LIETUVOS RESPUBLIKOS
TURIZMO ĮSTATYMO NR. VIII-667 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2014 m. lapkričio 6 d. Nr. XII-1307
Vilnius

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Kelionių organizatoriaus prievolių, atsirandančių šio straipsnio 1 dalyje
numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma yra:
1) ne mažiau kaip 14 481 euras, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu;
2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius
paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai
įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis
dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių
organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau
kaip 43 443 eurai, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių
užsakomaisiais skrydžiais;
3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius
paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai
įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis
dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių
organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau
kaip 101 367 eurai, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones
užsakomaisiais skrydžiais;
4) kai kelionių organizatorius vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą,
prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skaičiuojama vadovaujantis šio straipsnio 3 dalies
2 arba 3 punktu.“
2. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

2
„4. Kelionių organizatoriaus, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių
organizavimo paslaugas, prievolių, atsirandančių šio straipsnio 1 dalyje numatytais
atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:
1) 14 481 euras, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;
2) 43 443 eurai, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant
kelionių užsakomaisiais skrydžiais;
3) 101 367 eurai, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant
keliones užsakomaisiais skrydžiais.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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