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PREZIDENTO
ŽODIS
 

 

 

norėčiau padėkoti kiekvienam iš Jūsų, jog esate su mūsų organizacija, kai joje vyksta didžiulės permain-

os. LVK galime vadinti ne tik bendruomene, tačiau ir didžiule vertybe, kurią visi kartu nuosekliai kuriame. 

Pastaruoju metu išsikėlėme sau daug naujų ambicijų, kurios leidžia ne tik vienyti atskiras organizacijas, 

tačiau ir kurti vienybę. Visi jau virš metų stengiamės prisitaikyti prie netradicinės, pandeminės situacijos, 

ieškodami geriausių sprendimų verslui. Dabar mes turime panaudoti savo jaunatviškumą, veržlumą ir 

modernumą, kad galėtume valstybei ir visuomenei pasakyti, jog ateina nauja epocha kai verslas yra ne 

tik agresyviai orientuotas į pelną, bet ir inovatyvus, sąžiningas ir skaidrus, žalias ir atsakingas. 

Mūsų konfederacija siekia tapti Jūsų patikimiausiu verslo partneriu, kuris ne tik padeda vedant dia-

logą su valdžia, tačiau ir suteikia garbę bei prestižą priklausant mūsų organizacijai. Dalinamės metine 

ataskaita, kuri leis visiems susipažinti su praėjusiais metas nuveiktais darbais.

LVK prezidentas – A. Romanovskis

Gerbiamieji,
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2020-ieji
LVK POKYČIŲ METAI

Siekiant organizacijos veiklos atvirumo ir skaidrumo, visose LVK 
veiklos srityse ir valdyme įgyvendinti esminiai pakeitimai.

2020 m. spalio 1 d. vykęs neeilinis Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) 

Kongresas patvirtino naujus LVK įstatus, kurie reikšmingai pakoregavo 

LVK valdymo modelį.

Įgyvendinta valdysenos reforma

Patvirtinta Interesų konfliktų valdymo politika. Politika numato naujas interesų 

konfliktų valdymo priemones – apibrėžia privačius interesus, interesų konfliktų 

situacijas, įveda savanorišką interesų deklaravimą bei pareigą nusišalinti nuo 

interesų konfliktą keliančių sprendimų priėmimo. Pirmą kartą suformuota LVK 

Etikos komisija, kuri prižiūri kaip laikomasi interesų konfliktų valdymo politikos ir 

kitų LVK veiklos dokumentų.

Daugiau dėmesio interesų konfliktų valdymui 

2020 m. spalio 1 d. ketverių metų kadenciją pradėjo naujas LVK valdymo or-
ganas – Taryba, kuri ketverių metų kadencijai LVK Prezidentu išrinko A. Romano-
vskį bei 6 viceprezidentus. Darbą pradėjo LVK valdyba, sudaryta iš LVK preziden-
to ir viceprezidentų. Atnaujinta direkcija.

Pradėjo veikti nauji valdymo organai 

LVK puslapyje įdiegtas Skaidrumo registras, kuriame viešinami LVK deleguo-

ti atstovai į valstybiniu lygmeniu veikiančias darbo grupes, komisijas, tarybas, 

LVK pateikti pasiūlymai teisėkūrai ir vadovų darbotvarkės. LVK vardu veikiantys 

atstovai registravosi lobistais, deklaravo savo privačius interesus Elektroninio 

deklaravimo sistemoje. Atlikta veiklos ir finansų revizija.

Veikloje pradėti taikyti nauji skaidrumo standartai
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VICEPREZIDENTĖ

