
LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS  
DELEGUOTŲ ATSTOVŲ REGISTRAS  (2019 m.) 

 

Nr. Institucija Darbo grupės (DG), komisija, komitetas Deleguotas direkcijos/nario atstovas 

1. ICC 
(International 
Chamber of 
Commerce) 
 

ICC, Pasaulio verslo organizacijos taryba 
 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas)                                               
Andrius Nikitinas (LVK gen. 
direktorius) 

2. ICC Arbitražo teismas, Paryžius Andrius Smaliukas (advokatų kontora " 
Ellex Valiunas", partneris) 

3. 

LR Vyriausybė 
 

Nacionalinio susitarimo dėl šalies pažangai 
būtinų reformų įgyvendinimo priežiūros 
darbo grupė 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas)                                               

4. Ūkio subjektų veiklos priežiūros 
konsolidavimo komisija 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 

5. Viešojo valdymo tobulinimo komisija Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 
Kęstutis Jankauskas (pakaitinis narys) 

6. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 
inovacijų strateginė taryba 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 

7. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 
minėjimo programos įgyvendinimo 
koordinavimo komisija 

Laura Blaževičiūtė (LVK 
viceprezidentė) 

8. 
 

Nacionalinės pramonės konkurencingumo 
komisija „Pramonė 4.0“ 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas)                                               

9.  Lietuvos įvaizdžio strateginė taryba Valdas Sutkus (LVK prezidentas)                                               

10. LR Aplinkos 
ministerija 

Darbo grupė, skirta pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo sistemai tobulinti 

Saulius Galadauskas (Lietuvos aludarių 
gildija) 

11. 

LR Finansų 
ministerija 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos stebėsenos 
komitetas 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas)                                               
Kęstutis Jankauskas (Pakaitinis narys) 

12. 2014 – 2021 metų Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
komisija 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų 
direktorė) 
 

13. 
LR Kultūros 
ministerija 
 

Mecenavimo taryba Laura Blaževičiūtė (LVK 
viceprezidentė) 

14. Kūrybinių industrijų slėnio koncepcijos 
vertinimo DG 

Vidmantas Janulevičius (UAB „BOD 
group“) 

15. LR Muitinės 
departamentas 

Muitinės konsultacinis komitetas Edmundas Daukantas (Schenker, UAB) 

16. 

LR Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 
 

Trišalė taryba Andrius Romanovskis (LVK 
viceprezidentas) 
Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 
(pakaitinis narys) 

17. DG "Socialinės įtraukties didinimo 2014–
2020 m. veiksmų plano projektui parengti" 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

18. DG užimtumo didinimo   klausimams spręsti Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

19. Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės 
plėtros programos įgyvendinimo priežiūros 
komitetas 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

20. Stebėsenos komisija (vykdyti Jaunimo 
garantijų įgyvendinimo priežiūrą) 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

21. Socialinės ir darbo saugos ūkio subjektų 
veiklos priežiūrą atliekančių institucijų 
konsolidavimo procesų DG 

Laura Duksaitė Iškauskienė (LVK 
Žmogiškųjų išteklių komisijos 
pirmininkė, Master Class Lietuva) 



22. Įmonių socialinės atsakomybės 2016-2020 
metų veiksmų plano įgyvendinimo ir 
koordinavimo tarp valstybės institucijų ir 
socialinių partnerių platforma 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

23. Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo 
tarp valstybės institucijų ir socialinių 
partnerių platforma 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų 
direktorė) 

24. Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

25. Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės 
skatinimas“ valdymo grupę 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

26. LR Sveikatos 
apsaugos 
ministerija 

Privalomojo sveikatos draudimo taryba Laimutis Paškevičius (LVK prezidiumo 
narys, LVK Sveikatos reikalų komisijos 
pirmininkas) 

27. 

LR Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros 
programos valdymo komitetas 

Kęstutis Jankauskas (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

28. DG Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos 
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo 
programai parengti  

Vidmantas Janulevičius  
(LVK Kongreso narys, UAB „BOD 
group“) 
 

29. Eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
strateginė taryba 

Vidmantas Janulevičius (LVK Kongreso 
narys „BOD group“) 

30. 2014-2020 metų ES fondų investicijų 
veiksmų progamos investicinių prioritetų 
uždavinių skirtų investicijoms į bendrąjį 
ugdymą, profesinį ir neformalųjį mokymą  
valdymo komitetas 

Kęstutis Jankauskas  (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 
 

31. Valstybinių universitetų studijų ir mokslinės 
veiklos specializacijos krypčių įvertinimo DG 

Kęstutis Jankauskas  (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

32. DG Profesinio mokymo įstaigų projektiniams 
pasiūlymams įvertinti 

Kęstutis Jankauskas (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

33. Aukštojo mokslo taryba Dalius Raškinis (LVK Kongreso narys, 
UAB „ ULA Technologies“) 

34. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 
centro koordinavimo taryba 

Kęstutis Jankauskas (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

35. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 
centro centrinis profesinis komitetas 

Kęstutis Jankauskas (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

36. DG valstybės (strateginių) mokslo stebėsenos 
rodiklių ir jų aprašų projektui parengti 

Arūnas Augustinaitis (LVK Mokslo ir 
švietimo komisijos pirmininkas, 
Kazimiero Simonavičiaus Universitetas) 

37. LR Teisingumo 
ministerija 

Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija Andrius Nikitinas (LVK gen. 
direktorius) 

38. 

