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I. Įžanga
2016 metais tendencijos Lietuvos ekonomikoje buvo
nevienareikšmiškos. Lietuvos ekonomika susidūrė su
lėtėjančiu BVP augimu, tačiau didėjo vidaus vartojimas, augo darbo užmokestis, stabilizuoti eksporto
srautai. Nors Lietuvoje jau ganėtinai ilgą laiką fiksuojamos ūkio plėtros tendencijos (Lietuvos realusis BVP
jau 5 proc. viršija prieškrizinį lygį), pastaruoju metu
Lietuvos ekonomikos plėtra gerokai prislopo. Pavyzdžiui, 2016 m. trečiąjį ketvirtį metinis realaus BVP prieaugis siekė tik 1,7 proc. – BVP augimo kontekste tai
buvo iš esmės prasčiausias rezultatas nuo pat 2015 m.
pradžios (tada BVP augo 1,6 proc.). Vertinant Lietuvos BVP dinamiką kitų ES valstybių kontekste, galima
konstatuoti, kad 2016 m. Lietuva iškrito iš sparčiausiai
augančių ES valstybių dešimtuko, ir šiuo metu užima
vienuoliktą vietą.

rinkų (pramonės įmonės vidutiniškai eksportuoja apie
70 proc. pagamintos produkcijos), tačiau spartus vidaus vartojimo augimas gamybininkams taip pat padėjo padidinti gamybos apimtis.

Prie lėto BVP augimo labiausiai prisidėjo stagnuojančios viešojo sektoriaus investicijos, kai privačiame
sektoriuje fiksuotas spartus investicijų augimas – įmonių investicijos į mašinas ir įrenginius šiemet padidėjo
13 proc. ir 14 proc. viršija prieškrizinį lygį.

• yra labai efektyvūs ir nuolat investuoja į efektyvumo didinimą ir konkurencingumą;

Eksporto rodikliai rodo, kad kol kas Lietuvos eksportuotojai sėkmingai įveikia iššūkius: nestabilumą pasaulio ekonomikoje, išaugusį geopolitinį neapibrėžtumą, sparčiai kylančius darbo kaštus. Netekimus NVS
rinkose kompensavo augantis eksportas į naujas rinkas. Pozityvi verslo investicijų dinamika buvo vienas iš
veiksnių, leidusių pramonei išlaikyti gamybos apimčių
augimą: 2016 m. apdirbamosios pramonės (be naftos
produktų) gamybos apimtys padidėjo 4,8 proc., prie
ko stipriai prisidėjo didėjęs lietuviškos kilmės prekių
eksportas. 2016 m. jis išaugo 3,4 proc., arba 260 mln.
eurų. Kaip ir 2015 m. , 2016 m. eksporto užsakymai
daugiausia vedė į Skandinavijos regioną, kur eksporto
apimtys išaugo 144 mln. eurų. Džiugino ir eksporto
rezultatai į naujas rinkas: eksportas į Azijos rinką išaugo beveik 50 proc., arba 72,5 mln. eurų, o eksportas į
JAV padidėjo trečdaliu, arba 71 mln. eurų. Tiesa, 2016
m. eksporto prieaugis į naujas rinkas buvo nepakankamai sisteminis – pernelyg dažnai užsakymų padidėjimą lėmė vienkartiniai veiksniai ir labai segmentinės
kategorijos. Tuo tarpu eksporto srautai į Rusiją ir NVS
rinką ir toliau mažėjo – Lietuvos eksporto netekimai
NVS rinkoje šiemet siekė apie 50 mln. eurų – pusę šios
sumos sudaro sumenkęs eksportas į Rusijos rinką.
Vidaus vartojimas 2016 m. prisidėjo prie gamybos apimčių didėjimo - vidaus vartojimas augo gerokai sparčiau (6 proc.) nei eksportas (3,4 proc.). Nors pramonė užsakymų atžvilgiu labiau priklauso nuo užsienio

Nepaisant geopolitinių iššūkių, 2016 m. įmonės pasiekė itin aukštus pajėgumų panaudojimo rodiklius, kurie
metų pabaigoje sudarė 76,6 proc. Tai – geriausias rezultatas po 2009 m. ekonominės krizės, rodantis, kad
netolimoje ateityje įmonių investicijos į gamybinių pajėgumų didinimą ir plėtrą augs.
Vertinat sektorines tendencijas pramonėje, iš esmės
matosi, kad šiuo metu geriausiai sekasi metalo ir
metalo gaminių, elektronikos, tekstilės, medienos ir
baldų, plastikų segmentams, t.y. tiems pramonės segmentams kurie:

• turi ilgalaikius kontraktus su užsienio partneriais
ir dirba „outsource“ pagrindu, kam didelės įtakos
turi įmonių konkurencingumas bei gamybos efektyvumas;
• gamina nišinę, mažai konkurentų turinčią produkciją.
