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Gerb. Kolegos,  

Kartu su jumis apžvelgiant praėjusius 2014 metus, noriu pasidžiaugti, kad Lietuvos verslo konfederacija kasmet ne tik 

auga savo narių skaičiumi, bet ir stiprėja savo veiklos darbo rezultatais bei įtaka. Bendrosios pajamos išaugo 68 proc., 

surengta daug svarbių ir konstruktyvių susitikimų, konsultacinių pasitarimų su ministerijų vadovais, politikais. Per 3 

pastaruosius metus narių augimo vidurkis išlieka beveik stabilus – apie 17 proc., o 2014 m. į mūsų gretas įsiliejo net 27 

nauji nariai. Tai absoliutus konfederacijos rekordas.  

Pernai garbingai paminėjome Lietuvos verslo konfederacijos veiklos 20-ąjį gimtadienį.  

Į LVK garbingų apdovanojimų metraštį sėkmingai įrašėme ir naujai įsteigtas nominacijas – „Metų paslauga“ ir „LVK Aukso 

ženklas“. 

Kasmetinių renginių sąrašas pasipildė teminiu Kalėdiniu vakaru su LVK „Partnerystės lyderiu“. Šią tradiciją esame 

įsipareigoję sėkmingai tęsti toliau. 

2014 metai į Konfederacijos istoriją įeis ir kaip naujo dialogo su Seimo frakcijomis pradžia – pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su keturiomis Seimo frakcijomis dėl LVK nariams aktualių teisės aktų projektų svarstymo 

procedūrų laikymosi. 

Taip pat sėkmingai tęsėme dalykines diskusijas su politikais, aktyviai veikėme specializuotose darbo grupėse, rengėme ir 

teikėme viešas pozicijas, sėkmingai dirbome ir prie ES remiamų mūsų administruojamų projektų, pasiekėme 

reikšmingesnį Konfederacijos veiklos matomumą žiniasklaidoje, vykdėme ir įvairiapusę bei produktyvią savo narių 

interesų atstovavimo veiklą, kurią šiandien tikrai galėsime sėkmingai įvertinti. Su detalesne statistika jūs galite susipažinti 

pateiktoje 2014 metų veiklos ataskaitoje. 

Kokie svarbiausi darbai ir iššūkiai mūsų laukia 2015 metais? 

Turime rimtų argumentų bei ambicijų ir 2015 metais išlaikyti tokį patį narių augimo tempą. Štai per I-ąjį 2015 m. ketvirtį 

konfederacijos narių gretas jau papildė 3 nauji nariai.  

2015 metai mums bus svarbūs ir reikšmingi bendradarbiaujant su regionais ir stiprinant šį veiklos barą. Šie metai 

paskelbti etnografinių regionų metais – tai įpareigoja ir mus kartu su VRM paieškoti formų bei paskatinti savivaldybes 

naujai atrasti savo  etnografinį ir verslo identitetą bei pasinaudojant ES integruotos regioninės plėtros priemonėmis tuos 

tapatybių išskirtinumus paversti patrauklumo investicijoms ir  konkurencingumo galimybėmis bei pranašumais. 

2015 metai bus labai svarbių darbų ir sprendimų metai, kur mums teks taip pat reikšmingas vaidmuo, įtikinant politikus 

apsispręsti dėl Socialinio modelio ir naujojo Darbo kodekso įdiegimo, Nacionalinės ekonominės ir socialinės tarybos 

įsteigimo, viešų diskusijų dėl e-rezidento, lobistinės veiklos įstatymo pakeitimų tikslingumo bei kitų svarbių teisės aktų 

projektų.  

Mes turime sustiprinti savo ekspertinius pajėgumus per veikiančias komisijas, pakelti jų įtaką, žinomumą. Mes privalome 

kasmet į rinką pateikti naujų temų ir aktualijų savo rengiamiems seminarams bei metinėms konferencijoms. To iš mūsų 

reikalauja mūsų užsibrėžti tikslai ir mūsų  misija – telkti Lietuvos verslą ir kurti konkurencingą ekonominę aplinką. 

