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Patvirtinta 2014-05-29 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 
 

 2013 m. buvo surengti per 37 susitikimai su valstybės  aukščiausių institucijų 

vadovais ir atstovais: tuomečiu Seimo Pirmininku Vydu Gedvilu, Ministru 

Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, naujai išrinktais ministrais, jų patarėjais, 

viceministrais, kancleriais, pagrindinių Seimo komitetų pirmininkais.  Diskusijos, 

konsultaciniai pasitarimai nuolat vyko su kitų verslui aktualių valstybės institucijų 

pareigūnais. 

 LVK atstovai 2013-aisiais taip pat iniciavo susitikimus su: Seimo kancleriu Jonu 

Mileriu; Seimo Ekonomikos reikalų komiteto pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu; 

Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininku Mindaugu Basčiu; 

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininke Kristina Miškiniene; naujai 

paskirtu Ūkio ministru Evaldu Gustu. 

 2013 m. pabaigoje pradėtas antras susitikimų su ministrais ratas, kuris tęsiamas 2014-

aisiais. Pirmasis susitikimas įvyko 2013 m. pabaigoje su aplinkos ministru 

V.Mazuroniu; Valstybės kontrolės vadovais; Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku; ES 

paramą administruojančių/įgyvendinančių agentūrų ESFA, LVPA, MITA, NMA 

vadovais; Savivaldybių asociacijos direktore Roma Žakaitiene. 

 2013 m. balandį Vyriausybėje patvirtinta darbo grupė, kuri koordinuoja Lietuvos 

politinių partijų ir verslo organizacijų socialinės partnerystės susitarimo 

įgyvendinimą. Susitarimas 2012–2016 metams buvo pasirašytas 2012-asiais, prieš 

Seimo rinkimus LVK ir LVDK iniciatyva. Šios darbo grupės tikslas yra užtikrinti, 

kad susitarimo nuostatos būtų tinkamai įgyvendinamos. Darbo grupės veikloje 

dalyvauja LVK prezidentas Valdas Sutkus, LVK Komercinės teisės bei praktikos 

komisijos pirmininkas Laimonas Skibarka ir LVK generalinio direktoriaus 

pavaduotojas Kęstutis Jankauskas. 

 2013 m. LVK Mokesčių komisijos pirmininkas Marius Dubnikovas dalyvavo 

Vyriausybės sudarytoje mokesčių sistemos peržiūros darbo grupėje, kuriai buvo 

paskirta įvertinti mokestinių pokyčių galimybes ir gaires. 

 Ekonominės diplomatijos taryba ir jos darbo grupė buvo įsteigta LRV Ministro 

Pirmininko nutarimu. Šiuose  darbo organuose LVK atstovauja atitinkamai Valdas 

Sutkus ir Algimantas Akstinas. 
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 LVK kartu su suinteresuotais verslo, profsąjungų partneriais ir VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ įgyvendina iniciatyvą steigti Lietuvoje pagal daugelio ES šalių modelį  

Nacionalinę ekonominių ir socialinių reikalų tarybą (NESRT). Šiuo metu 

studijuojama kitų ES šalių praktika, rengiamas ir derinamas NESRT įstatų projektas, 

atstovavimo sistema, iniciatyva pristatoma ir derinama su atsakingomis 

ministerijomis ir Vyriausybės kanceliarija. 

 LVK atstovai dalyvavo organizuotuose pasitarimuose Užsienio reikalų ministerijoje, 

kur buvo diskutuojama apie Lietuvos pasirengimą ir koordinacinius veiksmus bei 

planuojamas priemones Lietuvos pirmininkavimo periodu. Todėl konfederacija teikė 

paraiškas į bendrąjį renginių/priemonių planą. Vienas iš šių projektų yra Pasaulio 

lietuvių ekonomikos forumas (PLEF) bei Europos įmonės dienos minėjimas, siejant 

su mūsų nauja iniciatyva/konkursu „Aš myliu savo įmonę“. 

 Per 2013 metus LVK inicijavo ir pasirašė 3 naujas bendradarbiavimo sutartis. Jos 

sudarytos su UAB „Small Talk Ideas“; Lietuvos darbo birža prie SADM; 

Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM. Šiai dienai iš viso turime pasirašę 34 

sutartis su nacionaliniais partneriais. Pradėjome rengti priemonių planus, siekiant 

konstruktyviau įgyvendinti pasirašytų bendradarbiavimo memorandumų ir sutarčių 

su valstybinėmis institucijomis nuostatas. 

