
 
 

 

 

Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103 Vilnius 
Tel. +370 5 212 1111, info@lvk.lt, www.lvk.lt 

Tarptautinių prekybos rūmų ICC oficialus atstovas  
www.iccwbo.org  

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui      2021 m. gegužės 24 d. Nr. 21-098VK 
 
Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui 
 
Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komitetui 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
 
 
DĖL PRASTOVŲ IR POPRASTOVINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUO TARPTAUTINIO TURIZMO 
SRAUTŲ PRIKLAUSANČIAM TURIZMO VERSLIUI 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), kurią vienija aštuonias verslo asociacijas, 
atstovaujančias skirtingus turizmo sektorius, nori atkreipti dėmesį į faktą, kad Seimas 2021 m. gegužės 
27 d. (ketvirtadienį) ketina priimti Užimtumo įstatymo pataisas (XIVP-498), kuriose pagalbos 
priemonės darbo vietų išsaugojimui labiausiai nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms yra 
numatytos tik iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  

Tikėtina, kad iš turizmo sektoriuje veikiančių įmonių, svarų atsigavimą pajus vietinius turistus 
aptarnaujančios įmonės. Vis dėlto, nuo tarptautinio turizmo (atvykstamojo ir išvykstamojo) 
srautų priklausančių verslų veiklos atsigavimas Lietuvoje ir Europoje prognozuojamas tik 
2022 m.1  

Pažymėtina, kad Lietuvoje pasirinktas būdas valdyti pandemiją yra ypatingai nepalankus 
tarptautiniam turizmui: 

1. Į Lietuvą be saviizoliacijos taikomo reikalavimo atvykti gali tik turistai turinys Covid-19 
imunitetą (pagal pilną skiepų programą arba persirgę). Naujausi ES duomenys rodo, kad pagal 
pilną skiepų programą vakcinuota tik 20% ES suaugusiųjų asmenų. Tai reiškia, kad Lietuvoje 
yra nesudaroma galimybė į Lietuvą atvykti 80% ES gyventojų. Taip pat nesudaroma galimybė 
atvykti į Lietuvą ne ES piliečiams, kurie yra pasiskiepiję ES nepatvirtina vakcina. Su neigiamu 
PRG testu be saviizoliacijos reikalavimo atvykimo galimybę sudaro Lenkija, Prancūzija, 
Ispanija, Graikija, Kipras ir kt. šakys, tačiau Lietuva iki šiol taiko griežčiausius reikalavimus. 

2. Tarptautiniam išvykstamajam turizmui didelė kliūtis yra su saviizoliacija susiję reikalavimai 
grįžtantiems Lietuvos gyventojams: 10 d. saviizoliacijos terminas yra ilgiausias ES. Kai kurios 
kitos ES šalys terminą sutrumpino iki 5 d. 

 
Šios pandemijai suvaldyti taikomos priemonės stipriai apsunkina tiek verslo turizmo (verslo 

viešbučių, verslo kelionių organizatorių), tiek atvykstamojo ir išvykstamojo kelionių organizatorių 
veiklą bei neigiamai įtakoja turizmo sektoriaus atsigavimą. 

LVK atstovaujamos turizmo sektoriaus įmonės vertina LR valstybės vadovų veiksmus valdant 
pandemiją ir solidarizuojasi siekiant užtikrinti tiek saugų keliavimą, tiek darbo vietų išlaikymą. Tačiau 
siekiame atkreipti dėmesį, kad nuo tarptautinio turizmo srautų priklausančiose turizmo versluose 
išlaikyti darbo vietas be valstybės pagalbos iki 2021 m. gruodžio 31 d. bus itin sunku. 

                                                        
1 “PTO blogina turizmo atsigavimo prognozę – krizė gali užsitęsti”, Verslo Žinios, 2021. 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-498*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
https://www.vz.lt/paslaugos/2021/01/31/pto-blogina-turizmo-atsigavimo-prognoze--krize-gali-uzsitesti&xtUfv


Prašome atsižvelgti į susiklosčiusią situaciją ir numatyti darbo vietų išlaikymo 
subsidijavimo (subsidijų prastovoms ir DU po prastovų) mechanizmą, kuris veiktų iki 2021 m. 
gruodžio 31 d stipriai nuo tarptautinio turizmo priklausančioms įmonėms. Stipriai nuo 
tarptautinio turizmo priklausančiame sektoriuje dirba 4500 darbuotojų, o valstybės 
investicija į šių vietų išlaikymą ir atkūrimą iki metų galo kainuotų apie 11.5 mln. eurų. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 

Pagarbiai 
 
Prezidentas                  Andrius Romanovskis 
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