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Patvirtinta 2013-05-03 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 nariais, valstybinėmis institucijomis, savivaldos organais, 
šalies ir užsienio verslo organizacijomis bei kitais partneriais 
 

• 2012 m. buvo pasirašytos 9 naujos bendradarbiavimo sutartys su nacionaliniais partneriais: 
Mykolo Riomerio universitetu, VšĮ “Taikomosios politikos institutu”, LR Valstybine 
duomenų apsaugos inspekcija, Lietuvos eksparlamentarų klubu,  Lietuvos verslo 
darbdavių konfederacija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“. Taip pat pasirašyta viena sutartis su tarptautiniu partneriu - Indijos prekybos 
rūmais Honkonge. 

• 2012 metais pasirašytas Lietuvos politinių partijų ir verslo organizacijų socialinės 
partnerystės susitarimas 2012-2016 metams dėl koalicinės 16 Vyriausybės kertinių 
prioritetų šalies ekonomikos ir verslo skatinimui. 

• Plėtojant bendradarbiavimo ryšius buvo surengta apie 50 įvairių susitikimų ir renginių su 
nacionaliniais partneriais; 25 susitikimai su užsienio delegacijomis ar verslo organizacijų 
atstovais, konfederacijos svečiais. Kaip vienus iš svarbesnių susitikimų galima paminėti 
susitikimus su Seimo pirmininku, finansų, socialinės apsaugos ir darbo, ūkio, teisingumo 
ministrais, Valstybės kontroliere. 

• Nacionalinio susitarimo (2009 m.) pagrindu buvo surengtas pagrindinių 5 Lietuvos verslo 
organizacijų vadovų  susitikimas dėl Nacionalinės ekonominių ir socialinių reikalų tarybos 
arba Verslo tarybos. Susitikimo metu aptartos strateginio bendradarbiavimo galimybės, 
tokios tarybos galima koncepcija ir veikslo forma. 

• 2012 metais organizuotas susitikimų ciklas su parlamentinių politinių partijų vadovais, 
rinkimų į Seimą organizavimo štabų vadovais: LR liberalų sąjūdžiu, A. Zuoko 
visuomeniniu judėjimas „TAIP“, partija Tvarka ir teisingumas, Darbo partija, 
Socialdemokratų partija, Liberalų ir centro sąjunga, TS-LKD, Lietuvos lenkų rinkimų. Šių 
susitikimų metu pateikti LVK narių pasiūlymai partijų rinkiminėms programoms, renkami, 
apibendrinami ir teikiami LVK pasiūlymai Vyriausybės programai bei jos įgyvendinimo 
priemonių planui. 

• LVK atstovai dalyvavo organizuotuose pasitarimuose užsienio reikalų ministerijoje, kur 
buvo diskutuojama apie Lietuvos pasirengimą ir koordinacinius veiksmus bei planuojamas 
priemones Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai periodu. LVK pateikė paraiškas į bendrąjį 
renginių planą, į kurį jau yra įtraukti keli mūsų inicijuoti projektai 2013 m. II pusmečiui, 
vienas iš kurių yra Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF). 
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• LVK vadovai stiprino tiesioginę komunikaciją su Konfederacijos nariais, surengti 68 
tiesioginiai susitikimai. Tokia bendravimo forma padeda įgyvendinti vieną pagrindinių 
Konfederacijos nuostatų “partnerystė per narystę”.   

• Konfederacijos vadovai pagal galimybes dalyvavo LVK narių pagrindiniuose metiniuose 
renginiuose - Mažeikių verslininkų asociacijos „Verslo dienoje“, advokatų kontoros 
LAWIN 20-ies veiklos metų šventiniame renginyje, asociacijos LINEKA metiniame 
šventiniame renginyje. 

