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➢ LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministro V.Jurgučio sveikinimo žodis

➢ LVRA naujų narių priėmimas. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos sezono ir veiklos aktualijos.

LVRA prezidentė Evalda Šiškauskienė

➢ STR Global pranešimas  STR hotel performance update. Jakub Klimczak, Regional Manager – Central 

Europe

➢ Greta  Ilekytė. Swedbank ekonomistė. Metai su pandemija. Lietuvos svetingumo sektoriaus ekonominė 

apžvalga.

➢ LR Finansų ministerijos pranešimas. ES investicijų galimybės 2021–2027 m. laikotarpiu. LR Finansų 

ministerijos, Investicijų departamento vyresnysis patarėjas Paulius Baniūnas

➢ Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimai.

Apgyvendinimo ir maitinimo sektoriaus apžvalga, priežiūros veiksmai, nustatomų pažeidimų apžvalga.

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento direktorė Vida Okuličienė.

Mokestinės pagalbos priemonių sektoriaus įmonėms apžvalga. VMI prie FM Nepriemokų administravimo 

departamento vyr. patarėja Džiuginta Balčiūnienė.



LVRA NARIAI

LVRA  vienija  338 narius :

✓220 restoranų

✓118 viešbučių

✓19 mokyklų

✓28 narius partnerius.



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



SVEIKINAME NAUJUS NARIUS 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



SVEIKINAME NAUJUS NARIUS 2021  

• Viešbutis „Esė Birštone“

• Viešbutis „Palangos Dailė“ Palangoje

• Restoranas „Piano Piano“ ,Vilniuje

• Pakruojo dvaras, Pakruojyje

• Restoranas “Vasaris“, Panevėžyje

• Restoranai „9 Drakonai“ ,Vilnius

• Restoranas „Senoji trobelė“, Vilniuje

• Restoranai 14Horses ir Nineteen18, Vilniuje

• Kavinė –baras “Gandralizdis”

• UAB „Pireka“ 

• UAB “Techpra”

• UAB “ Gaja Decor”



NAUJI VIEŠBUČIAI 2021 METAIS. SPA HOTEL ESĖ BIRŠTONE



NARIAI ATSINAUJINO 2021 METAIS.
“NERINGOS” VIEŠBUTIS



NARIAI ATSINAUJINO 2021 METAIS

„Radissson Hotel Group“ tinklas nebėra susijęs su viešbučio 

Radisson Blu Hotel, Klaipėda valdymu.

Viešbutis prisijungė į „Accor Group“ priklausantį viešbučių

tinklą ir nuo š.m. spalio 1 d. pakeitė pavadinimą į „Mercure

Klaipėda“.



NARIAI ATSINAUJINO 2021 METAIS

Didžiausias Kauno viešbutis „Park Inn by Radisson 

Kaunas“ iš esmės atnaujino visus svečių kambarius 

ir tapo „Radisson Hotel Kaunas“ - pirmuoju Radisson 

prekės ženklo viešbučiu Lietuvoje



NARIAI ATSINAUJINO 2021 METAIS

2021m. spalį duris atvėrė viešbutis nauju pavadinimu„Vytautas Ego SPA“, 

kuriame laukiami visi egoistai, norintys panirti į malonumus!



VIEŠBUČIŲ UŽIMTUMAI 
SAUSIS-RUGSĖJIS, 2021

Šaltinis: 
Lithuanianhotels.lt 
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VIEŠBUČIŲ KAINOS SAUSIS-RUGSĖJIS, 2021

Šaltinis: 
Lithuanianhotels.lt 
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METINIAI VIEŠBUČIŲ RODIKLIAI, 2021

Šaltinis: 
Lithuanianhotels.lt 



MAITINIMO ĮMONIŲ APYVARTOS POKYČIAI

Šaltinis: Statistikos departamentas

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=967ae18f-7f04-4c3f-b136-8e48bc20c846#/


SUMAŽINTAS PVM VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGOMS

• LR Seimas priėmė 9 proc. PVM lengvatą maitinimo paslaugoms, kuri įsigaliojo nuo 

š.m. liepos 1d.  Lengvatos galiojimo terminas iki 2022m. gruodžio 31d. 



