
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ DIREKTORIAUS MĖNESINĖS 

ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO 
 

2021 m. spalio 18 d. Nr. 12-93 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 

,,Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame 

dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 1.7 papunkčiu, Viešosios įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ vadovo ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 4-740 „Dėl Viešosios įstaigos „Keliauk 

Lietuvoje“ vadovo ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos 

skyriaus 2021 m. spalio 4 d. pažymą „Dėl viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ direktoriaus Daliaus 

Morkvėno mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo 2021 m. IV ketv.“: 

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ direktoriaus Daliaus Morkvėno 50 

procentų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio mėnesinės algos kintamąją dalį 2021 metų IV 

ketvirčiui už 2021 m. III ketvirtį viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ pasiektus rodiklius. 

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui, adresas: Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius.  

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                          Aušrinė Armonaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė  

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

Teisės departamento  

Personalo valdymo skyriaus patarėja 

 

Dijana Bureikienė 



 

 

 PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro 

2021 m. kovo 24  d. įsakymu Nr. 4-224 

  

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ DIREKTORIAUS DALIAUS MORKVĖNO UŽDUOTYS IR VIEŠOSIOS 

ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ VEIKLOS 2021 METŲ VERTINIMO RODIKLIAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK 

LIETUVOJE“ DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMAJAI DALIAI NUSTATYTI 

 

Eil. 

Nr. 

Vadovo užduotys ir įstaigos 

veiklos 2021 metų vertinimo 

rodikliai įstaigos vadovo 

mėnesinės algos kintamajai 

daliai nustatyti 

Siekiama reikšmė ir jos 

pasiekimo laikotarpis  

Rodiklio 

pasiekimo 

apskaičiavimo / 

vertinimo būdas 

Mėnesinės algos 

kintamosios dalies 

dydis už kiekvieno 

rodiklio 

įgyvendinimą, 

proc. 

Rizika, kuriai esant 

gali būti nepasiektos 

nustatytos rodiklių 

reikšmės* 

1.  Parengti 2015–2020 m. Lietuvos 

turizmo sektoriaus plėtros 

apžvalgą, kurioje turi būti 

nurodytos turizmo sektoriaus 

problemos (įskaitant COVID-19 

pandemijos poveikį turizmo 

sektoriui), nustatytos šalies 

turizmo atsigavimo ir skatinimo 

kryptys iki 2025 metų, atlikta 

išsami turizmo sektoriaus 

stiprybių, silpnybių, galimybių ir 

grėsmių analizė, pateiktos turizmo 

sektoriaus atsigavimo prognozės 

bei planuojamas turistų skaičiaus 

augimo scenarijus, pateikti turistų 

Parengta ir Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos 

Strateginio planavimo ir veiklos 

organizavimo departamentui ir 

Turizmo politikos skyriui 

pateikta 2015–2020 m. 

Lietuvos turizmo sektoriaus 

plėtros apžvalga (I ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Strateginio 

planavimo ir 

veiklos 

organizavimo 

departamento ir 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

20 (I ketv.) Nėra. 
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lūkesčių ir kriterijų, pagal kuriuos 

jie rinksis turizmo kryptis, tyrimo 

rezultatai, informacija apie 

prognozuojamą turistų elgsenos 

modelį po COVID-19 pandemijos, 

nurodytos planuojamos 

atitinkamos rinkodaros priemonės.  

2. Sukurti turizmo skatinimo iš 

Lenkijos Respublikos koncepciją 

ir iki 2021 m. kovo 31 d. pateikti ją 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui bei pristatyti visuomenei.   

 

Sukurta, Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui pateikta ir 

visuomenei pristatyta turizmo 

skatinimo iš Lenkijos 

Respublikos  koncepcija 

(I ketv.).   

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (I ketv.) Nėra. 

3. Parengti ir iki 2021 m. kovo 31 d. 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui pateikti bei visuomenei 

pristatyti vietinio turizmo 

galimybių projektą. Šis projektas 

pakeistų  tarptautinę turizmo 

parodą ADVENTUR.    

Parengtas ir Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui pateiktas bei 

visuomenei pristatytas vietinio 

turizmo galimybių projektas  

(I ketv.).   

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (I ketv.) Nėra. 
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4. Išnagrinėjus kitų šalių patirtį ir 

tarptautinių turizmo organizacijų 

rekomendacijas, parengti ir iki 

2021 m. balandžio 12 d. 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui pateikti analitinę medžiagą 

dėl turizmo skatinimo rinkodaros 

priemonių 2021–2022 m.  

Pateikta Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui analitinė 

medžiaga  dėl turizmo 

skatinimo rinkodaros 

priemonių 2021–2022 m. 

(II ketv.). 

