
EVALDA 
ŠIŠKAUSKIENĖ

Lietuvos pramonininkų konfederacijos LPK
viceprezidentė.
LR turizmo rūmų valdybos narė.
VšĮ "Keliauk Lietuvoje" valdybos pirmininkė.
Aukštųjų ir profesinių mokyklų tarybos narė.
Įvairių nevyriausybinių organizacijų ir
priežiūros institucijų narė, aktyvi HOTREC -
Europos viešbučių ir restoranų asociacijos
narė.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos 
 prezidentė.  

LVRA gina asociacijos narių teisėtus interesus,
siekia sudaryti kuo palankesnes sąlygas
paslaugų teikimui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje,
vienija ir koordinuoja asociacijos narių veiklą,
užtikrina keitimąsi aktualia informacija, teikia
visokeriopą metodinę pagalbą.

Svetingumo versle daugiau nei 25 metus. 
 

Konsultuoja ir teikia pagalbą nariams kuriant
naujus projektus, organizuojant renginius,
rinkodaros analizės, investicijų, operatorių
paieškos, koncepcijos kūrimo, kainodaros,
personalo paieškos, atrankos, mokymo,
viešbučių veiklos vertinimo, valdymo,
organizacinės struktūros optimizavimo
klausimais.



ZIGMANTAS 
DARGEVIČIUS

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
viceprezidentas.

Svetingumo versle nuo 1991 m.

Įmonių UAB “Best Baltic Hotels”,
UAB “Naujasis Vilnius”, UAB “Liuks”,
UAB “Liuks NT” valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius.

6 viešbučių ir restoranų savininkas ir
valdytojas, NT vystymo veikla.



ARTŪRAS VAINORA

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
viceprezidentas.

Svetingumo versle nuo 2001 m.

1992-1993 m UAB VVARFF ekonomistas.
1993-1994 m UAB Burgis gamybos direktorius
1994-1998 m UAB Pajaras direktorius
komercijai.
1996-1998 m UAB Vaizga gen.direktorius.
1998-2001 m UAB Mažeikių Mėsinė
gen.direktorius.
2001-2014 m UAB Centrum gen.direktoriaus
pavaduotojas.
2014-2018 m UAB Centrum gen.direktorius.
2018 –2019 UAB Eika konsultantas.
nuo 2019 – iki dabar UAB Centrum generalinis
direktorius.

LVRA valdybos narys nuo 2004 m.
LVRA viceprezidentas.
KBK klubo prezidentas.



GEDIMINAS BALNIS

 
UAB "Amberfood", UAB "Neragauta Azija"
direktorius.Vieno didžiausio restoranų tinklo
Lietuvoje vadovas.
 

Nuo 2008 iki dabar
Valdybos pirmininkas ir direktorius
Amber Food, UAB
 
Nuo 2014 iki dabar
UAB "Amber Food Grupė"
Direktorius

Nuo 2016 iki dabar
UAB "Neragauta Azija"
Direktorius

Nuo 2011 iki dabar
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
viceprezidentas



INGA 
GRAJAUSKIENĖ

 UAB "Villon" verslo vystymo vadovė.

Svetingumo versle dirba nuo 1999 m.
Vadovavo viešbučiams "Crowne Plaza Vilnius",
"Ibis Styles Vilnius" , "Esperanza Resort".

 Trijų viešbučių atidarymas, vieno rebrandingas.

 



RIMANTAS
ČERNAUSKAS

UAB „Upa MCT“ – UPA Medical SPA
direktorius.

 
„Upa MCT“ bendraturtis, įmonėje nuo 2010
m. Nuo 2017 m. įmonės direktorius.

Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos
įstaigų asociacijos valdybos narys.



TOMAS RIMYDIS

UAB "Istorinė virtuvė", restoranas "Ertlio namas"
direktorius.
   
UPA Medical SPA restorano koncepcijos sudarymas i
įgyvendinimas.

SALA Plateliai Resort restorano rekonstrukcija ir
koncepcijos sudarymas.

Vytautas Mineral SPA F&B padalinio paleidimas.

UAB "E77" komandos narys.

Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacijos narys.

Restorano "Ertlio namas" šeimininkas ir virtuvės
šefas.

  

   



DONATAS AMŠIEJUS

UAB Vilniaus Europolis, „Vilnius City Hotel“
bendrasavininkas, komercijos direktorius.

Papildomai veda grupinio turizmo veiklą
Baltijos šalyse, aptarnaujant Lenkijos turizmo
kompanijas, siūlant jiems grupines keliones į
mūsų kraštus.

Lietuvos marketingo asociacijos narys.



AURELIJUS
JASEVIČIUS

UAB "Inovatyvūs restoranai" direktorius
Inovatyvių dienos pietų restoranų "iLunch"
įkūrėjas ir akcininkas.

Nuo 2015 iki dabar
UAB "Inovatyvūs restoranai" direktorius
 
Nuo 2018 iki dabar
UAB "Innovative Restaurant Holding"
direktorius

 2011-2017  NT brokeris

2014 -2016 lyderiavimas tarp kitų Lietuvos
brokerių pagal pardavimų apimtis.
2014 -įsteigti NT prekybos biurai "Capital
Pro" Lietuvoje ir užsienyje



VILIUS
VAIČEKAUSKAS

UAB "PPP Invest", viešbučio "Artagonist"
vadovas.
 
Turizmo ir su tuo susijusioje veikloje
dalyvauja nuo 2003-2004 m.
Be viešbučių ir restoranų valdymo veiklos
patirties, prisidėjęs ir dalyvavęs aviacijos
srityje.
2003 – 2009 „Centrum hotel“ UAB
2009 – 2012 Radisson Hotel group
2013 – 2014 Air Lituanica projektas
2014 – 2022 Darnu group viešbučių grupės
direktorius.

Prisidėjęs prie viešbučių Artagonist Art,
Urbihop, Paupio turgus projektų sukūrimo ir
įgyvendinimo.



EGLĖ RUKŠĖNAITĖ

UAB "E77" direktorė -projektų vadovė  

Pasaulinės SPA Asociacijos ambasadorė
Baltijos šalyse ( Ambassador of the World
SPA Association in the Baltic States)
Patirtis SPA, viešbučių valdymo ir
projektavimo rinkoje 17 metų.

Aktyviai dalyvauja Nacionalinėje SPA
asociacijoje  (prisidėjo įkuriant ir aktyviai
vykdant visuomeninę veiklą).
 
Užsiima svetingumo, viešbučių ir SPA
projektų vystymu.