• Įvykdyta LVK narių apklausa „Verslo organizacijų funkcijų tyrimas: narių koordinavimas, 
komunikavimas su profsąjungomis ir atstovavimas interesams“. Ši apklausa parodė, kad 
viena geriausiai vertinamų Lietuvos verslo konfederacijos funkcijų – atstovavimas narių 
interesams valstybinėse institucijose. Taip pat atlikta „Ekonominius klausimus kuruojančių 
Lietuvos diplomatinių atstovybių, komercijos atašė, „Versli Lietuva“ atstovų ir LR Garbės 
konsulų veiklos vertinimo apklausa“. Tokiu būdu pildomas ir atnaujinamas direkcijos 
veiklos metinis priemonių planas, taip pat suteikiama galimybė naujai prisijungusiems 
nariams inicijuoti bendrus projektus su Konfederacija, prisijungti prie jau vykdomų 
projektų, plačiau panaudoti LVK narių ekspertinius gebėjimus. 

• Pagal LVK narių iškeltas aktualijas ir problemas, bendromis pastangomis buvo siekiama 
šių interesų atstovavimo aukštesnėse valdžios institucijose: dėl energetinių gėrimų 
prekybos tvarkos pakeitimų  bei dėl valstybės įmonių konkuravimo su verslu.   

• Per 2012 metus buvo surengta 20 LVK komisijų posėdžių. Aktyviausiai veikė Transporto 
ir logistikos komisija bei komisija „Verslas, valdžia, visuomenė“.  

• 2012 metais savo veiklą pradėjo dvi naujos LVK komisijos: žmogiškųjų išteklių 
(pirmininkė Laura Duksaitė – Iškauskienė) ir sveikatos reikalų (pirmininkas Laimutis 
Paškevičius). Surengti šių komisijų posėdžiai ir jų metu svarstytos aktualijos aiškiai 
parodė didelį šių komisijų poreikį ir platų veiklos potencialą. 

• 2012 metų pabaigoje Konfederacijos buvo delegavusi savo atstovus į 47 įvairias darbo 
grupes prie valstybinių institucijų. Nuo 2011 metų turime Konfederacijos deleguota 
atstovą Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete (EESRK) Briuselyje. 

• Per 2012-uosius metus parengti ir išplatinti 32 pranešimai žiniasklaidai, kuriuose 
informuojama apie LVK vykdomus projektus, organizuojamus renginius, pateikiama LVK 
ekspertų nuomonė ir komentarai verslui aktualiais klausimais, išsakoma pozicija, 
komentuojamos aktualijos. Žiniasklaidoje per ataskaitinį laikotarpį pasirodė apie 180 
publikacijų, kuriose minima LVK pozicija svarbiais politikos ir ekonomikos klausimais, 
pateikiami LVK atstovų komentarai, aprašomi LVK organizuoti renginiai. 

• LVK atstovai keletą kartų dalyvavo tiesioginėje „Info TV“ laidoje „Infodiena“, septyniose 
„Žinių radijo“ laidose, taip pat keletoje „Laisvosios bangos“ radijo laidų. Buvo 
organizuotos 4 spaudos konferencijos BNS spaudos centre. LVK tinklapyje www.lvk.lt 
publikuota 70 naujienų apie Konfederacijos veiklą.  

• Per 2012 metus parengta ir išsiųsta per 120 oficialių raštų, iš kurių 30 proc. yra priskiriama 
prie LVK teikimų komentarų, dalykinių pasiūlymų, išsamesnių teisės aktų projektų, rinkų 
analizių. 

• 2012 m. kovo mėnesį LVK dalyvavo Vilniaus universiteto Karjeros dienose, kur buvo 
pristatytas projektas „Startuoju.lt“ bei  konfederacijos veikla. 

 

Seminarai, mokymai, konferencijos, konsultacijos, socialiniai projektai, verslo 
delegacijos, partnerių paieška 
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• LVK surengė 20 seminarų ir konferencijų, kuriuose dalyvavo apie 1000 žmonių. 
Konfederacija taip pat buvo partneriu 3 kituose renginiuose, kur apsilankė apie 200 
dalyvių. 2012 metais su partneriais rinkos dalyviams be savo tradicinių temų pateikėme ir 
5 naujas temas. Vieną seminarą, bendradarbiaudami su mūsų nariu Mažeikių verslininkų 
asociacija organizavome Mažeikiuose.  

