
 
 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL APGYVENDINIMO PASLAUGŲ KLASIFIKAVIMO KOMISIJOS  

SUDARYMO 

 

2019 m. gegužės 21 d. Nr. 1-157   

Vilnius 
 

Vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo”, 9.1.2 punktu ir Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019 m. kovo 19 d. įsakymu 

Nr. 1-108 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktu: 

1. S u d a r a u šios sudėties Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisiją (toliau – 

komisija): 

Neringa Baronienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja (komisijos pirmininkė); 

Valdemaras 

Stempkauskas  

– l. e. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo 

rinkos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas (komisijos 

pirmininko pavaduotojas); 

Evalda Šiškauskienė   – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos 

prezidentė  (komisijos pirmininko pavaduotoja); 

Lina Baublienė – Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos prezidentė; 

Nijolė Beliukevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Užsienio ryšių ir 

turizmo skyriaus patarėja; 

Kristina Citvarienė – Lietuvos kurortų asociacijos administracijos direktorė; 

Renaldas Čiužas – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

Turizmo politikos skyriaus vedėjas; 

Žydrė Gavelienė – Lietuvos turizmo rūmų prezidentė; 

Inga Juozapaitienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės 

plėtros skyriaus vyriausioji specialistė; 

Živilė Kazakevičienė  – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja; 

Vygandas Lazauskas – Lietuvos kempingų asociacijos prezidentas; 

Milda Plepytė – Lietuvos turizmo asociacijos vykdančioji direktorė. 

   2. S k i r i u  komisijos sekretore Ramunę Lūžaitę – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiąją specialistę. 

3. P a v e d u Turizmo rinkos priežiūros skyriui paskelbti Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo 

komisijos sudėtį interneto svetainėje www.vvtat.lt.   

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019 m. 

sausio 24 d. įsakymą Nr. 1-41 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sudarymo”. 

 

Direktorė                                                                                                                      Neringa Ulbaitė 
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