Dovilė Burgienė
WALLESS Burgienė, Rečiūnas ir 

partneriai advokatų profesinė 

VICEPREZIDENTAS

Marius Dubnikovas 
Everise Labs, UAB

VICEPREZIDENTĖ

Laura Blaževičiūtė 
All Media Lithuania, UAB

VICEPREZIDENTAS

Liudas Zakarevičius
Philip Morris Baltic, UAB

VICEPREZIDENTĖ

Kristina Nemaniūtė–Gagė

Lietuvos vaistinių asociacija

Valdas A. Bumelis 
Biotechpharma, UAB

Eugenija Sutkienė 
TGS Baltic, advokatų kontora

Aleksander Kobecki 
KRL Consultants

Aidas Budrys 
Lietuvos bankų asociacija

VICEPREZIDENTAS

Arūnas Bertašius 
Rhenus Logistics, UAB

Zenonas Buivydas 
Lietuvos nacionalinė vežėjų au-

tomobiliais asociacija LINAVA

Daiva Ušinskaitė-

Filonovienė 

WINT law firm, advokatų 

profesinės bendrija

Dovilė Satkauskienė 
Lietuvos antstolių rūmai

Mantas Andriuškevičius 
Kiwa Inspecta, UAB

Laura Duksaitė– 

Iškauskienė 

Master Class LT, UAB

Mantas Dubauskas 
Lietuvos geležinkeliai, AB

Šarūnas Frolenko 
Finansinių paslaugų įmonių 

asociacija FINCO

Laimutis Paškevičius 
Lietuvos privačių sveikatos 

priežiūros įstaigų asociacija

Tadas Gudaitis 
Lietuvos investicinių ir pensijų 

fondų asociacija

Gytis Nemanis 
Oracle East Central Europe 

Limited 

Mykolas Katkus 
Mykolas Katkus Fabula ir part-

neriai, UAB

PREZIDENTAS

Andrius Romanovskis
Lietuvos draudikų asociacija

Meta Advisory Lithuania, UAB

TARYBA
2020 m. spalio 1 d. LVK kongrese 2020-2024 m. kadencijai išrinktas 

kolegialus LVK valdymo organas.  
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Teisėkūra

Laisvės partija

Socialdemokratų darbo partija

Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Liberalų Sąjūdis

Laisvė ir teisingumas

Darbo partija

Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga

Įvyko 7 susitikimai su 2020 m. LR Seimo rinkimuose kandidata-
vusių partijų atstovais:

2020 metais LVK savo nuomonę ir pasiūlymus įvairioms 2020 metais LVK savo nuomonę ir pasiūlymus įvairioms 
institucijoms teikė 91 kartą.institucijoms teikė 91 kartą.

Su visais LVK teikiamais pasiūlymais kviečiame 
susipažinti LVK puslapyje. visais LVK teikiamais 

Vyriausybei Vyriausybei 
pateikti pateikti 3333  
raštai dėl raštai dėl 
COVID-19COVID-19  

  

24 kartus kreiptasi į institucijas kartu su kitais socialiniais partneriais 
(profesinėmis sąjungomis, verslo organizacijomis). 

Svarbiausios temos: 

•COVID-19 iššūkiai verslui ir pagalbos verslui priemonės (33 raštai); 
•Pasiūlymai XVII-osios Vyriausybės programai (pateikti 76 pasiūlymai); 
•Lobistinės veiklos reguliavimo ir teisėkūros proceso tobulinimas; 
•Ateities ekonomikos DNR planas; 
•Užimtumo įstatymo pataisos; 
•Darbo kodekso pataisos; 

•Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos.
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LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJA 
2020 m.

2020 m. įvyko:
15 Prezidiumo posėdžiai, 3 Tarybos posėdžiai
 (2019 m. – 10 Prezidiumo posėdžių)
2 strateginiai posėdžiai 
(2019 m. – 1 strateginis posėdis)

Organizacija vienija 101 narį
(2019 m. 137 narius) 
(2019 m. 137 narius)

29 verslo asociacijas 
(2019 m. 37 verslo asociacijas)

101
narys

29
asociacijos

Asociacijos

Aukštosios technologijos

Finansinės paslaugos

Gamyba

Konsultacijos, mokymai

Logistika ir transportas

Mokslas ir švietimas

Prekyba

Ryšiai su visuomene

Teisinės paslaugos

Telekomunikacijos ir IT

Statyba/nekilnojamas turtas

Kitos verslo sritys

29

7

7

9

8

8
6

2

3

7

7
2

6

Nariai pagal veikos sritis
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01
Lietuvos laisvosios rinkos institutas. 
Nuo 2001 metų apdovanota 18 asmenų.

