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METUS DIRBAME VERSLUI

Lietuvos verslo konfederacijos
VEIKLOS ATASKAITA

2018

LVK nariai 2018 m.
Narių tinklas
Organizacija vienija 128 narius
32 verslo asociacijas
2018 m. prisijungė 28 nauji nariai

Per visą narių tinklą atstovauja
3,5 tūkst. įmonių, kurios
sukuria ketvirtadalį Lietuvos BVP,
200 tūkst. darbo vietų,
15 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų
2010

2012

55

2014

75

nariai

nariai

2011

70
narių

32

Asociacijos

14

Teisinės paslaugos

7

Aukštosios technologijos

8

Mokslas ir švietimas

9

Finansai

7

Gamyba

9

Logistika ir transportas

5

Ryšiai su visuomene

7

Telekomunikacijos ir IT

5

Prekyba

15

Konsultacijos ir mokymai

10

Kitos veiklos sritys

2016

107
nariai

2013

116

narių

128

narių

2015

90

2018

120

narių

nariai

2017

117
narių

LVK komisijos
Agroverslo

Mokesčių

Sveikatos reikalų

Pirmininkė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

Pirmininkas Marius Dubnikovas

Pirmininkas Laimutis Paškevičius

Arbitražo ir mediacijos

Mokslo ir švietimo

Transporto ir logistikos

Pirmininkė Renata Beržanskienė

Pirmininkas Arūnas Augustinaitis

Pirmininkas Vilius Nikitinas

Aplinkos ir energetikos

Muitinės ir tarptautinės prekybos

Verslo, valdžios ir visuomenės

Pirmininkas Aistis Radavičius

Pirmininkas Edmundas Daukantas

Pirmininkas Andrius Romanovskis

Finansų rinkų

Prekybos

Žmogiškųjų išteklių

Pirmininkas Mantas Zalatorius

Pirmininkas Romas Apulskis

Pirmininkė Laura Duksaitė-Iškauskienė

Komercinės teisės ir praktikos

Skaitmeninės ekonomikos
Pirmininko pavaduotojas Andrius Iškauskas

Per 2018 m. buvo surengta

16 komisijų posėdžių

11 prezidiumo
posėdžių

279 pasiūlymai
teisėkūrai

16 komisijų
posėdžių

1 strateginis
posėdis

Kiekvieną
savaitę – direkcijos
posėdžiai

20 susitikimų
su valstybės
institucijų atstovais

14 specializuotų
komisijų

Dirbame verslui 2018

10 deleguotų atstovų,
dirbančių regionų
plėtros tarybose

72 deleguoti
ekspertai į darbo
grupes

17 deleguotų atstovų
į profesinio mokymo
įstaigų tarybas

Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, partneriais,
verslo organizacijomis
2018 m. vykę susitikimai su ministrais, viceministrais bei ministerijų kancleriais:
- 2018 m. sausio 25 d. Susitikimas ir krašto apsaugos sistemos pirkimų reformos bei kitų aktualijų aptarimas
su Krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu;
- 2018 m. kovo 5 d. Susitikimas su Susisiekimo ministru Roku Masiuliu, skirtas aptarti ministerijos veiklos
prioritetus, planus dėl infrastruktūrinių projektų plėtros;
- 2018 m. gegužės 3 d. Konsultacinis posėdis su LR Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu, skirtas aptarti
įgyvendinamas viešojo sektoriaus valdymo ir procesų tobulinimo reformas bei socialinių partnerių dalyvavimo teisėkūros procesuose tobulinimo galimybes;
- 2018 m. rugsėjo 26 d. Konsultacinis posėdis su Finansų viceministre Loreta Maskalioviene „Ko verslui
tikėtis iš ES investicijų 2021–2027 m. periodo?".
- 2018 m. spalio 18 d. Susitikimas su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi, skirtas aptarti siūlomus
lobistinės veiklos įstatymo pakeitimus;
2018 m. vykę susitikimai su LR Seimo frakcijomis:
- 2018 m. vasario 7 d. Susitikimas su LR Seimo Liberalų frakcijos atstovais;
- 2018 m. vasario 15 d. Susitikimas su LR Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos atstovais;
- 2018 m. vasario 28 d. Susitikimas su LR Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų frakcijos atstovais;
- 2018 m. kovo 15 d. Susitikimas su LR Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos atstovais;
- 2018 m. kovo 27 d. Susitikimas su LR Seimo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos
frakcijos atstovais.

2018 m. vykę susitikimai su LR Seimo komitetais/komitetų pirmininkais:
- 2018 m. liepos 5 d. Susitikimas su LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku
Vytautu Baku, skirtas aptarti komiteto atlikto tyrimo dėl galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms išvadas.
2018 m. vykę susitikimai su valstybinių institucijų atstovais:
- Susitikimas ir aktualijų aptarimas su Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriumi Antanu Matusa;
- Susitikimas su VĮ „Registrų centras“ vadovu Sauliumi Urbanavičiumi;
- Konsultacinis posėdis su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atstovais;
- Konsultacinis posėdis su generaliniu komisaru Linu Pernavu;
- Konsultacinis posėdis su Gynybos resursų agentūros vadovu Sigitu Dzekunsku ir Krašto apsaugos viceministru Giedrimu Jeglinsku;
- Konsultacinis posėdis su Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) direktore Lidija Kašubiene;
- Susitikimas su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ekonomikos valdysenos pareigūnu Jonu Rasimu.
2018 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:
- 2018 m. birželio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nacionaline antikorupcijos asociacija.
- 2018 m. gruodžio 7 d. pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas su Ukrainos pramonininkų
konfederacija.