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (II ketv.) Nėra. 

5. Parengti viešojo pirkimo 

dokumentus, skirtus nacionalinės 

turistų elektroninės apskaitos 

sistemos modeliui sukurti.   

Parengti viešojo pirkimo 

dokumentai (II ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (II ketv.) Nėra. 

6. Siekiant plėtoti turizmo indėlį į 

Lietuvos ekonomikos augimą, 

panaudoti kultūros paveldą 

turizmui skatinti ir turizmui 

Lietuvoje atgaivinti pasibaigus 

COVID-19 pandemijai, parengti ir 

iki 2021 m. balandžio 20 d. 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui pateikti pasiūlymus dėl 

turizmo infrastruktūros plėtros. 

Parengti ir Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui pateikti 

pasiūlymai dėl turizmo 

infrastruktūros plėtros 

(II ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

20 (II ketv.) Nėra. 
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7. Išnagrinėjus kitų šalių ir 

tarptautinių turizmo organizacijų 

rekomendacijas bei turistų 

poreikius, parengti ir iki 2021 m. 

balandžio 15 d. Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui pateikti saugaus 

turistų priėmimo standarto 

sukūrimo bei įgyvendinimo 

rekomendacijas bei Lietuvos, kaip  

saugios turizmui šalies, pristatymo 

koncepciją.  

 

Parengtos ir Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui pateiktos 

saugaus turistų priėmimo 

standarto sukūrimo  ir 

įgyvendinimo rekomendacijos 

ir Lietuvos, kaip saugios 

turizmui šalies, pristatymo 

koncepcija  (II ketv.).   

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (III ketv.) Nėra. 

8. Sukurti ir Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui pristatyti rinkodaros 

koncepciją Izraelio Valstybei.   

 

Sukurta ir Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui pristatyta 

rinkodaros koncepcija Izraelio 

Valstybei (III ketv.).   

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

15 (III ketv.) Nėra. 

9. Sukurti elektroninį Lietuvos 

turistinių objektų katalogą ir iki 

2021 m. rugsėjo 15 d. pateikti 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

  

Sukurtas elektroninis Lietuvos 

turistinių objektų katalogas 

(III ketv.). 

 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

20 (III ketv.) Nėra.  
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10. Peržiūrėti viešojoje įstaigoje 

„Keliauk Lietuvoje“ vykdomus 

įstaigos valdymo procesus, juos 

optimizuoti – įdiegti  kokybės 

vadybos sistemą ir iki 2021 m. 

gruodžio 15 d. Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui pateikti ataskaitą. 

Įdiegta kokybės vadybos 

sistema (IV ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

5 (IV ketv.) Nėra. 

11. Įgyvendinti užsienio turistų 

skatinimo atvykti į Lietuvos 

didžiuosius miestus kampaniją ir 

iki 2021 m. gruodžio 15 d. 

pristatyti jos rezultatus 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui.  

Įgyvendinta užsienio turistų 

skatinimo atvykti į Lietuvos 

didžiuosius miestus kampanija 

ir jos rezultatai pristatyti 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui (IV ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

10 (IV ketv.) Užsitęsę ribojimai dėl 

COVID-19 

pandemijos.  

12. Sudaryti Lietuvos savivaldybių 

turizmo indeksą ir iki 2021 m. 

gruodžio 15 d. pristatyti jį 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

 

Sudarytas Lietuvos 

savivaldybių turizmo indeksas 

ir pristatytas Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Turizmo 

politikos skyriui (IV ketv.). 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 

atsižvelgus į 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

Turizmo politikos 

skyriaus išvadas. 

20 (IV ketv.) Nėra. 

13. Parengti viešosios įstaigos 

„Keliauk Lietuvoje“ 2022 m. 

veiklos plano projektą ir iki 

2021 m. gruodžio 1 d. pateikti jį 

Ekonomikos ir inovacijų 

Parengtas ir pateiktas viešosios 

įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ 

2022 m. veiklos plano projektas 

(IV ketv.) ir pateiktas 

Ekonomikos ir inovacijų 

Rodiklio 

pasiekimas 

vertinamas 2021 m. 

IV ketv. pabaigoje, 

įvertinus pateiktą 

15 (IV ketv.) Nėra. 
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ministerijos Turizmo politikos 

skyriui. 

ministerijos Turizmo politikos 

skyriui.  

veiklos plano 

projektą. 

 

* Pasireiškus nurodytai rizikai (esant objektyvioms tai patvirtinančioms aplinkybėms), gali būti skiriamas didžiausias mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydis už kiekvieno rodiklio įgyvendinimą, gavus vadovo paaiškinimą, kaip rizika bus suvaldyta ateityje.  

        ________________________ 