PARTNERYSTĖS LYDERIS 2019

Lietuvos Respublikos ambasadorius Baltarusijos Respublikoje 

Andrius Pulokas. 
Nuo 2008 metų apdovanota 12 asmenų 

VERSLO AMBASADORIUS 2019

2020 m. juo pagerbti 6 asmenys.  
Nuo 2003 m. iš viso pagerbti 132 asmenys 
Nominacijas rasite čia. 

GARBĖS ŽENKLAS

„Metų paslauga“ – „Ignitis saulės parkai“, 
„Metų medicinos, biotechnologijos ir farmacijos pasiekimo“ – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir įmonė „Brolis 
Semiconductors“; 
„Metų išmanusis sprendimas“ – „Bitė Lietuva“  
„Metų išmanusis sprendimoas viešajam sektoriui“ – Vilniaus savivaldybės įmonės, „Vilniaus planas“ Vilniaus miesto 3D 
modelis; 
„Metų finansų paslauga“ – „Scorify“ paslauga „Bankinių išrašų klasifikavimas“; 
„Metų masinio vartojimo paslauga“ –„Creative Partner“ sąskaitų platforma  
www.saskaita123.lt; 
„Metų technologija“ – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sukurtas inovatyvus ir neskausmingas skausmo diagnostikos 
įrankis „PainLESS“; 
„Metų eksportas“ – Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija; 
 „Metų mokslo paslauga verslui“ – Vytauto Didžiojo universitetas už lietuvių kalbos fonogramų automatinės transkripcijos 
tekstu paslaugą; 
„Metų teisės paslauga“ – „Juridicon” paslauga „Duomenų apsaugos pareigūnas Allaw”; 
„Metų energetikos projektas“ – „Solarbank“ SoliTek saulės moduliai; 
„Metų socialinės atsakomybės projektas“ – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos  
pagalbos vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms programa „Šilti apsilankymai“.
 
Renginio rėmėjas: „Mita“

LVK APDOVANOJIMAI „Metų paslauga 2020“

2020 metais LVK tradiciškai įteikė apdovanojimus tiek verslui, tiek 
Konfederacijai nusipelniusiems asmenims bei įmonėms.

02

03

04

LVK ORGANIZUOTI APDOVANOJIMAI 
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KITI 2020 M. ĮVYKĘ 
LVK RENGINIAI

Verslo pusryčiai 

2020 m. įvyko 6 renginiai, kuriuose dalyvavo apie 200 LVK narių darbuotojų:
2020 01 30 „Startuolių skatinimas“ (partneris LIC); 
2020 02 25 „Mokestiniai ir teisiniai pakeitimai: kokie iššūkiai laukia Jūsų verslo 
2020 metais?” (partneris advokatų kontora „Rödl & Partner”); 
2020 02 26 „Inovatyvus transportas“ (partneriai LIC ir UAB „Semitransa“); 
2020 06 04 „Tansporto sektorius COVID-19 pandemijos akivaizdoje” (partneris 
LIC); 
2020 06 18 „Žiedinė ekonomika: investicijų kryptys 2021-2027 m. periodu“ (part-
neris LIC); 
2020 09 17 „Multimodalinis transportas Lietuvoje: nauda ir galimi iššūkiai”.

Nuotoliniai seminarai: 
2020 įvyko 11 nuotolinių seminarų, kuriuose dalyvavo apie 700 LVK narių dar-
buotojų. Visus seminarus rasite čia.

Svarbiausios konferencijos 

„Lietuvos Davosas 2020“ 
Organizatoriai: žurnalas „Valstybė“ 
Vienas iš partnerių: LVK 
Dalyvių skaičius: +/- 700, daugiau nei 70 pranešėjų diskusijų dalyvių, vieta 
viešbučio Radisson Blue Lietuva konferencijų salėse.

„Lietuvos verslo forumas“ 
Organizatoriai: UAB „Confin“ 
Vienas iš partnerių: LVK 
 2020 m. vyko online stebėjo 2 590, beveik 70 tūkst. žiūrėjo 
portale Delfi, daugiau kaip 116 tūkst. – per Delfi „Facebook“ 
paskyrą, o per „Delfi TV“ televizijos kanalą – daugiau kaip 10 
tūkst.

