
LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJOS
METINIS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

2020 m. rugsėjo 30d. 



LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJOS
METINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 

DARBOTVARKĖ

2020 m. rugsėjo 30d. 

DARBOTVARKĖ

13.00-13.25 LVRA prezidentės E.Šiškauskienės metinė veiklos ataskaita. 

13.25-13.30 LVRA revizoriaus ataskaita. 

13.30-13.40 Dabartinės sektoriaus aktualijos. D.Morkvėnas KELIAUK LT

13.40-13.55  STR Global pranešimas ( anglų kalba).

13.55-14.15  Swedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis. Pasaulio ir Lietuvos 
ekonomikos apžvalga.

14.15-14.30 LVRA vykdomo inovacijų projekto mokymų pristatymas. 

14.30 Narių klausimai .



LVRA NARIAI

2019 LVRA buvo 285 nariai,

2020 LVRA  vienija jau narius 337 narius :

✓219 restoranus;

✓118 viešbučius;

✓21 mokyklą;

✓32 narius –partnerius.

✓Vienijame 10 223 dirbančiųjų -24 proc. visų dirbančiųjų Lietuvoje.



• Viešbutis „Vytautas Mineral SPA“

• Viešbutis „Smėlynė“

• Viešbutis „Sala Plateliai Resort“

• Viešbutis „Vila Komoda

• UAB „Smetonos klubas“

• Restoranas –baras „Pine wood“ 

• Kavinė „Kitas krantas“

• UAB „Ergolain“ 

• UAB „Mobilieji mokėjimai“ MOQ

• UAB „E77”

• UAB „Isku baldai“

• UAB “Argutus” Marveti čiužiniai

• VšĮ Savanorių ugniagesių ambasada

• Guestbook Consulting

• UAB „Novameta“

• UAB „Infes Technologijos“ 

16 NAUJŲ NARIŲ 2019 METAIS



7 NAUJI NARIAI 2020 METAIS

• Viešbutis „Kornealita“ ,Visaginas

• Viešbutis „Moxy Kaunas Center“,Kaunas

• Restoranas “Vila Žvaigždė“, Palanga

• Restoranas „Trinity“ ,Vilnius

• Restoranas „Meridianas“ ,Klaipėda

• Čili restoranų tinklas, Lietuva

• Restoranai „Talutti“ , Vilnius ir Kaunas



LVRA VALDYBA 2019-2022

Evalda Šiškauskienė -asociacijos prezidentė

Zigmantas Dargevičius -asociacijos viceprezidentas

Artūras Vainora -asociacijos viceprezidentas

Ričardas Mačiulaitis -asociacijos viceprezidentas

Gediminas Balnis -asociacijos viceprezidentas

Inga Grajauskienė-asociacijos valdybos narė

Sigita Rudzevičienė -asociacijos valdybos narė

Raimondas Krištaponis -asociacijos valdybos narys

Skirmantas Rumševičius-asociacijos valdybos narys

Edgaras Briedys-asociacijos valdybos narys

Laura Čepukaitė -asociacijos valdybės narė



LVRA NARIŲ SUSIRINKIMAI

2019m. balandžio 23 d. CROWNE PLAZA 

2019 m. spalio 10d.  HILTON GARDEN INN 



Lietuvos II Gastronomijos Forumas 2019 -
išskirtinė Lietuvoje restoranų verslo atstovų 
ir profesionalų konferencija, skirta tiek 
norintiems pradėti restoranų verslą, tiek jau 
sėkmingai plėtojantiemssavo restoraną ar 
besidomintiems gastronomija. 

www.gastronomijosforumas.lt

http://www.gastronomijosforumas.lt/


LIETUVOS GASTRONOMIJOS SAVAITĖ

2019 m. gegužės 20 – 26 dienomis vyko VI-oji Lietuvos gastronomijos savaitė 

2019 m. lapkričio 4 - 10 dienomis įvairiuose šalies miestuose vyko VII-oji

Lietuvos gastronomijos savaitė.

