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Nr. 
 
Institucija 
 

Darbo grupė/ komisija/ komitetas Deleguotas atstovas 

1 ICC (International Chamber of 
Commerce) 

ICC, Pasaulio verslo organizacijos taryba Andrius Romanovskis (LVK prezidentas)                                               

2 ICC COMMISSION ON ARBITRATION AND ADR Andrius Smaliukas  

3 LR Seimas Lietuvos švietimo taryba Andrius Romanovskis (LVK prezidentas)                                               

4 LR Vyriausybė 
Darbo grupę valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių 
taikymo verslui klausimams koordinuoti  

Andrius Romanovskis (LVK prezidentas)                                               

 
5 

LR Aplinkos ministerija 

 Lietuvos atliekų prevencijos ir tvarkymo sistemos (atliekų 
prevencijos ir tvarkymo tikslų, uždavinių ir priemonių, kurias turi 
įgyvendinti valstybės institucijos, savivaldybės, gamintojai ir 
importuotojai, atliekų tvarkytojai) analizės priežiūros komitetas 

Saulius Galadauskas (Lietuvos aludarių gildijos atstovas) 

Gintė Levišauskaitė (asociacijos „Lietuvos gėrimai“ atstovė)  

6 
Darbo grupė, skirta pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemai tobulinti 

Saulius Galadauskas (Lietuvos aludarių gildijos atstovas) 

7 LR Energetikos ministerija 

Darbo grupė, kuri organizuos ir vykdys tyrimų, kurie padėtų 
nustatyti optimalią (optimalias) vietą (vietas) elektrinių plėtrai ir 
eksploatacijai Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir Lietuvos 
Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje 
teritorijoje atlikimą 

Andrius Romanovskis (LVK prezidentas) 

 
8 

LR Finansų ministerija 

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

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų direktorė) 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė) 

9 
2014 – 2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų komisija 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų direktorė) 

10 

LR Kultūros ministerija 

Mecenavimo taryba 
Laura Blaževičiūtė (LVK prezidiumo narė, UAB „All media 
Lithuania“ atstovė) 

 
11 

Darbo grupė dėl direktyvų, susijusių su autorių teisėmis ir 
gretutinėmis teisėmis, perkėlimo į nacionalinę teisę 

Sigitas Babilius (UAB „All media Lithuania" atstovas) 

Emilija Musteikytė (UAB „Meta advisory Lithuania" atstovė) 



Lietuvos verslo konfederacijos atstovavimo registras (atnaujintas 2020.08.11) 

2 
 

12 
Darbo grupė dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 

Sigitas Babilius (UAB „All media Lithuania" atstovas) 

13 LR Muitinės departamentas Muitinės konsultacinis komitetas 
Edmundas Daukantas (LVK Muitinės ir tarptautinės 
prekybos komisijos pirmininkas) 

 
14 

LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 

Trišalė taryba 
Andrius Romanovskis (LVK prezidentas)                                               

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė) 

15 
Socialinių partnerių kompetencijų ugdymo komisija prie Trišalės 
tarybos 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė) 

16 

Darbo grupė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2001 m. birželio 21 . Įsakymo Nr. 80/353 "Dėl darbuotojų 
apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų 
patvirtinimo" pakeitimo projektui parengti 
 

Gintarė Bieliauskienė (UAB „Kiva Inspecta" atstovė) 

17 
Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės 
institucijų ir socialinių partnerių platforma 
 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų direktorė) 

18 
Užimtumo taryba 
 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė) 

19 
Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos 
 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė) 

20 
Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ valdymo 
grupė 
 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų direktorė) 

21 

LR Sveikatos apsaugos 
ministerija 

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

 
22 

Darbo grupė pasiūlymams dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymo 26 straipsnyje įtvirtinto sutarčių sudarymo 
reglamentavimo tobulinimo pateikti 

Laimutis Paškevičius (LVK prezidiumo narys, LVK Sveikatos 
reikalų komisijos pirmininkas) 

Dovilė Burgienė (LVK viceprezidentė, advokatų kontoros 
WALLESS atstovė) 
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23 
LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija 

Darbo grupė valstybės (strateginių) mokslo stebėsenos rodiklių ir 
jų aprašų projektui parengti 

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

24 

LR Užsienio reikalų ministerija 

Ekonominės diplomatijos taryba 
 

Andrius Romanovskis (LVK prezidentas) 

25 
Ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupė 
 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė) 

26 
Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija 
 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų direktorė) 

27 

LR Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija 

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos ir naudojimo skatinimo projektų paraiškų baigiamojo 
vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupė 

Aistis Radavičius (LVK Aplinkos ir energetikos komisijos 
pirmininkas, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos atstovas) 

28 

Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu projektų 
paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupė Gabrielė Gaubienė (LVK projektų direktorė) 

29 
Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų 
aptarimo darbo grupė 

Gabrielė Gaubienė (LVK projektų direktorė) 

30 
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo 
projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo 
darbo grupė 

Vladas Bumelis (LVK prezidiumo narys, UAB 
„Biotechpharma“ atstovas) 

31 Lietuvos gyvybės mokslų industrijos darbo grupė  
Vladas Bumelis (LVK prezidiumo narys, UAB 
„Biotechpharma“ atstovas) 

32 

LR Vidaus reikalų ministerija 

Nacionalinė regioninės plėtros taryba Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė) 

33 Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas 
Vaidas Šalaševičius (LVK kongreso narys, Regionų verslo 
plėtros asociacijos atstovas) 

34 
Panevėžio regiono plėtros plano 2021 – 2027 metam rengimo 
darbo grupė 

Virmantas Puidokas (asociacijos „Lietuvos keliai“ atstovas) 

35 LR Žemės ūkio ministerija 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
stebėsenos komitetas 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė)  
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36 

 
Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 
metų programos priemones, atrankos komitetai 
 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė)  

 
37 

Nacionalinė mokėjimo 
agentūra prie Žemės ūkio 
ministerijos 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 
projektų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 
metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas, atrankos 
komitetas 

Ineta Rizgelė (LVK generalinė direktorė)  

Deivydas Čepas (LVK projektų vadovas) 

38 Valstybinė darbo inspekcija 
Darbo ginčų komisija prie Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus 
teritorinio skyriaus 

Dovilė Satkauskienė (LVK prezidiumo narė, Lietuvos 
antstolių rūmų atstovė) 

39 
Studijų kokybės vertinimo 
centras 

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

 


