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Gerbiamieji,

norėčiau pasidžiaugti, jog mūsų konfederacija kasmet stiprėja.
Apimdami vis daugiau sričių, plečiame savo komandą ir
sprendžiame klausimus, darančius įtaką Lietuvos verslams.
Esame kaip niekada atviri verslui ir Lietuvai. Praėjusiais metais
itin daug dėmesio skyrėme verslo bendruomenės atstovavimui
dėl COVID-19 keliamų iššūkių, stiprinome partnerystę su 2020-
2024 m. Seimo kadencijos Seimo nariais bei aštuonioliktosios
Vyriausybės atstovais, tobulinome teisėkūros reguliavimą ir
aktyviai dalyvavome socialiniame dialoge. Noriu kartu su Jumis
pasidžiaugti mūsų pasiektais praėjusių metų rezultatais, todėl
kviečiu susipažinti su 2021 metų Lietuvos verslo konfederacijos
veiklos ataskaita.

Eglė Radišauskienė
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LIETUVOS VERSLO 
KONFEDERACIJA 2021

110 
narių

29 
asociacijos

(2020 m. 101 narys) (2020 m. 29 asociacijos) 

Asociacijos

Aukštosios technologijos

Energetika

Finansinės paslaugos

Gamyba

Gyvybės mokslai

Dalijimosi ekonomikos paslaugos

Konsultacijos, mokymai

Logistika ir transportas

Mokslas ir švietimas

Prekyba

Ryšiai su visuomene

Sveikatos paslaugos

Teisinės paslaugos

Telekomunikacijos ir informacinės technologijos

Kitos verslo sritys

Nariai pagal veiklos sritis
29
4
1
6
14
1
3
7
7
7
3
4
3
8
6
7
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Priimti nauji nariai
Kovas
Wolt LT, UAB
Žaliasis taškas, VšĮ
Greenlex, advokatų profesinė bendrija
Teknom, UAB
Miesto logistika, UAB
Bolt Services LT, UAB
Vento Nuovo, UAB
Kesko Senukai Lithuania, UAB

Gegužė
UAB „Kurana“
Lietuvos nepriklausomų elektros tiekėjų asociacija 
Viešojo maitinimo įstaigų asociacija
OÜ Utilitas
UAB Infrastruktūra LT
UAB TP AIM

Liepa
Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas
FuseBox OÜ

Spalis
Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ

Gruodis
„SK IMPEKS MEDICINOS 
DIAGNOSTIKOS
CENTRAS, UAB“
Northway chirurgijos centras, UAB



TEISĖKŪRA

Iš svarstytų pateiktų 
pastabų, net į 77%  buvo 

atsižvelgta
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39, 33%

40, 34%

23, 20%

LVK teiktų raštų rezultatai

atsižvelgta

neatsižvelgta
iš dalies atsižvelgta

Aplinkosauga; Statybos; Migracijos kvotos; Biotechnologijos; E-komercija; Darbo sąlygos; NT valdymas 

Tabako kontrolė; su Baltariusija susiję klausimai; Vartotojų apsauga; Rinkodara, Elektroniniai ryšiai; 
Transportas; Teisėkūros reguliavimo tobulinimas 

Žemės ūkis; Muitinės klausimai; Dėl strateginių gamybos pajėgumo išsaugojimo  

Užimtumo politika; Loterijos; Socialinė partnerystė; Dėl Vyriausybės programos „Naujos kartos Lietuva“ plano; 
Pasiūlymai plėtros programoms 

Dalijimosi ekonomika; Energetika; Dėl sąžiningos valstybės konkurencijos su privačiu verslu; Pakuočių tvarkymas  

Švietimas

Mokestinė aplinka; Darbo santykiai

Verslo aplinkos gerinimas

COVID-19
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2
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13

31

130

2021 metais buvo teikiama 
daugiau nei 130 įvairių raštų su 
siūlymais, kurių pagrindinės 
temos ir sritys atsispindi 
paveiksle