Dalyvavo 39 restoranai

Gastronomijos savaitės žvaigždė įteikta

dvidešimtmetį švenčiančiam „St. Valentino“



TUŠČIOS KĖDĖS PRIE SPORTO RŪMŲ–NEĮDARBINTAS KONFERENCINIS 
TURIZMAS



PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAUKO KAVINĖSE SUVARŽYMAI

• Paskutinę Seimo sesijos dieną, nors ir iš 5-ojo karto, buvo priimtos
verslui palankios Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, pagal kurias
nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir paplūdimiuose
įrengtose nestacionariose viešojo maitinimo vietose nutarta leisti
prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 15 proc.

• Pagal priimtus naujus pakeitimus ši prekyba galima tik savivaldybės
tarybos nustatyto kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu.



RINKLIAVA UŽ VIEŠBUČIŲ KLASIFIKAVIMĄ

• Nuo 2020m. įvesta Valstybės rinkliava už viešbučių klasifikavimą

• Numatyta, kad rinkliava už apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo

pažymėjimus sieks 120 eurų 1 ir 2 žvaigždučių svečių namams, 

moteliams ir kempingams, 

• 3 ir 4 žvaigždučių svečių namams, moteliams, kempingams, 5 

žvaigždučių kempingams – 150 eurų, 

• 1 žvaigždutės viešbučiams ši paslauga kainuos 160 eurų, 

• 2 žvaigždučių viešbučiams – 190 eurų,

• 3 žvaigždučių viešbučiams – 300 eurų, 

• 4 ar 5 žvaigždučių viešbučiams – 410 eurų. 

Pažymėjimas galios 5 metus.



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA

Apgyvendinimo paslaugų įstaigos 2019 m. pokytis 

Dirbančių asmenų skaičius 8 028 6% 

Vidutinis darbo užmokestis, EUR 973 43% 

Sektoriaus pardavimai , tūkst. EUR 284 867  106% 

Sektoriaus sumokėti mokesčiai, tūkst. EUR 40 928  146,8% 

 

Maitinimo paslaugų įstaigos 2019 m. pokytis 

Dirbančių asmenų skaičius 34 702 3% 

Vidutinis darbo užmokestis, EUR 701 47% 

Sektoriaus pardavimai, tūkst. EUR 888 488  113,2% 

Sektoriaus sumokėti mokesčiai, tūkst. EUR 128 829 135,8% 

 



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA

Apgyvendinimo sektoriaus sukurta gerovė  

2014-2019 m. per penkeris metus nuo lengvatinio PVM tarifo įvedimo: 

 Sukurta papildomai naujų darbo vietų  2133 

 Užimtumas apgyvendinimo veikloje padidintas  36 % 

 Papildomai sukurta pridėtinės vertės už 57,5 mln. eurų 

 Sumokėta papildomai daugiau mokesčių  20 mln. eurų 

 Padidintas samdomų darbuotojų atlyginimas  100 % 

 Papildomai surinkta gyventojų pajamų mokesčio  9,5 mln. eurų 

 



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA
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✓ 2019 m. šalies apgyvendinimo įstaigos sulaukė 4,0 mln. turistų, arba 11,5 proc. 

daugiau nei 2018 m.

✓ 2019 metais Lietuvoje buvo 3754 apgyvendinimo įstaigos, iš jų 494 viešbučiai.

✓ 2019 metais viešbučių ir motelių užimtumas 55, 9 proc. (+0.7)

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=3092
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=3892


VIEŠOJO MAITINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA

Maitinimo sektoriaus pokyčiai 

 Pasikeitimai per 2017 -2019 m., rodantys sektoriaus silpnėjimą: 

 Sumažėjo darbo vietų  -22 

 Sektoriaus sumokėtų mokesčių suma padidėjo  64 % 

 Darbo užmokestis sektoriuje pakilo  70 % 

 Įmonių bankrotų skaičius išlieka aukštas 411 

 Nekonkurencingos kainos ES didesnės už vidurkį 

 Šio sektoriaus darbuotojai nesunkiai persiorientuoja į 

kitų šalių darbo rinką  

 

 



VALSTYBĖS PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI

✓ Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

✓ Dalinės nuomos mokesčio kompensacijos verslui:

- viešbučiams išmokėta 503 288,01 Eur. 