 Per 2013 metus ženkliai papildėme mūsų organizacijos atstovavimą įvairių darbo 

grupių narių pozicijas prie valstybinių institucijų ir dabar jau turime deleguotus 

Konfederacijos atstovus į 65 tokius darbo organus. 

 Ataskaitiniais metais aktyviai buvo renkama ne tik į LVK įstojusių naujų narių 

interesų ir aktualijų suvestinė, bet apibendrinami surinkti visų narių ir direkcijos 

pateikti klausimai Vyriausybės programai, ministerijų priemonių planams. 

Konfederacijos vadovybės ir administracijos komunikavimas su nariais, tiesioginiai  

dalykiniai susitikimai, konsultaciniai pasitarimai, lankymasis narių biuruose, narių 

aktualijų, interesų ir spręstinų problemų rinkimas įgauna vis didesnes apimtis LVK 

veikloje. 

 2013 metais  buvo surengtas susitikimas su LVK narių–verslo organizacijų 

(asociacijų, konfederacijų ir kt.) vadovais. 

 2014 m. pradžiai  LVK jau turi įsteigusi 13 komisijų. Per 2013 metus buvo įsteigtos 

dvi naujos komisijos: Atvykstamojo turizmo (pirmininkas Mindaugas Rutkauskas); 

Agroverslo (pirmininkas Gintautas Babravičius).  

 2013 m. parengtas naujas LVK komisijų darbo reglamentas. Pagal patvirtintą 

reglamentą komisijų pirmininkai prezidiumui pristatė vadovaujamų komisijų veiklos 

apžvalgas ir einamųjų metų veiklos prioritetus bei pagrindinius uždavinius.   

 Per 2013 m. buvo surengta 18 komisijų posėdžių. Aktyviausios buvo Arbitražo ir 

mediacijos,  Agroverslo ir Sveikatos reikalų komisijos, kurios surengė daugiausia 

posėdžių, teikė komentarus ir pastabas dėl teisės aktų projektų, vykdė kitas 

iniciatyvas. 2013 m. įvyko ir pirmasis jungtinis LVK Arbitražo ir mediacijos bei 

Komercinės teisės ir praktikos komisijų posėdis, kuriame buvo aptarti aktualūs 

klausimai bei tolimesnis  komisijos narių-ekspertų bendradarbiavimas. 

 

Apžvalgos ir analizės. Oficialių pozicijų rengimas. Išorinė komunikacija. 
Viešieji ryšiai 
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 2013-aisiais LVK į įvairias valdžios institucijas oficialiai kreipėsi 260 kartų, teikė 

nuomonę ir pasiūlymus verslui aktualiais klausimais. Pagal LVK narių iškeltas 

aktualijas ir problemas kooperuotomis pastangomis buvo renkama ir analizuojama 

tikslinė informacija, vykdomas parengtų klausimų, pozicijų viešinimas bei  

atstovavimas aukštesnėse valdžios institucijos, tarp kurių buvo pasiūlymai: 

o Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos klausimas „Dėl LR 

Sveikatos sistemos įstatymo 49 str. pakeitimo“; 

o Legalaus verslo aljanso klausimas „Dėl stiklinės pakuotės atliekų tvarkymo 

užduoties“. 

o Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms. LVK siūlė, kad Viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimais būtų užtikrintas viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumas 

ir skaidrumas, jų įvykdymas per maksimaliai trumpą terminą. LVK akcentavo 

ekonominio naudingumo kriterijaus naudojimo išplėtimo būtinybę. 

o Mokestinių įstatymų pataisoms. LVK pasisakė už stabilią mokesčių sistemą ir 

gerai apgalvotą jos pertvarką. LVK teikė nuomonę ir pasiūlymus PVM, pelno 

mokesčio, akcizų, GPM progresyvumo ir kt. klausimais. 

o Trišalės tarybos veiklai, kuri jau seniai nebeatspindi realios šalies situacijos; 

o Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) procesų efektyvumo 

skatinimui; 

o ES paramos prioritetams ir administravimui; 

o Investicijų skatinimo, užimtumo ir socialinės įtraukties didinimo, valstybės 

valdomų įmonių konkuravimo su verslu, korupcijos mastų mažinimo 

klausimais ir kt. 