Prezidentas Valdas Sutkus 
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1. ORGANIZACIJOS REPREZENTATYVUMAS 
 

Nariai  
Lietuvos verslo konfederacija yra Tarptautinių prekybos rūmų (angl. International Chamber of Commerce, ICC) oficialus 
atstovas Lietuvoje. Per visą narių tinklą organizacija atstovauja 3,5 tūkst. įmonių, kurios drauge sukuria apie ketvirtadalį 
Lietuvos BVP. Šios įmonės yra sukūrusios 200 tūkst. darbo vietų – tai sudaro 15 proc. iš visų 1,33 mln. Lietuvos 
dirbančiųjų.  

 

2014 m. prie LVK prisijungė rekordinis naujų narių skaičius – 27.  

Dabar organizacija vienija 108 narius, iš jų – 24 verslo asociacijas. (2013 m. – 90 narių, 18 verslo asociacijų). 
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LVK nominacijos ir apdovanojimai  
 

PARTNERYSTĖS LYDERIS. Nuo 2001 metų apdovanota 12 asmenų. „Partnerystės lyderis 2013“ – 
Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis.  

 
 
VERSLO AMBASADORIUS. Nuo 2008 metų apdovanoti – 6 asmenys. „Verslo ambasadorius 2013“ – Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas.  

 

SOCIALIAI ATSAKINGAS VERSLAS. Nuo 2010 m. apdovanotos 4 įmonės. „Socialiai atsakingas verslas 2013“ – 
UAB „TELE - 3“.  

 

 METŲ PASLAUGA. Apdovanojimas teiktas pirmus metus. „Metų paslauga 2013“ – Mokslinių tyrimų centras 
UAB „Biotechpharma“.  

 

GARBĖS ŽENKLAS. Šiuo ženklu nuo 2003 m. apdovanoti 74 asmenys. 2014 m. juo pagerbti 7 asmenys.  

 

AŠ MYLIU SAVO ĮMONĘ. 2014 metų konkurse dalyvavo dvigubai daugiau įmonių nei 2013 m. – virš 70. 
Nugalėtojai – vaikų darželis „Vaikystės delnuose“, komunikacijos planavimo agentūra „OMD“, UAB „Sabelijos 
prekyba“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“. 

 
AUKSO ŽENKLAS. 2014 m. šiuo ženklu apdovanoti 6 asmenys. Apdovanojimas teiktas pirmus metus. 

 

Susitikimai su politikais ir valstybės institucijų vadovais 
 
Susitikimai su LR Seimo frakcijomis:  

 Tvarka ir teisingumas 

 Liberalų sąjūdis 

 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 

 Darbo partijos frakcija 

Lietuvos verslo konfederacijoje 2014 m. lankėsi ministrai: 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė 

 Ūkio viceministras Kęstutis Trečiokas 

 Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė 

 Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė 
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LVK susitiko su kandidatais į Lietuvos Respublikos Prezidentus Zigmantu Balčyčiu ir Artūru Paulausku. 

LVK nariai dalyvavo susitikimuose ir diskusijose su Europos Parlamento nariu prof. Vytautu Landsbergiu, VMI viršininku 
Modestu Kaseliausku, buvusiu Ūkio viceministru K. Trečioku ir kt. 

Atstovavimo registras 
Per 2014 metus gerokai papildėme mūsų organizacijos atstovavimą ir sustiprinome įvairių darbo grupių narių pozicijas 
prie valstybinių institucijų. Dabar turime deleguotus Konfederacijos atstovus 80-yje darbo organų (2013 m. – 65). Tarp jų 
– Vyriausybė, dauguma ministerijų, Europos komisija, Lietuvos bankas ir kt. Per 2014 m. deleguota 15 atstovų. 

Oficialių pozicijų rengimas ir teikimas 
2014-aisiais LVK į įvairias valdžios institucijas oficialiai kreipėsi 191 kartą, teikė nuomonę ir pasiūlymus verslui aktualiais 
klausimais (2013 m. – 257 oficialūs raštai). Atsižvelgiant į LVK narių iškeltas aktualijas ir problemas, buvo renkama ir 
analizuojama informacija, vykdomas iškeltų klausimų, pozicijų viešinimas bei atstovavimas aukštesnėse valdžios 
institucijose.  

