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Rengėjas: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tikslas: aktualizuoti reikalavimus kurorto ir kurortinės teritorijos statusui gauti.
Esama situacija:
 Lietuvoje šiuo metu yra keturi kurortai: Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga ir penkios
kurortinės teritorijos: Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto Strigailiškio ir Palūšės kaimų
dalių teritorijos bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelio teritorijos;
 Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu nustatyta:
 gyvenamosios vietovės, kuriose yra moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių
gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus mikroklimatas,
rekreacinių želdinių, vandens telkinių) ir išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius
gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms, gali turėti kurorto statusą;
 gyvenamosios vietovės, kuriose yra gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių, ir
speciali infrastruktūra naudoti šiuos išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms, gali
turėti kurortinės teritorijos statusą. Kurortinės teritorijos statusas suteikiamas vienai ar kelioms
gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims;
 reikalavimus kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti nustato Vyriausybė;
 gyvenamosioms vietovėms kurorto statusą suteikia ir panaikina Seimas Vyriausybės teikimu;
 gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims kurortinės teritorijos statusą suteikia ir panaikina
Vyriausybė savivaldybės tarybos siūlymu.
 šiuo metu galioja Vyriausybės nutarimu (2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 499 redakcija)
patvirtintas Reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašas, kuriame
nustatyti bendrieji ir specialieji reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti siekiant vienokio ar kitokio
statuso.
Esmė:
 nustatomi bendri reikalavimai kurortams ir kurortinėms teritorijoms:
 ne mažiau kaip 50 procentų kurorto ar kurortinės teritorijos ploto turi užimti:
 kitos paskirties žemės: rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo teritorijos ir (ar) atskirųjų
želdynų teritorijos žemės sklypai;
 žemės ūkio paskirties žemės – rekreacinio naudojimo žemės sklypai;
 miškų ūkio paskirties žemės: ekosistemų apsaugos miškų, rekreacinių miškų ir (ar)
apsauginių miškų sklypai;
 vandens ūkio paskirties žemė.
 turi būti paplūdimys (-iai), atitinkantis (-ys) sveikatos apsaugos ministro nustatytus
reikalavimus;
 negali būti vykdoma veikla, kuriai reikalingas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimas, išduodamas vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis;
 aplinkos oro užterštumo lygis negali viršyti ribinių verčių, tvirtinamų aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministro;
 turi būti savivaldybės tarybos patvirtinti darnaus judumo mieste planas ir susisiekimo
komunikacijų specialusis planas.
 gyvenamojoje vietovėje, kuriai siekiama kurorto statuso, turi būti:
 aplinkkelis, kad tranzitinio krovininio transporto priemonės ją aplenktų;
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 ne mažiau kaip trys asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos
ir sanatorinio gydymo paslaugas;
 klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos, iš kurių ne mažiau kaip dvi –
teikiančios viešbučio paslaugas;
 ne mažiau kaip penkios viešojo maitinimo įstaigos. Ne mažiau kaip 60 procentų visų viešojo
maitinimo įstaigų turi būti sudaryta galimybė gauti tausojančiais gaminimo būdais pagamintus
patiekalus (virtus vandenyje ar garuose, troškintus, gaminamus konvekcinėje krosnelėje,
kepamus įvyniojus į popierių ar foliją) ir patiekalus iš augalinės kilmės maisto produktų;
 ne mažiau kaip trys įstaigos, teikiančios kultūros, pramogų, laisvalaikio praleidimo paslaugas ir
(ar) organizuojančios edukacinius, pažintinius renginius;
 poilsiavietės, iš kurių bent penkios turi būti pritaikytos žmonėms, turintiems negalią.
 gyvenamojoje vietovėje, kuriai siekiama kurortinės teritorijos statuso, turi būti:
 aplinkkelis arba ženklais pažymėti valstybinės ar vietinės reikšmės keliai (gatvės), kad
tranzitinio krovininio transporto priemonės ją aplenktų;
 ne mažiau kaip viena asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo paslaugas;
 klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos;
 ne mažiau kaip trys viešojo maitinimo įstaigos. Ne mažiau kaip 60 procentų visų viešojo
maitinimo įstaigų turi būti sudaryta galimybė gauti tausojančiais gaminimo būdais pagamintus
patiekalus (virtus vandenyje ar garuose, troškintus, gaminamus konvekcinėje krosnelėje,
kepamus įvyniojus į popierių ar foliją) ir patiekalus iš augalinės kilmės maisto produktų;
 ne mažiau kaip dvi įstaigos, teikiančios kultūros, pramogų, laisvalaikio praleidimo paslaugas ir
(ar) organizuojančios edukacinius, pažintinius renginius;
 poilsiavietės, iš kurių bent dvi turi būti pritaikytos žmonėms, turintiems negalią.
Derinimas:
 derinta su Aplinkos, Kultūros, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Žemės ūkio, Vidaus
reikalų ministerijomis, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybine saugomų teritorijų
tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos kurortų asociacija;
 Kultūros, Susisiekimo ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba derino be pastabų.
Į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos redakcinę pastabą atsižvelgta. Lietuvos kurortų asociacija
iš esmės pritaria projektui, tačiau asociacijos nuomone klausimai, susiję su kurortų ir kurortinių
teritorijų darnia plėtra, turėtų būti reglamentuoti įstatyminiu lygmeniu;
 nesuderintoms institucijų pastaboms aptarti Ekonomikos ir inovacijų ministerija organizavo
tarpinstitucinį pasitarimą. Likusios nesuderintos pastabos įvertintos derinimo pažymoje (be kita ko,
dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pastabos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuomone,
reikalavimas, kad kurortuose turi būti aplinkkelis, kad tranzitinio krovininio transporto priemonės
galėtų aplenkti kurortą, turi būti faktinis, o ne planuojamas, dėl Trakų rajono savivaldybės
pastabų, kad atitinkami reikalavimai yra pergriežti, teikiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
argumentai);
 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė derino be pastabų.
Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.
Dalykinio vertimo išvada: siūlytina klausimą teikti Vyriausybės posėdžiui, prieš tai aptarus
tarpinstituciniame pasitarime.
Patarėjas
Saulius Gaigalas, tel. +37070663789, el. p. saulius.gaigalas@lrv.lt
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