LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJOS
NARIAMS
GALIOJANČIOS PRIVILEGIJOS, PARTNERIŲ IR RĖMĖJŲ
NUOLAIDOS

KVIEČIAME LVRA NARIUS KREIPTIS Į ASOCIACIJĄ
Kreipkitės į asociaciją ir mes visuomet stengsimės padėti:
-jei kyla klausimų, neaiškumų ar problemų kasdienėje veikloje;
-jei susidūrėte su teisės aktų, privalomų reikalavimų praktiniu taikymu;
-ieškote tiekėjų, norite parduoti/pirkti reikiamą įrangą;
-siūlote darbą;
-inicijuojate smagius renginius, siūlote produktus ir paslaugas, apie kurias privalo sužinoti visi.
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos svetainėje www.lvra.lt tik nariai gali rasti:
- teisės aktų išaiškinimus;
- darbuotojų, ieškančių darbo, duomenų bazę;
- statistinę sektoriaus informaciją.
Būkite aktyvūs, dalinkitės savo naujienomis, kurias mielai paviešinsime Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacijos svetainėje ir facebook paskyroje
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Vytenio g. 9/25, Vilnius LT-03113
Tel. 370 686 51148
info@lvra.lt
www.lvra.lt
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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
Ryšium su tuo, kad įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Lietuvos viešbučių ir
restoranų asociacija yra parengusi nariams Asmens duomenų tvarkymo taisyklių paketą.
Taip pat Asociacija yra parengusi, apsirašiusi ir patvirtinusi Asmens duomenų apsaugos inspekcijoje
dokumentą dėl neprievolės viešbučiams turėti Asmens duomenų pareigūną.
Taisyklių rinkinys mokamas.
Kreiptis:
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Vytenio g. 9/25, Vilnius LT-03113
Tel. 370 686 51148
info@lvra.lt
www.lvra.lt
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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
Ryšium su tuo, kad įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Lietuvos viešbučių ir
restoranų asociacija yra parengusi nariams pavyzdinę svečio registracijos kortelę, pildomą atvykus.
Kortelėje sudėta maksimali galimų rinkti asmens duomenų informacija bei kortelių atsiskaitymo
informacija.

Kreiptis:
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Vytenio g. 9/25, Vilnius LT-03113
Tel. 370 686 51148
info@lvra.lt
www.lvra.lt
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VIEŠBUČIO INFORMACINĖ KNYGA

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos iniciatyva, Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto
absolventė Dovilė Ramanauskaitė savo baigiamojo darbo tema pasirinko ir parengė pavyzdinę viešbučio
informacinę knygą.
Informacinėje knygoje įtrauktos visos galimos viešbutyje teikiamos paslaugos, atitinkančios viešbučių
klasifikavimo reikalavimus.
Informacinę knygą atsiųsime nariams pasiteiravus el.paštu info@lvra.lt arba tel. 370 686 51148
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METODINĖ INFORMACIJA DĖL VĖLIAVŲ NAUDOJIMO TVARKOS

Užsienio reikalų ministerija yra parengusi Lietuvos valstybinės vėliavos, kitų vėliavų naudojimo tvarką.

Atnaujintame Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos protokole įtraukti šie pakeitimai, atsižvelgiant į
vėliavų eiliškumą, taip pat aiškiau aprašyti vėliavų kėlimo minit gedulą atvejai ir atvejai, kai valstybės
vėliava keliama kartu su apskričių, savivaldybių bei tarptautinių organizacijų vėliavomis.

Parengtą tvarką atsiųsime nariams pasiteiravus el.paštu info@lvra.lt arba tel. 370 686 51148
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REKOMENDACIJOS DĖL NEĮGALIŲJŲ APGYVENDINIMO

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, bendradarbiaudama su Vilniaus kolegijos verslo vadybos
fakulteto viešbučių ir restoranų verslo programos absolvente Viktorija Gužauskaite, parengė
rekomendacijas viešbučiams dėl neįgaliųjų apgyvendinimo tobulinimo.

