EVALDA
ŠIŠKAUSKIENĖ
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
prezidentė, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos LPK viceprezidentė,
LR turizmo rūmų viceprezidentė.
Svetingumo versle daugiau nei 20 metų.
Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir
priežiūros institucijų narė, aktyvi HOTREC Europos viešbučių ir restoranų asociacijos
narė.
Konsultuoja ir teikia pagalbą nariams kuriant
naujus projektus,organizuojant renginius,
rinkodaros analizės, investicijų,operatorių
paieškos, koncepcijos kūrimo, kainodaros,
personalo paieškos, atrankos, mokymo,
viešbučių veiklos vertinimo, valdymo,
organizacinės struktūros optimizavimo
klausimais.

ZIGMANTAS
DARGEVIČIUS
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
viceprezidentas
Svetingumo versle nuo 1991 m.
Įmonių UAB “Best Baltic Hotels”,
UAB “Naujasis Vilnius”, UAB “Liuks”,
UAB “Liuks NT” valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius.

ARTŪRAS VAINORA
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
viceprezidentas
Svetingumo versle nuo 2001 m.

1992-1993 m UAB VVARFF ekonomistas
1993-1994 m UAB Burgis gamybos direktorius
1994-1998 m UAB Pajaras direktorius
komercijai
1996-1998 m UAB Vaizga gen.direktorius
1998-2001 m UAB Mažeikių Mėsinė
gen.direktorius
2001-2014 m UAB Centrum gen.direktoriaus
pavaduotojas
2014-2018 m UAB Centrum gen.direktorius
2018 m – dabar UAB Eika konsultantas
LVRA valdybos narys nuo 2004 m.
LVRA viceprezidentas
KBK klubo prezidentas

RAIMONDAS
KRIŠTAPONIS
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
valdybos narys
Svetingumo versle nuo 1999 m.
Įmonės "Babilonas Lt", viešbutis "Babilonas"
komercijos ir marketingo direktorius,
bendrasavininkas, projekto "Aktyvaus eko
turizmo centro "Babilonas" plėtra" vadovas,
Kauno dviračių takų plėtros darbinės grupės
ambasadorius Kauno savivaldybėje, turistinių
turų dviračiais po Lietuvą organizatorius.
Kauno Žaliakalnio VVG valdybos pirmininkas,
atstovaujantis LVRA, visuomeninės grupės
"Vieningas Kaunas" steigėjas ir narys,
Romuvos Rotary grupės narys, turizmo darbo
grupės Kauno sav. narys.
Norėčiau įgyvendinti savo idėją -pradėti
organizuoti kasmetinius LVRA sąskrydžius.

GEDIMINAS BALNIS
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas.
1996-1997
Vadybininkas
Lietuvos žemės ūkio tarptautinės prekybos agentūra
1997-2001
Finansų analitikas
Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
2001-2003
Prekybos agentas
Vereins- und Westbank AG Vilnius
2003-2004
Vyriausiasis finansininkas
UAB “DELANO”
2004-2007
Finansų, teisės, IT ir personalo departamentų direktorius
DELANO Group Lithuania (UAB Delano ir SIA “Europica”
2007
Restorano grandinės „Katpėdėlė“ vadovas
UAB “KAUNO SAULĖTEKIS”
Nuo 2008 iki dabar
Valdybos pirmininkas ir direktorius
AMBER FOOD, UAB
(pav. pakeistas iš VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ, UAB)
Nuo 2014 iki dabar
Direktorius

LAURA ČEPUKAITĖ
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos valdybos narė.
Svetingumo versle 13 metų.
Atstovauja UAB “Gastronomika”
UAB “Ramenas ir pagaliukas”
VšĮ “Liutauro Čepracko kulinarijos akademija”