LVK teiktų pasiūlymų ir pastebėjimų sritys

*15 teiktų pasiūlymų dar nebuvo svarstyti



LVK siūlymu antrą kartą išmokėtos subsidijos pagal COVID-19 subsidijų
įmonėms paketą.
Subsidijos „lubos“ 1 įmonei padidintos nuo 100 000 Eur iki 300 000 Eur
pagal antrąjį COVID-19 subsidijų paketą.
LVK siūlymu antrojo COVID-19 subsidijų apskaičiavimo formulė buvo
pakeista – tai užkirto kelią vasaromis daugiau darbuotojų įdarbinančioms
įmonėms gauti 1-20% mažesnes subsidijas.
LVK iniciatyva numatyta papildoma išimtis „Galimybių paso“ reguliavime –
leista be „Galimybių paso“ užtikrinti gyventojų prieigą prie būtiniausių
finansinių ir draudimo paslaugų.
Pasiūlymas riboti drausti arba riboti atsiskaitymus grynaisiais tarp juridinių
asmenų LVK siūlymu įtrauktas į Vyriausybės patvirtintą Šešėlinę ekonomiką
ir PVM atotrūkį mažinančių veiksmų planą.
Sustabdytas nepalankus reguliavimas skaitmeninių paslaugų teikimo
platformų partneriams – kurjeriams ir pavežėjams, nepritariant siūlymui
europiniu lygiu įtvirtinti privalomą skaitmeninėse platformose veikiančių
asmenų įdarbinimą pagal darbo sutartis.
Nuolatinio skatinimo užtikrinti sąžiningesnę valstybės konkurenciją su
privačiu verslu rinkose rezultatas – pertvarkoma VĮ Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.
Socialinės partnerystės skatinimo rezultatai:

LVK iniciatyva suburtos profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos,
po dvišalių pasitarimų LVK parengtas Darbo kodekso pakeitimų
projektas, svarstomas Seime;
LVK iniciatyva užtikrintas visuomenės įsitraukimas į Lietuvos RRF plano
stebėsenos mechanizmus („Naujos kartos Lietuva“) kartu su NVO, kitais
socialiniais partneriais.

LVK siūlymu atidėtas perėjimo prie elektroninės PVM grąžinimo užsienio
keleiviams sistemos terminas.
Į Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas LVK siūlymu įtraukti papildymai,
užtikrinantys viešojo maitinimo įstaigoms liberaliau pateikti informaciją apie
savo alkoholinių gėrimų meniu.
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11.Teiktos pastabos siekiui perkelti ES direktyvą ir nustatyti įmonėms daug
didesnius baudos dydžius už vartotojų teisių pažeidimus nei nustatyta
Direktyvoje. Rezultatas – pilnai atsižvelgta ir darbo tvarka įstatymo projektas
suderintas su LVK.
12.Kartu su verslu peržiūrimi komercinio 5G ryšio plėtrą stabdantys
reikalavimai.
13.Sustabdyta dalis iniciatyvų dėl „mamadienių“ bei papildomų poilsio dienų
įteisinimo.
14.LVK skatinimu inicijuoti pokyčiai užimtumo sistemoje ir darbo santykiuose.

PASIEKIMAI P.2
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Kiti reikšmingi darbai teisėkūros srityje 
 

Teikėme siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl poreikio
peržiūrėti Direktyvą 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo
aspektų – LVK siūlymai persiųsti Europos Komisijos Užimtumo, socialinių
reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui, tikimasi teigiamų pokyčių.
Reaguodami į tai, kad įmonės susiduria su neprognozuojama sankcija dėl
aplinkai padarytos žalos atlyginimo, teikėme siūlymus tobulinti teisinį
reglamentavimą, susijusį su aplinkai padarytos žalos skaičiavimu.
Aktyviai veikėme, kad nebūtų nustatytas su visais socialiniais partneriais
nesuderintas MMA dydis.
Seimo nariams siūlėme svarstyti NPD didinimą iki MMA, neįvedinėti naujų
taisyklių, kad didelė dalis darbuotojų gautų keliais ar keliolika eurų daugiau
dėl kasmetinio MMA padidėjimo.
Atsižvelgdami į transporto sektoriaus problemas, susijusias su fiksuojamu
dideliu darbuotojų poreikiu, siūlėme nepritarti teisės aktų pakeitimams,
kurie apsunkintų profesionalių vairuotojų mokymus („95 kodas“) ir dar
labiau pagilintų tolimųjų reisų vairuotojų trūkumo krizę.
Siūlėme užtikrinti tinkamos kokybės medicininių apsaugos priemonių
patekimą į Lietuvos rinką.



