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SVEIKINAME NAUJUOSIUS LVRA NARIUS 

• Viešbutis-restoranas „Vila Komoda“

• UAB "Karmeda" 

• Vasaros terasa „Kitas krantas“ 

• Restoranas “St.Valentino”

• UAB "Novameta"

• Guestbook Consulting

• VšĮ Savanorių ugniagesių ambasada

• UAB „Infes technologijos“

• UAB „Brasa“

• UAB „Marveti“

• UAB „Tokana“



LVRA STATISTIKA

• Šiuo metu Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija vienija 294 narius.

• LVRA nariai – 171 restoranas ir 123 viešbučiai.

• Apgyvendinimo ir maitinimo įmonės – LVRA narės sukuria  apie 9 800 darbo vietų. 

• LVRA narių apgyvendinimo įmonėse yra 7200 kambarių.

• LVRA nariais yra 22 švietimo įstaigos – mokyklos, ruošiančių įvairaus lygio specialistus 
viešbučiams ir restoranams. 

• LVRA nariais yra 34 įmonės -partneriai.

• 2004m.gegužės 1d.  LVRA buvo priimta  pilnateise HOTREC nare. HOTREC-tai Europos 
Sąjungos viešbučių, restoranų, kavinių nacionalinių asociacijų konfederacija, pripažinta 
Belgijos karališkuoju dekretu. HOTREC vienija 40 asociacijų, 25-iose Europos šalių. 



LVRA VEIKLOS PRIORITETAI 2019 METAIS

1. Atvykstamojo turizmo skatinimas ir 
pakankamas finansavimas iš biudžeto;

2. Mokesčių stabilumas;

3. Derybos su autorinių teisių 
organizacijomis;

4. Apartamentų nuomos 
reglamentavimas;

5. Prekybos alkoholiniais gėrimais 
viešojo maitinimo įmonėse suvaržymų 
pakeitimai;

6. Spartesnis Vilniaus kongresų ir 
konferencijų centro projekto 
įgyvendinimas.



KAS VYKDOMA

• Inicijuojamos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos;

• Studija dėl sumažinto PVM viešbučiams pasiteisinimo ir būtinybės mažinti 
PVM maistui restoranuose;

• Turizmo pakomitečio kūrimas LR Seime;

• Derybos su autorinių teisių organizacijomis ir AVAKA;

• Apartamentų nuomos reglamentavimas;

• Rinkliava už apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimą;

• Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas svetingumo 
įmonėse;

• Dėl  Europos mokėjimų direktyvos įgyvendinimo ir  prievolės naudoti Strong 
Customer Autentification (SCA) protokolą svetingumo įmonėse;

• Renginiai : Lietuvos gastronomijos Forumas, Lietuvos gastronomijos savaitė;

• Projektai.



Draudimas prekiauti alkoholiniais 
gėrimais lauko terasose, kurios nuo 
stacionarių viešojo maitinimo vietų 
nutolusios daugiau kaip 40 metrų ir 
laimėjusios savivaldybių skelbtus 
konkursus.

Draudimo pasekmės:
• draudimai privers nutraukti arba 

riboti veiklą apie 150  lauko
kavinių visoje Lietuvoje;

• akivaizdi žala smulkiam verslui;
• darbo neteks  apie 150-200

darbuotojų;
• neteksime galimybės Kalėdinio 

miestelio metu prekiauti karštu 
vynu, nes nebus išduodamos 
sezoninės licencijos;

• bus pakenkta miestų turistiniam 
įvaizdžiui

Šiuo metu lauko terasose prekiauti silpnais alkoholiniais
gėrimais iki 22 proc. galima su sezonine alkoholio licencija.
Šias lauko prekybos vietas nustato savivaldybių tarybos.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. šios sezoninės alkoholio licencijos
panaikinamos.