Informacinę knygą atsiųsime nariams pasiteiravus el.paštu info@lvra.lt arba tel. 370 686 51148
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GERA ŽINIA -EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS
NEPRIVALOMAS VIEŠBUČIAMS
Nuo 2019m. gegužės 1d. Įsigalioja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
įsakymas, kuriuo panaikinamas galiojęs punktas reikalaujantis rengti ekstremalių situacijų valdymo
planus viešbučiams, moteliams, svečių namams, kai juose vienu metu gali būti 100 ir daugiau žmonių.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/506f0aa0fecf11e8a969c20aa4d38bd4
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STR is the world’s largest hotel benchmarking company with a total client count of 62.000 hotels worldwide.
It is the source for premium global data benchmarking, analytics and marketplace insights. The data STR provides is confidential, reliable,
accurate and actionable. Comprehensive solutions, analytics, and unrivalled marketplace insights are built to fuel clients’ growth and help them
make better business decisions.
STR offers two core products to hotels which are summarised below. Each with a clear added benefit designed to improve the way hotels view
and analyse data as well as the way hotels plan their sales strategy through data visualisations.

Hotel Survey
This FREE report provides aggregated occupancy (OCC), average daily rate (ADR) and
revenue per available room (RevPAR) performance for your individual hotel’s local market segments on a daily/weekly/monthly basis. Reports
and data are available through the new dSTAR online platform. Learn more about this report: Click Here

dSTAR Report
The dSTAR Report provides you with deeper insights on your individual hotel’s occupancy (OCC), average daily rate (ADR) and revenue per
available room (RevPAR) performance by comparing against your customised competitive set of minimum 4 other participating hotels. Reports
and data are available through the new dSTAR online platform. Learn more about this report: Click Here
The annual cost of this report is €600.
To join either of these benchmarking options, hotels need to provide their sold rooms and net room revenue on a daily and monthly basis on a
secure portal or through automated PMS reports that get sent directly to STR.
Samantha Mardkhah
Business Development Manager BeNeLux, Scandinavia & Baltics – STR
Tel: +44 (0) 203 7447 150 ext. 1150
Mob: +44 (0) 73 845 102 17
Email: SMardkhah@STR.com
www.strglobal.com
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NUOLAIDOS LVRA NARIAMS

Nuo 2019 m. liepos mėn. visi LVRA nariai, kurie yra Circle K klientai, gauna šias nuolaidas kurui, nes nes LVRA
grupė vidutiniškai kiekvieną mėnesį yra pajėgi nupirkti virš 60.000 litrų kuro ;
•
•
•
•

0,085 EUR/ltr su PVM. nuolaida benzinui ir dyzelinui bei 0,043 EUR/ltr su PVM nuolaida kitiems degalams
pasirašant kreditinių paslaugų sutartį,
0,090 EUR/ltr su PVM. nuolaida benzinui ir dyzelinui bei 0,043 EUR/ltr su PVM nuolaida kitiems degalams
pasirašant debetinių paslaugų sutartį,
Siūloma nuolaida autoplovyklos paslaugoms: - 40 proc.
Siūloma nuolaida autoprekėms: -10 proc.

Denis Raskov
Pardavimų smulkiems verslo klientams vadybininkas
Inside Sales Representative
Direct phone: +370 5 2 125174
Mobile phone: +37069158514
Customer service: 1877
Email: denis.raskov@circlekeurope.com

NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
SVARBU - 2019 METAI!!! VIEŠBUČIAMS DĖL SUTARČIŲ SU LATGA-A
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija ir Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra LATGA
kolektyvinėse derybose dėl LATGA tarifų asociacijos nariams taikymo 2019 metams nėra priėmusi
abipusio susitarimo.
LATGA taryba vienašališkai nustatė tarifų dydžius apgyvendinimo įstaigoms.
Šiuo metu derybų pratęsimą inicijuojame tarpininkaujant LR Kultūros ministerijai.

NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
VIEŠBUČIAMS DĖL SUTARČIŲ SU AGATA
Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA nuo 2015m. derybų būdu taiko išskirtines nuolaidas LVRA
nariams –viešbučiams. Visa informacija pateikta sekančioje skaidrėje.
Mindaugas Budvytis
Muzikos licencijų skyriaus vadovas
+370 5 2778899 | +370 616 26620
mindaugas@agata.lt | www.agata.lt

Nuolaida

7 % nuolaida laikotarpiu nuo: 2019.01.012020.12.31

Užimtumo % nuolaida

Sąlygos

Pasekmės

Apskaičiavimo pavyzd
Apskaičiavimo pavyzdys
ys viešbučio
kitoms erdvėms (registratūros,
kambariams
holai, viešbučio kavinės, SPA
ir kitos erdvės)

Nuolaida taikoma 2019-01-01 – 2020-12- Jeigu per nurodytus terminus
31 laikotarpiu;
Sutartis nesudaroma, šiame
punkte nurodyta nuolaida
nėra taikoma
Nauji LVRA nariai, teikiantys
apgyvendinimo paslaugas (t.y.
Naudotojai, į LVRA įstoję 2017-01-30 ir
vėliau), pageidaujantys įgyti šią nuolaidą,
Sutartį privalo sudaryti per 1 mėnesį nuo
įstojimo į LVRA.

Viešbutis, turintis 300
kambarių, per metus turi
sumokėti:

Praėjusių metų faktinis metinis konkrečios Nepateikus ar pavėlavus
apgyvendinimo įstaigos kambarių
pateikti informaciją apie
užimtumo procentas AGATA-i
užimtumą, taikomas
pateikiamas kasmet iki vasario 1 d.
galiojantis tarifas be
Užimtumo

Viešbutis, turintis 300
Užimtumo % nuolaida taikoma tik
kambarių, kurio faktinis
viešbučio kambariams
metinis kambarių
užimtumas buvo 50 %,
per metus turi sumokėti:

7% nuolaida taikoma tik
viešbučio kambariams

300 kamb. x 17,55
Eur = 5265 Eur; 5265 –
7% nuolaida = 4896,45
Eur

4896,45 Eur x 50% =
2448,23 Eur
15 % nuolaida nuo visos metinės mokėtinos Iki kiekvienų einamųjų metų kovo 20 d.
sumos
pagal AGATA išrašytą sąskaitą
sumokamas visas atlyginimas už visus
metus į priekį.

Jeigu per nurodytą terminą Viešbutis, turintis 300
neapmokama visa sąskaitos kambarių, kurio faktinis
suma, nuolaida anuliuojama. metinis kambarių
užimtumas buvo 50%, ir
pageidaujantis
atlyginimą mokėti vieną
kartą į metus, turi
sumokėti:

Viešbutis mokantis atlyginimą už
maitinimo įstaigas ir kitas erdves
ir pageidaujantis atlyginimą
mokėti vieną kartą į metus, turi
sumokėti: 500 Eur - 15%
nuolaida = 425 Eur

2667,24 Eur -15% =
2267,15 Eur
2 % nuolaida

250 ir daugiau kambarių turinčiam
Jeigu iki nurodyto termino
Naudotojui, jeigu kasmet už praėjusius
ataskaita nepateikiama,
metus iki einamųjų metų sausio 20 d. yra nuolaida nėra taikoma.
pateikiama ataskaita apie toje konkrečioje
įstaigoje panaudotas fonogramas su jų
pavadinimais, atlikėjais ir fonogramų
gamintojais, fonogramų viešo skelbimo
bendromis trukmėmis.

Viešbutis, turintis 300
2% Nuolaida taikoma tik
kambarių, kurio faktinis viešbučio kambariams
metinis kambarių
užimtumas buvo 50 %, ir
mokantis atlyginimą
kartą į metus, turi
sumokėti: 2267,15 Eur –
2% = 2221,81 Eur

10% nuolaida taikoma visiems viešbučiams ir
restoranams, kurie patys kreipiasi į AGATA
dėl sutarties sudarymo. Kalba eina tik apie
NAUJUS klientus. Jei naujas klientas yra ir
LVRA narys.

Nuolaida taikoma nuo 2019-01-01;
Nuolaida taikoma tik NAUJIEMS
klientams, kurie patys kreipiasi dėl
sutarties sudarymo.

Viešbutis, turintis 300
kambarių ir dėl sutarties
sudarymo kreipėsi pats,
turi sumokėti: 2221,81
Eur -10% = 1999,63 Eur

Jeigu iki nurodyto termino
ataskaita nepateikiama,
nuolaida nėra taikoma.