 LVK nuolat vykdė savo nariams aktualių klausimų ir jų interesų monitoringą, atliko 

aktualių klausimų apžvalgas, tarp kurių analizuota: 

o Paslaugų sektorius ir jo indėlis į ekonomiką; 

o ES struktūrinė parama verslui; 

o Mokesčių reforma; 

o Vyriausybės prioritetų ir LVK pasiūlymų Vyriausybės programai ir 

prioritetams stebėsena. 

 LVK kartu su Atlyginimų tyrimo agentūra ir „CV Online LT“ gegužės–birželio 

mėnesiais atlikto atlyginimų tyrimą, kurio metu surinkti balandžio mėnesio 

atlyginimų duomenys. Daugiau nei pusė – net 58 proc. - tyrime dalyvavusių Lietuvos 

darbdavių teigė, kad jų įmonėse atlyginimai per paskutinius šešis mėnesius nekito, 

taip pat neplanuojami jokie atlyginimų pokyčiai artimiausiems šešiems mėnesiams. 

23 proc. atsakovų didino bazinius atlyginimus per pastaruosius šešis mėnesius, o 18 

proc. respondentų teigė planuojantys didinti kai kurių profesijų darbuotojų 

atlyginimus per artimiausius 6 mėnesius. 

 

 Ataskaitinių metų bėgyje konfederacijoje buvo parengta ir išsiųsta 257 oficialių raštų, 

tai daugiau nei du kartus palyginti su 2012 m.,  iš kurių apie 35 proc. yra priskiriama 

prie LVK teikimų komentarų, dalykinių pasiūlymų, išsamesnių teisės aktų projektų, 

rinkų analizių ar kt. statuso. 
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 Apie vykdomus svarbius  LVK renginius/priemones buvo išplatinta per 50  

pranešimų įvairioms žiniasklaidos priemonėms.  Žiniasklaidoje internete pasirodė per 

200 publikacijų, kuriose minima LVK pozicija svarbiais politikos ir ekonomikos 

klausimais, pateikiami LVK atstovų komentarai, aprašomi LVK organizuoti 

renginiai. Apie Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą 2013, vykusį Vilniuje, buvo 

publikuota per 45 straipsniai žiniasklaidoje. 

 LVK prezidentas Valdas Sutkus, generalinis direktorius Algimantas Akstinas keletą 

kartų dalyvavo tiesioginėse radijo laidose,  davė televizijos korespondentams 

tiesioginių interviu, kuriuose komentavo įvairias aktualijas, išsakė konfederacijos 

poziciją. Buvo organizuotos  8  spaudos konferencijos. 

 www.lvk.lt tinklapyje buvo publikuota per 60 įvairių aktualių  naujienų. LVK 

konstruktyviai naudojosi ir  komunikacija socialiniame tinkle Facebook. Pranešmai 

buvo rašomi 2-3 kartus per savaitę. 

 

Seminarai, mokymai, konferencijos, konsultacijos, socialiniai projektai, verslo 
delegacijos, partnerių paieška 

 

 LVK 2013 metais surengė 22 seminarus/konferencijas, kuriuose dalyvavo 1200 

žmonių. Taip pat LVK buvo partneriu 3 kituose renginiuose, kuriuose apsilankė 800 

dalyvių.  LVK partneriai šioje veikloje – advokatų kontoros „SORAINEN, EU-RUS 

Law service“, „Raidla Lejins and Norcous, Balčiūnas ir Grajauskas“, „AAA Baltic 

Service Company“, LAWIN, MAQS. Toliau tęstas bendradarbiavimas su renginių 

organizatoriais „Small Talk“, „Verslo žinios“, pradėtas bendradarbiavimas su 

„Expozona“. 

 2013 metais su partneriais rinkos dalyviams be savo tradicinių temų pateikėme ir 6  

naujas temas. Vieną seminarą, bendradarbiaudami su mūsų partneriais, organizavome 

Minske, tarptautinio transporto forumo metu. 

 Įgyvendinant pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos valstybinėmis 

institucijomis nuostatas, inicijuotas naujas konferencijų ciklas, kurio įgyvendinimas 

bus tęsiamas ir 2014 metais: „Akis į akį su valstybės tarnyba“: „Maisto ir 

veterinarijos tarnybos patarimai bei naujovės" ir „Vartotojų teisių apsauga - ką turi 

žinoti verslas" 

 Įgyvendinant IGEI projektą, suorganizuotos 3 išvykstamosios verslo misijos 

užsienyje:  

o verslo misija į Turkmėnistaną (kartu su LR Ministru Pirmininku Algirdu 

Butkevičium bei susisiekimo ministru Rimantu Sinkevičiumi) 

o Verslo misija į Azerbaidžaną. Verslo delegacija vyko kartu su LR Ministru 

Pirmininku Algirdu Butkevičiumi; 

o Verslo misija į Katarą, Pasaulinį prekybos rūmų kongresą. 