LVK teikė pasiūlymus šiais klausimais: 

 Darbo kodekso pakeitimo projektams, susijusiems su lankstesniais darbo santykiais 

 Nacionalinės ekonominių ir socialinių reikalų tarybos steigimo klausimu 

 Referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo ir galimų neigiamų 
pasekmių Lietuvos verslui 

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektui ir kitiems su žemės 
įsigijimo reguliavimu susijusiems pasiūlymams 

 Lobistinės veiklos įstatymo projektui 

 Miškų įstatymo pakeitimų projektams 

 Mokesčių sistemos pertvarkymo darbo grupės veiklos atnaujinimo 

 Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos klausimas „Dėl LR Sveikatos sistemos įstatymo 49 str. 
pakeitimo“ 

 Legalaus verslo aljanso klausimas „Dėl stiklinės pakuotės atliekų tvarkymo užduoties“ 

LVK taip pat dalyvavo rengiant, tobulinant, teikiant verslo pozicijas valstybės institucijoms dėl: 

 Būsimų veiklų, finansuotinų 2014–2020 m. ES lėšomis 

 ES investicijų veiksmų programos komunikacijos strategijos 

 Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 m. programos 

 Bendradarbiavimo memorandumo dėl nacionalinės jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 

 Sveikatos sistemos įstatymų tobulinimo 

 Regioninės jaunimo politikos stiprinimo programos 

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 

 Socialinės įtraukties didinimo 2014 - 2020 m. veiksmų plano 

 Rusijos Vyriausybės paskelbtų eksporto iš Europos Sąjungos valstybių ribojimų 

 Viešojo valdymo tobulinimo 

 Verslo interesai, projektai, siūlymai Ekonominės diplomatijos tarybai ir darbo grupei 

Naujos iniciatyvos ir darbai 
 Nauja tradicija – LVK Kalėdų vakaras su Partnerystės lyderiu, kuriame kviečiami dalyvauti visi organizacijos nariai 

 2014 m. įsteigtas naujas apdovanojimas tik Konfederacijos nariams – „LVK aukso ženklas“ 

 2014 m. surengta 17 konsultacinių pasitarimų su politikais ir valstybinių institucijų vadovais.  
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2. DARBO ORGANŲ VEIKLA 

 

Prezidiumas 

LVK prezidiumą sudaro 17 narių. Prezidiumo vadovai: prezidentas Valdas Sutkus, viceprezidentai Dovilė Burgienė ir Stasys 
Kropas. 2014 metais buvo surengta 11 prezidiumo posėdžių (2013 m. – 9), kuriuose vyko šios diskusijos ir susitikimai: 

 Sankt Peterburgo informacinio verslo centro veikla ir bendradarbiavimo perspektyvos 

 Verslo priežiūros institucijų pertvarka: kas pasiekta ir kokie planuojami tolesni veiksmai 

 Susitikimas ir aktualijų aptarimas su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininku Modestu Kaseliausku 

 Rengiamų įstatymų projektų, susijusių su mokesčiais pristatymas ir diskusija 

 Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministre Rimante Šalaševičiūte, aptariant sveikatos sektoriaus vystymosi 
perspektyvas, ministrės požiūrį į privačią mediciną ir kitus klausimus 

 VMI naujos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos pristatymas 

 Teminė diskusija apie IT megatendencijas ir pokyčius įmonių strategijose 

 Lietuvos verslo mokumo apžvalga. Rizika ir perspektyvos 

 LVK komisijų veiklos apžvalgos 
 

2015 m. sausio 30 d. Trakuose „Stirnių malūne“ vyko LVK strateginio planavimo posėdis tema: Verslo bendradarbiavimas 

ir socialinis dialogas su valstybinėmis institucijomis ir politikais. Posėdyje dalyvavo Seimo nariai Eugenijus Gentvilas 

(Liberalų sąjūdis) ir Vytautas Gapšys (Darbo partija), 9 LVK prezidiumo nariai, 5 LVK komisijų pirmininkai, 8 direkcijos 

darbuotojai.  
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Agroverslo (9 nariai)

Arbitražo ir mediacijos (9 nariai)

Aplinkos ir energetikos (10 narių)

Atvykstamojo turizmo (9 nariai)

Komercinės teisės ir praktikos (8 nariai)

Mokesčių (10 narių)

Mokslo ir švietimo (6 nariai)

Muitinės ir tarptautinės prekybos (7 nariai)

Prekybos (8 nariai)

Skaitmeninės ekonomikos (9 nariai)

Sveikatos reikalų (7 nariai)

Transporto ir logistikos (10 narių)

Verslas, valdžia ir visuomenė (7 nariai)

Žmogiškųjų išteklių (8 nariai)

Komisijos 
LVK nariai ir partneriai-ekspertai dirba 14 specializuotų komisijų, kurios atstovauja konfederacijos ir jos narių interesams 

pagal konkrečius sektorius. 2014  m. buvo surengta 20 komisijų posėdžių (2013 m. – 18 ) ir įsteigtos dvi naujos komisijos – 

Mokslo ir švietimo bei Muitinės ir tarptautinės prekybos. 

