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BEI VISAM SVETINGUMO SEKTORIUI
APIE COVID-19 LIETUVOS TURIZMO VERSLUI

-Kokių finansinių paskatų ir lengvatų gali tikėtis COVID-19 paveiktas 
turizmo verslas (ir visas svetingumo sektorius)? 

LR Vyriausybė kena kuo skubiau suteik skubias mokesnes paskolas, adedant arba 
išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų. Taip pat kenama sustabdy 
mokesnių nepriemokų išieškojimo veiksmus, vadovaujans prongumo kriterijais, ir 
atleis mokesčių mokėtojus nuo baudų bei sudary galimybę adė gyventojų pajamų 
mokesčio mokėjimą. Planuojama sudary galimybę verslui adė arba laike išdėsty 
įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gam nes dujas UAB „Ignis“. Taip pat 
rekomenduojama savivaldybėms atleis verslą nuo komercinės paskires nekilnojamojo 
turto, žemės mokesčių ir rekomenduo savivaldybėms sudary galimybę adė arba 
dalimis išdėsty komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją. Daugiau skaitykite 
čia.

-Kaip valstybė gali padėti darbdaviams išsaugoti darbo vietas?

LR Vyriausybė kena valstybės lėšomis iki trijų mėnesių prisidė prie darbdavių pastangų 
išsaugo darbo vietas, padengiant dalinės prastovos ar prastovos išmokos dalį 
darbuotojams. Darbdavys darbuotojui prastovos metu mokėtų ne mažiau nei 40 proc. 
minimalios mėnesio algos per mėnesį, o 60 proc. nuo minimalios algos prisidėtų valstybė.

Kad nebūtų panaikintos darbo vietos ir atleis darbuotojai, kuriems paskelbta prastova, Kad nebūtų panaikintos darbo vietos ir atleis darbuotojai, kuriems paskelbta prastova, 
numatoma nustaty, kad darbdaviams būtų mokama  darbo užmokesčio subsidija, kuri 
sudarytų 60 proc. nuo vidunio darbuotojo darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 
eurai bruto. Tai yra skanimas mokė darbuotojams ne minimalią algą, bet darbo 
sutartyje sutartą darbo užmokes. Subsidija galės bū mokama iki 3 mėnesių. Už šią 
subsidiją darbdavys turės išlaiky darbo vietą ne trumpiau nei 6 mėnesius nuo subsidijos 
mokėjimo pabaigos.

Jeigu darbdavys dėl objektyvių priežasčių negali suteik darbuotojui darbo sutartyje Jeigu darbdavys dėl objektyvių priežasčių negali suteik darbuotojui darbo sutartyje 
sutarto darbo, bet darbuotojas vis ek reikalingas, jis gali pasiūly dirb mažiau, tai yra 
paskelb darbuotojui ar jų grupei dalinę prastovą, kai tam kram laikotarpiui 
sumažinamas darbo valandų arba darbo dienų skaičius. Kai mažinamas darbo valandų 
skaičius per dieną, viena darbo diena gali sutrumpė ne mažiau nei 3 valandomis. Kai 
mažinamas darbo dienų skaičius per savaitę, viena darbo savaitė gali sutrumpė ne 
mažiau nei 2 darbo dienomis. Už dirbtą laiką darbuotojas gautų darbo sutartyje numatytą 
darbo užmokes, o už prastovos laiką – kaip už prastovą. Dalinėms prastovoms taip pat 
planuojama pasiūly subsidijas.

Sumažėjus darbo apim ms, galima tars su darbuotoju dėl ne viso darbo laiko. Jeigu 
darbuotojas sunka, galima tars dėl trumpesnio darbo laiko trumpinant dienos darbo 
Sumažėjus darbo apim ms, galima tars su darbuotoju dėl ne viso darbo laiko. Jeigu 
darbuotojas sunka, galima tars dėl trumpesnio darbo laiko trumpinant dienos darbo 
valandas, darbo savaitę arba darbo mėnesį. Sąlyga dėl ne viso darbo laiko gali bū 
nustatyta terminuotai arba neterminuotai. Tačiau darbdavys negali reikalau ar vers 
darbuotojo susitar dėl ne viso darbo laiko prieš jo valią. Už darbą neviso darbo laiko 
sąlygomis būtų mokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. Daugiau 
informacijos čia. 

-Kaip gauti force majeure pažymą?

Force majeure (nenugalimos jėgos) pažymas išduoda visi pagal veiklos teritorijas 
veikiantys Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose.