Siūloma: nenaikinti sezoninių alkoholio licencijų lauko
terasoms, nutolusioms nuo stacionarios kavinės daugiau
kaip 40 metrų. Teisę riboti alkoholinių gėrimų prekybą
palikti savivaldybių taryboms.
(LR alkoholio kontrolės įstatymo 16 str. 3 d., 18 str. 1 d. 3 p.,
18 str. 4 d. 1 p.)

2020 m. sausio 
1d.

Problema Problemos esmė ir pasiūlymai Draudimas
įsigaliojo/-a 

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PATAISOS



Draudžiama prekyba 
alkoholiniais gėrimais 
paplūdimiuose.

Pasekmės:

• -draudimai privers nutraukti 

arba riboti veiklą pajūrio 

kavines, nors gelbėjimo 

stotyse liks veikti 

stacionarios kavinės;

• Neteks galimybės prekiauti 

Smiltynės, Melnragės, 

Vilniaus Neries pakrantės 

lauko kavinės, kempingai prie 

ežerų, paplūdimius turintys 

viešbučiai ir visi kurortai 

esantys prie jūros;

• Bus skatinama šešėlinė 

prekyba ir vartojimas savo 

atsineštų gėrimų;

• bus pakenkta miestų 

turistiniam įvaizdžiui

Siūloma:
LR alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d pakeisti, 
leidžiant prekybą paplūdimių kavinėse natūralios 
fermentacijos alkoholiniais gėrimais iki 15 proc. 
stiprumo. 
3) natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, 
kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 
15 procentų, – nestacionariosiose viešojo 
maitinimo vietose savivaldybės tarybos nustatyto 
kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu;

2020 m. sausio 
1d.

Problema Problemos esmė ir pasiūlymai Draudimas
įsigaliojo/-a 

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PATAISOS



Problema Problemos esmė ir pasiūlymai Draudimas
įsigaliojo/-a 

Apribojimas pirmadieniais–
šeštadieniais nuo 20 valandos, o 
sekmadieniais – nuo 15 valandos
viešojo maitinimo vietose, 
turinčiose licencijas mažmeninei
prekybai, prekiauti tik pilstomais
alkoholiniais gėrimais ir tik
vartoti vietoje. 

Ne visus alkoholinius gėrimus yra įmanoma perpilti
į taures ar grafinus, o apribojimas pateikti
putojančio vyno ar šampano butelį, jį svečiui
atidarant prie stalo restorane ir paliekant ledo
kibirėlyje, yra neatskiriama Europos viešojo
maitinimo sektoriaus kultūros dalis. 

Siūloma: draudimo netaikyti viešojo maitinimo
vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai
alkoholiniais gėrimais, parduodamiems
alkoholiniams gėrimams vartoti vietoje. 
(LR alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 13 p.) 

2018 m. sausio
1 d. 

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PATAISOS



MOKESČIŲ STABILUMAS

Siekiame PVM sumažinimo viešojo maitinimo paslaugoms.

2017 m. sausio 1 d. lengvatinis PVM tarifas viešojo maitinimo paslaugoms taikytas 18 iš 28 
ES valstybių narių. 

Paruošta  studija apie PVM sumažinimo restoranams būtinybę, siekiant išsaugoti darbo 
vietas ir skatinti sektoriaus plėtrą.

Remiamės HOTREC atliktos studijos argumentais ir Airijos pavyzdžiu.
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DERYBOS SU AUTORINIŲ TEISIŲ 

ORGANIZACOJOMIS



APARTAMENTŲ NUOMOS REGLAMENTAVIMAS

Šaltinis: Statistikos Departamentas, booking.com, Keliauk Lietuvoje



Dabartinis reguliavimas Siūlomas reguliavimas

7. Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo

paslaugos) teikimas (įeina į EVRK klasę

55.20)

38. Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir

pusryčių paslaugos) teikimas (įeina į EVRK

klases 55.20; 55.90)

46. Verslo liudijimas ,,Gyvenamosios

paskirties patalpų nuoma (įeina į EVRK

klases 68.20; 55.20; 55.90)“**

**Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti

apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo

paslaugos arba nakvynės ir pusryčių

paslaugos).

