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LVRA NARIAI

LVRA  vienija  336 narius :

✓217 restoranų

✓119 viešbučių

✓20 mokyklų

✓30 narių partnerių.



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

2020 metais LVRA valdyba rinkosi į 12 posėdžių



NAUJI NARIAI 2020 

• 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

• Restoranai „Chačapuri“ ir „Georgian House“ Vilniuje

• D‘Eco restoranas –baras ,Vilnius

• Unitex group partneriai

• Jokado projektai



NAUJI NARIAI 2021  

• Restoranas „Piano Piano“ ,Vilniuje

• Pakruojo dvaras, Pakruojyje

• Restoranas “Vasaris“, Panevėžyje

• Restoranai „9 Drakonai“ ,Vilnius

• Restoranas „Senoji trobelė“, Vilniuje

• Restoranai 14Horses ir Nineteen18, Vilniuje

• UAB „Pireka“ 



LVRA 2020 m. VEIKLOS PRIORITETAI, SIEKIANT SUŠVELNINTI COVID-19 
PASEKMES VERSLUI

1. Skirti 25 proc subsidiją nuo praėjusiais metais sumokėtų visų mokesčių.

2. Numatyti atskirą  INVEGA priemonę - beprocentinę paskolą iki 800 000 Eurų arba didesnę paskolą 

su minimaliu procentu įmonių būtinosioms ūkinėms reikmėms, darbuotojų atlyginimams ir 

apyvartumui užtikrinti.  

3. Sektoriaus darbuotojams, šiuo metu esantiems pilnose arba dalinėse prastovose, ir karantinui 

pasibaigus, iki 2020 metų pabaigos taikyti  darbo užmokesčio kompensavimo priemones, siekiant 

išlaikyti jų darbo vietas.  

4. Skirti tiesiogines subsidijas darbo užmokesčiui – po 1 MMA darbuotojui kas mėnesį. Supaprastinti

ir sutrumpinti darbuotojų atleidimo mechanizmą krizės laikotarpiu.

5. Atleisti įmones nuo esamų VMI mokesčių įsipareigojimų, nuo SODROS mokesčių arba juos

kompensuoti.

6. Leisti įmonėms, kurios valstybės turtą yra išnuomojusios viešo konkurso būdu, keisti nuomos

kainą arba atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo (viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms

įmonėms nustatyti ne didesnį kaip 20 proc. nuo apyvartos mokestį).

7. Atleisti įmones 2020 metais nuo Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėjimo.

8. Sustabdyti paskolų įmokų ir palūkanų komerciniams bankams mokėjimą bei su tuo susijasias

išieškojimo procedūras.

9. Rekomenduoti saugos tarnyboms, draudimo, telekomunikacijų ir komunalines paslaugas

teikiančioms įmonėms teikti paslaugas karantino metu neatlygintinai arba kompensuoti šias

išlaidas valstybės lėšomis.

10. Neribotam laikotarpiui sumažinti PVM viešbučiams ir restoranams iki 5 proc. (turizmo veiklą

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms ir

maitinimo paslaugoms, išskyrus alkoholinius gėrimus ir tabaką).



LVRA VEIKLA 2020

2020 m. rugsėjo 30d. nuotolinis metinis –ataskaitinis susirinkimas



2020m. liepos 8 d. vyko nuotolinis LVRA narių susirinkimas. Susirinkime su 

pranešimais dalyvavo:   

• VŠĮ "Keliauk Lietuvoje" direktorius Dalius Morkvėnas 

• STR Global verslo vystymo vadovas Jakub Klimczak

LVRA VEIKLA 2020



LVRA VEIKLA 2020

LVRA nariai gruodžio 30d. pakėlė simbolinę “nuotolinę” vyno taurę, 

linkėdami vieni kitiems sveikatos ir greito sektoriaus atsigavimo 2021 

metais.



