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Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 21-506;
2000, Nr. 61-1818), kviečiame dalyvauti Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus
organizuojamų tarptautinių turizmo renginių (toliau – renginiai) rėmėjų atrankoje.
Artimiausiu metu yra numatomi šie renginiai:
5-asis Lietuvos turizmo forumas. Renginio data – 2017 m. rugsėjo 27 d. Tai – kas antrus
metus organizuojamas turizmo renginys, kuriame aptariamos mūsų šalies turizmo aktualijos, ateities
perspektyvos, diskutuojame svarbiais turizmo nūdienos klausimais, priimama forumo rezoliucija.
Susiklosčiusi tradicija, kad forumas rengiamas rudenį, kai pasaulyje minima Pasaulinė turizmo diena.
Forumo metu didelis dėmesys bus skiriamas darniajam turizmui, aptariama, kas nuveikta baigiantis
2017-iesiems, kurie Jungtinių Tautų paskelbti Tarptautiniais darniojo turizmo skatinimo metais. Be
to, bus paskelbti ir pirmieji Lietuvos darniojo turizmo konkurso nugalėtojai, apdovanojami Lietuvos
turizmui nusipelnę asmenys. Ypatingą reikšmę forume skirsime Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui, kuriam turizmo visuomenė nuoširdžiai rengiasi. Numatoma 200 žmonių.
Turizmo specialistų mokymai „Turizmo sektoriaus e-rinkodaros tendencijos“. Renginio
data – 2017 m. lapkričio 13-14 d. Tai kasmetinis Lietuvoje drauge su Jungtinių tautų pasaulio turizmo
organizacija (toliau – PTO) organizuojamas renginys turizmo specialistams. Renginio tikslas –
tobulinti turizmo specialistų kvalifikaciją ir sekti pasaulines tendencijas. Mokymuose dalyvautų iki
70 turizmo specialistų (savivaldybės, turizmo informacijos centrai, valstybinės įstaigos, turizmo
verslas).
Europos kelionių komisijos (EKK) Direktorių tarybos posėdis. Renginio data - 2018 m.
vasario mėn. Lietuvai pristatyti EKK kaip naujai Direktorių tarybos vadovei organizuojamas EKK 2
darbo grupių posėdis. Jame dalyvautų 60 žmonių iš 32 Europos valstybių. Renginys vyktų vasario
mėnesį ir būtų skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Europos kaimo turizmo kongresas. Renginio data – 2018 m. spalio 3-6 d. Renginys
organizuojamas bendradarbiaujant su PTO ir Europos kaimo turizmo asociacija "Eurogites". Dėl šio
kongreso organizavimo 2016 m. lapkričio 4 d. Madride buvo pasirašytas PTO ir Ūkio ministerijos
susitarimo memorandumas. Kongresas organizuojamas kas 2 metus vis kitoje šalyje-narėje.
Renginys skirtas ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Tai - tarptautinis kongresas,
skirtas turizmo kaime arba mažai urbanizuotose teritorijose aktualijoms pristatyti, plėtros
galimybėms aptarti ir tarptautiniam turizmui bei bendradarbiavimui skatinti. Kongresas - puiki
platforma Lietuvai pristatyti, diskutuoti apie turizmo plėtrą kaimiškose teritorijose, pritraukti Europos
turizmo profesionalų (privataus sektoriaus, nacionalinių ir regioninių viešojo sektoriaus atstovų,
akademinės bendruomenės). "Eurogites" vienija 34 nacionalines kaimo turizmo asociacijas 27
Europos šalyse ir jungia daugiau nei 90 000 kaimo turizmo paslaugų teikėjų Europoje. Lietuvos

kaimo turizmo asociacija "Eurogites" veikloje aktyviai dalyvauja nuo 2007 m., nuo 2013 m. Lietuva
užima "Eurogites" viceprezidento postą. Kongrese dalyvauja iki 350 dalyvių iš visos Europos.
Kviečiame Lietuvos įmones ir įstaigas tapti renginio rėmėju skiriant savo gaminamos Lietuvą
pristatančios produkcijos (suvenyrų, leidinių, atvirukų, maisto produktų, gaiviųjų gėrimų, kt.), kuri
būtų neatlygintinai dalinama renginio dalyviams ar naudojama renginio metu.
Ūkio ministerija įsipareigoja:
- išdalinti rėmėjo pateiktą informaciją apie rėmėjo įmonę renginio dalyviams (atsižvelgiant į paramos
dydį): vizitinių kortelių ar suvenyrų su rėmėjo logotipais ir kontaktiniais duomenimis platinimas
įdedant juos į dalyvių informacinius paketus; lankstukų apie įmonę išdėliojimas ant informacinio
stalo prie dalyvių registracijos vietos; informacinių-reklaminių stovų (ne didesnių nei 1,5 m x 1 m)
pastatymas prie konferencijų salės, kurioje vyks renginys.
- pakviesti rėmėjus dalyvauti renginiuose;
- sudaryti galimybę rėmėjams nusifotografuoti su PTO, EKK, kitų, su renginiu susijusių, tarptautinių
turizmo organizacijų vadovais.
Rėmėjas įsipareigoja:
- suteikti Ūkio ministerijai teisę neatlygintinai naudotis skirta parama;
- pristatyti produkciją Ūkio ministerijos nurodytais terminais į renginio vietą.
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dėl 5-ojo Lietuvos turizmo forumo - iki 2017 m. rugsėjo 25 d.
dėl turizmo specialistų mokymų „Turizmo sektoriaus e-rinkodaros tendencijos“ – iki 2017 m.
spalio 25 d.
dėl Europos kelionių komisijos Direktorių tarybos posėdžio – iki 2018 m. sausio 25 d.
dėl Europos kaimo turizmo kongreso – iki 2018 m. rugsėjo 25 d.