2016 metais pramonė gyveno ženkliai brangstančios
darbo jėgos nuotaikomis, ką patvirtina ir Statistikos
departamento duomenys – realusis darbo užmokestis
pramonėje dėl išaugusių gamybos apimčių bei kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo didėjo sparčiau nei visoje šalies ekonomikoje ir sudarė 9 proc. Nepaisant
sparčiai brangstančios darbo jėgos, gamintojai kol kas
stabiliai vertina savo galimybes konkuruoti išorės rinkose. Šiuo metu išsaugoti konkurencingumą padeda
didesnės įmonių investicijos į produktyvumo didinimą
ir technologijų atnaujinimą.
Didėjantis užsakymų skaičius, vis labiau jaučiama
įtampa darbo rinkoje (darbo pasiūlos atžvilgiu) bei
išaugęs minimalus darbo užmokestis lėmė, kad pastaruoju metu sparčiai įsibėgėjo atlyginimų augimo
procesas. Viena vertus, šiuo metu didėjanti perkamoji
galia turi reikšmingos įtakos vidaus vartojimo plėtrai,
kas labiausiai prisideda prie BVP augimo. Tačiau kita
vertus, kurį laiką stebimas ženklus darbo užmokesčio
augimas ir pradėjęs mažėti produktyvumas gali neigiamai paveikti verslo konkurencingumą jau netolimoje ateityje, kas reikštų itin letargišką eksporto užsakymų plėtrą.
Pramonės įmonių galvos skausmu išliko darbo užmo3
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kestis ir užimtumas. 2016 m. įmonės atsargiai vertino savo galimybes didinti darbuotojų skaičių. Įtakos
tam turėjo opi darbuotojų trūkumo problema – pvz.,
per pastaruosius penkerius metus laisvų darbo vietų
skaičius pramonėje išaugo 36 proc., o faktiškai užimtų
darbo vietų skaičius padidėjo tik 16 proc. Tačiau atsargias verslo nuotaikas dėl naujų darbo vietų kūrimo
lėmė ir ženkliai padidėjęs neapibrėžtumas – tiek šalies
viduje (atidėtas naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas,
Seimo rinkimai), tiek ir išorėje („Brexit“, politinė įtampa ES ir JAV, išaugusios grėsmės pasaulio ekonomikos
augimui).
Pasaulio Ekonomikos Forumo kasmetiniame Konkurencingumo Indekso rezultatai rodo, kad pastaruoju
metu bendra Lietuvos konkurencingumo pozicija akivaizdžiai pagerėjo – konkurencingumo tyrime Lietuva
pakilo iš 48 vietos pasaulyje 2013 m. į 35 vietą 2016 m.
Taigi, 2013-2016 m. Lietuvos konkurencingumo reitingas pagerėjo iš karto 13 punktų, ir tai yra didžiausias
proveržis tarp Baltijos valstybių. 2016 m. Itin didelės
įtakos Lietuvos pozicijų pagerėjimui turėjo verslo pradžios procedūrų supaprastinimas: pagal verslo pradžiai reikalingų dienų skaičiaus komponentą Lietuva
pakilo per 75 pozicijas ir šiuo metu užima 13 vietą pasaulyje. Savo ruožtu, pagal verslo pradžiai reikalingų
procedūrų skaičiaus komponentą Lietuva pakilo per
71 poziciją ir šiuo metu užima 3 vietą pasaulyje.
Tačiau nepaisant bendro Lietuvos reitingo Konkurencingumo indekse pagerėjimo, tam tikrose problemiškiausiose verslo aplinkos srityse fiksuojamas nepakankamas progresas:
• Lietuva itin prastai vertinama pagal įvairius darbo rinkos efektyvumo elementus, pvz. įdarbinimo
ir atleidimo praktika bei atleidimo kaštus. Pagal
minėtus kriterijus Lietuva nepatenka net tarp 100
geriausių valstybių, o 2013-2016 m. Konkurencingumo Indekso pozicijų kontekste pasiektas tik
simbolinis reitingo pagerėjimas. Negana to, pagal
minėtus darbo rinkos efektyvumo komponentus
Lietuva reikšmingai pralaimi kitoms Baltijos valstybėms;
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• Lietuva ir toliau itin prastai vertinama pagal biurokratinės naštos (92 vieta) ir valstybės lėšų švaistymo (89 vieta) komponentus. Pagal šiuos komponentus Lietuva taip pat užima prastesnes pozicijas
nei Latvija ir Estija;
• Nors pasiektas tam tikras progresas, tačiau Lietuva
vis dar yra už geriausių valstybių 50-tuko pagal
mokesčių sistemos naštos (68 vieta) ir biurokratinės naštos poveikio užsienio investicijoms (66
vieta) komponentus. 2013-2016 m. laikotarpiu
Lietuvos pozicija pagal švietimo sistemos kokybę
(57 vieta) pagerėjo tik dviem punktais, ir pagal šį
komponentą taip pat esame už geriausių valstybių 50-tuko;
• Paminėti probleminiai Lietuvos konkurencingumo
komponentai taip pat atsispindi ir Pasaulio Ekonomikos Forumo atliktos verslo vadovų apklausoje:
beveik 30 proc. respondentų kaip problemiškiausią verslo aplinkos sritį įvardiją mokesčių sistemos
reguliavimą ir mokesčių tarifus. Savo ruožtu, po
14 proc. respondentų labiausiai skundžiasi darbo
santykių reguliavimu bei biurokratine našta. Beveik kas dešimtas respondentas skundžiasi dėl neadekvačiai apmokytos darbo jėgos.