Viešbutis mokantis atlyginimą už
maitinimo įstaigas ir kitas erdves
ir pageidaujantis atlyginimą
mokėti vieną kartą į metus, turi
sumokėti: 425 Eur - 10 %
nuolaida = 382,5 Eur

NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
Pasirodė 2018 metų III redakcijos Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms
2018 metų redakcijos GHPT viešojo maitinimo įmonėms papildytos reikalavimu informuoti vartotojus
apie medžiagas ir produktus, sukeliančius alergiją ar netoleravimą; laisvųjų riebiųjų rūgščių
koncentracijai nustatyti reikalingų testų naudojimą; priemonės, skirtas akrilamido kiekiui maisto
produktuose mažinti; remiantis EK rekomendacijomis (2016/C 278/01) sumažintas privalomų pildyti
žurnalų skaičius ir dokumentų saugojimo terminai. Šie ir kiti pakeitimai skirti geriau užtikrinti maisto
saugą ir pagerinti aptarnavimo kokybę.
Sveikatos apsaugos ministerija 2018 m. 07 mėn. 26 d. raštu Nr.(10.2.4.1-412) 10-5692 bei Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba 2018 m. 07 mėn. 17 d. raštu Nr.B6-(1.9.)-1894 pripažino jas tinkamomis
pagal teisės aktų nuostatas dėl RVASVT sistemos principų taikymo viešojo maitinimo įmonėse.
Leidinio kaina – 37,00 Eur. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos nariams visiems Ad Infinitum
leidiniams ir paslaugoms taikoma 20 % nuolaida.
Norėdami užsisakyti leidinį, kreiptis info@adinfinitum.lt, tel. fonu 8-5 210 72 61.
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NUOLAIDOS LVRA NARIAMS

LVRA nario “Compensa Vienna Insurance group” nauda nariams
Visiems “LVRA” nariams taikomos specialios sąlygos:
Juridiniams asmenims taikoma ypač lanksti individuali kainodara bei sąlygos (komercinio turto,
bendrosios civilinės atsakomybės, transporto, darbuotojų, vadovų civilinės atsakomybės ir kitiems
draudimams);
Fiziniams asmenims (LVRA narių darbuotojams) nuolaidos iki 25% (transporto, būsto, asmens
draudimams).
Kontaktinis asmuo:
Verslo klientų skyriaus vadovas
Matas Motiekaitis
matas.motiekaitis@compensa.lt
+370 656 47777

Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas
elektros tiekėjas Lietuvoje
Individualūs taupymo sprendimai
Savitarnos svetainė https://et.manogile.lt
Elektroninė paslauga „E. sąskaita“
Siūlome neterminuotą sutartį, kuri gali būti
nutraukta bet kada, pranešus prieš 30 d.

Pasiūlymas galioja iki:
2019-03-31

Apmokėjimo terminas:
15 d.

Sutartis:
Neterminuota

Delspinigiai:
0,05 %

Kontaktinis asmuo:
Pardavimų vadovas
Džiugas Petruškevičius
dziugas.petruskevicius@le.lt
+370 694 83386

Atsakingai žvelgiantiems į aplinką ir vartojimą
netaikomas akcizo mokestis

GARANTINIO TIEKIMO KAINA –10%

Kainos nurodytos Eur/kWh be PVM mokesčio
* Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. kaina apskaičiuojama remiantis praėjusio ataskaitinio mėnesio vidutine
elektros energijos biržos kaina, susiformavusia Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas
elektros tiekėjas Lietuvoje
Individualūs taupymo sprendimai

Pasiūlymas galioja iki:
2019-03-31

Kontaktinis asmuo:
Pardavimų vadovas
Džiugas Petruškevičius
dziugas.petruskevicius@le.lt
+370 694 83386

SAULĖS JĖGAINĖS ATSAKINGAI
ŽVELGIANTIEMS Į APLINKĄ IR VARTOJIMĄ
Saulės jėgainė atitinkanti Jūsų poreikius
Galimybė nuomotis arba išsipirkti saulės jėgainę.

Projekto parengimas
Kliento vardu gaunami leidimai, suprojektuojama ir
įrengiama jėgainė ant pasirinkto objekto.

Techninė priežiūra įskaičiuota
Jėgainės eksploatavimas bei garantinis aptarnavimas
per visą sutarties laikotarpį.

