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2011 metų veiklos ataskaita

Patvirtinta 2012 m. kovo 15 d.
Lietuvos verslo konfederacijos Kongreso sprendimu

LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS VIZIJA
Verslo organizacija, geriausiai atstovaujanti paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų
verslo interesus..
LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS MISIJA
Telkti Lietuvos verslą ir kurti konkurencingą ekonominę aplinką.

1. Informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos
įstatuose nustatytus veiklos tikslus
Bendradarbiavimas su valstybin÷mis institucijomis, savivaldos organais bei
šalies ir užsienio verslo organizacijomis bei kitais partneriais
• Per 2011 metus Konfederacijos įgalioti asmenys pasiraš÷ 16 įvairių
bendradarbiavimo sutarčių, tame skaičiuje 5 su užsienio partneriais, 4 - su Lietuvos
įvairiomis valstybin÷mis institucijomis. Prad÷tas, tęsiamas ir plečiamas konkrečių
renginių (konferencijos, seminarai) organizavimas, bendradarbiaujant su partneriais,
su kuriais turime pasirašę bendradarbiavimo sutartis.
• 2011 metais surengta 15 individualių susitikimų su Konfederacijos narių atstovais, su
kuriais buvo aiškinamasi bei aptariama jų interesai, jų atstovavimo poreikiai ir
formos bei bendrų projektų / darbų inicijavimas.
• 2011 metais dirbta prie narių veiklai aktualių teis÷s aktų projektų rengimo ir
svarstymo LR ministerijose, Vyriausyb÷je, Seime: d÷l LR CK pakeitimų d÷l skolų
išieškojimo klausimų, d÷l Hipotekos įstatymo pakeitimų, d÷l Asociacijų įstatymo
pakeitimų, d÷l alkoholio kontrol÷s įstatymo pakeitimų, d÷l Lietuvos –Ukrainos
Tarpvyriausybin÷s komisijos ir Prezidentų tarybos sprendimų atsisakyti specialių
apribojimų naftos produktų prekyboje, d÷l apribojimų mažmenin÷je prekyboje, d÷l
žvejybos teisių apribojimų tiesiant dujotiekį Baltijos jūroje, d÷l ES naujų kokybinių
reikalavimų tabako gaminiams, d÷l Atsinaujinančių išteklių energetikos strategijos ir
Įstatymo projektų, d÷l naujų gatvių pavadinimų suteikimo Vilniaus mieste, d÷l
geležinkelių infrastruktūros ir vežimo paslaugų sistemos skaidymo, d÷l laikmenų
apmokestinimo.
• Iš šiandien Lietuvos verslo konfederacijos deleguotų ekspertų į darbo grupes, 12 –
oje, mūsų duomenimis, vyksta nuolatinis ir konstruktyvus darbas. Tokiomis darbo
grup÷mis galime pavadinti: VšĮ “Versli Lietuva” ir “Investuok Lietuvoje” patar÷jų
tarybas, Muitin÷s konsultacinį komitetą, ES reikalų išorinių ekonominių santykių
darbo grupę.
• Su partneriais – kitomis verslo organizacijomis, nuolat derinami ir koordinuojami
bendri veiksmai verslo sąlygų ir verslo interesų atstovavimui, kartu pasirašomi
bendrus interesus atitinkantys dokumentai/kreipimaisi, kurie teikiami valstybin÷ms
institucijoms, koordinuojami metų renginių kalendoriniai planai.
• Užmegzti nauji kontaktai-pažintys su Lietuvos marketingo asociacija, LietuvosVietnamo kultūrinio-ekonominio bendradarbiavimo asociacija, Lietuvos nacionaline
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vartotojų federacija, Artūro Zuoko koalicija “TAIP Vilniaus atgimimui”,
Azerbaidžano eksporto ir investicijų paramos fondu AZPROMO, Azerbaidžano
Nacionaline darbdavių organizacijų konfederacija ASK, Turkijos Nepriklausoma
pramonininkų ir verslininkų asociacija MUSIAD, Nepalo prekybos rūmais ir Nepalo
ICC, Kinijos Tarptautin÷s prekybos skatinimo taryba, Harbin skyrius, Lietuvos
savivaldybių asociacija.