 

Pirmininkas Gintautas Babravičius 

Pirmininkė Vilija Vaitkutė Pavan 

Pirmininkas Paulius Koverovas 

Pirmininkas Mindaugas Rutkauskas 

Pirmininkas Marius Grajauskas 

Pirmininkas Marius Dubnikovas 

Pirmininkas prof.dr. Arūnas Augustinaitis 

Pirmininkas Edmundas Daukantas 

Pirmininkas Romas Apulskis 

Pirmininkas Tomas Milaknis 

Pirmininkas Laimutis Paškevičius 

Pirmininkas Albertas Šimėnas 

Pirmininkas Mykolas Katkus 

Pirmininkė Laura Duksaitė - Iškauskienė 

 
 
Kongresas 
Kongresą sudaro visi LVK nariai, kurie renkasi vieną kartą metuose. 2014 m. iškilmingas Lietuvos verslo konfederacijos 20 
– ečio Kongresas vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose, kuriame pasisakė žinomi Lietuvos politikai ir 
verslininkai. Diskusijoje tema „Už Lietuvą Europoje – iššūkiai verslui“ dalyvavo A. Butkevičius, profesorius Vladas Bumelis, 
profesorius Vytautas Landsbergis, verslininkas Ilja Laurs, Valdas Sutkus bei DELFI generalinis direktorius Darius 
Gudačiauskas. 

Konsultaciniai pasitarimai 
Per 2014 m. buvo surengta 17 konsultacinių posėdžių. Konfederacija vadovaujasi principu „partnerystė per narystę“, 
todėl vadovybė ir administracija daug dėmesio skiria komunikavimui su nariais, tiesioginiams dalykiniams susitikimams, 
konsultaciniams pasitarimams, narių aktualijų, interesų ir spręstinų problemų rinkimui. Toks bendravimas padeda atsakyti 
į narių lūkesčius, kuria ne tik tarpusavio pasitikėjimą, bet ir padeda narystės konfederacijoje stabilumui, abipusių interesų 
atitikimui. 

Direkcija 
LVK direkciją sudaro 8 administracijos darbuotojai. Jie ir toliau tęsia tradiciją – pirmadieniais  rengia  pasitarimus, kurių 
metu koordinuojami veiklos prioritetai, operatyviai paskirstomi nauji darbai, kontroliuojamas užduočių vykdymas ir 
ieškoma sprendimų susidariusioms problemoms.  

 



 

 8 

16
20

23 23

2011 2012 2013 2014

Konferencijų ir seminarų skaičius 
2011-2014 metais

570

1000
1200 1300

2011 2012 2013 2014

Konferencijų ir seminarų dalyvių 
skaičius 2011-2014 metais

3. VEIKLOS RODIKLIAI 
 

Konferencijos ir seminarai 
 
LVK 2014 m. surengė 23 seminarus ir konferencijas 
(2013 m. – 23). Taip pat LVK buvo partneriu 2 kituose 
renginiuose, kuriuose apsilankė 500 dalyvių (2013 m. – 
3, dalyvių – 800).  

2014 m. LVK renginiuose apsilankė 1300 dalyvių 
(2013 m. – 1200). 

 

 

  

 

 

 

2014 metais su partneriais be tradicinių seminarų temų pateikėme ir 6 naujas temas (2013 m. – 6). Vieną konferenciją, 
bendradarbiaudami su mūsų partneriais, organizavome Minske, tarptautiniame transporto forume. 