• Toliau tęstas bendradarbiavimas su renginių organizatoriumi „Small Talk“, taip pat 
pradėtas analogiškas bendradarbiavimas su UAB „Verslo žinios“. Per 2012 metus su šiais 
partneriais suorganizuotos 6 konferencijos. 

• Tradiciškai organizavome šias metines konferencijas: Konkurencijos konferenciją, 
valstybės biudžeto konferencija, Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (Čikagoje, JAV). 
Nauja metinė konferencija -  dėl valstybės įmonių konkuravimo su verslu, organizuota su 
partneriu – Lietuvos eksparlamentarų klubu. 

• Apie PLEF 2012, vykusį Čikagoje, JAV buvo publikuota per 30 straipsnių, beveik pusė iš 
jų užsienio lietuvių žiniasklaidoje. Šiam renginiui buvo išleistas specialus žurnalo „Made 
in Lithuania“ numeris su LVK logotipu ant viršelio. Leidinys buvo platinamas JAV 
renginio metu, taip pat partneriams, potencialiems nariams ir klientams Lietuvoje. 

• Suorganizuotos keturios verslo misijos į užsienį – Mongoliją, Jungtinius Arabų Emyratus, 
Prancūziją ir JAV, kuriose dalyvavo  54 verslininkai. Taip pat priimtos Kinijos, 
Nepalo ir Indijos atvykstančios verslo delegacijos Vilniuje.  

• LVK atstovai dalyvavo „Life Sciences Baltics 2012“ ambasadorių veikloje, šio forumo 
organizaciniame darbe. Renginiui “Baltic Investors Forum 2012“ buvo suteikta parama 
informacijos sklaidai, dalyvių iš užsienio kvietimui.  Prisidėta prie Pasaulio lietuvių 
jaunimo suvažiavimo Vilniuje organizavimo. 

• Per 2012 metus Lietuvos verslo konfederacija toliau įgyvendino šiuos iš ES struktūrinės 
paramos finansuojamus projektus: 

o Verslumo ir tolerancijos projektas „Žmogus tarp žmonių“ mokyklose. 2012 m. 
antrą kartą suorganizuota mokinių verslumo ugdymo stovykla „Jaunieji startuoliai“, 
joje buvo 195 dalyviai -  moksleiviai, mokytojai ir tėvai. Projekte dalyvavo 
gimnazijos iš skirtingų Lietuvos apskričių: Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, 
Telšių, Alytaus, Utenos, Tauragės, Klaipėdos, Kauno. Straipsniai apie šį projektą 
buvo publikuoti žurnale „Veidas“.  

o Studentų praktikos projektas „Startuoju.lt“ Projekto vykdymo metu sukurta 
praktikantų paieškos sistema www.startuoju.lt, kurioje įmonės greitai gali susirasti 
praktikantą, o studentai - tinkamiausią praktikos vietą. 2012 m. buvo pradėtos 
organizuoti studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje. Praktikos vietos 
studentams kuriamos AB Šiaulių banke ir Danske banke. Organizuoti mokymai 
praktikos vadovams bankuose. Apie projektą rašė „Verslo žinios“, „Lietuvos 
žinios“, „Delfi“, „Veidas“. 

o 2012 m. pradėtas vykdyti jaunimo verslumo ugdymo projektas CREAZONE. Tai 
unikalus jaunimo verslumo ugdymo projektas, skirtas padėti jauniems žmonėms 
sujungti verslo modelius ir kūrybinius atradimus į organiškus, jaunus ir 
perspektyvius verslus. Pagrindinis projekto tikslas - skleisti verslumo idėjas ir 
padėti įsikurti 3-4 startuoliams kūrybinių industrijų ir susijusiose srityse. Per 400 
jaunuolių pareiškė norą  dalyvauti šiame projekte. Į pirmąjį etapą buvo atrinkti 140 
dalyvių, kurie tobulino savo asmenines savybes bei gebėjimus mokymuose. Apie 
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projektą rašė „Lietuvos rytas“, „Verslo žinios“, portalas Balsas.lt, Lietuvos 
universitetų laikraščiai. 