LR Užsienio 
reikalų 
ministerija 
 

Ekonominės diplomatijos tarybos darbo 
grupė 

Andrius Nikitinas (LVK gen. 
direktorius) 

39. ES reikalų išorinių ekonominių santykių 
darbo grupė 

Andrius Nikitinas (LVK gen. 
direktorius) 

40. Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo 
komisija 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų 
direktorė) 

41. Nacionalinė Europos Sąjungos Baltijos jūro 
regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros 
komisija 

Harold Kovs (Lietuvos jūrų krovos 
kompanijų asociacija) 

42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 
Kazachstano Vyriausybės dvišalės prekybinio 
ir ekonominio bendradarbiavimo komisija 

Andrius Nikitinas (LVK gen. 
direktorius) 

43. Geresnio reguliavimo priežiūros komisija  



44. 

LR Ekonomikos 
ir inovacijų 
ministerija 
 

Inovatyvios ekonomikos taryba Andrius Nikitinas (LVK gen. 
direktorius) 

45. Verslo taryba Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 

46. Verslo projektų atrankos komitetas 
 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 
Kęstutis Jankauskas (pakaitinis narys) 

47. Verslo projektų paraiškų baigiamojo 
vertinimo rezultatų aptarimo DG 

Kęstutis Jankauskas (LVK generalinio 
direktoriaus pavaduotojas) 
Gabrielė Gaubienė (pakaitinis narys) 

48. 
 

Žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo 
projektų paraiškų baigiamojo vertinimo 
rezultatų aptarimo DG 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

49. 
 

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 
inovacijų skatinimo projektų paraiškų 
baigiamojo vertinimo rezultatų DG 

Vladas Bumelis (LVK prezidiumo narys, 
UAB Biotechpharma) 

50. 
 

Energijos efektyvumo projektų paraiškų 
baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo DG 

Paulius Koverovas (LVK Aplinkos ir 
energetikos komisijos pirmininkas, 
Advokatų kontora Sorainen) 

51. 
 

DG Nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos įgyvendinimo dvimetėms 
ataskaitoms rengti 

Kęstutis Starkus (Orlen Lietuva) 

52. 
 

Darbo grupė dėl teisės aktų, susijusių su 
eksperimentinės plėtros veiklos vykdymu ir 
vertinimu, peržiūros 

Kęstutis Jankauskas (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

53. 
 

Tarpžinybinę viešųjų pirkimų sistemos 
funkcionavo stebėsenos komisija 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 

54. 
 

DG Lietuvos Respublikos socialinio verslo 
įstatymo projektui parengti 

Kęstutis Jankauskas (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

55. 
 

Platformos „Pramonė 4.0“ skaitmeninės 
gamybos darbo grupė 

Tomas Milaknis (LVK skaitmeninės 
ekonomikos komisijos pirmininkas) 

56. 
 

Platformos „Pramonė 4.0“ skaitmeninimą 
skatinančių paslaugų darbo grupė 

Tomas Milaknis (LVK skaitmeninės 
ekonomikos komisijos pirmininkas) 

57. 
 

Platformos „Pramonė 4.0“ žmogiškųjų išteklių 
darbo grupė 

Kęstutis Jankauskas (LVK 
gen.direktoriaus pavaduotojas) 

58. 
 

Platformos „Pramonė 4.0“ kibernetinės 
saugos darbo grupė 

Valentas Titarenka (Fima, UAB) 

59. 
 

Lietuvos gyvybės mokslų industrijos darbo 
grupė  

Vladas Bumelis (LVK prezidiumo narys, 
UAB Biotechpharma) 

60. 

LR Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Nacionalinė regioninės plėtros taryba Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 

61. Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos 
komitetas 

Vaidas Šalaševičius (LVK kongreso 
narys, Regionų verslo plėtros asociacija) 
Kęstutis Jankauskas (pakaitinis narys) 

62. Darbo grupė dėl Vilniaus regiono 
specializacijos krypčių išskyrimo 

Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 

63. 

LR Žemės ūkio 
ministerija 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos įgyvendinimo stebėsenos 
komitetas 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

64. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonių įgyvendinimo 
tobulinimo darbo grupė 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

65. Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos 

priemones, atrankos komitetai 

Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

66. Lietuvos kaimo tinklas Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 



67. Mokslo, 
inovacijų ir 
technologijų 
agentūra 
(MITA) 

Projekto „E . mokslo pažangių elektroninių 
paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas“ 
priežiūros komitetas 

Andrius Iškauskas (LVK Prezidiumo 
narys, LVK Skaitmeninės ekonomikos 
komisijos pirmininko pavaduotojas);  
Kęstutis Jankauskas (LVK gen. 
direktoriaus pavaduotojas) 

68. Valstybinė 
darbo 
inspekcija 

Darbo ginčų komisija prie Valstybinės darbo 
inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 

Dovilė Satkauskienė (LVK prezidiumo 
narė,  Lietuvos antstolių rūmai) 

69. Viešoji įstaiga 
“Versli Lietuva” 

Valdyba Valdas Sutkus (LVK prezidentas) 

70. Studijų 
kokybės 
vertinimo 
centras 

Studijų programų apeliacinė komisija Dovilė Satkauskienė (LVK prezidiumo 
narė,  Lietuvos antstolių rūmai) 

71. VšĮ „Keliauk 
Lietuvoje“ 

Valdyba Andrius Nikitinas (LVK gen. 
direktorius) 

 