“NEĮDARBINTAS” KONFERENCIJŲ CENTRAS



VALSTYBĖS PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI 2020



TURIZMO SKATINIMO PRIEMONĖ „ATOSTOGOS MEDIKAMS“ 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva 2020 m. rugsėjo 1 d. –

gruodžio 15d. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – gydytojai,

akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai, turėjo galimybę nemokamai

pasinaudoti turizmo paslaugomis už 200 eurų, o paslaugų suteikimo kainą

kompensavo valstybė.

Verslui išmokėta 9,7 mln. Eurų, priemonės įsisavinimas 97 proc.

De minimis



• 2020m. 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. LR Seimo biudžeto ir finansų komitete vyko pirmieji klausymai,

dalyvaujant verslo atstovams, dėl PVM tarifo mokesčio mažinimo viešojo maitinimo

paslaugoms.

• Įstatymo pataisa, užregistruota dar 2020m.pavasarį, grįžo į Seimą Ministrės

pirmininkės ir Mykolo Majausko iniciatyva. 

LENGVATINIS PVM MAITINIMO ĮSTAIGOMS

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


PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAUKO KAVINĖSE SUVARŽYMAI

• 2020 m. 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.



NAUJI RŪKYMO RIBOJIMAI NUO 2021 m.



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

INOVATYVŪS MOKYMAI" 

Projektas įgyvendinamas, gavus paramą iš Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūros 



VERSLO VEIKLOS PALENGVINIMAI

• Asociacijos iniciatyva, diazoto
monoksido kapsulės maisto 
gamyboje gali būti naudojamos be 
kliūčių.

• Šiuo metu vyksta  Didmeninės ir 
mažmeninės prekybos alkoholio 
produktais licencijavimo taisyklių
pakeitimas, siūlant praplėsti licencijų
Taisyklių 13.7 p. ir leidžiant verslui 
turėti vieną licenciją -vartoti vietoje ir 
išsinešti. 



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.

Asociacijos iniciatyva, klasifikavimo reikalavimuose nelieka privalomų TV 1-3 

žvaigždučių klasės viešbučiuose.



MOKĖJIMO PASLAUGŲ DIREKTYVA.NAUJI IŠŠŪKIAI SEKTORIUI

• 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. 

• 2020m. vasario 11 dieną Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija drauge su

„Swedbank“ organizavo renginį tema: Mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2) – iššūkiai

viešbučių ir apgyvendinimo paslaugų sektoriui.

• Renginyje dalyvavo 80 viešbučių ir apgyvendinimo sektoriaus atstovų. Pranešimus skaitė

atstovai iš „Booking.com“, Lietuvos banko, „NFQ“, „Payseto“, Lietuvos viešbučių ir

restoranų asociacijos.
20
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DERYBOS SU LATGA, AGATA, AVAKA

• LVRA pavyko suderėti dėl analogiškų autorinio atlyginimo apskaičiavimo 

sąlygų LATGAI ir AGATAI dar vieneriems metams, iki 2021.12.31 



LITHUANIANHOTELS.LT

Prie nemokamo statistinio įrankio apgyvendinimo įmonėms

lithuanianhotels.lt jungiasi vis daugiau dalyvių. Statistiniais

duomenimis keičiasi 50 apgyvendinimo įmonių.

Kviečiame prie šios sistemo jungtis ir ja naudotis naudotis visas 

apgyvendinimo įstaigas, visoje Lietuvoje. LVRA narius ir ne narius. 

Rašykite info@lvra.lt

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjMxNzEyNTc3MDE0NzMyMjQ2JmM9bDRuMCZlPTE3Njg2MSZiPTUzNjYxNTc1OCZkPWo1cTJlM3M=.aud48e3Yqsl73rEP4PVS0vcTW-iRmeo3FGhDExMA5Xc
mailto:info@lvra.lt


LVRA VEIKLA 2020 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

• 2018-2020 metais vykdėme 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 2020 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.