2016 m. pabaigoje LPK ekspertai prognozavo, kad tebesitęsianti investicijų plėtra leidžia tikėtis, kad 2017
m. pirmąjį pusmetį gamybos ir eksporto užsakymų
apimtys ir toliau augs. Tačiau antrojo pusmečio rezultatus prognozuoti yra itin sunku, nes jiems įtaką darys
geopolitinės rizikos Europoje, JAV ir kitose rinkose.
Ateityje pramonė turėtų stipriau jausti ir neigiamą demografinių veiksnių spaudimą – tiek darbo užmokesčio, tiek užimtumo atžvilgiu. Didelės įtakos verslo rezultatams ateityje turės valdžios dėmesys ir pastangos
spręsti struktūrines verslo aplinkos problemas: Lietuvai reikalingas modernus darbo santykių reglamentavimas, kryptinga švietimo politika, siekiant išspręsti
disbalanso tarp darbo jėgos paklausos ir pasiūlos problemą, efektyvi eksporto draudimo sistema, kryptingai ir efektyviai naudojamos ES investicijos.
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II. Prezidiumo ir konsultaciniai posėdžiai
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 13 LPK Prezidiumo ir konsultacinių posėdžių, kuriuose svarstyti 22 aktualūs
klausimai.

Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose svarstyti klausimai:
1. Paryžiaus konferencijoje priimti sprendimai, kurie turės įtakos pramonės konkurencingumui Lietuvoje,
Europoje ir pasaulyje. Pranešėjas Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas;
2. „Ko tikėtis iš mokesčių administratoriaus ateinančiais metais?“. Pranešėja Vilma Vildžiūnaitė, Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoja;
3. „Esminiai 2016 m. mokesčių pakeitimai. Kas aktualu verslui?“ Pranešėja Alina Jovaišienė, Deloitte Mokesčių ir teisės departamento projektų vadovė;
4. Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės plėtros ir Elektroninių ryšių veiklos sričių kuruojami
klausimai. Pranešėjas Arijandas Šliupas, susisiekimo viceministras;
5. „Pasirengimas įgyvendinti Europos Sąjungos muitinės kodeksą. Naujovės ir jų įgyvendinimo būdai“. Pranešėjai: Jonas Miškinis, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Šarūnas Avižienis,
Muitų politikos skyriaus viršininkas;
6. Dėl siūlomų valstybinio socialinio draudimo sistemos pokyčių. Pranešėjas Žilvinas Šilėnas, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentas;
7. Elektroninių sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių duomenų teikimo mokesčių administratoriui reglamentavimas. Pranešėjai: Eglė Ramanauskienė, Valstybinės mokesčių Kontrolės departamento direktoriaus
pavaduotoja ir Virginija Ginevičienė, VMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja;
8. Skaitmeninių įgūdžių mokymo projekto „Google augimo variklis“ pristatymas. Pranešėjas Vytautas Kubilius, Google Lietuva vadovas;
9. Nacionalinės energetikos strategijos (NES) pristatymas. Pranešėjai: dr. Arvydas Galinis, Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas ir dr. Juozas
Augutis, VDU ir Lietuvos energetikos instituto Energetinio saugumo tyrimų centro vadovas;
10. Dėl Sąjungos muitinės kodekso nuostatų, reglamentuojančių laisvų zonų veiklą, sąlygų. Pranešėjai: Romualdas Gėgžnas, Finansų viceministras; Artūras Klerauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas;
11. Dėl verslo atstovų tinkamo pasirengimo, įdiegiant į.Vaz posistemį nuo š. m. spalio 1 d. Pranešėjai: Jonas
Miškinis, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas; Eligijus Vinckus, Advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ advokatas;
12. E-valstybės vizijos įgyvendinimo klausimai:
■ dėl prievolės registruotis asmens duomenų tvarkytoju arba valdytoju ir perteklinių reikalavimų ūkio
subjektams;
■ dėl ES direktyvos 95/46/EB, kuri iš esmės naikina prievolę registruotis duomenų valdytoju ar tvarkytoju
suderinamumo su nacionaliniais teisės aktais;
■ dėl registrų pasiruošimo teikti rinkai informaciją, duomenų specifikacijos, kuriems bus taikomi atvirų
duomenų formatai;
■ dėl dokumentų archyvavimo ir saugojimo ilgą laikotarpį, kai dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu;
■ kas nustato duomenų teikimo kainas ir kas audituoja registrų valdytojų kainodaros skaičiavimus;
5

LPK METINĖ ATASKAITA
■ dėl duomenų kodavimo vieningos sistemos kūrimo (neįmanoma lengvai rasti teisinės ir kt. informacijos,
neįmanoma taikyti skaitmeninimo technologijų, neįvedus vieningos kodų sistemos).
