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VšĮ „Tušti narvai“ vadovei Gabrielei Vaitkevičiūtei 2023 m. sausio 23 d., Nr. 23-008AR 

DĖL VŠĮ „TUŠTI NARVAI“ KREIPIMOSI Į LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS NARIUS IR 
ORGANIZACIJOS POZICIJOS  

  
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) nariai informavo LVK direkciją apie gautus raštus iš VšĮ 

„Tušti narvai“ dėl LVK atstovaujamo nario – Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos – šiuo metu 
vykstančiuose teisėkūros procesuose.  

Atsižvelgus į tai, LVK vadovybė š. m. sausio 19 d. sušaukė neeilinį išplėstinį LVK Tarybos posėdį, 
į kurį buvo pakviesta visa LVK bendruomenė, siekiant situaciją aptarti ir priimti sprendimus dėl 
tolimesnio LVK dalyvavimo kailinės žvėrininkystės sektoriaus draudimo klausimu. Siekiant 
konstruktyvaus dialogo tarp VšĮ „Tušti narvai“ ir LVK, teikiame informaciją šiuo klausimu.  

LVK yra verslo organizacija, profesionaliai atstovaujanti savo narių interesams, palaikanti 
konstruktyvų ir argumentuotą socialinį dialogą tarp verslo ir valdžios institucijų, siekiant kurti 
palankią verslo aplinką. LVK vienija didelę verslo bendruomenę, kuri atskirais klausimais gali turėti 
skirtingas nuomones. LVK dalyvauja teisėkūros procesuose atsižvelgdama į  atskirų narių, kurių veiklą 
įtakos konkreti teisėkūros iniciatyva, problematiką ir interesus, juos derinant tarpusavyje bei bendrą 
konkurencingos verslo aplinkos kūrimo ir sąlygų verslams veikti bei kurti ekonominę gerovę gerinimo 
logiką.  

Esame įsitikinę, jog kiekvienas legaliai Lietuvoje veikiantis verslas turi teisę į dialogą su valdžios 
institucijomis, o priimant precedentą kursiančius sprendimus dėl konkretaus verslo sektoriaus 
veikimo Lietuvoje uždraudimo, siekiant optimalių sprendimų, turi būti įvertinti visų suinteresuotų 
pusių argumentai.   

Minėtame posėdyje buvo išreikštos įvairios nuomonės dėl kailinės žvėrininkystės sektoriaus 
draudimo, tačiau visa dalyvavusi bendruomenė bei LVK Taryba pritarė, jog nusprendus kailinės 
žvėrininkystės sektorių Lietuvoje uždrausti, atsižvelgus į teisėtų lūkesčių apsaugos principą, kuris, 
kaip yra konstatavęs Konstitucinis teismas, yra neatsiejamas teisinės valstybės principo elementas, 
šiame sektoriuje veikiančioms įmonėms už veiklos nutraukimą privalo būti sąžiningai kompensuota, 
remiantis dabartinėmis konkrečių verslų rinkos vertėmis.   

LVK yra įsitikinusi, kad tai, kaip bus svarstomas kailinių žvėrelių veiklos draudimas, yra aktualu 
visai verslo bendruomenei, nes būtent su šiuo draudimu gali būti suformuota valstybės kompensacijų 
draudžiama veikla užsiimantiems ūkio subjektams nustatymo ir teikimo praktika. LVK neneigia 
įstatymų leidėjo teisės uždrausti konkrečią ūkinę veiklą, tačiau laikosi principinės pozicijos, kad 
verslui už valstybės sprendimus turi būti teisingai atlyginta, kaip yra įtvirtinta ir Konstitucijos 23 str. 
3 d. Šią poziciją LVK planuoja ir toliau atstovauti teisėkūros procesuose, siekdama apsaugoti tiek 
verslo interesus, tiek teisinės valstybės principus.  
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