- restoranams išmokėta 2 591 405,73 Eur.

✓ Palūkanų kompensavimas;

✓ Subsidijos mikroįmonėms ( iki 9 darbuotojų) ;

✓ Valstybės turto nuomininkams- 50 proc. sumažinta nuoma;

✓ Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams. Skirta 30 mln. -panaudota 7 mln. 



GALIOJANTYS VERSLO RIBOJIMAI

Nuo birželio 17 d. Lietuvoje lieka galioti valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos režimas, pagal

kurį verslui taikomi šie ribojimai

Viešojo maitinimo įstaigos (restoranai, kavinės, 

barai, naktiniai klubai ir kitos pasilinksminimo 

vietos):

• saugus atstumas 2 metrai tarp asmenų, sėdinčių 

prie skirtingų stalų, tarp sėdinčių prie baro - 1 

metras;

• dezinfekcija;

• rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);

• draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta 

izoliacija;

• veido kaukės privalomos viešojo maitinimo 

įstaigose, tačiau jas leidžiama nusiimti sėdint prie 

stalo ar baro;

• neribojamas bet koks maisto pateikimas 

(švediškas stalas, bufetas); 

• neribojamas darbo laikas.



GALIOJANTYS VERSLO RIBOJIMAI RENGINIAMS

• Veido kaukės privalomos kultūros, pramogų bei 

kituose renginiuose ir susibūrimuose, 

organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose 

erdvėse (kaukės privalomos ir aptarnaujančiam 

personalui, tačiau neprivalomos atlikėjams);

• Mažiausiai 1 metro atstumas tarp žiūrovų arba 

žiūrovai sodinami į kas antrą kėdę;

• Rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);

• Draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų 

arba jei paskirta izoliacija;

• Nuo rugsėjo 1 d. atvirose ir uždarose erdvėse 

organizuojamuose renginiuose žiūrovų ir (ar) 

dalyvių skaičius neribojamas, jei renginio 

organizatoriai užtikrina bilietų platinimą 

elektroniniu būdu ir žiūrovų bei dalyvių 

registravimą. Jei renginio organizatoriai to 

užtikrinti negali, renginyje leidžiama dalyvauti ne 

daugiau kaip 300 dalyvių.



VILNIUS

• Vilniaus savivaldybės dovanotos viešosios erdvės lauko kavinėms

• Talonai.lt projektas

• Rinkliavos panaikinimas

• Maisto furgonėlių laisvė

• Atleidimas nuo NT, Žemės mokesčio karantino metu.

• Asociacijos prašymu, viešbučiams ir restoranus prašoma atleisti nuo NT, Žemės nuomos 

mokesčių iki 2020 m. pabaigos. 



VILNIUS

Vilniaus senamiestyje įvedus kilpinį transporto judėjimą, drauge su Savivaldybe ir verslu 

sprenžiama, kaip palengvinti privažiavimą ir parkavimą prie konkrečių viešbučių.  



KAUNAS

LVRA prašymu, Kauno taryba patvirtino lengvatą mieste 

veikiantiems viešbučiams, 50 proc. sumažinant 

mokesčius už nekilnojamąjį turtą, žemę ir valstybinės 

žemės nuomą. 



KLAIPĖDA

• LVRA prašymu:

• 10 proc. nuolaida NT mokesčiui ir žemės nuomos mokesčiui 2020 metams.

• Lauko kavinėms Klaipėdoje vietinės rinkliavos nereikės mokėti visus 2020-

uosius metus. 

• Nuo rinkliavos atleistos ir paplūdimio kavinės, veikiančios Giruliuose, 

Melnragėje ir Smiltynėje.  