Pranešėjai: Julius Pagojus, Teisingumo viceministras; Algirdas Kunčinas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius ir Ramojus Kraujelis, Lietuvos vyriausiasis archyvaras;
13. Naujojo Darbo kodekso svarbiausieji aspektai. Darbdaviams taikomi reikalavimai. Pranešėjai: Eglė Radišauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorė ir Rimantas Stanevičius,
advokatų kontoros Valiūnas ir partneriai Ellex Darbo teisės advokatas;
14. Parlamentinių partijų rinkimų programų pristatymas. Susitikimai su parlamentinių partijų vadovais: Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku Algirdu Butkevičium, Tėvynės sąjungos-LKD (TS-LKD) pirmininku Gabrieliu Landsbergiu, Darbo partijos (DP) pirmininku Valentinu Mazuroniu, Valstiečių ir Žaliųjų
partijos pirmininku Ramūnu Karbauskiu ir sąrašo lyderiu Saulium Skverneliu;
15. 2017 m. Valstybės biudžeto projekto pristatymas. Pranešėjas Finansų viceministras Romualdas Gėgžnas;
16. Valstybės kontrolės 2017 m. biudžeto projekto vertinimas. Pranešėja Valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos departamento direktorė Asta Kuniyoshi.

2016 m. balandžio mėn. buvo surengtas bendras LPK Prezidiumo ir Vyriausybės posėdis, kuriame aptarti statybos, energetikos, turizmo, verslo ir mokslo, vežėjų, socialiniai ir kt. klausimai.

LPK pateikti pasiūlymai Vyriausybei
VERSLO APLINKA
Dėl asmens duomenų tvarkymo administracinės naštos mažinimo.
• Problematika. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatyta pareiga registruotis dėl asmens
duomenų tvarkymo automatiniu būdu. Tai yra perteklinis reikalavimas, o Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos atliekama registracija ir su tuo susijusi patikra nėra aiškiai reglamentuota.
• Pasiūlymas. Atsisakyti privalomo pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu, kai duomenys
tvarkomi rinkodaros tikslais, taip pat kitais atvejais, kai toks tvarkymas yra neatsiejama verslo veiklos
dalis.
Dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarkos.
• Problematika. Pagal dabartinį reglamentavimą įmonės privalo nemokamai vykdyti išieškojimus pagal
antstolių pateiktus vykdomuosius raštus. Tai didelė našta verslui, buhalteriams, nes tokia veikla reikalauja
papildomų tiek laiko, tiek finansinių sąnaudų.
• Pasiūlymas. Koreguoti esamą reglametavimą ir pareigą išieškoti skolas iš darbuotojų darbo užmokesčio
perkelti antstoliams.
Dėl verslo aplinkos gerinimo ir konkurencingumo didinimo.
• Problematika. Pagal Pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo indeksą Lietuvos rodikliai gerėja,
bet kai kuriais aspektais Baltijos šalių kontekste daug kur atsiliekame.
• Pasiūlymai: Ženkliai mažinti biurokratinę naštą, mokesčių sistemos naštą ir didinti įmonių kreditavimo
prieinamumą, mažinant MVĮ nustatytus finansavimo reikalavimus ir esamas dideles finansavimo gavimo sąnaudas; mažinti atleidimo kaštus bei supaprastinti įdarbinimo ir atleidimo praktiką; įpareigoti VVĮ
6
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atskleisti informaciją, didinti nepriklausomų valdybos narių skaičių, įgalinti valdybą priimti, motyvuoti ir
atleisti VVĮ vadovą bei tvirtinti strategiją be politinių debatų; peržiūrėti VVĮ teisines formas, įskaitant valstybės įmonių pertvarkymą į bendroves.
Dėl PVM mažinimo viešojo maitinimo įstaigoms.
• Problematika. Didelė mokestinė našta, susijusi su darbo užmokesčiu ir PVM patiekalams, neproporcingai neapmokestinamam pajamų dydžiui didinamas minimalus darbo užmokestis.