Pandemija privertė viešbučius ir restoranus keisti savo verslo strategijas ir paspartinti naujų 

technologijų pritaikymą. Spalio ir lapkričio mėnesiais nariams organizavome nuotolinius mokymus, 

kuriuos vedė tarptautiniai Svetingumo srities specialistai.  

12 dienų susitikimuose sudalyvavo daugiau nei 367 asociacijos nariai. 

Mokymai buvo organizuoti gavus paramą projektui iš Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros MITA. 

TURIZMO SEKTORIAUS VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ INOVATYVŪS 
MOKYMAI



METODINĖ PAGALBA NARIAMS

• Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija yra parengusi

viešbučiams ir restoranams būtinąjį vidaus tvarkos karantino ir

pokarantino metu taisyklių ir dokumentų šablonų rinkinį.

• Dokumentai mokami. Dėl taisyklių rinkinio kreiptis info@lvra.lt

mailto:info@lvra.lt


GASTRONOMIJOS SAVAITĖ 2020

• 2020 m. lapkričio 2-8 dienomis Lietuvoje vyko 8- oji Lietuvos gastronomijos savaitė, 

kurioje dalyvavo net 47 restoranai iš Vilniaus, Trakų, Vidurio Lietuvos, Pietų 

Lietuvos, Pajūrio ir Šiaurės Lietuvos.

• Gastronomijos savaitės žvaigždę ir lankytojų simpatijas pelnė Relais & Chateaux 

Stikliai Hotel restoranas, vadovaujamas virtuvės šefo Ryčio Kairio.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTY1OTAyODM4NDczNjkzMDI0JmM9bzB0NSZlPTE3Njg2MSZiPTQ2NzIyNjI4NCZkPWMyejlxOWI=.30PRHKWjZpKm8MFnIdRN3uojLXkswCQFCd7SaLfBPD8


Drauge sukūrėme socialinę iniciatyvą ĮVEIKSIME KARTU siekiant

paskatinti verslą ir visuomenę padėti suvaldyti COVID-19 viruso plitimą.

Iniciatyvos metu suburta komanda dirbo tam, kad padidintų NVSC

pajėgumus ir padėtų Lietuvai atgauti galimybę atsekti sąlytį turėjusius

asmenis. Mūsų nariai Viešbutis ir konferencijų centras

"Karolina", Panorama Hotel suteikė patalpas savanoriams dirbti.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTY1OTAyODM4NDczNjkzMDI0JmM9bzB0NSZlPTE3Njg2MSZiPTQ2NzIyNjI2NiZkPXI1aTFpN2g=.sysfiecZ5mugwBz0zAjh2bTKkSDVqjFWSDRBYnBDn5k
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTY1OTAyODM4NDczNjkzMDI0JmM9bzB0NSZlPTE3Njg2MSZiPTQ2NzIyNjI2OSZkPW4ybTVsN3I=.m_IZMAaNrZQeHXwZ5KKG2Ru3LkWysR8Fr6CDFCADQJo


PAGALBA NARIAMS ĮGYVENDINANT BDAR

• 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



TURIZMO SEKTORIAUS REIKŠMĖ LIETUVOS EKONOMIKAI

 

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

(*prognozė) 

Turizmo produkcija, 

palyginti su šalies BVP 

5,3%  4,9% 4,9% 5,5% 2,7%* 

Turizmo produkcija, mln. 