 LVK biure lankėsi šios  užsienio delegacijos: 

o Namibijos delegacija, vadovaujama užsienio reikalų viceministro Peya 

Mushelenga; 
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o Makedonijos Ministras Pirmininkas Nikola Gruevski, Informacinės 

visuomenės ir administracijos ministras Ivo Ivanovski bei ekonomikos 

viceministras Hristijan Delev; 

o Čekijos verslo delegacija; 

o LR Garbės Konsulas Rio de Žaneire Luis Octavio de Souza-Bandeira ir LR 

Generalinė konsulė Laura Guobužaitė; 

o Mongolijos Respublikos naujasis ambasadorius J.E. p. Adiya Ganbaatar ir 

Mongolijos konsulas Barkhas Dorj; 

o Ispanijos Karalystės garbės konsulas Enrique Palomino Bilbao; 

 

 Įgyvendintas socialinis projektas „Aš myliu savo įmonę“, kuriame dalyvavo 59 

įmonės iš 10 Lietuvos miestų. Projektą vainikavo personalo valdymo profesionalams 

skirta konferencija „Europos įmonės diena“, pritraukusi daugiau nei 100 dalyvių. 

2014 m. numatyta kartoti „Mylimiausių įmonių“ rinkimus bei organizuoti tarptautinę 

personalo valdymo profesionalų konferenciją. 

 

ES struktūrinės paramos projektų vykdymas 

 

 LVK atstovai analizavo 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

administravimo teisės aktų projektus dėl Partnerystės sutarties, Veiksmų programos, 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, teikė pasiūlymus atsakingoms 

valstybės institucijoms kaip pagerinti ES paramos administravimą 2014 – 2020 m., 

sukuriant ir užtikrinant tvarią socialinę partnerystę. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu konfederacija sėkmingai užbaigė trijų projektų 

įgyvendinimą, tęsė penkis projektus, pradėtus 2012 m., bei sėkmingai inicijavo bei 

pasirašė trijų naujų projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 

 2013 m. kovą konfederacija užbaigė verslumo ir tolerancijos projektą „Žmogus tarp 

žmonių“ mokyklose. Dalyvavo daugiau kaip 2800 moksleivių ir daugiau kaip 60 

mokytojų. Projekte dalyvavo gimnazijos iš skirtingų Lietuvos apskričių: Šiaulių, 

Panevėžio, Marijampolės, Telšių, Alytaus, Utenos, Tauragės, Klaipėdos, Kauno. 

Buvo suorganizuota daugiau kaip 160 inovatyviais mokymo pagrindais paremtų 

pamokų, dvi vaikų verslumo ugdymo stovyklos „Jaunieji startuoliai“. Buvo ugdomas 

moksleivių kūrybiškumas, lyderio savybės, susidomėjimas verslu. Projekto trukmė – 

2 metai ir 4 mėnesiai. 

 2013 m. liepą buvo baigtas studentų praktikos projektas "Studentų praktikos finansų 

ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas". Projekto tikslas - prisidėti prie studijų 

kokybės gerinimo, organizuojant tikslingas studentų praktikas finansų ir draudimo 

sektoriuje, paremtas kuo aiškesniu ir  paprastesniu praktikos vietos ar praktikanto 

suradimo būdu. Sukurta praktikantų paieškos sistema www.startuoju.lt , kurioje 

įmonės greitai gali susirasti praktikantą ir studentai paprastai gali susirasti praktikos 

vietą. Buvo apmokyti 64 finansų ir draudimo sektoriaus praktikos vadovai. Praktikas 

atliko 80 studentų iš Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, 

ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, Vytauto 

Didžiojo universiteto, Šiaurės Lietuvos kolegijos, Šiaulių universiteto, LCC 
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International university, Socialinės mokslų kolegijos, Alytaus kolegijos ir Šiaulių 

valstybinės kolegijos. Projekto trukmė 3 metai ir 3 mėnesiai.  