• Pasiūlymai: Didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, jeigu didinamas minimalus darbo užmokestis; inicijuoti PVM įstatymo pataisas dėl PVM mažinimo iki 9 proc. viešojo maitinimo įstaigose gaminamiems
patiekalams (išskyrus alkoholinių gėrimų ir tabako gaminius).
Dėl efektyvios ūkio reguliavimo ir verslo finansavimo sistemos sukūrimo.
• Problematika. Atsižvelgiant į labai žemą finansinio tarpininkavimo Lietuvoje lygį ir rengiantis Europos Sąjungos finansinės paramos srautų sumažėjimui verslo finansavime yra būtina efektyvinti finansų sektorių.
• Pasiūlymas. Sukurti efektyvią ūkio reguliavimo ir verslo finansavimo sistemą: užtikrinti reguliavimo priemonių tikslingumo ir privalomo poveikio reguliavimo verslui ir ekonomikai vertinimą, įtvirtinti efektyvias
priemones, skatinančias verslo finansavimą (SVV finansavimo, portfelines garantijas, palūkanų subsidijavimą pradedančiam verslui).
Dėl inžinerinių statinių mokestinės vertės didinimo.
• Problematika. Pastaruoju metu įmonėms išėmus naujas nekilnojamojo turto (NT) vertės pažymas, kuriose NT vertės apskaičiuotos remiantis turto atkūrimo kaštų metodu, paaiškėjo, kad ženkliai išaugo inžinerinių statinių mokestinė vertė. Kai kurioms įmonėms inžinerinių statinių vertė išaugo net iki 23 kartų, nors
nebuvo atlikti investiciniai darbai statinių būklei pagerinti, svyruoja ir pramoninių pastatų paskirties vertė.
• Pasiūlymas. Peržiūrėti nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, Nekilnojamojo turto vertinimo taisykles,
statybos techninį reglamentą ir kitus teisės aktus, kurie turi įtakos ženkliai išaugusiems nekilnojamojo
turto mokesčiams.
Dėl PVM lengvatos taikymo visiems pieno produktams.
• Problematika. Kartu su kitais būtiniausiais maisto produktais pieno gaminiai pirkėjų krepšelyje yra lygiaverčiai, todėl neturėtų kaina konkuruoti. Jei bus mažinamas PVM maisto produktams, sąraše turi
atsirasti ir pieno produktai. Koopertayvas “Pienas LT” siekia išskirtinių sąlygų ir finansavimo – tai diskriminuoja kitus rinkos dalyvius.
• Pasiūlymas. Taikyti PVM lengvatą visiems pieno produktams. “Pienas LT” neturi būti privilegijuojamas,
jam neturi būti kuriamos išskirtinės sąlygos kitų pieno sektoriuje veikiančių kooperatyvų, gamintojų ir
perdirbėjų atžvilgiu.
Dėl ilgalaikių priemonių planavimo dėl ūkių stambinimo ir prieno kokybės gerinimo.
• Problematika. 74 % visų ūkių yra smulkūs (1-5 karvės), o iš jų superkama tik 15% pieno. Niekur ES nėra
tiek ir tokių mažų ūkių. Jie bus priversti pasitraukti iš gamybos, nes negali nei kiekiu, nei kokybe, nei kaina
konkuruoti su moderniais ūkiais.
• Pasiūlymas. Planuoti ilgalaikes priemones dėl ūkių stambinimo ir pieno kokybės gerinimo.
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Dėl Pieno įstatymo pataisų dėl kainų reguliavimo ir atšaukimo.
• Problematika. Pieno kainų reguliavimas sužlugdys smulkiuosius ūkius, nes perdirbėjai negalės supirkti
viso pagaminto pieno kiekio, esant tokiam rinkos disbalansui. Dėl nuostolių padengimo perdirbėjai bylinėsis su valstybe.
• Pasiūlymas. Atšaukti Pieno įstatymo pataisas dėl kainų reguliavimo.
Dėl pieno bazinių rodiklių atsisakymo.
• Problematika. Lietuvos nustatyti pieno baziniai rodikliai smarkiai skiriasi nuo natūralių. Jų panaikinimas
statistinę „popierinę“pieno kainą galėtų pakeltų apie 25 proc. (taip yra visoje ES ir kitose šalyse).
• Pasiūlymas. Atsisakyti pieno bazinių rodiklių, arba juos priartinti prie faktinių natūralaus pieno rodiklių
Lietuvoje.
Dėl pieno sektoriaus reguliavimo žalos.
• Problematika. Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pataisomis siūloma nustatyti minimalią pieno supirkimo kainą.