EUR 

2005  2033 2172 2515 1221* 

Šaltinis: WTTC, Statistikos departamentas, Keliauk Lietuvoje 

 

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

(*prognozė) 

Turizmo pridėtinė vertė, 

palyginti su šalies 

bendraja pridėtine verte 

3,1%  3,0% 2,9% 2,9% 1,9%* 

Turizmo pridėtinė vertė, 

mln. EUR 

1059  1145 1189 1272 744* 

Šaltinis: Statistikos departamentas, Keliauk Lietuvoje 

 



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020 

2019 m. -
1 937 972 
užsienio 
turistai

2020 m. -
521 271 
užsienio 
turistas

2020 m. -
1 416 701 
neatvyko

Apgyvendintų užsienio
turistų pokytis

- 73%



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020 



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020 



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020

Palyginimui 2019 m. viešbučių ir svečių namų kategorijos įstaigos už 

apgyvendinimo paslaugas turėjo 182,5 mln. pajamų, o 2020 m. – 84,4 

mln. eurų (t.y. 54% mažiau)



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020 



APGYVENDINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020 



VIEŠOJO MAITINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020 



VIEŠOJO MAITINIMO SEKTORIAUS STATISTIKA 2020 



APGYVENDINIMO IR VIEŠOJO MAITINIMO SEKTORIŲ STATISTIKA

Maitinimo paslaugų įstaigos 2019 m. 2020 m. pokytis

Dirbančių asmenų skaičius 35 060 34 226 -2%

Vidutinis darbo užmokestis, EUR 730 728 0%

Pardavimai vienam darbuotojui, tūkst. EUR 27,7 22,9 -17%

Vieno darbuotojo sukurta pridėtinė vertė, tūkst. EUR 10,9 8,1 -25%

Apgyvendinimo paslaugų įstaigos 2019 m. 2020 m. pokytis

Dirbančių asmenų skaičius 8 075 7 249 -10%

Vidutinis darbo užmokestis, EUR 960 906 -6%

Pardavimai vienam darbuotojui, tūkst. EUR 37,9 25,7 -32%

Vieno darbuotojo sukurta pridėtinė vertė, tūkst. EUR 15,4 7,9 -49%



SEKTORIUJE REGISTRUOTAS NEDARBAS 2020

Per metus įregistruota iš 

apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų įstaigų 

2019 m. 2020 m. pokytis, sk. pokytis, proc. 

Darbo neturinčių asmenų 9 027 11 190 2 163 24% 

Laisvų darbo vietų 11 354 6 467 -4 887 -43% 

 



SEKTORIAUS PRIORITETAI 2021

1. SIŪLOME NUMATYTI SUBSIDIJAS SEKTORIAUS DARBO VIETŲ IŠLAIKYMUI IR ATKŪRIMUI.

2. SIŪLOME LABIAUSIAI NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIAM VERSLUI ATIDĖTI PASKOLAS IR 

KOMPENSUOTI PALŪKANAS 2021 METAMS.

3. VERSLUI, NUOMOJANČIAM VALSTYBĖS PATALPAS, MAŽINTI NUOMOS MOKESTĮ.

4. PLĖSTI PAGALBOS VERSLUI PRIEMONIŲ PER INVEGA PAKETĄ IR GERINTI PRIEINAMUMĄ. 

5. SIŪLOME  PARENGTI  VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGŲ IR APGYVENDINIMO ĮSTAIGŲ PAPILDOMŲ 

VEIKLŲ ATLAISVINIMO PLANĄ GEGUŽĖS MĖN. 

6. SIŪLOME ĮTRAUKTI  VIEŠOJO MAITINIMO IR APGYVENDINIMO SEKTORIUJE DIRBANČIUS 

DARBUOTOJUS Į PRIORITETINĮ VAKCINAVIMO SĄRAŠĄ

7. SIŪLOME NETAIKYTI ATVYKIMO APRIBOJIMŲ TURIZMO RINKOMS IŠ ŠALIŲ, KURIŲ PILIEČIAI 

VAKCINUOTI (PVZ. IZRAELIS).

8. SIŪLOME ĮTRAUKTI TURIZMO PRIEMONES Į EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO

DIDINIMO PLANĄ



VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ SEKTORIAUS PROTESTO AKCIJA



LVRA SUSITIKIMAS SU MINISTRE PIRMININKE

Susitikimas su Ministre Pirmininke vyko 2021m. kovo 29d. 



SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS ORGANIZAVO KLAUSYMUS 
DĖL  PVM SUMAŽINIMO VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGOMS

Susitikimas su Ministre Pirmininke vyko 2021m. kovo 29d. 

Biudžeto klausymai vyko 2021m. kovo 23d. 



LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJOS REIKALAVIMAI 
VYRIAUSYBEI  2021

1. KEISTI PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 LABIAUSIAI NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“

KONCEPCIJĄ .

2. NUMATYTI SUBSIDIJAS SEKTORIAUS DARBUOTOJAMS PO PRASTOVŲ KARANTINUI PASIBAIGUS

3. PRIIMTI ĮSTATYMO PATAISĄ DĖL PVM MAŽINIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE PAGAMINTAM

MAISTUI IKI 9 PROC. TAI PADĖS IŠSAUGOTI DARBO VIETAS IR PASKATINS EKONOMIKOS

ATSIGAVIMĄ.

4. IŠLAIKYTI STABILIĄ IR KONKURENCINGĄ APGYVENDINIMO SEKTORIAUS, KAIP KURIANČIO

EKSPORTO PASLAUGAS, MOKESČIŲ SISTEMĄ IR PRATĘSTI 9 PROCENTŲ PVM GALIOJIMĄ

NERIBOTAM TERMINUI.

5. TĘSTI VIEŠOJO MAITINIMO VERSLO IŠGYVENIMUI BŪTINĄ VALSTYBĖS PAGALBOS

PRIEMONĘ „DALINIS NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMAS LABIAUSIAI NUO COVID-19

NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“

6. LABIAUSIAI NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIAM VERSLUI ATIDĖTI PASKOLAS IR KOMPENSUOTI

PALŪKANAS IKI 2021M. RUGSĖJO 1D.

7. ATIDĖTI VMI IR SODRAI MOKAMUS MOKESČIUS IR LEISTI VERSLUI SUDARYTI 5 METŲ MOKĖJIMO

GRAFIKUS, ATIDEDANT MOKĖJIMUS IKI 2022-12-31, NETAIKANT PAPILDOMŲ UŽTIKRINIMO

REIKALAVIMŲ: TURTO ĮKEITIMO, GARANTIJŲ AR LAIDAVIMO.

8. ĮTRAUKTI TURIZMO PRIEMONES Į EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ



VALSTYBĖS PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI 2021

Paskolos

- išmokėta 5 865 829 Eur 

Kompensacijos

- išmokėta 24 438,65 Eur

Subsidijoms nuo antrosios COVID-19 bangos nukentėjusiam verslui

-viešbučiams išmokėta 7,426,036 Eur ( 11 proc.) 

-restoranams išmokėta 5,517,658 Eur (8 proc.)



SEKTORIAUS PRIORITETAI 2021. DARBO KODEKSO KEITIMAS

• Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija skubiai kreipiasi į LR Seimo Ekonomikos 

komitetą ir Ministerijas dėl pasirodžiusio teismo išaiškinimo, kad nepaisant 

ekstremalios situacijos (karantino) paskelbimo, darbdaviams išlieka prievolė mokėti 

išeitines kompensacijas ir atostoginius išeinantiems darbuotojas.

• Teismas š.m. kovo pabaigoje priėmė nutartį e2A-822-967/2021, jog SOCMIN ir VDI 

išaiškinimas yra neteisingas ir darbdavys privalo mokėti ne tik atostoginius, bet ir 

išeitinę kompensaciją. Taip yra todėl, kad Seimas įtraukdamas Darbo kodekso  

pakeitimus dėl prastovos paskelbimo karantino metu, „pamiršo“ įtraukti pakeitimus 

dėl išeitinių kompensacijų, t.y. nepapildė straipsnio punktu, kad tokiu atveju išeitinės 

nebus mokamos.