ŠIAULIAI

• LVRA prašymu:

• Verslas atleistas nuo mokesčių (NT, žemės ir valstybinės žemės nuomos) 

karantino metu ir 2 mėnesius po karantino.

• Lauko kavinių atleidimas nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti 

paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą



PANEVĖŽYS

• Viešojo maitinimo įstaigoms dovanojamos miesto viešosios erdvės bei įstaigos 

atleistos nuo rinkliavos už lauko kavines ar išplėstas aptarnavimo vietas prie 

stacionariųjų viešojo maitinimo įmonių. 

• Taip pat verslui, kurio veikla buvo apribota arba uždrausta Vyriausybės 

nutarimais bei paveikta COVID-19 pandemijos, 30 proc. sumažinti nuomos už 

valstybinę žemę, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai už 2020 m.



DRUSKININKAI

• 25 procentų lengvatą 2020 metų mokestiniam laikotarpiui visiems 

nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio mokėtojams, išskyrus apleistą ir 

neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą ir apleistą žemę.



PALANGA

• Palangos apgyvendinimo įstaigos, taip pat – prekybos įmonės, paslaugų teikimo įmonės 

gali kreiptis į Palangos m. savivaldybę dėl NT  ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo –

nutarta karantino laikotarpiu suteikti minėtų mokesčių lengvatas tiems juridiniams asmenis, 

kurie dėl karantino metu įvestų apribojimų nebegalėjo vykdyti veiklos ir yra įtraukti į 

Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, 

sąrašą. 



TURIZMO SKATINIMO PRIEMONĖ „ATOSTOGOS MEDIKAMS“ 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki

lapkričio 30 d. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – gydytojai,

akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai, turi galimybę nemokamai

pasinaudoti turizmo paslaugomis už 200 eurų, o paslaugų suteikimo kainą

kompensuos valstybė.

Priemone siekiama paskatinti turizmo paslaugų vartojimą ir padidinti lėšų,

cirkuliuojančių rinkoje, kiekį bei atsidėkoti medikams už darbą COVID-19

pandemijos metu. Kompensacijoms už medikams suteiktas turizmo paslaugas

skirta 10 mln. eurų. Priemonės įgyvendinimas patikėtas nacionalinei turizmo

skatinimo agentūrai "Keliauk Lietuvoje".

De minimis



TURIZMO SKATINIMO PRIEMONĖ „ATOSTOGOS PEDAGOGAMS“ 

Vyriausybė pritarė siūlymui skirti po 100 eurų pedagogų atostogoms

De minimis ???



DERYBOS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ VERSLUI

✓ 25 proc. kompensacija nuo 2019 m. sumokėtų visų mokesčių visiems Lietuvos viešbučiams, siekiant

užtikrinti jų veiklos tęstinumą ir likvidumą. Šiam tikslui reikalinga 10 mln. Eurų dydžio subsidija.

✓ Alternatyva– 70 proc. nuo įmonių sumokėto gyventojų pajamų mokesčio GPM 2019 metais. Šiam

tikslui reikalinga 9,6 mln. Eurų dydžio subsidija.

✓ Alternatyva –komunalinių ir eksploatavimo išlaidų (elektra, šildymas, dujos, vanduo, šiuklių išvežimas,

interneto paslaugos, pastato apsauga, dezinfekcijos paslaugos, liftų priežiūra) kompensavimas.

Siūlome šią priemonę taikyti viešbučiams nuo š.m. kovo 16d. iki 2021 m. birželio 1d.

✓ Sumažinti 9 % PVM pagamintam maistui restorane (išskyrus alkoholinius gėrimus) įstatymo pataisą.

Tai padėtų atsigauti maitinimo įmonėms, SVV, skatinti vartojimą, išlaikyti ir kurti darbo vietas,

pritraukti investicijos.

✓ Tęsti priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms

įmonėms“ iki 2020m. gruodžio 31d.