Kasmet pristatome Konfederacijos veiklą Lietuvos ambasadorių ir diplomatų
ekonomistų metiniuose suvažiavimuose, komentuojame mūsų narių interesus ir
diplomatų darbo vertinimus.
LR ūkio ministerija inicijavo / organizavo, o Konfederacija su kitomis verslo
konfederacijomis palaik÷ 2011 metais dvi konsultacines diskusijas su verslo
organizacijų – Nacionalinio susitarimo dalyvių, vadovais. Šių susitikimų tikslas –
įvardinti konkretaus laikotarpio prioritetus ir aktualijas, pasikeisti informacija apie
vykdomus pagrindinius darbus/projektus, koordinuoti/suderinti bendrus veiksmus,
išsakyti savo pastabas, pasiūlymus.
Prieš savivaldybių rinkimus organizuoti susitikimai su visomis pagrindin÷mis
kandidatavusiomis partijomis: Visuomenininiu jud÷jimu „TAIP“, partija „Tvarka ir
teisingumas“, Liberalų sąjūdžiu, Darbo partija, Socialdemokratų partija, Liberalų ir
centro sąjunga.
Per 2011 metus Lietuvos verslo konfederacijos patalpose vyko susitikimai su
atstovais iš Gabono, Sirijos, Azerbaidžano, Turkijos, Arm÷nijos, Afganistano Goro
provincijos, Nikaragvos, Argentinos, Kinijos.
Per 2011 metus LVK atstovai įvairiais ekonominiais klausimais pasisak÷ „Žinių
radijuje“, „Laisvosios bangos“ radijo stotyje bei Lietuvos radijuje. Internete buvo
publikuota per 60 straipsnių, inicijuotų Konfederacijos arba su Konfederacijos
atstovų komentarais įvairiais ekonomikos klausimais.
Metų eigoje į Konfederacijos renginius, prezidiumo pos÷džius dažnai kviet÷me
įvairių valstybinių institucijų vadovus, pareigūnus ar ekspertus, taip pat dalyvavome
ir šių institucijų organizuojamuose teminiuose renginiuose, platinome šią informaciją
ir mūsų nariams, analizavome, reng÷me ir teik÷me savo komentarus bei pasiūlymus
d÷l teis÷s aktų projektų ir paklausimų.

Seminarai, mokymai, konferencijos, konsultacijos, socialiniai projektai, verslo
delegacijos, partnerių paieška
• 2011 metais buvo suorganizuoti 9 seminarai, bendradarbiaujant su konkrečiais
Konfederacijos nariais: 4 iš jų organizuoti su advokatų kontora „Sorainen“, 4 su
advokatų kontora „AAA Baltic Service“, 1 su „Raidla Lejins & Norcous”.
• Liepos 4 – 5 d. Vilniuje organizuotas trečiasis Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas
kartu su XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumu. Renginyje dalyvavo
per 500 dalyvių iš 22 šalių. Renginio partneriai – LR Užsienio reikalų ministerija, LR
Ūkio ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, VŠĮ „Versli Lietuva“, Vilniaus
miesto savivaldyb÷.
• Per 2011 metus suorganizuotose seminaruose ir konferencijose (neskaitant Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumo) apsilank÷ apie 570 dalyvių.
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• Vykstant Pasaulio lietuvių ekonomikos forumui internete buvo publikuota per 180
straipsnių, apie kuriuose buvo minima LVK bei jos vadovų komentarai. PLEF tema
plačiai pl÷tota televizijoje, vykstant renginiui susiję reportažai rodyti daugumoje
žinių laidų. Konfederacijos prezidentas V. Sutkus PLEF atidarymo dieną dalyvavo
LTV laidoje „Labas rytas“.
• Po gana ilgo laikotarpio Lietuvos verslo konfederacija v÷l organizavo valstybinių ir
verslo delegacijų bendrus vizitus į užsienį, Lietuvos ekonominių interesų
atstovavimui ir propagavimui. 2011 m. vasario 8 – 11 d. Konfederacija organizavo
verslo misiją į Azerbaidžaną LR Seimo pirminink÷s Irenos Degutien÷s oficialaus
vizito metu.
• 2011 m. spalio 5-8 d. konfederacija organizavo verslo misiją į Kazachstaną LR
Prezident÷s oficialaus vizito metu.
• 2011 m. lapkričio 21-23 d. konfederacija organizavo verslo misiją į Ukrainą LR
Prezident÷s oficialaus vizito metu.