Siekiai įstatymu nustatyti minimalią pieno supirkimo kainą ne padės mažiesiems pieno ūkiams, o priešingai – juos sužlugdys. Įsigaliojus įstatymui, mažiesiems Lietuvos pieno ūkiams mokama kaina taptų visiškai
nekonkurencinga. Akivaizdu, kad sutartys su mažaisiais pieno ūkiais Lietuvoje bus nutrauktos su visomis
iš to sekančiomis pasekmėmis ūkiams ir valstybės biudžetui. Lietuva gyvena laisvoje europinėje rinkoje,
todėl niekas neuždraus kokybiškos pieno žaliavos už konkurencingą kainą atsivežti iš Latvijos, Estijos ar
Lenkijos. Iš šių šalių jau dabar kasmet importuojama 300-400 tūkst. tonų žaliavinio pieno už maždaug
100 mln. eurų. Jeigu Pieno įstatymo pataisos, kuriomis siekiama reguliuoti pieno supirkimo kainas, įsigalios – jos greičiausiai bus apskųstos Konstituciniam Teismui, o ginčas atsidurs Vašingtono arbitraže. Pieno
Taryboje, kurią sudaro žemdirbių, perdirbėjų ir valstybės institucijų atstovai, buvo nubalsuota už įstatymo
naikinimą.
• Pasiūlymai: Siūlyti Seimui nepritarti Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pataisoms dėl minimalios pieno supirkimo
kainos taikymo; siūlyti Seimui pripažinti minėtą įstatymą, kaip netekusiu galios, nes įstatymas veikia prieš
pieno rinkos dalyvius, apsunkina jų santykius ir didina administracinę naštą.
Dėl Lietuvos valstybinės agrarinės politikos.
• Problematika. Nėra aiškios agrarinės politikos ar jos strategijos, planavimas chaotiškas – parama skirstoma neefektyviai.
• Pasiūlymas. Parengti agroverslo strategiją dėl tvaraus ir konkurencingo LT ūkių augimo, sukuriant palankias sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir našumą.
Dėl mokestinės aplinkos gerinimo:
• Darbo jėgos mokesčių mažinimas, pereinant prie ekonomikos augimui palankesnių pajamų šaltinių;
• Pelno mokesčio įstatymo pataisos;
• Mokesčių, kurių administravimo sąnaudų ir pajamų santykis yra neadekvatus, mažinimas arba atsisakymas;
• Mokesčių apskaitymo ir mokėjimo tvarkos supaprastinimas;
• Mokestinių paskatų pirmus metus veikiančioms įmonės sudarymas.
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EKSPORTAS IR UŽSIENIO RYŠIAI
Dėl valstybės dalyvavimo, kuriant ilgalaikę eksporto draudimo sistemą Lietuvoje.
• Problematika. Vienas iš veiksnių, stabdančių Lietuvos eksporto augimą, yra nepakankamai išvystyta
eksporto kreditų draudimo sistema Lietuvoje.
• Pasiūlymas. Apsvarsčius du alternatyvius eksporto kreditų draudimo sistemos modelius (Valstybės kapitalo įmonės modelį ir Operatoriaus modelį), apsispręsti, kokį valstybės dalyvavimo eksporto kreditų
sistemoje būdą taikyti Lietuvoje ir parengti reikiamą įstatyminę bazę eksporto draudimo sistemos įsigaliojimui.
Dėl priemonės eksporto sandoriuose atsirandančiai rizikai mažinti.
• Problematika. Ši priemonė yra teigiamas žingsnis ilgalaikės eksporto draudimo sistemos sukūrimo Lietuvoje link, tačiau jos įgyvendinimas iki šiol nėra prasidėjęs.
• Pasiūlymas. Paspartinti įstatymo priėmimą Seime, pakeisti LRV nutarimą, paspartinti priemonės nuostatų formavimą.
Dėl specialiųjų atašė skyrimo tvarkos.
• Problematika. Šiuo metu specialiųjų atašė skyrimo nuostatai nenumato kandidatų į atašė pareigas
derinimo su asocijuotomis verslo struktūromis. LPK nuomone, į atašė pareigas skiriamiems asmenims
būtini specialūs kvalifikaciniai gebėjimai, kurie užtikrintų efektyvų ir adekvatų verslo poreikių atstovavimą
užsienyje.
• Pasiūlymas. Pakoreguoti specialiųjų atašė skyrimo tvarką, numatant derinimo procedūrą su asocijuotų
verslo struktūrų atstovais.
Dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai.
• Problematika. ES svarsto suteikti rinkos ekonomikos statusą (RES) Kinijai. Tai apsunkintų antidempingo/
antisubsidijų bylų iškėlimą, kas neigiamai paveiktų ES gamintojų konkurencingumą ir augimo perspektyvas.
