organizatoriaus prašymą 

leisti laikinai teikti kelionių organizavimo paslaugas Lietuvoje, prieš įtraukdamas pareiškėją į 

Sąrašą kartu su kitais pateiktais dokumentais tikrina jo turimą  prievolių įvykdymo užtikrinimo 

draudimą bei jo sumą, tačiau jam pradėjus vykdyti veiklą, Departamentas neturi jokių realių 

galimybių sužinoti kokios yra ūkio subjekto gaunamos įplaukos ir patikrinti, ar užsienio valstybėje 

įsisteigusio kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma apskaičiuota teisingai. 

Preziumuojama, kad kitoje valstybėje narėje įsisteigusio kelionių organizatoriaus veikla iš esmės 

reglamentuojama įsisteigimo valstybės teisės aktų, prižiūrima tos šalies atsakingų institucijų, todėl 

jis nėra teisės aktais įpareigotas teikti Departamentui savo veiklos ir finansinių duomenų, be to, 

net juos ir pateikus Departamentas neturėtų galimybės įsitikinti jų tikrumu. Atkreipiame Jūsų 

dėmesį, kad Departamento veikla, susijusi su duomenų apie kitoje valstybėje įsisteigusio ūkio 

subjekto veiklą gavimu, daugeliu atveju priklauso nuo juos suteikiančios šalies kompetentingos 

institucijos valios ir noro bendradarbiauti, atsakymo pateikimo terminai ir formos nėra 
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reglamentuoti teisės aktais, todėl dažnai vėluojama duomenis pateikti ar pateikiami ne visi 

prašomi duomenys. Be to, šiuo atveju Departamentas negali panaudoti vieno efektyviausių 

priežiūros įgyvendinimo būdo – ūkio subjekto veiklos patikrinimo paslaugų teikėjo veiklos 

vietoje. 

2. Dėl 23.1.2 papunktyje nurodytos rekomendacijos - patikrinti Departamento sprendimo 

išbraukti Kelionių organizatorių iš Sąrašo teisėtumą  bei pagrįstumą ir pateikti motyvuotas 

išvadas šiuo klausimu (kartu paaiškinant visas Pažymos 14.6 punkte nurodytas aplinkybes, 

nurodant, kokių priemonių, tarp jų teisės aktų keitimo, imtasi galimiems trūkumams pašalinti). 

Turizmo įstatyme nėra nurodyta laikinų kelionių organizavimo paslaugų teikimo 

sustabdymo ar laikino išbraukimo iš Sąrašo procedūra ar šių veiksmų atlikimo pagrindai. Todėl 

minėta Komisija priima sprendimus tik dėl kelionių organizatoriaus įrašymo į Sąrašą ar 

atitinkamai išbraukimo iš jo. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu, 

apie priimtą sprendimą pareiškėjui pranešama Departamento direktoriaus pasirašytu raštu. 

Pažymėtina, kad jokie teisės aktai neapibrėžia momento, kada sprendimas dėl išbraukimo iš sąrašo 

privalo būti priimtas, be to, kiekvienu atveju būtina įvertinti, kad sprendimas panaikinantis ūkio 

subjekto teisę teikti paslaugas gali būti skundžiamas teismine tvarka ir iš Departamento 

reikalaujama atlyginti dėl tokio sprendimo negautas pajamas/ patirtus nuostolius. 

Informuojame, kad kelionių organizatoriaus „Qualispresenca LDA“ veiklos laikotarpiu 

Departamentas sulaukė pavienių vartotojų, besiteiraujančių kaip elgtis skrydžio/ turistinės kelionės 

atšaukimo atveju ar per kokį terminą kelionių organizatorius privalo grąžinti už dėl kelionių 

organizatoriaus kaltės neįvykusią kelionę sumokėtus pinigus, skambučių. Tačiau iki 2016 m. 

gegužės 20 d. Departamentas nėra gavęs oficialaus skundo ar pretenzijos dėl kelionių 

organizatoriaus „Qualispresenca LDA“ nevykdomų įsipareigojimų turistams. Atsižvelgiant į tai, 

darytina pagrįsta išvada, jog dauguma turistų sutiko, kad neįvykusi kelionė būtų pakeista 

alternatyvia kelione vėlesniu laiku arba jiems buvo grąžinti sumokėti pinigai. Neturėdamas 

faktinio pagrindo, Departamentas negalėjo svarstyti klausimo dėl kelionių organizatoriaus 

Qualispresenca išbraukimo iš Sąrašo. 