LVK SUSITIKIMAI
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2021 metais vykę LVK organų pasitarimai

1 5

18

2

Visuotinis narių susirinkimas - Kongresas Tarybos posėdžiai

Valdybos posėdžių

Strateginiai Valdybos pasitarimai

LVK organizuoti susitikimai su politinio pasitikėjimo 
pareigūnais

Su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite
Vasaris
02 01

Su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu02 09
Su aplinkos ministru Simonu Gentvilu02 11
Su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite02 12
Su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene02 15
Su finansų ministre Gintare Skaiste02 19
Su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu02 19

Su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku
Kovas
03 09

Su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite
Balandis
04 14

Su energetikos ministru Dainiumi Kreiviu04 16
Su teisingumo ministre Evelina Dobrovolska04 16
Su švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene04 22

Su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi
Gegužė
05 13

Su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte

Spalis
10 28



LVK SUSITIKIMAI P.2
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Dalijimosi ekonomikos darbo grupės susitiko su:

Seimo Socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininku 
Mindaugu Linge

Kovas
03 17

Socialinės apsaugos ir darbo viceministru Vytautu Šilinsku03 17
Ekonomikos ir inovacijų viceministre Egle Markevičiūte03 19

Socialinės apsaugos ir darbo viceministru Vytautu Šilinsku

Lapkritis

11 30
Ekonomikos ir inovacijų viceministre Ieva Valeškaite11 30

Transporto darbo grupės susitikimai

Finansų viceministre Rūta Bilkštyte
Kovas
03 15

Finansų viceministre Rūta Bilkštyte ir Muitinės departamento 
generaliniu direktoriumi Dariumi Žvironu

Birželis
06 15

Finansų viceministre Rūta Bilkštyte ir Muitinės departamento 
generaliniu direktoriumi Dariumi Žvironu

Gruodis
12 16



RENGINIAI 2021 
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02 21 Informacinis renginys: Darbuotojų testavimas: kompensacijos ir 
praktinis įgyvendinimas

Vasaris

Informacinis renginys: Vakcinavimas įmonėse – įsitraukimo svarba ir priemonės

Kovas
03 10

Startuolių sesija „Lietuvos Davosas“ konferencijos metu „Įkvėpimo sesija: 
moksleivis, studentas, vienaragio kūrėjas“

Gegužė
05 19

Informacinis renginys „Investavimo tendencijos su Mariumi Dubnikovu“ 05 25

LVK 41-oji Kongreso sesija ir apdovanojimų vakaras

Birželis
06 17

Informacinis renginys: Pagalbos verslui fondo pristatymas06 30

Informacinis renginys: Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas

Rugsėjis
09 08

Informacinis renginys: What if someone pay us to go green09 15

Informacinis renginys: Sankcijų taikymas Baltarusijai: praktinaii atsakymai verslui09 16

Informacinis renginys: YOUTUBE darbo rinka: ar darbo rinkoje dar yra 
vietos senukams?

09 21

Informacinis renginys: Nauji ES nuosavi ištekliai: esama situacija ir tolimesni žingsniai
Spalis
10 07

Informacinis renginys: Popandeminiai iššūkiai ir galimybės: ko tikėtis verslui 
2022 metais?

10 12

LVK Tarybos išvažiuojamasis posėdis10 14

„Bendrojo organizacijų suvokimo apie įmonių socialinę atsakomybę“ tyrimo 
pristatymas ir diskusija „Įmonės socialinė atsakomybė: iššūkiai ir galimybės 
šiuolaikinei organizacijai“

Lapkritis
11 04

Informacinis renginys: Ginčai tarp darbdavio ir darbuotojo: kuris teisus?11 23

Informacinis renginys: Emocinis fonas darbo aplinkoje. Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimas ir jo nauda organizacijai

11 25

Informacinis renginys: Premijos ir atlyginimų kėlimas: kada vertėtų sustoti? 11 30

12 02 Renginys „Modernus verslas: socialiai atsakingas požiūris į darbuotoją“ 
Gruodis