7. Apgyvendinimo paslaugų (kaimo

turizmo paslaugos) teikimas (įeina į EVRK

klasę 55.20)

38. Trumpalaikio (iki 2 mėnesių)

apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir

pusryčių paslaugos) teikimas (įeina į

EVRK klases 55.20; 55.90)

46. Verslo liudijimas ,,Gyvenamosios

paskirties patalpų nuoma (įeina į EVRK

klasę 68.20; 55.20; 55.90)“

APARTAMENTŲ NUOMOS REGLAMENTAVIMAS



RINKLIAVA UŽ VIEŠBUČIŲ KLASIFIKAVIMO PAŽYMĖJIMO 

IŠDAVIMĄ

Rinkliava už apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą 1 ir 2 
žvaigždučių svečių namams, moteliui bei kempingui sieks 120 eurų, 
3 ir 4 žvaigždučių svečių namams, moteliui, kempingui bei 5 žvaigždučių 
kempingui – 150 eurų, 
1 žvaigždutės viešbučiams – 160 eurų, 
2 žvaigždučių viešbučiams – 190 eurų, 
3 žvaigždučių viešbučiams – 300 eurų, 
4 ir 5 žvaigždučių viešbučiams – 410 eurų.



PAGALBA NARIAMS ĮGYVENDINANT BDAR

• 2018m. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija nariams parengė
rekomendacijas, asmens duomenų taisyklių šabloną, buvo organizuoti 
mokymai.

• Parengtas dokumentas, kuriuo Asociacija grindžia neprivalomą 
reikalavimą viešbučiuose turėti Asmens duomenų pareigūną.



DĖL  EUROPOS MOKĖJIMŲ DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMO 

IR  PRIEVOLĖS NAUDOTI STRONG CUSTOMER 

AUTENTIFICATION (SCA) PROTOKOLĄ SVETINGUMO 

ĮMONĖSE

• Siekti papildomo pereinamojo 18 mėnesių laikotarpio SCA 
reikalavimų įgyvendinimui

• Padėti nariams sklandžiai įgyvendinti SCA reikalavimus mokėjimo 
kortelių nuotoliniuose atsiskaitymuose.  



LVRA INICATYVOS. 

LIETUVOS GASTRONOMIJOS FORUMAS



LVRA INICATYVOS. 

LIETUVOS GASTRONOMINĖ 

SAVAITĖ

• 2019 m. lapkričio 4–10 dienomis vyks
Lietuvos  gastronomijos savaitė, kurios 
metu restoranai kvies ragauti specialiai 
šiai savaitei parengtų gurmaniškų meniu.



LVRA NARIŲ INICIATYVOS
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LVRA VEIKLA 2018 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija įgyvendina 
projektą „Specialiųjų sektorinių mokymų viešbučių ir 
restoranų darbuotojams vykdymas“, projekto Nr. 
09.4.3-ESFA-K-814-01-0024.

Projekto lėšomis bus apmokyti 392 viešbučių ir 
restoranų darbuotojai barmenai,padavėjai,kambarinės.

Projektas vykdomas 2017-2019 metais.



LVRA VEIKLA 2018 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

• 2018 -2020 metais vykdome pagal ES 
investicijų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 
kaitos“ priemonę „Prioritetinių turizmo 
plėtros regionų e-rinkodara“ finansuojamus 
projektus  „Lietuva architektūros kampu“  
ir „Lietuvos sakralioji medinė architektūra“.



LVRA VEIKLA 2018 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

• "Praktika sumaniai" –vykdome projektą su 6 
aukštosiomis mokyklomis.  Projekto metu net 642 
studentams bus sudaryta galimybė atlikti praktiką 
komandose, apjungiant skirtingas studijų kryptis bei 
pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp 
praktikos vadovo, mentoriaus ir studento.

• Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 
išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo 
priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės 
gerinimas“.