     2016 m. gegužės 20 d. kelionių organizatorių atstovavęs advokato padėjėjas Rytis 

Rudzinskas informavo Departamentą apie tą dieną neįvykusį skrydį į Madeirą dėl oro vežėjo 

kaltės, 2016 m. gegužės 24 d. kelionių organizatoriaus direktorius Y Informaciniame pranešime 

Departamentui nurodė, kad į kelionę neišvykę turistai yra informuoti apie kelionės atšaukimo 

priežastis bei tai, kad už kelionę sumokėti pinigai bus grąžinti sutartyse numatytais terminais. 

Vadovaujantis Turizmo  įstatymo 6 str. 5 dalimi, nutraukus turizmo paslaugų teikimo sutartį, 

kelionių organizatorius ir (ar) kelionių pardavimo agentas privalo už organizuotą turistinę kelionę 
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turisto sumokėtus pinigus grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo turizmo 

paslaugų teikimo sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į tai, kad sutartyse nurodyta kelionė turėjo 

prasidėti 2016 m. gegužės 20 d., pinigai turistams turėjo būti grąžinti iki 2016 m. birželio 4 d.  

  2016 m. birželio 6 d. kelionių organizatorius „Qualispresenca LDA“ el. paštu Departamentui 

pranešė, kad „neatgavus piniginių įmokų pagal nutrauktą kontraktą su avia kompanija „Five 

Airways“ visiems turistams už atšauktas keliones sumokėti pinigai pagal sudarytas sutartis bus 

grąžinti [iš] Portugalijos Kelionių bei turizmo garantijų fondo. Gavusi šią informaciją, Komisija 

nedelsiant priėmė sprendimą siūlyti Departamento direktoriui išbraukti „Qualispresenca LDA“ iš 

Sąrašo bei informuoti apie tai „Qualispresenca LDA“. Komisija sprendimą išbraukti iš Sąrašo 

priėmė tik turėdama pakankamai faktinių duomenų apie negalėjimą įvykdyti įsipareigojimus 

turistams ir siekdama, kad būtų išvengta dar didesnių įsipareigojimų prisiėmimo bei būtų užkirstas 

kelias galimam didesnės turtinės žalos padarymui. Nepaisant Departamento reikalavimo 

nebevykdyti ir nereklamuoti veiklos Lietuvoje, kelionių organizatorius neteisėtai skelbė apie 

organizuojamas keliones savo internetiniame puslapyje http://www.pegasustour.lt/ ir po jo 

išbraukimo iš Sąrašo. Turizmo departamentas neturėjo jokių nei teisinių, nei fizinių galimybių 

nutraukti tokios informacijos sklaidą internete, todėl nedelsiant ėmėsi prieinamos ir veiksmingos 

priemonės - visuomenės informavimo apie šio kelionių organizatoriaus išbraukimą iš Sąrašo savo 

internetiniame puslapyje ir pranešimuose žiniasklaidoje. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Departamentui nėra suteikta įstatymų iniciatyvos teisė, todėl 

problemos, susijusios su laikinu kelionių organizavimo paslaugų teikimu, buvo aptariamos šiuo 

metu veikiančioje darbo grupėje 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 

(ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš 

dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 

2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB (toliau – Direktyva) perkelti, kurios 

nariais yra įvairių institucijų, tame tarpe iš Ūkio ir Teisingumo ministerijų, atstovai. Įstatymo 

projektą rengusios grupės  posėdžiuose Departamentas siūlė griežtinti reikalavimus šių paslaugų 

teikėjams, tačiau Ūkio ministerijos Geresnio reglamentavimo skyrius nurodė, kad toks 

reglamentavimas gali riboti Paslaugų direktyvoje įtvirtintą neribojamą laisvę valstybių narių 

teikėjams laikinai teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje. 