• 2011 m. kovo 17 d. Konfederacija, kartu su LR Užsienio reikalų ministerija
organizavo Brazilijos rinkos pristatymo seminarą.
• 2011 m. spalio 21d. vyko konfederacijos organizuotas Lietuvos – Moldovos verslo
forumas ir dvišaliai susitikimai.
• 2011 m. sausio 26 d. suorganizuotas “Viešųjų pirkimų forumas”, kuriame dalyvavo
LR ūkio viceministras R. Žylius, Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Ž. Plytnikas, per
70 verslo ir valstybinių institucijų atstovų. Forumo partneris – LAWIN advokatų
kontora.
• 2011 m. birželio 3 d. suorganizuota konferencija su LR Konkurencijos taryba:
"Konkurencijos laisv÷s ribos ir priežiūra: ateities perspektyvos", kurioje dalyvavo per
80 verslo ir valstybinių institucijų atstovų. Konferencijos partneris – advokatų
kontora SORAINEN.
• 2011 m. spalio 5 d., bendradarbiaujant su Susisiekimo ministerija ir Rytų – Vakarų
transporto koridoriaus asociacija organizuotas Lietuvos – Baltarusijos transporto ir
logistikos forumas Minske, Baltarusijoje. Projektas finansuotas iš Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo programos.
• 2011 m. lapkričio 13 d. suorganizuota konferencija „Biudžetas 2012: kur keliauja
pinigai?“, kurioje dalyvavo LR finansų ministr÷ I. Šimonyt÷, LR Seimo Biudžeto ir
finansų komiteto pirmininkas K. Glaveckas, per 80 verslo ir valstybinių institucijų
atstovų.
• 2011 m. lapkričio 20 d. suorganizuotas antrasis “Viešųjų pirkimų forumas”, kuriame
dalyvavo LR ūkio ministras R. Žylius, Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Ž.
Plytnikas, per 90 verslo ir valstybinių institucijų atstovų. Forumo partneris – LAWIN
advokatų kontora.
• 2011 m. gruodžio 9 d. BNS biure su partneriais buvo surengta kasmetin÷ spaudos
konferencija Pasaulin÷s antikorupcijos dienos min÷jimo proga. Dalyvavo A.
Akstinas, R. Skyrien÷ (IF), S. Muravjovas (TILS), P. Tamulionis (UAB “Idea
Prima”)
• Gruodžio 19 d. BNS biure buvo organizuota Konfederacijos spaudos konferencija
“Kur veda dar viena skubota mokesčių reforma?” Dalyvavo prezidentas V. Sutkus ir
Mokesčių komisijos pirmininkas M. Dubnikovas. Abu renginiai susilauk÷ didelio
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žiniasklaidos susidom÷jimo. Reportažai buvo rodomi LTV, Lietuvos ryto TV,
Baltijos TV ir kitose televizijose.
Per 2011 metus Lietuvos verslo konfederacija toliau įgyvendino iš ES struktūrin÷s
paramos finansuojamus projektus:
Verslumo ir tolerancijos projektas „Žmogus tarp žmonių“ mokyklose. 2011 m. pirmą
kartą Lietuvoje suorganizuota vaikų verslumo ugdymo stovykla „Jaunieji startuoliai“,
kurioje dalyvavo per 200 moksleivių, mokytojų ir t÷vų. Stovyklos tikslas - ugdyti
moksleivių verslumą, kūrybiškumą, lyderio savybes, susidom÷jimą verslu kaip
būsimos karjeros galimybe. Stovykla vyko visą m÷nesį – 4 sesijos. Projekte
dalyvauja gimnazijos iš skirtingų Lietuvos apskričių: Šiaulių, Panev÷žio,
Marijampol÷s, Telšių, Alytaus, Utenos, Taurag÷s, Klaip÷dos, Kauno. Apie projektą
informavo Verslo žinios, Veido žurnalas, Delfi bei ypač teigiamai komentavo ir
pad÷kas gimnazijoms pasiraš÷ LR Švietimo ir mokslo ministras Gintaras
Steponavičius. 2012 metais v÷l numatoma organizuoti tokią pačią stovyklą.