Sutarties terminas - 10 metų

Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas
elektros tiekėjas Lietuvoje
Individualūs taupymo sprendimai

Pasiūlymas galioja iki:
2019-03-31

Kontaktinis asmuo:
Pardavimų vadovas
Džiugas Petruškevičius
dziugas.petruskevicius@le.lt
+370 694 83386

APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO
SPRENDIMAI
Pažangūs LED apšvietimo sprendimai
Investuojame ir diegiame modernius apšvietimo sprendimus
be kliento pradinių investicijų.
Palankios sąlygos
Atsiskaitymas iš sutaupytų lėšų per sutarties galiojimo
laikotarpį.
Techninė priežiūra įskaičiuota
Šviestuvų garantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį.
Pasibaigus sutarčiai, šviestuvai tampa kliento nuosavybe

Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas
elektros tiekėjas Lietuvoje
Individualūs taupymo sprendimai

Pasiūlymas galioja iki:
2019-03-31

Kontaktinis asmuo:
Pardavimų vadovas
Džiugas Petruškevičius
dziugas.petruskevicius@le.lt
+370 694 83386

ELEKTROMOBILIO ĮKROVIMO STOTELIŲ
ĮRENGIMAS TVARIAM VERSLUI
Elektromobilių stotelės - modernaus ir socialiai atsakingo
verslo dalis
Aplinkos tausojimas ir geresnės kasdienybės kūrimas.
Galimybė gauti pajamų
Prisijungus prie nuotolinio valdymo platformos.
Charge it On platforma
Integracija į didžiausią stotelių tinklą Skandinavijoje.
Techninė priežiūra įskaičiuota
Aptarnavimo centras veikiantis 24/7.

NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
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NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
Klasifikuotoms apgyvendinimo įmonėms
primename, kad privalomus įsigyti žalvarinius
klasifikavimo ženklus, kabinamus pastato
išorėje, galite įsigyti asociacijoje arba Turizmo
departamente. Šio ženklo kaina 82 Eur.
Asociacijos nariams - 10 proc. nuolaida.
Kreiptis į asociaciją:
Tel. 370 686 51148
info@lvra.lt

NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
•
•

50% naujos kartos apskaitos programai
www.B1.lt pirmam užsakymui
50% svetainės kūrimo įrankiui www.Site.pro

UAB Profis
Taikos pr 52C, Klaipėda, LT- 91184
Tel: +370 46 210322
Mail: info@b1.lt
www.profis-group.com

NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
–
–
–

–
–

Krantas Travel” LVRA nariams aviabilietams
pritaiko žemiausią galiojantį tarifą.
Suteikia 20 proc. nuolaidą nuo aviabilietų
užsakymo administravimo mokesčio.
Keltų bilietams pritaiko 5 proc. nuolaidą nuo
galiojančio tarifo. Nuolaida netaikoma DFDS keltų
bilietams. Nuolaidos netaikomos nuo uosto ir
bilieto keitimo mokesčių.
Užsakant viešbučius užsienyje, suteikia 5 proc.
nuolaidą nuo oficialių viešbučių tarifų.
Asmeninėms ASOCIACIJOS narių ir jų šeimos narių
poilsinėms kelionėms taiko 5 proc. nuolaidą nuo
galiojančių Lietuvos kelionių operatorių kainų.

AGENTŪROS veiklos vykdymo adresai:
A. Vienuolio g. 6, Vilnius, tel. 2313314, faks. 2629120, el. p.
vilnius@vilnius.krantas.lt
I. Kanto g. 22, Kaunas, tel. 37 490200, el. p.
kaunas@kaunas.krantas.lt
Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 46 395111, faks. 395221, el. p.
travel@krantas.lt
www.krantas.lt

NUOLAIDOS LVRA NARIAMS. STARTUOLIAMS
HOTREC (Europos viešbučių ir restoranų asociacijos) startuolių platforma atvira
Lietuvos tiekėjams. Kviečiame registruotis ir būti matomais.
Platformos tikslas:
Atrinkti įmones –startuoles, dirbančias svetingumo sektoriuje ir teikiančias
viešbučiams ir restoranams paslaugas ir konsultacijas įvairiose srityse ( rinkodaros,
robotikos, tiekimo, darnumo, kt.). Įmonės turi veikti ne ilgiau kaip 3 metus.
Platforma padės viešbučiams ir restoranams vienoje vietoje surasti sau partnerius.
www.hospitality-startup.eu