„Krivūlių“ apdovanojimai
 Organizatorius: Lietuvos savivaldybių asociacija
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Vykdomi projektai: 
» STEP-UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade (Pedagoginių ir profesinių 
kompetencijų tobulinimui); 
» ECOLABNET – ekoinovacijų plėtra Baltijos jūros regione; 
» Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams; 
» Kūrybinių industrijų kelias eksporto link; 
» LVK: Lietuvos įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas; 
» Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas.
 
Baigti įgyvendinti projektai: 
» Kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo didinimas verslo turizmo sektoriuje; 
» Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas); 
» CREAzone 2.0.; 
» Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas); 
» Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti 
nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą»;
 
Pradėti įgyvendinti projektai: 
» Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas, derinant verslo modelius ir kūrybiškumą organ-
iškame, jauname ir perspektyviame versle. 
 

Įgyvendinti projektai

LVK baigė įgyvendinti 5 pro-
jektus, iš kurių 1 tarptautinis 
projektas, o 4 nacionaliniai. Šie 
projektai buvo dalinai finan-
suojami ES fondų lėšomis. Pro-
jektai įgyvendinti šiose srityse: 
kultūros ir gamtos paveldo 
objektų e.rinkodaros, jaunimo 
verslumo ugdymo, įmonių in-
ovatyvumo ir MTEPI skatinimo 
bei profesinio mokymo siste-
mos naujinimo srityse.    

5 6

Naujas projektas

2020 m. LVK pradėjo 1 nau-
jo, tikslingai nukreipto į ver-
slumo skatinimą ir nedarbo 
mažinimą projekto įgyvend-
inimą. Projekto veiklos api-
ma 3 šalis: Lietuvą, Latviją ir 
Baltarusiją. Projekto tikslinė 
grupė: jaunimas (15-29 
amžiaus asmenys). Projek-
tas dalinai finansuojamas ES 
lėšomis.

Tęsiami projektai

2020 m. LVK tęsė 6 anksčiau 
pradėtų įgyvendinti projekto 
vykdymą. Projektai vykdomi 
įvairiose srityse, tokiose kaip: 
pedagoginių, profesinių, skait-
meninių kompetencijų tobu-
linimas, naujų rinkų paieška 
ir eksporto skatinimas, tvarių 
ekoinovacijų Baltijos jūros re-
gione skatinimas bei įmonių 
socialinės atsakomybės skati-
nimas. Projektai dalinai finan-
suojami ES lėšomis.

PROJEKTAI

1
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Išoriniai tikslai 
apima šias sritis:

• COVID-19 pandemijos iššūkių atliepimą; 
• Partnerystės su 2020-2024 m. Seimo kadencijos Seimo nariais ir aštuonioliktosios 
Vyriausybės atstovais kūrimą; 
• Teisėkūros teisinio reguliavimo tobulinimą, įtraukiant ir lobistinės veiklos reguliavimo 
tobulinimą; 
• Aktyvų dalyvavimą socialiniame dialoge; 
• Teigiamą Lietuvos verslo įvaizdžio formavimą, aukščiausių aplinkosaugos, socialinių 
bei įmonės valdymo standartų diegimo skatinimą; 
• Konkurencinės aplinkos gerinimą, verslo – valstybės nekonkuravimo principo 
įgyvendinimą. 

LVK 2021 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Vidiniai tikslai 
apima šias sritis:
• LVK veiklos strategijos parengimą; 
• Narių įtraukimą kuriant LVK veiklos modelį; 
• LVK įvaizdžio gerinimą; 
• Santykių su ICC plėtojimą; 
• Aktyvų ir kompetentingą LVK atstovavimo užtikrinimą naujos Vyriausybės darbo orga-
nuose. 

2020 m. dėl COVID-19 pandemijos bei organizacijos permainų buvo itin darbingi 
ir turiningi. Atsižvelgiant į tai, 2021-iesiems keliami tikslai ir uždaviniai yra dar 
ambicingesni ir apimantys platesnes veiklos sritis.  
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KONTAKTAI 

Gedimino pr. 2/1-28, 
Vilnius 01103

(8 5) 212 1111

info@lvk.lt
www.lvk.lt