• Pasiūlymas. Šio sprendimo priėmimas turi būti paremtas ne politiniais, bet faktiniais ekonominiais ir
techniniais argumentais. ES ir Lietuvos pramonė neturi prarasti galimybės taikyti veiksmingas prekybos
apsaugos priemones prieš nesąžiningą prekybą vykdančias valstybes ir atskiras įmones.

SOCIALINIAI EKONOMINIAI REIKALAI IR DARBO APLINKA
Dėl trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo pagal profesijų, kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą.
• Problematika. Darbuotojų trūkumas ir poreikis įdarbinti trečiųjų šalių piliečius matomas ir kitose profesijose, kurios neįtrauktos į Lietuvos darbo biržos profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą. Tai
neturėtų būti kliūtis, ribojanti įmonių galimybes įdarbinti trečiųjų šalių piliečius.
• Pasiūlymas. Įvertinus verslo poreikius bei objektyvų darbuotojų trūkumą ir kitose ekonominės veiklos srityse, siūlome sąrašą praplėsti ir papildyti papildomomis profesijomis.
Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos ir gaisrinės saugos žinių pripažinimo.
9

LPK METINĖ ATASKAITA
• Problematika. Profesinių mokyklų, studijų institucijų mokymus baigusius specialistus reikia papildomai
mokyti mokymosi metu jau įgytų DSS žinių, kad būtų suteikti reikalingi kvalifikacijos pažymėjimai. Dviguba mokymo sistema sudaro papildomus laiko ir finansinius kaštus darbdaviui.
• Pasiūlymas. Nustatyti, kad baigus profesines mokyklas, kolegijas, universitetus ir darbo rinkos aktyvaus
įdarbinimo lėšomis finansuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus absolventams kartu su kvalifikacijos pripažinimo dokumentu būtų pripažintos jų kvalifikacijos darbo saugos ir sveikatos srityje penkerių metų
laikotarpiui.
Dėl pajamų natūra apmokestinimo.
• Problematika. Įmonės išlaidos, skirtos darbuotojų sveikatos stiprinimui ir profilaktikai, teisės aktuose yra
traktuojamos kaip individualios asmens pajamos natūra ir yra pilnai apmokestinamos gyventojų pajamų,
socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mokesčiais. Tokia sistema neskatina darbdavių, o
šie apribojimai itin suvaržo pažangias įmonių iniciatyvas.
• Pasiūlymas. Keisti Gyventojų pajamų mokesčio, Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos
draudimo įstatymus, numatant, jog pajamos natūra nėra apmokestinamos.
Dėl Darbo kodekso projekto.
• Problematika. LPK didelį susirūpinimą kelia tas faktas, kad Darbo kodeksą ketinama skirtingai taikyti
privataus verslo ir valstybės sektoriaus darbdaviams, kai kalbame apie darbuotojų atleidimą darbdavio
valia, nors visi turėtų dirbti pagal tą patį darbo kodeksą ir tuos pačius įstatymus.
• Pasiūlymas. Vienodas atleidimo sąlygas taikyti ir valstybiniame, ir privačiame sektoriuose.
Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projekto.
• Problematika. Šiuo metu Seime užregistruotas LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII – 1509 pakeitimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies projektas yra nepamatuotas ir nežmoniškas. Toks projektas pateiktas siekiant vienintelio tikslo – taupyti VSDFV lėšas. Šiame
projekte numatyta darbe nelaimingo atsitikimo metu žuvusiojo šeimai vietoje dabar mokamų 100 dydžių
einamųjų metų draudžiamųjų pajamų išmokos šeimai (44500 eurų) mokėti iki 11,75 karto mažesnę
išmoką, jei yra tik vienas šeimos narys, šeimos nariui būtų išmokama 3784,5 euro (vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio 5 dydžiai kiekvienam šeimos nariui).
• Pasiūlymas. Tai yra taupymas žuvusiųjų ir sužalotų darbe žmonių sąskaita. Darbdaviai, profesinės sąjungos ir Vyriausybė 1999 metais susitarė padidinti įmokas 1 procentiniu punktu, kad būtų deramai atlyginta nelaimės atveju žuvusiojo šeimos nariams. Apie Sodros mokesčio sumažinimą 1 procentiniu punktu
svarstant minėto įstatymo pakeitimo projektą net neužsimenama.
Dėl sveikatos priežiūros sektoriaus (SPS) veiklos finansinio tvarumo užtikrinimo, privačių investicijų
pritraukimo ir skaidrumo didinimo.
• Problematika. SPS viešojo finansavimo nepakankamumas, kai esamas ir potencialus privačių išteklių bei
investicijų potencialas SPS sektoriuje nėra panaudojamas.
• Pasiūlymas. Sumažinti nelegalių atsiskaitymų SPS mastus bei pritraukti papildomų išteklių ir investicijų
į šį sektorių.
Dėl esminių sveikatos draudimo principų veikimo bei pacientų teisių užtikrinimo trūkumų panaikinimo.
