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Per visą narių tinklą atstovauja

LVK nariai 2019 m.

LVK komisijos

3,5 tūkst. įmonių, kurios
sukuria ketvirtadalį Lietuvos BVP, 
200 tūkst. darbo vietų,
15 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų

Organizacija vienija 137 narius
37 verslo asociacijas
2019 m. prisijungė 28 nauji nariai
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Asociacijos37

Teisinės paslaugos14

Konsultacijos ir mokymai14

Aukštosios technologijos7

Mokslas ir švietimas8

Finansai9

Gamyba10

Telekomunikacijos ir IT7

Ryšiai su visuomene5

Prekyba5

Logistika ir transportas10

Kitos veiklos sritys

Agroverslo
Pirmininkė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

11

Arbitražo ir mediacijos
Pirmininkė Renata Beržanskienė

Aplinkos ir energetikos
Pirmininkas Aistis Radavičius

Finansų rinkų
Pirmininkas Mantas Zalatorius

Komercinės teisės ir praktikos

Mokesčių
Pirmininkas Marius Dubnikovas

Mokslo ir švietimo
Pirmininkas Arūnas Augustinaitis

Muitinės ir tarptautinės prekybos
Pirmininkas Edmundas Daukantas

Prekybos
Pirmininkas Romas Apulskis

Skaitmeninės ekonomikos
Pirmininko pavaduotojas Andrius Iškauskas

Sveikatos reikalų
Pirmininkas Laimutis Paškevičius

Transporto ir logistikos
Pirmininkas Vilius Nikitinas

Verslo, valdžios ir visuomenės
Pirmininkas Andrius Romanovskis

Žmogiškųjų išteklių
Pirmininkė Laura Duksaitė-Iškauskienė

Per 2019 m. buvo surengta
14 komisijų posėdžių



10 prezidiumo 
posėdžių

17 deleguotų atstovų
į profesinio mokymo 

įstaigų tarybas

4 parengti ir 
patvirtinti profesinio 
mokymo standartai

1 strateginis 
posėdis

14 specializuotų 
komisijų

14 komisijų 
posėdžių

Bendradarbiavimas su politikais, valdžios institucijomis, partneriais

Dirbame verslui 2019

2019 m. vykę susitikimai su valstybinių institucijų atstovais:

Susitikimas su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriumi Raimondu Andrijausku;

Susitikimas su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktoriumi Kęstučiu Šetkumi;

Susitikimas su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) direktoriumi Giedriumi Viliūnu;

Konsultacinis posėdis „Užsieniečių įdarbinimas: verslui kylančios problemos bei jų sprendimo būdai“ su 
Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktore Evelina Gudzinskaite ir LR Seimo 
Migracijos komisijos pirmininke Vida Ačiene;

Konsultacinis posėdis „Ko tikėtis verslui iš LVPA administruojamų ES investicinių priemonių“ su Lietuvos 
verslo paramos agentūros (LVPA) direktoriumi Aurimu Pautieniu-Želviu;

Susitikimas su LR Finansų viceministre Loreta Maskalioviene;

Konsultacinis posėdis „Eksporto kredito garantijos eksportui į neparduotinos rizikos šalis“ su
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ vadovu Kęstučiu Motiejūnu;

Susitikimas su LR Ekonomikos ir inovacijų viceministru Gintaru Vilda.

-

8 susitikimai
su valstybės

institucijų atstovais

277 pasiūlymai 
teisėkūrai

88 deleguoti 
ekspertai į darbo 

grupes

14 deleguotų atstovų, 
dirbančių regionų
 plėtros tarybose

-

-

-

-

-

-
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Svarbiausios tarybos, valdybos, komisijos, darbo grupės, kuriose 2019 m. dirbo LVK atstovai:

Ekonominės diplomatijos taryba;

Lietuvos įvaizdžio strateginė taryba;

Lietuvos Respublikos Trišalė taryba;

Lietuvos Švietimo taryba;

Mecenavimo taryba;

Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba;

Nacionalinė regioninės plėtros taryba;

Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisija „Pramonė 4.0“;

Nacionalinio susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė;

Privalomojo sveikatos draudimo taryba;

Trišalė taryba prie užimtumo tarybos;

Vilniaus Komercinio Arbitražo Teismo valdyba;

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ valdyba;

VšĮ „Versli Lietuva“ valdyba;

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

2019 m. vykę susitikimai su kandidatais į Lietuvos Respublikos Prezidentus:

2019 m. vasario 27 d. susitikimas su kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus Gitanu Nausėda;

2019 m. kovo 25 d. susitikimas su kandidate į Lietuvos Respublikos Prezidentus Ingrida Šimonyte;

2019 m. balandžio 25 d. susitikimas su kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Vyteniu Andriukaičiu.
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2019 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:

2019 m. spalio 17 d. 
pasirašytas bendradarbiavimo žemės ūkio srityje memorandumas su Lietuvos Respublikos Žemės 
ūkio rūmais, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, 
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos inovacijų centru, 
Skaitmeninių inovacijų centru „AgriFood Lithuania“, ES „Horizontas 2020“ programos projektu 
„SmartAgriHubs“, Biosense Institutu, Novi Sad Universitetu.



