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KAS YRA LVK?

Didžiausia verslą vienijanti organizacija 

Lietuvoje. LVK nariais gali tapti visos Lietuvoje 

veikiančios įmonės ir asociacijos, 

besivadovaujančios modernaus bei atsakingo 

verslo standartais.



MISIJA

#verslasLietuvai

Modernaus ir atsakingo verslo atstovavimas, 

siekiant sudaryti geriausias sąlygas kurti vertę 

Lietuvoje. 



VIZIJA

#partnerysteverslui

Pagrindinė Lietuvos verslo partnerystės 

platforma, įgalinanti verslą sėkmei ir šalies 

gerovės labui.



VERTYBĖS

Bendrystė

Profesionalumas

Modernumas

Atsakomybė

Veiklumas 



TIKSLAI IR DARBO KRYPTYS
Strateginis tikslas Tikslo įgyvendinimo kryptys

Atstovauti verslą

„Partnerystės lyderis“

• LVK telkia verslo bendruomenę vieningai pozicijai 

• LVK siekia, kad Lietuvoje būtų palanki verslo aplinka čia vertę kuriančiam vietos ir užsienio verslui, diegia tarptautinius gerųjų 

verslo reguliavimo praktikų standartus Lietuvoje

• LVK – profesionaliausias tarpininkas bendradarbiavimui su valdžia aukščiausiu lygiu. LVK dirba su visomis politinėmis 

jėgomis, visų lygių valdžia, sistemingai veda nuolatinį dialogą ir bendradarbiauja vykstant įvykiams (rinkimai, reformos ir kt.)

• LVK siekia verslo svarbos suvokimo

Verslo analitika ir 

ekspertizė

„Verslo balsas“

• LVK turi tvirtas ekonomikos ir verslo analitikos kompetencijas

• LVK sistemingai komunikuoja ekspertinius vertinimus periodiškai ir įvykus tam tikriems įvykiams

• Visuomenės švietimas verslumo klausimais (mokyklos, universitetai, verslas, žiniasklaida)

Atsakingumo principų 

versle diegimas

„Atsakinga veikla“

• Darnaus vystymosi (ESG) standartų diegimas, auditas, reitingavimas, viešinimas, apdovanojimai

• Edukacinė veikla (mokymai, pavyzdiniai vidaus dokumentai, visuomenės švietimas)

• LVK bendradarbiauja ir įgalina specializuotas NVO, giliai dirbančias su atskiromis ESG temomis

Modernumo versle 

diegimas

„Modernumo lyderis“

• Naujoviškų verslų ir verslo modelių skatinimas 

• Inovacijų versle skatinimas (reitingavimas, viešinimas, apdovanojimai)

• Skaitmenizavimosi versle skatinimas (reitingavimas, viešinimas, apdovanojimai)

Stipri organizacija

„Bendrystė“

• LVK finansiškai stipri ir savarankiška 

• LVK turi labai gerą reputaciją ir įvaizdį (skaidrumas, ekspertiškumas, bendravimo kultūra)

• LVK komandą sudaro stiprūs ekspertai (politika, ekonomika, teisė, komunikacija)

• Didelis narių įsitraukimas į organizaciją (per įvairius narių darbuotojų lygius ir specializacijos temas)

• Narių tarpusavio verslo ryšių ir keitimosi patirtimi skatinimas

• Tapti pirmu pasirinkimu jaunam ir moderniam verslui pirmą kartą stojant į verslo asociaciją

• Nuolat augantis narių skaičius