Šios pažymos gali bū panaudotos kaip įrodymas dėl sutarnių įsipareigojimų vykdymo ar Šios pažymos gali bū panaudotos kaip įrodymas dėl sutarnių įsipareigojimų vykdymo ar 
civilinės atsakomybės taikymo. Nenugalima jėga pripažįstama ir šalis atleidžiama nuo 
atsakomybės už sutares neįvykdymą, jei įrodoma, kad įsipareigojimai buvo nevykdy  
dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuo bei numaty sutares sudarymo metu, 
negalėjo užkirs kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Civilinio kodekso 6.212 
str.). Įsipareigojimų nevykdan šalis atleidžiama nuo nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų 
sutartyje numatytų sankcijų (išskyrus prievolę mokė palūkanas) tol, kol egzistuoja 
pagrindas atleis nuo atsakomybės.pagrindas atleis nuo atsakomybės.

-Kaip valstybė gali padėti asmenims, teikiantiems turizmo paslaugas 
savarankiškai (pvz. gidams)?

Vyriausybė planuoja savarankiškai dirbanems gyventojams, kurie mokėjo socialinio 
draudimo įmokas, iki 3 mėnesių mokė 257 eurų/mėn., kai šie dėl karanno negali 
vykdy savo veiklos. Apie tai daugiau čia.

-Kur kreiptis apgyvendinimo paslaugų teikėjams, norintiems suteikti  
patalpas galimai infekuotų asmenų izoliavimui? Kaip pasiūlyti pagalbą?

Dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo asmenims, kuriems privaloma izoliacija,  derėtų 
kreips į savivaldybę. Viešbučių ir kitos patalpos galės bū naudojamos asmenims 
izoliuo atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba 
savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu, valstybei apmokant už suteiktas 
paslaugas.

Vilniaus savivaldybė jau yra paskelbusi kviemą fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie Vilniaus savivaldybė jau yra paskelbusi kviemą fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie 
gali suteik laikino apgyvendinimo paslaugas (kartu su mainimu arba be jo), maisto 
gamybos paslaugas (kartu su ekimu arba be jo), maisto ekimo paslaugas. Kviemą 
rasite čia. Vykdančius verslą kitose šalies vietose raginame kreips į savo savivaldybę. 

LR Vyriausybė taip pat kena įsteig COVID-19 pasekmių mažinimo fondą ir sudary 
galimybes juridiniams ir fiziniams asmenims auko lėšas.

-Ar karantino metu skatintinas vietinis turizmas?

Nacionalinė turizmo skanimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ rekomenduoja laikys LR 
Vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų komisijos nurodymų. 

-Ar planuojami kokie nors veiksmai, padėsiantys turizmo sektoriui atsigauti 
pasibaigus pandemijai?

Nacionalinė turizmo skanimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ svarsto ir planuoja rinkodaros 
veiklas turizmo verslo ir viso svengumo sektoriaus atgaivinimui pasibaigus karannui.

-Kas kompensuoja apgyvendinimo įstaigoms paskutinės minutės 
anuliacijas (turistų neatvykimą)?

Kiekvienas apgyvendinimo paslaugų ekėjas taiko anuliacijos sankcijas vadovaujans jų 
galiojančiomis užsakymų atšaukimo taisyklėmis. Jei svečias atsisako užsakymo per 
trumpesnį nei numatytą sąlygose laikotarpį, pinigai jam negrąžinami. Šią riziką prisiima 
svečias, įsigijęs paslaugas. Tarptauniai viešbučių nklai ir ki viešbučiai dėl 
susiklosčiusios situacijos šiuo metu taiko lanksčią rezervacijų atšaukimo poliką ir įprastai 
grąžina svečiui pinigus arba keičia jo užsakymą į vėlesnį laiką. 

Su "Booking.com” anuliacijos sąlygomis galite susipažin čia. Informacija apie taisyklių Su "Booking.com” anuliacijos sąlygomis galite susipažin čia. Informacija apie taisyklių 
pasikeimus dalijamasi čia.

“Airbnb” anuliacijos sąlygas rasite čia. Naujienas apie pasikeitusią kompanijos poliką 
galite ras čia.
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https://lrv.lt/lt/naujienos/visuomenes-sveikatos-apsaugai-ir-salies-ekonomikai-5-mlrd-euru
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyje-paskelbus-karantina
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Ekonomini%C5%B3%20ir%20finansini%C5%B3%20priemoni%C5%B3%20pristatymas%20d%C4%97l%20COVID-19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp25eWrNJtyaqKDJuxNES3fOLCrk-dFFcCxow-ohzGJconRg/viewform
https://www.booking.com/content/terms.lt.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCBQoggJCBXRlcm1zSDNYA2iIAYgBAZgBGbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gCmvS-8wXAAgE;sid=321feba54cea9789072f671907fd9083;keep_landing=1&#tcs_s6
https://partner.booking.com/en-gb/help/legal-security/important-information-regarding-coronavirus
https://www.airbnb.lt/home/cancellation_policies
https://news.airbnb.com/extenuating-circumstances-policy-activated-around-the-world/