Dėl Akcinių bendrovių įstatymo pataisų;

Dėl Akcizų įstatymo pataisų;

Dėl Civilinio turto konfiskavimo įstatymo 
projekto;

Dėl Darbo kodekso pataisų;

Dėl Finansų rinkos dalyvių mokesčio įstatymo 
projekto;

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 
pataisų;

Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš 
pajamų reguliavimo;

Dėl Konkurencijos įstatymo pataisų;

Dėl Lobistinės veiklos įstatymo pataisų;

Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymo pataisų;

Dėl naudojimosi viešąja geležinkelių 
infrastruktūra vežimo geležinkelių transporto 
paslaugoms teikti tvarkos pataisų;

Dėl Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 
pataisų;

Dėl Pelno mokesčio įstatymo pataisų;

Dėl Profesinių standartų rengimo, atnaujini-
mo ir tvirtinimo tvarkos aprašo tobulinimo;

Dėl Socialinio dialogo skatinimo įstatymo 
projekto;

Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais 
susijusių gaminių kontrolės įstatymo 
pataisų;

Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos 
aprašo pataisų;

Dėl Užimtumo įstatymo pataisų;

Dėl Užimtumo tarnybos veiklos 
efektyvumo;

Dėl viešųjų pirkimų vykdymo problemų 
geležinkelių sektoriuje.

LVK ir ES
2019 m. Lietuvos verslo konfederacija sėkmingai baigė vykdyti šiuos projektus:

„CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo“;-

2019 m. Lietuvos verslo konfederacija tęsė anksčiau pradėtų įgyvendinti 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“;

„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“.
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Taip pat šiais metais Lietuvos verslo konfederacija gavo finansavimą ir pradėjo vykdyti naujus projektus:

„ECOLABNET – ekoinovacijų plėtra Baltijos jūros regione“;

„Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams“;

„STEP-UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade (Mentorių pedagoginių ir 
profesinių kompetencijų tobulinimas)“.
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-

-

Apžvalgos ir analizės. Oficialių pozicijų rengimas
2019 metais LVK į įvairias institucijas oficialiai kreipėsi 277 kartus, teikė nuomonę ir pasiūlymus verslui 
aktualiais klausimais (2018 m. 279 oficialūs raštai).
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LVK teikė pasiūlymus šiais svarbiausiais atstovaujamais klausimais:



VERSLO AMBASADORIUS 2018

„Maxima LT“ valdybos pirmininkas 
Dalius Misiūnas

Nuo 2008 m. apdovanota 11 asmenų

Nominacijos ir apdovanojimai

Ekonomikos ir inovacijų ministras 
Virginijus Sinkevičius

Nuo 2008 m. apdovanota 17 asmenų

PARTNERYSTĖS LYDERIS 2018

SOCIALIAI ATSAKINGAS
VERSLAS 2018

UAB „SMILTAINIS IR KO“

Nuo 2010 m. apdovanotos 9 įmonės

2019 m. juo pagerbti 9 asmenys

Nuo 2003 m. iš viso pagerbti 116 asmenų

GARBĖS ŽENKLAS 2018

METŲ PASLAUGA 2019

„Metų medicinos, biotechnologijos ir farmacijos pasiekimas“ – VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;

„Metų išmanusis sprendimas“ – Luminor bankas, paslauga: „Luminor Investor“;

„Metų išmanusis sprendimas viešajam sektoriui“ - Lietuvos nacionalinė filharmonija;

„Metų finansų paslauga“ – UAB „Mobilieji mokėjimai“;

„Metų masinio vartojimo paslauga“ – UAB „Prime Leasing – Citybee“;

„Metų technologija“ – UAB „Definra“;

„Metų eksportas“ – AB „ASHBURN International“;

„Metų energetikos projektas“ – AB „Axioma Metering“;

„Metų teisės paslauga“ – UAB „JURIDICON“;

„Metų mokslo paslauga verslui“ – Vilniaus universitetas;

„Metų socialinės atsakomybės projektas“ - UAB „UNO Parks“;

„Metų paslauga 2018“ – UAB „Mobilieji mokėjimai“.



Išvykstamieji vizitai:

2019 m. sausio 21-24 d. verslo misija į Berlyną, Vokietiją;

2019 m. vasario 16-20 d. verslo misija į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus;

2019 m. kovo 21-24 d. verslo misija į Stambulą, Turkiją;

2019 m. kovo 26-31 d. verslo misija į Guangdžou, Kinijos Liaudies Respubliką;

2019 m. balandžio 13-18 d. verslo misija į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus;

2019 m. gegužės 12-15 d. verslo misija į Kijevą, Ukrainą;

2019 m. birželio 21-25 d. verslo misija į Niujorką, Jungtines Amerikos Valstijas;

2019 m. spalio 2-5 d. verslo misija į Stambulą, Turkiją;

2019 m. spalio 5-9 d. verslo misija į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus;

2019 m. lapkričio 11-17 d. verslo misija į Tokiją, Japoniją;

2019 m. lapkričio 24-29 d. verslo misija į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus;

2019 m. lapkričio 26-30 d. verslo misija į Tel Avivą, Izraelio Valstybę.
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NIUJORKAS,
Jungtinės Amerikos Valstijos
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TEL AVIVAS,
Izraelis GUANGDŽOU,
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