o 2012 metais LVK pradėjo įgyvendinti 5 projektus, skirtus įmonių eksporto 
skatinimui, kuriuose numatyta parengti 46 tikslines  eksporto plėtros galimybių 
studijas, organizuoti 2 konferencijas, per 60 eksporto skatinimo renginių.  
Pagrindinės projekto veiklos numatytos 2013 metais. 

o Pateikėme paraiškas dalyvauti „Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų (IGEI) 
projekte“. 2012 m. pabaigoje dėl dviejų projektų pasirašėme paramos sutartis 
(verslo misijos į Katarą ir Turkmėnistaną). 

o Projektas „Žaliojo verslo atsakomybė“, skirtas informuoti Lietuvos visuomenę apie 
ekologinį sąmoningumą, skatinti naujų aplinkosaugos idėjų kūrimą ir jų pritaikymą 
versle bei kasdieniame gyvenime. Projekto metu organizuotos 2 konferencijos, 
parengti ir publikuoti 6 straipsniai, pristatantys LVK narių žalias iniciatyvas, 
parengti ir transliuoti 3 video siužetai televizijoje,  parengti 5 reklaminiai skydeliai 
internete. Projektas baigtas įgyvendinti 2012 metais, rugsėjo mėn. 

o VU Ekonomikos fakulteto studijų programų atnaujinimo projektas. Lietuvos verslo 
konfederacija projekte dalyvavo kaip partneris, buvo atsakinga už internetinių 
seminarų technologijos diegimo mokymus ir metodinės medžiagos - vadovo 
dėstytojams parengimą. Projektas baigtas įgyvendinti 2012 metais. 

 

Prezidiumas, kongresas. Apdovanojimai 

 

• Per 2012 metus buvo sušaukti 9 prezidiumo posėdžiai ir vienas kongresas. Prezidiumo 
posėdžiuose diskutuota tokiomis temomis: „Verslo perspektyvos 2012 m.“ (Lietuvos 
banko pirmininko pavaduotojas R.Kuodis), „Dėl valstybinių įmonių valdymo reformos“, 
(Ūkio viceministras A. Audickas), „Lietuvos verslo stebėsenos tyrimas“ (LVK, 
A.Nainytė), „E-verslo, IT/TC ir intelektinės nuosavybės apsaugos komisijos“ ataskaita 
(A.Iškauskas), „Vilniaus-Kauno dvimiesčio pirmojo ekspertų grupės susitikimo rezultatų 
aptarimas“. Surengtas susitikimas su kadenciją baigiančiu Ministru Pirmininku A. 
Kubiliumi.  

• 2012 m. balandžio 20-21 d. Druskininkuose vyko Konfederacijos strateginio planavimo 
sesija, kur aptartos ir patvirtintos 8 pagrindinės LVK veiklos kryptys ateinančiam periodui. 
Remiantis šiais prioritetais, suformuluoti konkretūs pasiūlymai, kurie pateikti Seimo 
rinkimams besiruošiančių partijų programoms, o vėliau ir Vyriausybės programai, 
organizuoti keli renginiai ir susitikimai. 

• 2012 metais Konfederacijos „Garbės ženklu“ apdovanojome 6 asmenis, tarp kurių 3 LVK 
mūsų narių atstovai.  

 

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje 
 

Lietuvos verslo konfederacijos narių skaičius 2012 metų gruodžio 31 d. buvo 75. 

Iš to skaičiaus: 

• 18 asociacijų, konfederacijų, sąjungų, 

• 57 įmonės.  

Taip pat turime 4 garbės narius. 