 2013 m. lapkritį Konfederacija baigė projektą "Jaunųjų lyderių sprendimai" 

(CREAZONE) - unikalų jaunimo verslumo ugdymo projektą, skirtą padėti jauniems 

žmonėms sujungti verslo modelius ir kūrybinius atradimus į organiškus, jaunus ir 

perspektyvius verslus. 140 dalyvių tobulino savo asmenines savybes bei gebėjimus 

mokymuose. Suorganizuota pirmoji tarptautinė mentorystės konferencija, sutelkusi 

verslo pasaulio lyderius dalintis patirtimi su jaunąja karta.  4 dalyviai pavertė savo 

idėjas naujais funkcionuojančiais verslais. Projekto trukmė – 2 metai, biudžetas – 2,2 

mln. Lt. Už šio projekto idėją bei įgyvendinimą Lietuvos verslo konfederacija buvo 

nominuota Finansų ministerijos rengiamuose kasmetiniuose geriausių ES lėšomis 

finansuojamų projektų rinkimuose "Europos burės 2013". 

 2012 metais Konfederacija 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.   2013 m. iš 

viso parengta 17 studijų šiems sektoriams ir tikslinėms rinkoms, kaip pvz: 

o  Maisto produktų ir gėrimų gamyba -  Baltijos šalys, Skandinavija, NVS šalys 

o Medienos ir medienos gaminių gamyba Baltijos šalys, Skandinavija, NVS 

šalys 

o Telekomunikacijų ir informacinių technologijų paslaugos - Baltijos šalys, 

Skandinavija, NVS šalys; 

o Baldų gamyba -  Baltijos šalys, Skandinavija, NVS šalys; 

o Naujų ir modernių technologijų bei mokslo ir žinių vystymo versle ir eksporto 

projektų finansavimo ES paramos priemonėmis galimybių studija. 

 2013 m. liepą Lietuvos verslo konfederacija pasirašė projekto "LVK partnerių 

žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas" finansavimo ir administravimo 

sutartį. LVK, kaip pareiškėjas, šiame projekte apjungė 8 partnerius, atstovaujančius 

tik labai mažo arba mažo dydžio įmones, taip pat įmones iš probleminių regionų. 

Projekto tikslas -- projekte dalyvaujančių įmonių kuriamos pridėtinės vertės 

didinimas, tobulinant žmogiškųjų išteklių kompetencijas ir žinias. Projekto apimtyje 

numatoma surengti 42 skirtingų krypčių mokymus, kuriuose dalyvaus ne mažiau 120 

projekto partnerių darbuotojų. Numatoma projekto trukmė – 2 metai. 

 2013 m. gruodį konfederacija pasirašė projekto "Smulkių ir vidutinių įmonių 

užsienio plėtros skatinimas" finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto tikslas – 

pagerinti verslo sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo atstovams,  vykdantiems ar 

planuojantiems veiklą užsienio rinkose. Projekto metu numatoma teikti verslo 

konsultacijas potencialiems eksportuotojams, organizuoti internacionalizaciją 

skatinančius informacinius renginius. Taip pat tikimasi, kad projekto veiklos prisidės 

prie naujų verslo vienetų įkūrimo paskatinimo. Projekto metu numatoma surengti 

daugiau kaip 60 konsultacinių informacinių renginių visos Lietuvos savivaldybėse. 

Projekto trukmė – 2 metai. 

 2013 m. gruodį konfederacija pasirašė projekto "Savanorystės bendruomenės 

kūrimas ir vystymas" finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto įgyvendinimo 

metu bus skleidžiama savanorystės, kaip priemonės, gerinančios jaunimo socialinius 

ir profesinius gebėjimus ir kompetencijas, didinančios galimybes įsidarbinti, 

palengvinančios integraciją į visuomenę, idėja. Projekto įgyvendinimo metu bus 
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išplėsta savanorių duomenų bazė, kuria ir toliau galės naudotis visos organizacijos, 

organizuojančios savanorišką veiklą. Projekto trukmė – 1 metai ir 8 mėnesiai. 

 

Prezidiumas, kongresas. Apdovanojimai 

 2013 metais buvo surengta 9 prezidiumo posėdžiai, iš jų –  2 išvažiuojamieji  

posėdžiai pas konfederacijos narius – UAB „Microsoft Lietuva“ ir UAB „Mototoja“. 

