
Darbotvarkės klausimas Nr. 7. LVK Valdybos rekomenduojamas Kongresui papildomas LVK Tarybos 

narių 2020-2024 metų kadencijai sąrašas 

LVK Tarybos nariai Aleksander Kobecki (KRL Consultants), Mantas Andriuškevičius (Kiwa Inspecta, UAB), 

Aidas Budrys (Lietuvos bankų asociacija), Mykolas Katkus (Fabula ir partneriai, UAB) pateikė atsistatydinimus 

dėl užimamų Tarybos nario pareigų (dėl pasikeitusių darbo santykių su organizacijomis, užimtumo ir kitų 

priežasčių). Atitinkamai LVK Tarybą iš 40-ojoje sesijoje įtvirtintų 22 narių šiuo metu sudaro 18 narių. Įstatų 

5.4.2. punktas: LVK Tarybos narių skaičius ne mažesnis kaip 17 ir ne didesnis kaip 25 nariai. Atitinkamai LVK 

Valdyba rekomenduoja Kongresui papildomai LVK Tarybos nariais 2020-2024 metų kadencijai išrinkti: 

Eil. 
nr. 

Vardas 
pavardė 

Atstovaujamas 
LVK narys 

Apie kandidatą: 

1. Julija Kiršienė Vytauto didžiojo 
universitetas 
(mokslo 
prorektorė) 

Julija Kiršienė yra Vytauto Didžiojo universiteto mokslo 
prorektorė, privatinės teisės profesorė, buvo/yra tokių institucijų 
kaip Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 
Valdančiosios tarybos narė, Teisėjų garbės teismo narė, teisminės 
meditacijos komisijos narė, Kauno mokslo ir technologijų parko 
valdybos pirmininkė, Lietuvos energetikos instituto mokslo 
tarybos narė ir pan. 
Prof. J. Kiršienės mokslinių tyrimų kryptys yra sutarčių teisė, 
deliktinė teisė, teisininkų etika, finansinio turto nuosavybės 
teisiniai aspektai. 

2. Liutauras 
Čeprackas 

Viešojo 
maitinimo 
įstaigų asociacija 
(vadovas) 

Liutauras Čeprackas – restauratorius, virtuvės šefas. 9 restoranų 
Lietuvoje savininkas/bendrasavininkas, vykdantysis šefas 
("Gastronomika", "Kiemas by Gastronomika"; "Meat Steakhouse" 
(Vilnius, Nida, Palanga); "Ramenas ir pagaliukas"; "Muros" 
(Viešbutis "Pacai"), Renginio "Baltijos Gastronomijos Forumas" 
idėjos autorius ir organizatorius, pirmosios privačios kulinarijos 
mokyklos Lietuvoje "Liutauro Čepracko kulinarijos akademija" 
įkūrėjas, Viešojo maitinimo įstaigų asociacijos įkūrėjas ir vadovas. 

3. Saulius 
Galadauskas 

Lietuvos 
aludarių gildija 
(prezidentas) 

Saulius Galadauskas nuo 1996 m. dirbo įvairiose vadovaujančiose 
pareigose Coca-Cola kompanijoje – pradedant “Coca-Cola Bottlers 
Lietuva” ir baigiant “Coca-Cola Hellenic Bottling Baltics”. 
Nuo 2004 m. ėjo viceprezidento pareigas Baltic Beverages Holding 
(vėliau Carlsberg Baltic), buvo alaus daryklų “Švyturys-Utenos 
alus”, “Aldaris” ir “Saku” valdybų narys. 
Nuo 2009 m. yra Lietuvos aludarių gildijos prezidentas. 
Nuo 2014 m. iki dabar eina VšĮ “Užstato sistemos 
administratorius” valdybos pirmininko pareigas. 
Nuo 2016 m. iki dabar Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
viceprezidentas. 
Nuo 2014 m. iki dabar Lietuvos sporto meistrų asociacijos “Penki 
žiedai” prezidentas. 