LVRA VEIKLA. SUSIRINKIMAS

2021m. gegužės 6 d. 13 val. vyko nuotolinis LVRA narių metinis - ataskaitinis

susirinkimas.



LVRA VEIKLA. SUSITIKIMAI SU INSTITUCIJOMIS



SUBSIDIJOS DARBO VIETŲ IŠLAIKYMUI IR ATKŪRIMUI

2021 m. drauge su Turizmo rūmais kreipėmės dėl subsidijas darbo vietų išlaikymui ir atkūrimui, 

verslui palaipsniui atnaujinant veiklą, nelaukiant karantino pabaigos ir mokant kiekvienai 

išlaikomai ar atkuriamai darbo vietai 100% apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1.5 MMA.  

Prašėme šios priemonės  subsidijuoti ne konkrečius darbuotojus, kurie karantino metu buvo 

prastovose, ir kurių dalis į buvusią darbo vietą galimai negrįš, arba prastovų metu jau dirba kitur, 

bet darbo vietas. 

LVRA siūlė subsidijas grįžtantiems į darbą skirti bent šešis mėnesius. Taip pat siūlėme 

subsidijuoti kiekvieną darbuotoją, kuriam per 4 kalendorinius mėnesius ne mažiau kaip 300 darbo 

valandų (dirbant nepilnu etatu 150 val. ar proporcingai mažiau turimam darbo krūviui pagal faktinį 

darbo grafiką) buvo paskelbta prastova. 

Derantis su Ministerija, asociacijai talkino advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ teisininkai. 





INVEGA PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI

Šiuo metu nuo COVID-19 nukentėjusios Lietuvos įmonės gali pasinaudoti

šiomis INVEGOS priemonėmis:

Paskolomis:

Tiesioginės COVID-19 paskolos – iki 100 tūkst. Eur

Finansinė priemonė „Alternatyva“ – iki 500 tūkst. Eur

Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų tiekėjams – iki 3 mln. Eur

Paskolos kelionių organizatoriams – iki 3 mln. Eur

Garantijomis:

Individualios garantijos – iki 80% investicijoms ir apyvartai

Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos

Kompensacijomis:

COVID-19 kompensacijos už su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu 

susijusias išlaidas vykdantiems individualią veiklą – iki 70 %

Palūkanų kompensacijos – iki 95%

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM1MSZkPWI4bDBlMWs=.mj05snaqs-x9ecc0FbtdxX4nlAVgkPLDXQc-Z1VIHt0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM1NCZkPXYzYzBmOGk=.jg-PSR6eCev6Zbra24a4mDISEBQjNQR-XzemfIaxNiw
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM1NyZkPWcxaTJoN3k=.F3qW85WB24uRF5DJKgZn-VKenRoaWUqLpEnoobalCdA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM2MCZkPWcyaDVhMGk=.54U4ZugAO0FkSN_q9Awd1pSvEdYXbkr2FuNa2w0BHiM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM2MyZkPWw1bzhtOWk=.xcy7srJE_8A61mETm4UMU8D8I0TV8YamYzP8m0N49Bc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM2NiZkPXM3aDJ5NnA=.a1yjMPGKXoCmkG2ACWPUkSN3CcAPcRppZeQ1wy56YEc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM2OSZkPWM0ejZ2MGo=.xbsjHGy-JIvzE-wvN3OAq-m-UHV-sA1nnVAlgwJp7xs
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzg2MDUxMTY2MjQxNTYwNDI3JmM9bDJoNiZlPTE3Njg2MSZiPTczOTcxMjM3MiZkPW4zbDR2MGE=.zD1WXQThFEE84hlze6lHgzHzAU5GDTJe3RvAmZJldzw


INVEGA PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI

Nuo 2021 m. liepos pradžios atsirado galimybė gauti 95 proc. 

palūkanų kompensacijas ir įmonėms, kurių pagrindinė veikla buvo 

įtraukta į 2-ojo karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų 

ūkinių veiklų sąrašą, ir kurios turi paskolas, paimtas 2015–2019 m. 

laikotarpiu. 

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ 

(INVEGA) palūkanas šioms įmonėms kompensuos iki 2021 m. 

lapkričio 30 d. Taip pat toliau tęsiamas palūkanų kompensavimas 

smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, pasirašiusiems paskolų 

sutartis nuo 2020 m. sausio 1 d.