 2013 m. prezidiumo posėdžiuose buvo diskutuota šiomis pagrindinėmis 

temomis:  

o LLRI tyrimo “Visuomenės požiūris į verslininkus: koks ir kodėl?” pristatymas 

(pranešėjas Ž.Šilėnas); 

o UAB “Microsoft” veiklos ir prioritetų bei bendradarbiavimo aktualijų 

pristatymas; 

o LVK pasiūlymai – 16 Vyriausybės programoje ir jos prioritetuose. Vykdymo 

monitoringas ir rezultatai (LRV atstovų prezentacija); 

o GLL “Verslo patarėjų programos” pristatymas; 

o PLEF 2014 St. Peterburge koncepcijos aptarimas; 

o “Svetima įtaka ir konfrontacija Lietuvos informacinėje erdveje” KAM 

pranešimas; 

o Dėl Nacionalinės ekonominių ir socialinių reikalų tarybos steigimo 

iniciatyvos; 

o LVK komisijų veiklos apžvalgos, 

o Surengtas susitikimas su aplinkos ministru Valentinu Mazuroniu. 

 Prezidiumas priėmė sprendimą pakviesti dalyvauti posėdžiuose LVK komisijų 

pirmininkus bei LVK narių verslo organizacijų vadovus/atstovus. Tuo buvo siekiama 

didesniam LVK narių atstovų skaičiui suteikti galimybę betarpiškai aktyviau 

dalyvauti ir būti nuolatos arčiau sprendžiamų klausimų ir teminių diskusijų. 

 2013 m. vasario 22 d. Trakuose vyko LVK strateginio planavimo posėdis. Posėdyje 

dalyvavo didžiausias prezidiumo narių ir komisijų pirmininkų skaičius per visą 

organizacijos istoriją. Posėdyje taip pat diskutavo Alminas Mačiulis, LR Ministro 

Pirmininko kancleris, Saulius Gaigalas, LR Vyriausybės Ekonomikos pažangos 

skyriaus vedėjas, Eglė Rimkutė, LR Vyriausybės Strateginio valdymo departamento 

Planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja, savo įžvalgas komentavo Ramūnas 

Vilpišauskas, VU TSPMI direktorius. Pranešimų ir diskusijų tema „Vyriausybės 

programa: kur daugiausiai erdvės verslo organizacijų veiklai?“. Posėdyje prezidiumo 

nariai svarstė, kuriose srityse reikėtų aktyviausiai atstovauti verslo interesams, koks 

turėtų būti svarbiausių kontaktinių asmenų tinklas, aptarė LVK veiklos strategiją ir 

taktiką, bendradarbiavimo su institucijomis formas ir priemones. 

 

 Lietuvos verslo konfederacija (LVK) dvyliktąjį „Partnerystės lyderio“ apdovanojimą 

skyrė Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, „Verslo ambasadoriaus“ titulu 

apdovanotas LR ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Žygimantas 

Pavilionis. „Socialiai atsakingo verslo 2012“ titulą pelnė leidykla „Alma littera“. 

 LVK „Garbės ženklo“ apdovanojimas. 2013 m. už aktyvų ir konstruktyvų 

bendradarbiavimą LVK „Garbės ženklą“ įteikėme  6 asmenims, įskaitant  du LVK 
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narius. Iš viso šiuo „Garbės ženklu“ jau yra apdovanota 67 asmenys, iš jų  29 –  LVK 

nariai. 

 Įsteigta nauja nominacija „Metų paslauga“. Šia nominacija siekiama skatinti Lietuvos 

įmones kurti konkurencingas, inovatyvias, aukštos pridėtinės vertės paslaugas, 

atitinkančias šiandienos rinkos ir vartotojų poreikius; didinti šių paslaugų ir jas 

kuriančių įmonių žinomumą verslo ir plačiosios visuomenės tarpe, skatinti paslaugų 

eksportą. Kartu su metų paslaugos konkursu buvo skelbiamos ir dvi specialiosios 

nominacijos: „Metų vadybos inovacija“ ir „Intelektualiausia darbo vieta“. 

 

2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje 
 

Lietuvos verslo konfederacijos narių skaičius 2013 metų gruodžio 31 d. buvo 90. 

Iš to skaičiaus: 

 20 asociacijų, konfederacijų, sąjungų, 

 70 įmonių.  

Taip pat turime 4 garbės narius. 

 

3. Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių 
metų pabaigoje 

 

 
Lietuvos verslo konfederacijoje 2013 m. gruodžio 31 dieną dirbo 9 samdomi darbuotojai. 