 SEMINARAS „Negauto pelno dalybos“ 

 „Viešųjų pirkimų pusryčių ciklas“ 

 SEMINARAS „Naujasis Sąjungos muitinės kodeksas: ką reikia žinoti verslininkui?“ 

 KONFERENCIJA „Užsienio viešieji pirkimai: galimybės Lietuvos verslui“ 

 KONFERENCIJA  „Akis į akį su valstybės tarnyba: Mokesčiai dinamiškoje aplinkoje“ 

 KONFERENCIJA „HR + PR“ 

Verslo misijos 
 
 
2014 metais LVK organizavo 3 verslo misijas: 

 
LVK būstinėje lankėsi užsienio delegacijos: 

Verslo misija į Gruziją su LR  Ūkio ministru 
Evaldu Gustu 

Turkmėnistano delegacija su Turkmėnistano 
ambasadoriumi Murad Yazberdiev 

 

Verslo misija į Azerbaidžaną su LR Užsienio 
reikalų ministru Linu Linkevičiumi 

 

Mongolijos delegacija su užsienio reikalų 

ministru Luvsanvandan Bol 

Tarptautinė konferencija Minske „Lietuvos – 
Baltarusijos bendradarbiavimo perspektyvos 

logistikos ir transporto srityje“ su LR Susisiekimo ministru 
Rimantu Sinkevičiumi 
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Renginiai regionuose 

 
 Ekonomikos forumas „ Šiaulių regiono ekonominė plėtra: verslo skatinimo idėjoms – valstybės investicijos“. 

Dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Ūkio ministras Evaldas Gustas. 

 Konferencija – apskritas stalas „Impulsai pasienio regiono ekonomikai: patrauklūs verslo projektai, parama 

iniciatyviems, motyvacija dirbti legaliai“ Alytuje. Dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, VŠĮ „Versli 

Lietuva“ generalinis direktorius Mantas Nocius. 

 Ekonomikos forumas „Savivaldybių ekonominiam atgimimui – aktyvių ir kvalifikuotų žmonių telkimas, 

perspektyvaus verslo idėjos, valstybės parama“ Mažeikių savivaldybėje. Dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas 

Butkevičius, „Investuok Lietuvoje“ l. generalinis direktorius Arvydas Arnašius. 

 Konferencijoja - apskritas stalas „Regionų ekonomikos strategija – auginti verslo potencialą, kurti žmonių 

gerovę“, kuri vyko Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje. Dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas 

Butkevičius, Ūkio ministras Evaldas Gustas. 

 Susitikimas su Tauragės apskrities verslininkų asociacija TAVA. Dalyvavo LVK prezidentas Valdas Sutkus, TAVA 

tarybos pirmininkas Sigitas Mičiulis ir tarybos nariai. Diskutuota apie regionų verslo rūpesčius, investicijas, 

bendradarbiavimo su LVK galimybes. 

 Asociacijos „Marijampoliečiai“ ir URM konferencija Marijampolėje „10 metų ES ir NATO“. Dalyvavo Gediminas 

Kirkilas. 

 Kūrybinių industrijų konferencija Anykščiuose „Socialinės inovacijos kūrybingos bendruomenės plėtrai“. Dalyvavo 

Ūkio viceministras Marius Skarupskas. 

 Finansų ministro Rimanto Šadžiaus vizitas į Rietavą „ES investicijų nauda Rietavo savivaldybes gyventojams“. 

 

 

Finansiniai rodikliai 
 

Lietuvos verslo konfederacijos bendroji pajamų apyvarta kartu su ES finansavimu, gautomis subsidijomis ir nario 

mokesčiais 2014 metais buvo lygi 1,732 mln. eurų arba 5,980 mln. Lt. (2013 m. 3,553 mln. Lt). Per metus pajamos išaugo 

68 procentais. 
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4. LVK ĮVAIZDIS IR VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

2014 m. buvo išplatinti 92 pranešimai (2013 m. – 50) 
įvairioms žiniasklaidos priemonėms. Interneto 
žiniasklaidoje pasirodė per 232 (2013 m. – 200) 
publikacijas. Buvo organizuotos 5 spaudos 
konferencijos (2013 m. – 8). Lvk.lt tinklapyje 
publikuota 112 aktualios naujienos (2013 m. – 60). 
LVK aktyviai komunikavo ir  socialiniuose tinkluose 
„Facebook“ bei „LinkedIn“ – pranešmai buvo rašomi 
2-3 kartus per savaitę. 

 

2014 m. pradžioje LVK pradėjo bendradarbiauti su viešųjų ryšių agentūra „Avenire“, kuri atnešė teigiamų pokyčių 
organizacijos komunikacijoje.  