✓ Sektoriaus likvidumui užtikrinti tęsti priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, kuri galioja tik iki

2020 m. gruodžio 31d. ir kuria naudojasi kai kurie viešbučiai ir restoranai, pratęsimą laikotarpiui iki

2021m. balandžio mėn.

✓ Pratęsti sektoriaus darbo užmokesčio subsidijavimą iki 2021-06-30 

✓ Įtraukti į DNR planą TURIZMĄ ir skirti 120 ml. Eurų verslo pertvarkymui, inovacijoms, adaptavimui

verslo prie naujų sąlygų po Covid-19.



• Pavasario sesijoje Seimui pristatytas Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 

įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIIIP-4714, kuriuo siūloma lengvatinį 9 

procentų PVM tarifą taip pat taikyti maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms, 

išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais.

• LVRA prašymu ,9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo įstatymo 

projektą įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė 

Aušra Papirtienė.

LENGVATINIS PVM MAITINIMO ĮSTAIGOMS

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNDEwNzUyNTM2MTA0NjcwODIzJmM9eDN1OSZlPTE3Njg2MSZiPTM0MzA4OTg1NiZkPWg2ejZjMG8=.TXqsdbHUzV8mHWVOTvqZRm_Wm-Vpetkt9ymsPKAr-nQ


DERYBOS SU LATGA, AGATA, AVAKA

• Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai pavyko susiderėti dėl 

analogiškų autorinio atlyginimo apskaičiavimo sąlygų LATGAI ir 

AGATAI dar vieneriems metams, iki 2021m. gruodžio 31.d



MOKĖJIMO PASLAUGŲ DIREKTYVA

• Laikantis ES mokėjimo paslaugų direktyvos, nuo 2019 m. rugsėjo 14 d. bankai

ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai turi taikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo

(angl. strong customer authentication, SCA) priemones. Direktyvos nuostatos

tiesiogiai liečia atsiskaitymus nuotoliniu būdu ( užsakant viešbučius).

• Direktyvos taikymo įsigaliojimas pratęstas iki 2020m. gruodžio 31d. 



LVRA VEIKLA 2019 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

• 2018-2020 metais vykdome turizmo e-

rinkodaros projektus

• Lietuva architektūros kampu“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-

808-02-0005

• Lietuvos sakralioji medinė architektūra“ Nr. 05.4.1-

LVPA-K-808-02-0007



LVRA VEIKLA 2019 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

• 2017-2019 metais "Praktika sumaniai" –vykdėme 

projektą su 6 aukštosiomis mokyklomis.  Projekto 

metu net 647 studentai atliko 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“.



LVRA VEIKLA 2019 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

2019-2021 metais vykdome projektą

• „ Specialiųjų sektorinių mokymų apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų įmonėms vykdymas Nr. 09.4.3-

ESFA-K-814-02-0020 pagal ES priemonę 

„Kompetencijos LT“.

• Bus mokomi  padavėjai ir barmenai bei vadybos ir 

rinkodaros specialistai.Projekto įgyvendinimo rezultate 

bus pakelta 380 apgyvendinimo ir maitinimo įmonių 

(mažų ir vidutinių) darbuotojų kvalifikacija, profesinių 

žinių ir gebėjimų lygis.



"SAFE AND CLEAN" SVETINGUMO VERSLO ŽENKLO SUKŪRIMAS IR 
ĮDIEGIMAS, TURIZMO SEKTORIAUS VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ 

INOVATYVŪS MOKYMAI" 

Projektas įgyvendinams gavus paramą iš Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūros 



GASTRONOMIJOS SAVAITĖ 2020



PAGALBA NARIAMS ĮGYVENDINANT BDAR

• 2019m. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija nariams parengė
rekomendacijas, asmens duomenų taisyklių šabloną, buvo organizuoti 
mokymai.



PLASTIKO MAŽINIMO DIREKTYVA

• Plastiko mažinimo direktyva ir 

gairės ir kokie plastiko gaminiai

nebegalės būti tiekiami rinkai nuo

2021m



NUOLAIDOS LVRA NARIAMS
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