Apžvalgos ir analizės. Oficialių pozicijų rengimas
2018 metais LVK į įvairias valdžios institucijas oficialiai kreipėsi 273 kartus, teikė nuomonę ir pasiūlymus
verslui aktualiais klausimais (2017 m. 241 oficialūs raštai).
LVK teikė pasiūlymus šiais svarbiausiais atstovaujamais klausimais:
- Dėl trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų, paklausių/trūkstamų profesijų;
- Dėl prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių bei akcizų alkoholiniams gėrimams;
- Dėl siūlomų priemonių mokesčių sistemos tobulinimui bei gyventojų pajamų, pelno ir kitų mokesčių tarifų;
- Dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo tobulinimo;
- Dėl situacijos Lietuvos telekomunikacijų sektoriuje;
- Dėl situacijos Lietuvos transporto infrastruktūros sektoriuje;
- Dėl administracinės naštos ūkio subjektams mažinimo;
- Dėl loterijų veiklos reguliavimo;
- Dėl profesinio mokymo pertvarkos įgyvendinimo, valstybinių mokslo tyrimų institutų pertvarkos,
nevalstybinių universitetų studijų programų akreditavimo;
- Dėl pensijų kaupimo sistemos pertvarkos gairių.
LVK dalyvavo rengiant, tobulinant, teikiant verslo pozicijas valstybės institucijoms:
- Dėl Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos efektyvinimo;
- Dėl Neteisėto praturtėjimo prevencijos įstatymo projekto;
- Dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto.

Nominacijos ir apdovanojimai

VERSLO AMBASADORIUS 2017

PARTNERYSTĖS LYDERIS 2017

Lietuvos banko valdybos nariui Mariui Jurgilui

Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Nuo 2008 m. apdovanota 10 asmenų

Nuo 2001 m. apdovanota 16 asmenų

SOCIALIAI ATSAKINGAS
VERSLAS 2017

GARBĖS ŽENKLAS 2017

AB „Swedbank“

2018 m. juo pagerbti 9 asmenys

Nuo 2010 m. apdovanotos 8 įmonės

Nuo 2003 m. iš viso pagerbti 107 asmenysys

METŲ PASLAUGA 2018

„Metų medicinos, biotechnologijos ir farmacijos pasiekimas“ – UAB „Namita“;
„Metų išmanusis sprendimas“ – UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“;
„Metų finansų paslauga“ – AB „Šiaulių bankas“;
„Metų technologija“ – UAB „Veika“;
„Metų eksportas“ – UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“;
„Metų energetikos projektas“ – UAB „GET Baltic“;
„Metų teisės paslauga“ – UAB „Legal Balance“;
„Metų mokslo paslauga verslui“ – Aleksandro Stulginskio universitetas;
„Metų agroverslo sprendimas“ – UAB „ART21“;
„Metų turizmo paslauga“ – UAB „Viada LT“;
„Metų paslauga 2018“ – AB „Šiaulių bankas“.

Įvaizdis ir viešinimas
2018 m. Lietuvos verslo konfederacija žiniasklaidai teikė svarią, argumentuotą, ekspertinę verslo poziciją,
aktyviai palaikė ir komentavo verslui aktualius klausimus viešoje erdvėje.
Nuomonių lyderiai (organizacijų, pasirašiusių
nacionalinį susitarimą, vadovai) pagal citatų skaičių

Nuomonių lyderiai pagal pasiektus kontaktus
Ž. Šilėnas (LLRI)

V. Sutkus (LVK)

40 003

R. Lazutka
340

38 289

L. Vilimas (LPĮA)

38 121

V. Vasiliauskas (LB)

R. Dargis (LPK)
307

26 448

V. Sutkus (LVK)

22 132

R. Dargis (LPK)
R. Skyrienė (Investuotojų forumas)

M. Zalatorius (LBA)

219

Citatų skaičius

21 229

R. Vainienė

19 541
15 793

„Kantar TNS“ tyrimas 2018

„Kantar TNS“ tyrimas 2018

(Kitos organizacijos, pasirašiusios Nacionalinį susitarimą, į Nuomonės lyderių
TOP 20 nepatenka, todėl duomenų nėra)

Išvykstamieji vizitai:
1. 2018 m. vasario 18-21 d. verslo misija į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus (aplankant tarptautinę
„Gulfood“ parodą);
2. 2018 m. kovo 25-29 d. verslo misija į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus (aplankant tarptautinę „INDEX
2018“ parodą);
3. 2018 m. spalio 23-26 d. verslo misija į Paryžių, Prancūziją (aplankant tarptautinę „SIAL PARIS“ parodą);
4. 2018 m. lapkričio 25 d. – gruodžio 2 d. verslo misija į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus (aplankant
tarptautinę „The Big 5“ parodą).
Atvykstamieji vizitai:
2018 m. balandžio 10-12 d. 5 Azijos šalių verslo atstovų atvykstamoji verslo misija į Lietuvą.

LVK ir ES
2018 m. Lietuvos verslo konfederacija sėkmingai baigė vykdyti šiuo projektus:
- „SVV įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas“;
- „Empl-oi – European Mobility Placements for Open Innovation“;
- „Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) komunikacijos projektas NIEKADA NEVĖLU“.
2018 m. Lietuvos verslo konfederacija tęsė anksčiau pradėtų projektų vykdymą:
- „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“;
- „Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį
darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą“;
- „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)”;
- „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“.
Taip pat šiais metais Lietuvos verslo konfederacija gavo finansavimą ir pradėjo vykdyti naujus projektus:
- „CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo“;
- „CREAzone 2.0“;
- „LVK: Lietuvos įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas“;
- „Kūrybinių industrijų kelias eksporto link“;
- „Kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo didinimas verslo turizmo sektoriuje“.