Daugiausiai žiniasklaidos priemonėms įvairias aktualijas komentavo ir LVK poziciją išsakė LVK prezidentas Valdas Sutkus, 
generalinis direktorius Algimantas Akstinas bei LVK mokesčių komisijos pirmininkas Marius Dubnikovas. 2014 m. Valdas 
Sutkus pateko į Lietuvos nuomonės lyderių dvidešimtuką – žiniasklaidoje buvo cituojamas 245 kartus. 

Apie Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF) 2014, vykusį Vilniuje, buvo publikuota per 18 (2013 m. – 45) publikacijų 
žiniasklaidoje. 

„Investicijos į žinias ir inovacijas – Lietuvos augimo variklis. Globalioje rinkoje 
stipri ekonomika ir pažangi švietimo sistema yra neatskiriamos, todėl būtina 
stiprinti valdžios, verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Pasaulio lietuvių verslo 
lyderių ir inovacijų kūrėjų patirtis yra labai vertinga. Kviečiu visus aktyviai dalintis 
savo žiniomis, idėjomis ir pasiūlymais ir prisidėti prie Lietuvos sėkmės istorijos 
kūrimo“, – sakė PLEF globėja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

 

Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, partneriais, verslo organizacijomis 

 
LVK nuo 2001 iki 2014 m. yra pasirašiusi 
68 bendradarbiavimo sutartis.  

2014 m. sutartys sudarytos su: 

Pagrindinėmis LR Seimo frakcijomis: 
- Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija 
- Seimo Darbo partijos frakcija 
- Seimo ,,Tvarkos ir teisingumo“ partijos 
frakcija 
- Seimo Socialdemokratų partijos frakcija 
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„Pasirašytas susitarimas – ilgo proceso dalis, o politikų ir verslo 
bendradarbiavimas įgauna naują kokybės lygį. Mes visi 
siekiame vieno bendro tikslo – Lietuvos ekonomikos augimo, 
verslas dirbamas ir uždirbdamas pinigus, o mes – kurdami 
geresnes sąlygas verslui ir žmonėms“ – sakė Darbo partijos 
frakcijos Seime seniūnas V.Gapšys 

 

 

 

 

 

 

„Svarbu sudaryti verslui kuo palankesnes sąlygas ir siekti, kad Lietuva 
taptų konkurencingesnė, pritrauktų daugiau užsienio investicijų. 
Sieksime, kad įstatymai verslui nekaišiotų pagalių į ratus, o atvirkščiai 
padėtų kurti ir plėtoti veiklą. Svarbu, kad verslas galėtų ir norėtų 
sumokėti daugiau mokesčių į šalies biudžetą. Todėl nuolatinis dialogas 
su verslu šiandien yra labai svarbus“ – sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos 
Seime seniūnas Eligijus Masiulis 

 

 

 

 

 

 

 

Taip pat 2014 m. sutartys sudarytos su: 

- Gruzijos prekybos ir pramonės rūmais 
- Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 
- Bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo kartu su SADM, ŪM ŠMM, ŽŪM bei 
verslo ir jaunimo organizacijomis. 
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5. PROJEKTAI 

 

Lietuvos verslo konfederacijos įgyvendintų ir tęsiamų projektų pasiekti rodikliai 
Jaunųjų lyderių sprendimai (CREAZONE) 

 110 studentų dalyvavo verslumo skatinimo mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose 

 17 dėstytojų dalyvavo verslumo skatinimo mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose 

 Surengtas verslo idėjų konkursas 

 Suorganizuotas 12 studentų mokomasis vizitas į Londoną 

 Surengtos 2 tarptautinės mentorystės konferencijos 

 Apmokyta 20 mentorių 

 Surengtos asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimo dirbtuvės 

 Surengta Įmonių mugė, kurios metu projekto dalyviams buvo pristatytos verslo įmonės suinteresuotos 
bendradarbiauti su projekto dalyviais 

 Surengti Verslo galimybių identifikavimo mokymai 

Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas 

 Apmokyti 60 praktikos vadovų  

 80 studentų atliko bandomąsias praktikas  

 Parengta studentų praktikos paieškos informacinė sistema internetiniame tinklalapyje www.startuoju.lt 