• . 

• VMI primena dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei 

pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems 

poreikiams.

VMI DĖL PAJAMŲ NATŪRA APMOKESTINIMO



• . 

• Į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtraukti mokesčių mokėtojai, mokestinę

nepriemoką, kuri susidarė iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galėjo išdėstyti dalimis be

palūkanų iki 2022 m. gruodžio 31 d., pirmąją įmoką atidedant ne ilgesniam

laikotarpiui nei iki 2021 m. spalio 31 d. ir šiais atvejais jokių dokumentų papildomai

pateikti prie prašymo nereikėjo. Norėdami pasinaudoti šia valstybės pagalba

minėtomis sąlygomis, prašymus per Mano VMI jie turėjo pateikti iki š. m. rugpjūčio

31 d.

• Daugeliui įmonių dėl finansinės situacijos laikotarpio iki 2022 m. gruodžio 31

d. skolai išdėstyti ir sumokėti neužteks. Tokiu atveju, turimą nepriemoką iki 2022 m.

gruodžio 31 d. galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio

įmokoms skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos. Ilgesniam nei iki 2022 m.

gruodžio 31 d. termino mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymui taikoma

standartinė procedūra ir reikalavimai. Dėl šios priežasties mokesčių mokėtojai,

teikdami prašymą VMI, turėjo pridėti laisvos formos paaiškinimą, kodėl jiems

nepriemokos išdėstymui reikalingas ilgesnis terminas, kokio mokėjimo grafiko jie

pageidauja, kaip ketina vykdyti savo įsipareigojimus, kitus dokumentus.

VMI MOKESČIŲ ATIDĖJIMO TVARKA



DARBO KODEKSO KEITIMAS 2021

• Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos iniciatyva,  LR Seimo Ekonomikos 

komitetas inicijavo darbo kodekso 56 straipsnio nuostatas, susijusias su išeitinių

išmokų mokėjimu tuo atveju, kai darbo sutartis nutraukiama vadovaujantis DK 56 

straipsnio 1 dalies 1 punktu ir prastova yra paskelbta vadovaujantis DK 47 straipsnio

1 dalies 2 punktu.

• Kaip pripažino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, buvo palikta sisteminė

klaida, kurią skubiai reikalinga taisyti, nes verslas, kurio veikla buvo uždrausta ir 

darbo pasiūlyti dėl karantino negalėjo, neturi mokėti darbuotojams išeitinių.

• Ir Ministerija, ir Valstybinė darbo inspekcija pritaria šiam Darbo kodekso keitimui. 

Klausimas svarstytas Trišalėje taryboje Lietuvos pramonininkų konfederacijos

teikimu.



VYRIAUSYBĖ STABDO SPORTO RŪMŲ REKONSTRUKCIJĄ

Vyriausybės sprendimas atsisakyti planų Vilniaus sporto 

rūmus paversti Vilniaus kongresų centru šokiravo verslo 

bendruomenę.  

Sporto rūmams jau išleista 867,8 tūkst. eurų, o kasmet 

pastato išlaikymas atsieina dar 30 tūkst. eurų.



III PAGALBOS PAKETAS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS

• LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija rengė ir derino III pagalbos paketą

labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms . III paketui buvo numatyta

skirta ~20 mln. eurų, 3500 įmonių, kurios jau buvo gavusios paramą ir kurių

veikla apribota, už viena darbuotoją išmokama 500 eurų.

• I ir II paramos paketų metu verslui buvo skirta 129.407.087 eurai 47.830

įmonių.

• Priemonės finansavimui pritarta nebuvo.



KOMPENSAVIMAS APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS UŽ
TURISTAMS SUTEIKTĄ TREČIĄJĄ NAKVYNĘ

Akcijos metu, nuo rugsėjo 1 d. iki š. m. lapkričio 8 d.,

turėsite galimybę pasinaudoti valstybės suteikiama

kompensacija – turistams, turintiems specialų kodą bei

įsigijusiems dvi nakvynes, trečiąją suteikti nemokamai.

Trečiosios nakvynės mokestį, siekiantį iki 65 Eur,

padengs valstybė.

Vienam apgyvendinimo paslaugų teikėjui, kaip de

minimis pagalba, gali būti skirta iki 200 000 Eur

kompensacija.