Nuo 2018 m. Liutauro Čepracko kulinarijos akademijos
koordinatorė
Nuo 2015 m. iki dabar – UAB „Gastronomika“, UAB „Ramenas
ir pagaliukas“ vadovė
2006-2015 – LR Ūkio ministerija, Turizmo politikos skyriaus
vadovė
2008-2015 – Docentė, lektorė. Parengtos ir dėstytos mokymo
programos: Turizmo paslaugų vadyba, Tarptautinio turizmo
plėtra, Turizmo valdymas, Turizmas ir geografija, kt. /
Kazimiero Simonavičiaus universitetas / Mykolo Romerio
universitetas

▪ Nuo 2016 m. - LVRA valdybos narė
▪ 2013-2015 m. - UAB Litexpo valdybos narė.
▪ 2014-2015 m. - Baltijos jūros regiono priežiūros komiteto
narė (Baltic Sea Region Steering Commitee).
▪ 2009-2015 m. - Turizmo patariamojo komiteto (Advisory
Committee on Tourism) narė Europos Komisijoje.

Nuo 2017 m. - Lietuvos Gastronomijos forumo 2017, Lietuvos
Gastronomijos Forumo 2019 m. koordinatorė.

RIČARDAS
MAČIULAITIS
LVRA valdybos narys
Svetingumo versle 30 metų.
Restorano "Medžiotojų užeiga" vadovas.

SIGITA
RUDZEVIČIENĖ
Svetingumo versle 16 metų.
Atstovauja Courtyard by Marriott Vilnius City
Center/ UAB Areko.

SKIRMANTAS
RUMŠEVIČIUS
Svetingumo versle 20 metų.
UAB „DomusMaria“ generalinis direktorius
2010 - 2011
Darbdavys: „Eden Square“, Protaras, Kipras
Pareigos: Generalinio direktoriaus pavaduotojas
2007-2009
Darbdavys: UAB „Vilniaus Narutis“
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
2005-2007
Darbdavys: „Radisson Hotel Northbrook“, Čikaga,
JAV
Pareigos: Generalinis restoranų direktorius
2000-2005
Darbdavys: „Holliday Inn O’Hare-Kennedy“, Čikaga,
JAV
Pareigos: Maitinimo padalinio vadovas
Adizės Instituto Lietuvoje ir ISM Alumni narys,
Ramintojos lyderystės klubo narys.

INGA
GRAJAUSKIENĖ
Svetingumo versle 20 metų.
Atstovauja UAB "Esperanza Resort"

Svetingumo versle nuo 1999 pradedant Villon viešbučiu. Teko
dalyvauti trijų viešbučių atidaryme --Holiday Inn, Dzūkija
( Achemos koncernas ) ir Campanile, derybose su Accor dėl
viešbučio rebrandingo į Ibis Styles Vilnius.
Holiday Inn Vilnius – pardavimų ir rinkodaros direktorė,
Crowne plaza – gen. direktorė,
Grand SPA Lietuva – pardavimų ir rinkodaros direktorė,
Campanile ( Ibis Styles)- gen. direktorė,
nuo 2016 m. Esperanza Resort direktorė.
Turėdama įvairiapusę patirtį suprantu įvairius svetingumo
verslo ypatumus ir aktualijas – tiek miesto ekonominės ir
verslo klasės viešbučio; tiek svetingumo verslo, esančio,
regione problematiką, tiek SPA ir medicininio SPA;tiek luxury
kategorijos.
Įvertinant tai, kad Esperanza Resort restoranas tris metus yra
geriausių restoranų dešimtuke, o taip pat, kad šis padalinys
yra labai svarbus ir generuojantis didžiausią dalį pajamų,
taigi, ir reikalaujantis daug dėmesio ir vadybinių sprendimų
kasdienėje veikloje, manau, kad ir restoranų verslo
problematika nėra svetima.
Vadovų klubo Universum narė
Lietuvos gurmanų gildijos narė

EDGARAS BRIEDYS
Svetingumo versle 16 metų.

AB “Eglės sanatorija” (Druskininkai, Birštonas)
rinkodaros ir pardavimų direktorius,
nuo 2003 m.

Tarybos narys Nacionalinėje SPA asociacijoje;
valdybos narys Medicininio turizmo
klasteryje;