Verslumo vasaros stovyklos „Žmogus tarp žmonių“ 

 64 mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų dalyvavo mokymuose apie inovatyvų ugdymą 

 Surengta 160 inovatyvių pamokų 

 400 asmenų dalyvavo jaunimo vasaros stovyklose, skirtose socialinių ir verslumo gebėjimų skatinimui 

Savanorystės bendruomenės kūrimas 

 Apmokyti 398 niekur nedirbantys ir nesimokantys jauni asmenys 

 161 asmuo atliko savanoriškos veiklos praktikas 

Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas 

 Pristatant projektą įvyko 30 renginių 30-yje Lietuvos savivaldybių 

 Suteiktos 4661 val. konsultacinių paslaugų 665 naudos gavėjams 

LVK partnerių žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas 

 Įvykdyti 36 įvairių kompetencijų tobulinimo mokymai 

 Apmokyti 102 darbuotojai 

 Išduota 170 mokymų baigimo pažymėjimų 

Projektas „Asistentas 1“ 

 Parengtos 46 įvairių sektorių eksporto plėtros studijos, nukreiptos į 18 skirtingų šalių 

 Suorganizuoti 60 informacinių renginių įvairiuose Lietuvos regionuose pristatant studijų rezultatus 

 Suorganizuotos 24 įmonių dalyvavimas 6 tarptautinėse parodose 

http://www.startuoju.lt/
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ES projektai 

 

2014 m. konfederacija tęsė penkis projektus, pradėtus 2012 m., bei įgyvendino tris projektus, kurių finansavimo ir 
administravimo sutartys pasirašytos 2013 m. pabaigoje. 

2012 metais Konfederacija pradėjo įgyvendinti 5 projektus, skirtus įmonių eksporto skatinimui. Pagal šiuos projektus 2014 
m. parengtos 46 studijos šiems sektoriams ir tikslinėms rinkoms: 

 Maisto produktų ir gėrimų gamyba –  Baltijos šalys, Skandinavija, NVS šalys 

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

 Telekomunikacijų ir informacinių technologijų paslaugos –  Baltijos šalys, Skandinavija, NVS šalys 

 Baldų gamyba – Baltijos šalys, Skandinavija, NVS šalys 

 Naujų ir modernių technologijų bei mokslo ir žinių vystymo versle ir eksporto projektų finansavimo ES paramos 
priemonėmis galimybių studija 

 Naujų ir modernių technologijų bei mokslo ir žinių vystymo versle ir eksporto projektų finansavimo kitomis 
tarptautinių finansavimo šaltinių priemonėmis, taip pat dalyvavimo tarptautinėse gamintojų ir paslaugų tiekėjų 
asociacijose galimybių studija 

 Aplinkos inžinerijos ir biomedicinos sričių didžiausio potencialo žinių, inovacijų ir mokslo rezultatų eksporto 
galimybių studija 

 Fizikos ir chemijos sričių didžiausio potencialo žinių, inovacijų ir mokslo rezultatų eksporto galimybių studija 

 Technologijų sričių didžiausio potencialo žinių, inovacijų ir mokslo rezultatų eksporto galimybių studija 

 Agropramonės srities didžiausio potencialo žinių, inovacijų ir mokslo rezultatų eksporto galimybių studija 

 Paslaugų sektoriaus įmonės –  ES šalys, NVS šalys 

 Informacinių technologijų paslaugos –  Didžioji Britanija, Airija, Danija, Šveicarija 

 Verslo valdymo ir vadybos konsultavimo paslaugos – Lenkija, Rusija 

 Architektūros ir projektavimo paslaugos – Danija,  Armėnija 

 Transporto ir logistikos paslaugos – Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Rusija 

 Kelionių organizavimo ir turizmo agentūrų paslaugos – Lenkija,  Didžioji Britanija, Kazachstanas, Mongolija 

 Draudimo paslaugos – Rusija, Gruzija 
 
2014 m. įvairiose Lietuvos savivaldybėse surengta 60 informacinių renginių minėtoms studijoms pristatyti. 2015 m. 
pradžioje numatyta organizuoti dvi projekto konferencijas. 
 
Pirmą kartą LVK istorijoje LVK atstovai buvo įtraukti į strategiškai svarbius: 

 Finansų ministerijos  2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo Stebėsenos 
komitetą 

 Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimo Stebėsenos komitetą 