Atsižvelgiant į tai, 2017 m. rugsėjo 7 d. registruotame (registracijos Nr. 17-8783(3) nauja 

redakcija išdėstytame Turizmo įstatymo projekte, kuriam buvo pritarta 2017 m. rugsėjo 20 d. 

Vyriausybės posėdyje, buvo įrašytas šis laikiną kelionių organizavimo paslaugų teikimą 

reglamentuojantis straipsnis: 
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„27 straipsnis. Kitų Europos Sąjungos valstybių narių turizmo paslaugų teikėjai ir 

administracinis bendradarbiavimas 

1. Šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytas kelionių organizavimo paslaugas Lietuvos 

Respublikoje gali teikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsisteigęs kelionių 

organizatorius, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas, turintys prievolių įvykdymo užtikrinimą 

pagal jų įsisteigimo valstybės narės nustatytus reikalavimus.  

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems kelionių organizatoriams, turizmo paslaugų rinkinio 

pardavėjams netaikomos šio įstatymo II skyriaus nuostatos, kurios nustato reikalavimus kelionių 

organizatoriams ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjams. Kitoje Europos Sąjungos valstybėje 

narėje įsisteigusiems kelionių pardavimo agentams neribojama teisė teikti paslaugas Lietuvos 

Respublikoje, ir jiems netaikomos šio įstatymo 19 straipsnio nuostatos. 

3. Lietuvos Respublikoje yra automatiškai pripažįstami kitoje Europos Sąjungos valstybėje 

narėje įsteigto kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo turimi prievolių 

įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai, kurie atitinka įsisteigimo valstybėje narėje 

nustatytus kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo 

užtikrinimo reikalavimus. 

4. Vyriausybės įgaliota institucija yra kontaktinis centras Lietuvos Respublikoje, kuris 

teikia kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą būtiną 

informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kelionių organizatorių, turizmo 

paslaugų rinkinio pardavėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo reikalavimus. 

5. Jei Vyriausybės įgaliotai institucijai kyla abejonių dėl kitoje Europos Sąjungos 

valstybėje narėje įsteigto kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių 

įvykdymo užtikrinimo, jis kreipiasi į tos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą 

instituciją ir prašo pateikti reikalingą informaciją ir paaiškinimus. 

6. Vyriausybės įgaliota institucija, gavusi kitos Europos Sąjungos valstybės narės 

kompetentingos institucijos prašymą pateikti informaciją ar paaiškinimus dėl Lietuvos 

Respublikoje įsteigto kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių 

įvykdymo užtikrinimo, teikia atsakymą kuo greičiau, atsižvelgdama į klausimo skubumą ir 

sudėtingumą, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.” 

Šių įstatymo nuostatų įgyvendinimui bus būtina priimti poįstatyminius įgyvendinamuosius 

teisės aktus, bet jau dabar matyti tendencija, kad Departamento ar kitos Valstybės įgaliotos 

institucijos dalyvavimas suteikiant teisę laikinai teikti kelionių organizavimo paslaugas bus 

minimalus, t.y. ši teisė negalės būti ribojama, o kelionių organizatoriaus, įsisteigusio kitoje 

valstybėje, priežiūra iš esmės bus negalima, preziumuojant, kad vadovaujantis ne vėliau kaip iki 
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2018 m. liepos 1 d. privalomos įgyvendinti Direktyvos nuostatomis kiekviena valstybė narė pati 

atsako už jos kelionių organizatorių įsisteigimą, veiklą ir jos veiklos priežiūrą. Numatoma 

sustiprinti administracinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių kompetentingų institucijų 

kiekvienoje valstybėje narėje steigiant ar priskiriant jau esančiai institucijai kontaktinio centro 

funkcijas.   

Atsižvelgdami į Pažymoje išsakytas pastabas, parengėme Departamento direktoriaus  

įsakymo „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. 

vasario 27 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo 

sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” projektą, 

kuriame nustatyti galimi laikinai teikiančio paslaugas Lietuvoje kelionių organizatoriaus 

išbraukimo iš Sąrašo pagrindai (pridedama).   