https://www.facebook.com/Lietuvosverslokonfederacija/videos/944971773014091/?__tn__=%2CO
https://www.facebook.com/Lietuvosverslokonfederacija/videos/944971773014091/?__tn__=%2CO
https://www.facebook.com/events/899656840605742/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://lvk.lt/2021/06/18/ivyko-lvk-kongresas-ir-apdovanojimu-iteikimo-ceremonija/
https://lvk.lt/2021/06/18/ivyko-lvk-kongresas-ir-apdovanojimu-iteikimo-ceremonija/
https://lvk.lt/2021/06/18/ivyko-lvk-kongresas-ir-apdovanojimu-iteikimo-ceremonija/
https://lvk.lt/2021/06/18/ivyko-lvk-kongresas-ir-apdovanojimu-iteikimo-ceremonija/
https://lvk.lt/2021/06/18/ivyko-lvk-kongresas-ir-apdovanojimu-iteikimo-ceremonija/
https://lvk.lt/wp-content/uploads/2021/11/BENDROJO-ORGANIZACIJ%C5%B2-SUVOKIMO-APIE-%C4%AEMONI%C5%B2-SOCIALIN%C4%98-ATSAKOMYB%C4%98-TYRIMAS.pdf
https://www.facebook.com/Lietuvosverslokonfederacija/videos/187040450255202/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/Lietuvosverslokonfederacija/videos/187040450255202/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/watch/?v=646644550012560


ŽINIASKLAIDA

According to wikipedia, 
an annual report is a 

comprehensive report on 
a company's activities 

throughout the year
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Pranešimai spaudai
Lietuvos verslo konfederacija: laikas kai kurių mokesčių įstatymų „higienai“02 09

LVK siūlo atnaujinti visų fizinių parduotuvių veiklą03 08

LVK kritikuoja naująjį subsidijų nukentėjusioms įmonėms projekto reguliavimą03 17

Verslas ir profsąjungos susitarė dėl naujų Darbo kodekso pakeitimų08 08

Lietuvos verslo konfederacija nepritaria LR Vyriausybės siūlymui dėl MMA 
didinimo

09 01

Lietuvos verslas: skaidrumui teisėkūroje neturėtų būti jokių išimčių11 17

Verslo organizacijos Seime pasigenda dialogo ir skaidrumo loterijų 
apmokestinimo klausimais

12 02

Aptarė opią smulkaus ir vidutinio verslo skaitmenizacijos situaciją Lietuvoje: kaip 
galime daugiau?

05 25

Kviečiame teikti paraiškas „Mažiesiems socialiai atsakingo verslo
apdovanojimams“

06 02

Pratęsiamas paraiškų teikimas socialiai atsakingo verslo apdovanojimams07 29

Nuomonės straipsniai
Dirbti vaiko priežiūros atostogose: ar tikrai nauji valdžios siūlymai bus veiksmingi?08 17

Nuo anekdotinių pavyzdžių iki liūdinančių rodiklių, arba kodėl būtina spręsti 
sistemines užimtumo politikos problemas

11 16

Projektinės veiklos žiniasklaidoje

Radijo laida „Socialinė atsakomybė: mada ar pareiga?“ 06 02

Radijo laida „Stiklinės lubos: praeitis ar vis dar opi problema visuomenėje?“06 22

Radijo laida „Vaikai ir darbas: misija įmanoma?“07 08

Radijo laida „Verslus jaunimas: kas padeda startuoti?“10 26

Straipsnis „Kas padeda darbuotojui jaustis organizacijos dalimi?“12 06

Suorganizuota LVK spaudos konferencija 
„Nauja teisėkūrinė realybė: ar visuomenės balsas yra girdimas"

11 17

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1340366/lietuvos-verslo-konfederacija-laikas-kai-kuriu-mokesciu-istatymu-higienai?fbclid=IwAR2TbWCGs35I2TLC97E6z5xA20B1S21tSsl-yAg06oDs65KPk7qXFZdl-_o
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/17/lvk-kritikuoja-naujaji-subsidiju-nukentejusioms-imones-projekto-reguliavima/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/05/25/aptare-opia-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skaitmenizacijos-situacija-lietuvoje-kaip-galime-daugiau/
https://lvk.lt/2021/05/25/aptare-opia-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skaitmenizacijos-situacija-lietuvoje-kaip-galime-daugiau/
https://lvk.lt/2021/06/02/kviecia-teikti-paraiskas-maziesiems-socialiai-atsakingo-verslo-apdovanojimams/
https://lvk.lt/2021/06/02/kviecia-teikti-paraiskas-maziesiems-socialiai-atsakingo-verslo-apdovanojimams/
https://lvk.lt/2021/05/25/aptare-opia-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skaitmenizacijos-situacija-lietuvoje-kaip-galime-daugiau/
https://lvk.lt/2021/08/17/dirbti-vaiko-prieziuros-atostogose-ar-tikrai-nauji-valdzios-siulymai-bus-veiksmingi/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/socialine-atsakomybe-mada-ar-pareiga?fbclid=IwAR1701YSeyzoTZAQ1U2mo33B4e2evMQ51zoxFz8sc0PW6nVArjsARi47R7M
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/vaikai-ir-darbas-misija-imanoma?fbclid=IwAR2pCpYp_8ywbhiR1bD9_3wOr3ETC6IA50akht3RXg1biFTAi1wAHSCulvo
https://lvk.lt/2021/05/25/aptare-opia-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skaitmenizacijos-situacija-lietuvoje-kaip-galime-daugiau/
https://lvk.lt/2021/06/02/kviecia-teikti-paraiskas-maziesiems-socialiai-atsakingo-verslo-apdovanojimams/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
https://lvk.lt/2021/03/08/lvk-siulo-atnaujinti-visu-fiziniu-parduotuviu-veikla/
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    2021 m. LVK pradėjo naujo
projekto „Jaunimas veikia!”
įgyvendinimą, kurio tikslas
skatinti Lietuvos jaunimo
verslumą ir prisidėti prie
Komunikacijos strategijos
„Versli Lietuva“ krypties
įgyvendinimo.
      Viena iš įgyvendintų veiklų – 
3 vaizdo įrašų parengimas ir
sklaida.
 Projektas finansuojamas
Europos socialinio fondo
lėšomis.