4. Eivilė Čipkutė Lietuvos bankų 
asociacija 
(prezidentė) 

Eivilė Čipkutė – Lietuvos bankų asociacijos prezidentė (nuo 2020 
m.). Ekonomistė, JAV Džordžtauno universiteto tarptautinio verslo 
magistrė, Vilniaus universitete apgynusi socialinių mokslų srities, 
ekonomikos krypties daktaro disertaciją.  
Eivilės karjeroje – darbas Europos investicijų fondo Briuselio 
(Belgija) atstovybėje vyresniąja politikos patarėja, Pasaulio banko 
pagrindinėje būstinėje Vašingtone (JAV) ėjo vyresniosios 
patarėjos pareigas ir patarėjos pareigas Pasaulio banko 
vykdomojo direktoriaus Šiaurės ir Baltijos šalims biure. Taip pat 
dirbo Finansų ministerijoje, buvo valstybinės draudimo įmonės 
„Būsto paskolų draudimas“ valdybos pirmininke, nacionalinės 
plėtros įstaigos INVEGA valdybos nare, atstovavo Lietuvai 
Europos Tarybos Finansinių paslaugų komitete bei Finansinių 



paslaugų darbo grupėje, Europos Komisijos Europos 
bankininkystės ir vertybinių popierių komitetuose bei vedė 
derybas dėl Bankinės sąjungos sukūrimo Lietuvos 
pirmininkavimo ES Tarybai metu. 

5. Aistė 
Žilinskienė 

Fabula ir 
partneriai, UAB 
(viešųjų ryšių 
vyresnioji 
konsultantė) 

Aistė Žilinskienė – įkūrė ir 10 metų vadovavo Interneto 
žiniasklaidos asociacijai, atstovavo žiniasklaidos interesus 
reklamos, kibernetinio saugumo, saviraiškos laisvės klausimais. 
Metus laiko vadovavo Laikino įdarbinimo įmonių asociacijai, 
atstovavo jų interesus. 2017-2021 metus buvo Vyriausios rinkimų 
komisijos narė, deleguota LR Prezidentės D. Grybauskaitės, 
Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narė. Nuo 2011 metų iki 
dabar Visuomenės informavimo etikos komisijos narė, nuo 2017 
m. iki dabar Prokurorų etikos komisijos narė. Nuo 2021 m. 
prisijungė prie „Fabulos Rud Pedersen Group“ vyriausiąją 
konsultante viešiesiems reikalams. 

6. Mantas 
Andriuškevičius 

TP AIM, UAB 
(plėtros 
direktorius) 

Mantas Andriuškevičius – 19-os metų patirtis sertifikavimo, 
tikrinimų ir bandymų paslaugų versle. 2010 m. kartu su Suomijos 
kapitalo įmone Inspecta Group įkūrė iš išvystė sertifikavimo 
tikrinimo, konsultavimo, mokymo ir bandymų verslą kuris savo 
rinkos dalimi ir paslaugų įvairove yra lyderis Lietuvos rinkoje.  
2021 – dabar TP-AIM, UAB plėtros direktorius. 
2010 – 2021 Inspecta UAB (nuo 2017 m. Kiwa Inspecta UAB), 
steigėjas, akcininkas, valdybos narys / generalinis direktorius. 
2002 – 2010 VšĮ Tuvtechnika (Tuv Thuringen e V, Vokietyjos 
įmonė Lietuvoje) techninis vadovas. 
Kita veikla: 
2017 - 2019 AB „Vilniaus metrologijos centras“ valdybos 
pirmininkas; 2019 – dabar Lietuvos statybininkų asociacija – 
statybos techninės priežiūros komiteto pirmininkas; 2017 – dabar 
Aktyviai dalyvauja LVK veikloje. Inicijuoja privataus verslo 
konkuravimo su valstybinėmis įstaigomis problemų sprendimus.  

7. Mantas Zakarka Lietuvos 
alkoholinių 
gėrimų 
gamintojų ir 
importuotojų 
asociacija 
(direktorius) 

Mantas Zakarka nuo 2019 m. yra Lietuvos alkoholinių gėrimų 
gamintojų ir importuotojų asociacijos (LAGGIA) direktorius. Savo 
veiklą pradėjęs nevyriausybiniame sektoriuje, nuo 2012 m. jis 
aktyviai atstovavo nevyriausybinių organizacijų interesams bei 
vystė bendradarbiavimą su įvairiomis valstybės institucijomis, 
buvo įvairių ministerijų darbo grupių, komisijų narys bei 
ekspertas. Atstovavo nevyriausybinį sektorių 2014-2020 m. ES 
fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitete, trejus 
metus buvo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys. Nuo 
2017 m. tapęs lobistu savo profesinę veiklą tęsia lobistų kontoroje 
„Vento Nuovo“ atstovaudamas itin griežtai reguliuojamuose 
sektoriuose veikiančias bendroves. Visuomeninėje veikloje M. 
Zakarka iki šiol eina pareigas projekto „Misija Sibiras“ valdyboje 
bei yra vienas iš Diskusijų festivalio „Būtent“ organizatorių. 

 


