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INFORMACIJA  

 
Informuojame, kad likvidavus Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos nuo 

2019 m. sausio 1 d. apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ir registravimo bei apgyvendinimo 
paslaugų teikėjų veiklos priežiūros funkcijos perduotos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos (toliau – Tarnyba) Turizmo rinkos priežiūros skyriui. 

Pažymime, kad vadovaujantis Turizmo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, klasifikuojamąsias 
apgyvendinimo paslaugas: 

• viešbučio paslaugas; 
• svečių namų paslaugas; 
• motelio paslaugas; 
• kempingo paslaugas 
 gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis išduotą galiojantį apgyvendinimo 

paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.  
Klasifikavimo pažymėjimo išdavimui privaloma Tarnybai pateikti: 

1.       prašymą klasifikuoti; 
2.       klasifikavimo anketą. 

Taip pat, primename, kad neklasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos yra privalomai 
registruojamos Tarnyboje. Į šias paslaugas patenka: 

• apartamentų komplekso paslaugos; 
• kaimo turizmo paslaugos; 
• nakvynės namų (angl. hostel) paslaugos; 
• nakvynės ir pusryčių paslaugos; 
• poilsio namų paslaugos;  
• turistinio laivo apgyvendinimo paslaugos; 
• turistinės stovyklos paslaugos; 
• sanatorijos apgyvendinimo paslaugos; 
• trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos. 

Tokias paslaugas nusprendęs teikti asmuo privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo veiklos 
vykdymo pradžios Tarnybai pateikti nustatytos formos pranešimą apie neklasifikuojamų 
apgyvendinimo paslaugų teikimą.  

 
Papildomos informacijos apie apgyvendinimo paslaugų teikimą ieškokite: 

http://vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/apgyvendinimo-paslaugu-teikimas/603  
Dėl apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo galite teirautis: Turizmo rinkos priežiūros 

skyriaus vyr. specialistė Irena Leleivienė, irena.leleiviene@vvtat.lt, 8 (5) 205 4793, Algirdo g. 31, 
Vilnius; Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Ramunė Lūžaitė, 
ramune.luzaite@vvtat.lt, 8 (5) 204 1343, Algirdo g. 31, Vilnius. 

Dėl neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų registravimo galite teirautis: Turizmo rinkos 
priežiūros skyriaus vyr. specialistė Elena Navickaitė-Zalieckienė, elena.zalieckiene@vvtat.lt, 8 (5) 
204 1344, Algirdo g. 31, Vilnius. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 
kodekso 129 straipsnio nuostatas už Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytų 
apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimą gali būti taikoma administracinė 
atsakomybė - bauda nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų, o už pakartotinį pažeidimą -
- bauda nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų. 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašai skelbiami http://vvtat.lt/vartojimo-
paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128  

 
Dėkojame už bendradarbiavimą! 