   Metų pabaigoje LVK baigė 2
projektų veiklas –
„Skaitmeninės rinkodaros
kursas pardavimo, rinkodaros
ir viešųjų ryšių specialistams“ ir
„ECOLABNET – ekoinovacijų
plėtra Baltijos jūros regione“.
    Pirmojo projekto metu buvo
pasiektas net 240 specialistų iš
mažų ir labai mažų įmonių
apmokymo rodiklis, o antrojo
projekto metu pasiekti
rezultatai tokie kaip ilgalaikė
Ecolabnet tinklo narių
bendradarbiavimo ir tvaraus
veikimo strategija, tinklo
valdymo ir plėtos strategija,
atliktos poreikių analizės ir kiti
reikšmingi ecoinovacijų
sektoriui rezultatai. 
   Projektai dalinai finansuojami
Europos Sąjungos fondų
lėšomis. 

   2021 metai buvo sėkmingi
tęsiant anksčiau pradėtus
projektus, pasikeitusi COVID-19
situacija leido atnaujinti
eksporto skatinimo – verslo
misijų organizavimo veiklas,
buvo tęsiamas pedagoginių,
profesinių kompetencijų
tobulinimas, ypač daug
pasiekta reikšmingų rezultatų
įmonių socialinės atsakomybės
skatinimo srityje: apdovanotos
socialiai atsakingos įmonės,
parengtas bendrojo
organizacijų ĮSA suvokimo
tyrimas, vykdyti interviu ir
parengtas leidinys apie ĮSA
teorinius aspektus ir įmonių
praktinius pavyzdžius bei kitos
reikšmingos veiklos. 
   Projektai dalinai finansuojami
Europos Sąjungos lėšomis.

Pradėtas įgyvendinti Baigti įgyvendinti Tęsiamas įgyvendinimas

https://lvk.lt/2021/05/05/jaunimas-veikia/
https://lvk.lt/2019/06/19/skaitmenines-rinkodaros-kursas-pardavimo-rinkodaros-ir-viesuju-rysiu-specialistams/
https://lvk.lt/2019/08/22/ecolabnet-2/
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LVK 
bendruomenės 
stiprinimas ir 

plėtra
 

Verslui palankios 
aplinkos formavimas, 

ypač mokestinės 
aplinkos ir darbo 
jėgos parengimo 
sąlygų gerinimas

 

Socialinės 
partnerystės 
stiprinimas 

 
 

Tarptautinio 
bendradarbiavimo 

stiprinimas
 

Sveikatos 
apsaugos, švietimo 
reformų poveikio
lygiateisiškumo 

visiems sektoriaus 
subjektams 
užtikrinimas

 
 

Sąžiningos 
konkurencijos tarp 
valstybės ir verslo 

užtikrinimas 
 

Švietimo ir inovacijų
srities  priemonių
inicijavimas ir jų
įgyvendinimas



KONTAKTAI

Gedimino pr. 2/1-28, Vilnius 01103

(8 5) 212 1111 

info@lvk.lt
www.lvk.lt

 

Patvirtinta Lietuvos verslo konfederacijos generalinės direktorės Eglės Radišauskienės


