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PASIŪLYMAS REGULIAVIMO NAŠTOS VIEŠOJO MAITINIMO SEKTORIUJE MAŽINIMUI 
 
Lietuvos verslo konfederacija, atstovaudama savo narius – viešojo maitinimo įstaigas – teikia 

siūlymą dėl reguliavimo naštos viešojo maitinimo sektoriuje mažinimo. 
Atsigaunantį viešojo maitinimo sektorių šiuo metu labiausiai stabo darbuotojų trūkumas. Nuo 

pandemijos skaudžiai nukentėjęs maitinimo sektorius dabar intensyviai ieško darbuotojų. Darbo 
paklausa maitinimo sektoriuje šiuo metu išaugo kelis kartus ir yra viena didžiausių pastaraisiais 
metais. Užimtumo tarnybos duomenimis, šiuo metu įsidarbinti lengviausias galimybes turi virėjai, 
padavėjai, barmenai, greitojo maisto ruošėjai (apima picų ruošėjus, skubaus maisto užsakymo 
darbuotojus), virtuvės pagalbininkai. 

Viešojo maitinimo sektoriaus įmonėms yra ypač aktualus trumpalaikis įdarbinimas 
renginiuose t.y. kai renginio metu samdomi papildomi padavėjai, virėjai, renginių aptarnavimo 
specialistai. 

Šiuo metu nėra galimybės, kaip minėtą aptarnaujantį personalą oficialiai įdarbinti 1, 2 
ar 3  dienom t.y. konkrečiam renginiui aptarnauti. Ne paslaptis, kad dažnu atveju tai vykta 
nelegaliai, nemokant mokesčių valstybei, tiesiog sumokant grynais pinigais už paslaugas. Kitu atveju, 
jeigu įmonė nenori slėpti mokesčių, iškyla didelė problema, kaip legaliai įdarbinti aptarnaujantį 
personalą 1-3 dienom.  

Atsižvelgiant į tai, siūlome apsvartyti galimybę teikti laikino renginių aptarnavimo 
paslaugas pagal paslaugų kvitą, kaip yra teikiamos Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kai 
paslaugas teikia fiziniai asmenys 1, 2 ar 3  dienas. 

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą tvarką nustato LR žemės 
ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas. Šiuo įstatymu nustatyta, kad, 
įsigyjant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas iš fizinių asmenų, kurios pasižymi laikinumu arba yra 
vienkartinės ir kurioms teikti nereikia specialių įgūdžių, kvalifikacijos, pažymėjimų, leidimų, mokymų, 
tokių paslaugų teikėjams gali būti išrašomas paslaugų kvitas. Paslaugų gavėjais laikomi asmenys, kurie 
gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal kvitą. Paslaugų gavėjais gali būti tiek fiziniai, tiek 
juridiniai asmenys. Tuo tarpu žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjais gali būti tik fiziniai 
asmenys. 

Maloniai prašome apsvarstyti šį pasiūlymą rengiant reguliavimo naštos viešojo maitinimo 
sektoriuje mažinimo planą. Esant poreikiui, esame pasiruošę šį pasiūlymą pristatyti plačiau. Dėkojame 
už bendradarbiavimą. 
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