Studentų praktikos projektas. Projekto tikslas - prisid÷ti prie studijų kokyb÷s
gerinimo, organizuojant tikslingas studentų praktikas finansų ir draudimo sektoriuje,
paremtas kuo aiškesniu ir paprastesniu praktikos vietos ar praktikanto suradimo
būdu. Projekto vykdymo metu sukurta praktikantų paieškos sistema
www.startuoju.lt, kurioje įmon÷s greitai gali susirasti praktikantą, o studentai gali
susirasti praktikos vietą. Lietuvos verslo konfederacija projektą įgyvendina kartu su
Tarptautine teis÷s ir verslo aukštąja mokykla, Tarptautin÷ verslo mokykla, Vilniaus
universiteto Ekonomikos fakultetu, Lietuvos bankų asociacija, Danske banku, ERGO
Lietuva, SEB banku. Apie projektą buvo informuojama leidiniuose Verslo žinios,
Lietuvos žinios, Delfi, žurnalas “Veidas”.
Projektas “Žaliojo verslo atsakomyb÷“. Projekto tikslas - informuoti Lietuvos
visuomenę apie ekologinį sąmoningumą, skatinti naujų aplinkosaugos id÷jų kūrimą ir
jų pritaikymą versle bei kasdieniame gyvenime. Projekto metu organizuotos 2
konferencijos, parengti ir publikuoti 6 straipsniai pristatantys LVK narių žalias
iniciatyvas (Lietuvos rytas, Respublika, Kauno diena, Ekonomika.lt , Vakaro žinios),
parengti ir transliuoti 2 TV klipai per Lietuvos ryto televiziją.
VU Ekonomikos fakulteto studijų programų atnaujinimo projektas. Lietuvos verslo
konfederacija projekte dalyvavo kaip partneris, buvo atsakingas už WWW seminarų
technologijos (Webinars) diegimo mokymus ir metodin÷ medžiaga-vadovas
d÷stytojams parengimą.

Prezidiumas, kongresas. Apdovanojimai
• Per 2011 metus buvo sušaukti 9 prezidiumo pos÷džiai ir vienas kongresas. Buvo
suorganizuota išvažiuojamieji prezidiumo pos÷džiai UAB “Finasta”, UAB”BOD”
narių biuruose, o taip pat komisijų pos÷džiai AB “Lietuvos geležinkeliai, TVM VU,
UAB Rhenus Svoris.
• Strateginio planavimo pos÷dis įvyko 2011 m. geguž÷s 13 d. Pos÷dis buvo skirtas
organizacijos įvaizdžio strategijai tobulinti. Buvo pristatytas atliktas Lietuvos verslo
organizacijų žinomumo tyrimas ir vieno m÷nesio žiniasklaidos steb÷senos duomenys
– kiek įvairios verslo organizacijos buvo matomos žiniasklaidoje ir kokiame
kontekste bei pateikti pasiūlymai organizacijos įvaizdžio tobulinimui ir
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komunikacijos
gerinimui.
Apibendrinus
pasiūlymus
buvo
sudarytas
veiksmų/priemonių planas.
Tęsiant tradicinį mūsų projektą, išrinkome bei apdovanojome Lietuvos verslo
konfederacijos “Partneryst÷s lyderio 2010” prizu LR susisiekimo ministrą p. Eligijų
Masiulį.
2011 metais LVK “garb÷s ženklu” apdovanojome 5 asmenis, du iš jų Konfederacijos
nariai. Iš viso iki dabar yra apdovanoti 54 asmenys - 24 Konfederacijos nariai.
2011 m. įsteigta nauja nominacija - Socialiai atsakingas verslas. Pirmasis
apdovanojimas kovo 8 d. įteiktas Aludarių gildijai už socialin÷s komunikacijos
kampaniją „Už jaunimo saviraišką be alkoholio 18+“.
Strateginio planavimo pos÷dyje buvo nutarta skatinti narius, agituojančius ir
pritraukiančius į konfederaciją naujus narius. Tuo tikslu direkcija pareng÷ specialius
prizus ir atrinko šiam paskatinimui konkrečius asmenis, kurie aktyviausiai vykd÷ šį
agitacinį/organizacinį darbą.

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje
Lietuvos verslo konfederacijos narių skaičius 2011 metų gruodžio 31 d. buvo 70.
Iš to skaičiaus:
• 18 asociacijų, konfederacijų, sąjungų,
• 52 įmon÷s.
Taip pat turime 4 garb÷s narius.
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