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DĖL SKUBIŲ PRIEMONIŲ VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ  SEKTORIAUS VERSLUI  

 

Lietuvos viešbučių ir restoranų sektorius nuo COVID -19  nukentėjo labiausiai.  Verslo viešbučiai 

neatsigavo dar nuo pirmosios pandemijos bangos,tačiau taip ir nesulaukė jokių pagalbos priemonių 

iki dabar. Sektoriaus užimtumai krito virš 60 proc., pajamos - 67 proc, o pridėtinė vertė sumažėjo 59 

proc.Verslo viešbučių atsigavimas galimas ne anksčiau kaip kaip 2022 metais 

 

Viešojo maitinimo paslaugų teikimas šiuo metu draudžiamas. Jei per pirmąją pandemijos bangą 

restoranų veiklą gelbėjo pavasaris ir lauko kavinės, tai šiuo metu be valstybės paramos šiam sektoriui 

bus nepaprastai sunku išgyventi.   

 

Viešbučių ir restoranų sektoriuje vyrauja mažos ir vidutinės įmonės,  dirba  42 000  darbuotojų, kurių 

daugelis priklauso socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms - studentai, moterys, pagyvenę 

asmenys ir neįgalieji, todėl parama apgyvendinimo ir maitinimo sektoriui turi tapti valstybės prioritetu. 

 

SIŪLOME ŠIAS BŪTINOS SKUBIOS PAGALBOS PRIEMONES  LABIAUSIAI NUO 

COVID-19 NUKENTĖJUSIAM VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ VERSLUI 

 

1.Skubiai patvirtinti subsidijų „Verslo likvidumo palaikymui: antra Covid-19 banga“ priemonę: 

-skubos tvarka labiausiai nukentėjusiems verslo viešbučiams, kurių apyvarta krito 50 proc. ir 

daugiau, siūlome skirti 50 proc. nuo 2019 metais sumokėto GPM dydžio subsidiją.  

 

-įmonėms, kurių apyvartos krito daugiau negu 30 proc. siūlome vienodą subsidijos taikymą ir SVV, ir 

didelėms įmonėms arba netaikyti darbuotojų skaičiaus kriterijaus. 

 

2.Vadovaujantis 2020-10-13 EK komunikato 4-uoju „Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų 

ekonomikai remti reaguojant į dabartinį Covid-19 protrūkį, sistemos“ pakeitimu, kuris papildytas nauju 

skirsniu „Pagalba paramos nepadengtoms pastovioms išlaidoms pavidalu“, valstybėms narėms 

leista padėti įmonėms, kurių veikla buvo sustabdyta arba sumažinta dėl Covid-19 protrūkio ir padengti 

70% nepadengtų pastoviųjų išlaidų, t.y. nuomos mokestį, komunalines išlaidas, palūkanas ir kt. 

Bendra pagalbos suma negali viršyti 3 mln.EUR vienai įmonei.  

Prašome šiuo pagrindu parengti priemonę labiausiai nukentėjusiam ir apribotam verslui, kurios pagalba 

būtų dengiama dalis įmonių pastoviųjų išlaidų.   

 

3.Siūlome atidėti paskolas ir kompensuoti palūkanas iki 2021m. rugsėjo 1d.  

 



 

4.Leisti labiausiai nukentėjusiam ir apribotam verslui atidėti VMI ir Sodrai mokamus mokesčius iki 

2021-06-30. Leisti verslui sudaryti 5 metų mokėjimo grafikus, atidedant mokėjimus iki 2022-12-31, 

netaikant papildomų užtikrinimo reikalavimų: turto įkeitimo, garantijų ar laidavimo. O karantino 

metu atidėtų Sodros mokesčių sumai taikyti mokesčių amnestiją pagal kitų šalių taikomą praktiką. 

 

5.Siūlome numatyti subsidijas prastovose esantiems darbuotojams:  

- 100 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1 MMA. 

- 80 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1,5 MMA; 

 

Numatyti subsidijas darbuotojams po prastovų, pasibaigus karantinui.   

 

6.Priimti įstatymo pataisą dėl PVM mažinimo viešojo maitinimo įmonėse pagamintam maistui iki 

9 proc. Tai padės išsaugoti darbo vietas ir paskatins ekonomikos atsigavimą. Net  21 iš 27 Europos 

šalių taikomas lengvatinis tarifas maitinimo paslaugoms. 

 

 

Dėkojame Jums už palaikymą siūlant skubios pagalbos priemones labiausiai nukentėjusiam viešbučių 

ir restoranų sektoriui. 

 

 

Pagarbiai,  

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė               Evalda Šiškauskienė  

                                                 