3. Dėl 23.1.3 papunktyje nurodytos rekomendacijos – imtis priemonių, kad ateityje turizmo 

paslaugų teikimo srityje būtų tinkamai įgyvendinami Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimai dėl 

sandorių su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarymo valstybine ir kita abiem pusėms 

priimtina kalba, ir apie tai informuoti Seimo kontrolierių. 

Atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus išsakytas pastabas ir vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 9 straipsnio nuostata “sandoriai su užsienio valstybių 

juridiniais ir fiziniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiems pusėms priimtina kalba”, 

norintis laikinai teikti paslaugas kelionių organizatorius Departamento prašymu turi pateikti 

turizmo paslaugų teikimo sutarties projektą, sudarytą dvejomis kalbomis, iš kurių viena yra 

valstybinė lietuvių kalba, o kita - kalba, kuria valstybės narės teismuose ar kitose sutartyje 

nurodytose neteisminio ginčo nagrinėjimo institucijose būtų nagrinėjamas tarp turisto ir kelionių 

organizatoriaus kilęs ginčas.   

Atsižvelgdamas į Pažymos 14.8 punkte pateiktą rekomendaciją, Departamentas taip pat 

reikalauja, kad pareiškėjas pateiktų išsamią informaciją apie vartotojų ginčų nagrinėjimo valstybės 

narės institucijose procedūrą, reikalaujamus nagrinėjimui pateikti dokumentus, nagrinėjimo 

terminus, pinigų grąžinimo sąlygas ir kt., tačiau toks sutarties projekto teikimas nėra 

reglamentuojamas įstatymais ar tarptautiniais teisės aktais ir priklauso nuo pareiškėjo 

geranoriškumo.   

4. Dėl 23.1.4 papunktyje nurodytos rekomendacijos – įvertinti Departamento darbuotojų, 

rengusių Departamento 2017-01-25 atsakymą Seimo kontrolieriui Nr. SD-81, veiksmus [...]. 

Departamentas atsakymą Seimo kontrolieriui pateikė 2017-06-22 raštu Nr. SD-582. 
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5. Dėl 23.1.5 papunktyje nurodytos rekomendacijos – imtis priemonių, kad ateityje būtų 

tinkamai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo reikalavimai dėl 

pareigos pateikti informaciją Seimo kontrolieriui, ir apie tai informuoti Seimo kontrolierių. 

Atsižvelgdama į Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, laikinai einanti direktoriaus pareigas 

Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė dar kartą atkreipė visų Departamento darbuotojų dėmesį į raštų ir 

kitų Departamento siunčiamų atsakymų rengimo tvarką ir reikalavimus, jų išsamumo svarbą bei 

kitus aspektus. 

PRIDEDAMA:  

1. 2015-07-30 Komisijos posėdžio protokolo Nr. PI-49 kopija, 2 l.; 

2. 2015-10-16 Komisijos posėdžio protokolo Nr. PI-66 kopija, 2 l.; 

3. 2015-10-30 Komisijos posėdžio protokolo Nr. PI-70 kopija, 2 l.; 

4. 2016-06-06 Komisijos posėdžio protokolo Nr. PI-28 kopija, 2 l.; 

5. 2015-12-08 Departamento rašto Nr. SD-1242 kopija; 1 l; 

6. 2015-12-08 „Qualispresenca LDA“ atstovo Z rašto kopija, 11 l.; 

7. 2015-05-19 „Qualispresenca LDA“ atstovo Z el. laiško ir jo priedų kopija, 16 l.; 

8. 2016-05-24 „Qualispresenca LDA“ direktoriaus Y rašto kopija, 2 l.; 

9. 2016-06-06 „Qualispresenca LDA“ direktoriaus Y rašto kopija, 3 l.; 

10. Departamento direktoriaus  įsakymo „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Kelionių organizatoriaus 

pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo” projektas, 1 l. 

 

Turizmo plėtros skyriaus vedėja, 

atliekanti direktoriaus funkcijas                                       Živilė Stulpinienė 
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