• Dar daugiau, VDI aiškinimu, darbuotojas turi teisę išeiti iš darbo ir prašyti 

kompensacijos net ir tada, kai jis jau grįžęs iš prastovų ir dirba. Taigi šiai dienai 

visiems verslams, kurių darbuotojai per 12 mėn. prastovose buvo ilgiau nei 45 

dienas arba 3 mėn. iš eilės, tokiems darbuotojams reikės sumokėti išeitines. 



VILNIUS 2020

• Vilniaus savivaldybės dovanotos viešosios erdvės lauko kavinėms

• Talonai.lt projektas

• Rinkliavos panaikinimas

• Maisto furgonėlių laisvė

• Atleidimas nuo NT, Žemės mokesčio karantino metu.

• Nuo liepos 1 d. iki 2020 metų pabaigos suteikta 50 proc. dydžio nekilnojamojo turto, 

žemės ir valstybinės žemės nuomos lengvata.



VILNIUS 2020

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

sprenžiama, kaip palengvinti privažiavimą ir parkavimą prie konkrečių viešbučių.  



VILNIUS 2021

2021 m. 25 procentais sumažintas už 2021 metus mokėtinas nekilnojamojo turto, žemės ir

valstybinės žemės nuomos mokestis.



VILNIUS 2021



KAUNAS 2020

LVRA prašymu, Kauno taryba patvirtino lengvatą mieste 

veikiantiems viešbučiams, 50 proc. sumažinant mokesčius 

už nekilnojamąjį turtą, žemę ir valstybinės žemės nuomą. 



KAUNAS 2021

• Lauko kavinės atleistos nuo vietinės rinkliavos pilnai.  

• Taip pat mokestinė našta sumažinta ir savivaldybės NT 

nuomininkams, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo

visiškai ar dalinai sustojusi.

• Laukiame Tarybos posėdžio sprendimo dėl siūlymo 

sumažinti NT ir žemės nuomos mokesčius.



KLAIPĖDA 2020

LVRA prašymu:

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

metams.

• Lauko kavinėms Klaipėdoje vietinės rinkliavos nereikėjo mokėti visus

2020-uosius metus. 

• Nuo rinkliavos atleistos ir paplūdimio kavinės, veikiančios Giruliuose, 

Melnragėje ir Smiltynėje.  



KLAIPĖDA 2021

Klaipėda 40 proc. sumažino viešbučių ir maitinimo paslaugų verslui NT, žemės ir 

valstybinės žemės nuomos mokesčius už 2021 metus.



ŠIAULIAI 2020

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 2020

• 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.



PANEVĖŽYS 2021

• Savivaldybė vertina karantino apribojimų įtaką įvairiems verslo 

sektoriams, kitų miestų mokestinę praktiką ir galimybę objektyviai

įvertinti ir skirti lengvatas tiems verslo sektoriams, kurių veikla nukentėjo

dėl karantino režimo ir patyrė reikšmingą (pvz. 40 proc.) pajamų iš

veiklos netektį. Atitinkami sprendimai bus priimti metų eigoje. 



ALYTUS 2021

• 2020 metais sumažintas nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos 

mokestis nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms. 

• 2021 metais verslas gali teikti laisvos formos motyvuotus prašymus dėl 

mokesčių sumažinimo už 2021 metus. Prie prašymų pridėti žemės ir/ar 

nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijas.



DRUSKININKAI 2020

• Taikoma 25 procentų lengvata 2020 metų mokestiniam laikotarpiui 

visiems nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio mokėtojams, išskyrus 

apleistą ir neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą ir apleistą žemę.



PALANGA 2020

• 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. 



ANYKŠČIAI 2021

Savivaldybė svarstys galimybę atleisti įmones 

nuo mokesčių, juridiniam asmeniui parašius 

prašymą ir pateikus finansinius pagrindžiančius 

dokumentus.  



GASTRONOMIJOS SAVAITĖ 2021



DRAUGE 

ATSTATYSIME 

LIETUVOS TURIZMĄ