Projekte dalyvauja -223 tiekėjai, 97 viešbučiai.

Projektas sulaukė-1750 skambučių ir live chat užklausų

Pasiimta kodų -2000 vnt.

Atlikta viešbučių rezervacijų-40 vnt.

Rinkodarai ir komunikacijai skirta:

140 publikacijų

850 000 EUR sugeneruotos mediavertės

210 M banerių parodymų

~70 M EU ir IL piliečių pasiekimas

1.5 M apsilankymų kampanijos puslapyje



GEGUŽĖS 24 DIENĄ LIETUVOJE PRADĖJO GALIOTI GALIMYBIŲ PASAS

Pavasarį, karantino metu, Galimybių pasas leido verslams greičiau atsiverti, 

dirbti pilnesniu pajėgumu, o žmonėms naudotis platesniu paslaugų ratu.
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DERYBOS SU AVAKA, LATGA, AGATA

• Derybos su AVAKA vyksta nuo 2018m.

• LVRA pavyko suderėti dėl analogiškų autorinio atlyginimo apskaičiavimo

sąlygų LATGAI ir AGATAI dar vieneriems metams, iki 2021.12.31 



AGATA AUTORINIO ATLYGINIMO DERYBINIS PASIŪLYMAS 2022-2025

 
1.       Variantas – nuolaida 1 metams ir popandeminis atsigavimo planas. 

AGATA tarifas 2021 2022 2023 2024 2025 

LVRA nariams 17,55 16 19 19 20 
Kiti viešbučiai 17,55 17,55 21 21 22 

  
2.       Variantas – nuolaida 2 metams ir popandeminis atsigavimo planas. 

AGATA tarifas 2021 2022 2023 2024 2025 

LVRA nariams 17,55 16 16 19 21 
Kiti viešbučiai 17,55 17,55 17,55 21 23 

 



LVRA VEIKLOS PRIORITETAI, SIEKIANT SUŠVELNINTI COVID-19 
PASEKMES VERSLUI IR UŽTIKRINTI JO ATSIGAVIMĄ

1. Siekti papildomų pagalbos priemonių verslo viešbučių atsigavimui po COVID-19, 

subsidijų darbo vietų atkūrimui ir išlaikymui.

2. Aktyviai dalyvauti LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengiamoje Ekonomikos 

transformacijos ir konkurencingumo didinimo plėtros programoje, numatant turizmo 

sektoriaus prioritetus, kryptis ir pakankamą biudžetą šiems tikslams įgyvendinti.

3.   Aktyviai dalyvauti politinėse diskusijose ir veiklose, siekiant  spręsti sektoriaus 

darbuotojų trūkumą ir lengvinant procedūras trečiųjų šalių piliečių įdarbinimui.  

4. Išlaikyti sumažintą 9 proc. PVM  viešbučiams ir restoranams iki 9 proc.  

5. Siekti palankaus dialogo su LR Vyriausybe, kad Kongresų centro statybos būtų tęsiamos.

6.  Siekti palankių sąlygų nariams derybose su autorinėmis organizacijomis LATGA, AGATA, 

AVAKA. 



LVRA VEIKLA. SEMINARAI



LVRA VEIKLA 2021 METAIS. VYKDOMI  PROJEKTAI

2019-2021 metais vykdomas projektas

• „ Specialiųjų sektorinių mokymų apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų įmonėms vykdymas Nr. 09.4.3-

ESFA-K-814-02-0020 pagal ES priemonę 

„Kompetencijos LT“.

• 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.



PAGALBA NARIAMS ĮGYVENDINANT BDAR

• Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija nariams parengė

rekomendacijas, asmens duomenų taisyklių šabloną.



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


SUKURTAS "SAFE AND CLEAN" SVETINGUMO VERSLO ŽENKLAS   

46 viešbučiai ir restoranai paženklinti.

Projektas įgyvendinamas, gavus paramą iš Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūros 



LITHUANIANHOTELS.LT

Prie nemokamo statistinio įrankio apgyvendinimo įmonėms

lithuanianhotels.lt jungiasi vis daugiau dalyvių. Statistiniais

duomenimis keičiasi 58 apgyvendinimo įmonės.

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
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