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• Problematika. SP sektoriuje vis dar nėra įgyvendinti esminiai sveikatos draudimo principai: „Paciento
teisės rinktis paslaugos teikėją“ bei „Pinigai seka paskui pacientą“ į tą ASPĮ (valstybinę ar privačią), kurioje
jam de facto suteikiamos paslaugos.
• Pasiūlymas. Užtikrinti esminių sveikatos draudimo principų įgyvendinimą bei panaikinti paciento teisės
rinktis sveikatos priežiūros paslaugų teikėją ribojimą bei sudaryti sutartis tiek su valstybinėmis, tiek su
privačiomis ASPĮ vienodais pagrindais ASPP kompensuoti.
Dėl privačių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų diskriminacijos panaikinimo.
• Problematika. SPS sudarytos nelygios veiklos ir finansavimo sąlygos SP paslaugų teikėjams, priklausomai nuo jų nuosavybės formos.
• Pasiūlymas. Užtikrinti lygias sąlygas ir vienodas galimybes steigtis ir veikti ASPĮ, nepriklausomai nuo jų
nuosavybės formos, panaikinant privačių ASPĮ veiklą ir plėtrą diskriminuojančius veiksnius.
Dėl lygių veiklos ir finansavimo sąlygų bei sąžiningos konkurencijos užtikrinimo SPS.
• Problematika. SPS sudarytos nelygiavertės veiklos ir finansavimo sąlygos, diskriminuojančios privačius
SP paslaugų teikėjus bei pažeidžiančios sąžiningos konkurencijos principus.
• Pasiūlymas. Skatinti privataus sektoriaus dalies augimą, viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrą
SPS, siekiant padidinti konkurenciją sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų rinkoje ir pritraukti daugiau
investicijų į šį sektorių.
Dėl iš PSDF biudžeto lėšų TLK kompensuojamų ASPP bazinių kainų nustatymo ir sutarčių su ASPĮ
sudarymo ydingos praktikos.
• Problematika. Iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų ASPP bazinės kainos nustatomos nesant skaidrios,
sąnaudų ir kaštų objektyvia analize paremtos metodikos.
• Pasiūlymas. Užtikrinti ekonomikos ir buhalterinės apskaitos principų taikymą SPS.
Dėl valstybės valdymo (viešojo administravimo) SPS efektyvumo ir skaidrumo didinimo.
• Problematika. SPS nėra atskirtos sveikatos politikos formavimo, įgyvendinimo bei ASPĮ steigėjo funkcijos, SAM ir jai pavaldžių viešojo administravimo paslaugas teikiančių institucijų veikla dubliuojama,
stokoja skaidrumo ir efektyvumo.
• Pasiūlymai. (1) Atskirti SPS sveikatos politikos formavimo, įgyvendinimo bei ASPĮ steigėjo funkcijas; (2)
VLK pavaldumą perduoti iš SAM Finansų ministerijai; (3) atlikti SAM, VASPVT, VLK, TLK, kt. viešojo administravimo įstaigų sveikatos sektoriuje išteklių ir veiklų auditą; (4) įvesti „vieno langelio“ principą sveikatos
priežiūros viešojo administravimo paslaugas teikiančiose institucijose.

ENERGETIKA
Dėl Energetikos strategijos.
• Problematika. Nacionalinės energetikos strategijos (NES) priėmimo vėlavimas ir nepakankamas aptarimas.
• Pasiūlymas. Kuo greičiau priimti atnaujintą NES, į jos svarstymą įtraukiant visas suinteresuotas puses.
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Dėl decentralizuotos energijos gamybos skatinimo.
• Problematika. Savoms reikmėms pagamintos elektros energijos apmokestinimas VIAP ir dvipusės apskaitos prieinamumas tik mažiesiems rinkos dalyviams.
• Pasiūlymas. Skatinti decentralizuotą elektros energijos gamybą, naikinant techninius ir ekonominius
ribojimus elektros savo poreikiams gamybai pramonės sektoriuje. Šiai elektrai neturi būti taikomi VIAP
mokesčiai.
Dėl VIAP nustatymo ilgesniam laikui.
• Problematika. VIAP dydžio ir nomenklatūros neprognozuojamumas, stabilumo trūkumas, nelankstumas.
• Pasiūlymas. VIAP būtina nustatyti ilgesniam laikui (pvz., penkeriems metams po NES priėmimo), jis turi
būti prognozuojamas, galimai diferencijuojamas skirtingiems energijos vartotojams, ypač energijai imliai
pramonei.
Dėl investicijų į infrastruktūrą planavimo proceso.
• Problematika. Makroekonominio pagrindimo trūkumas, mažas proceso skaidrumas, menkas suinteresuotų šalių dalyvavimas.
• Pasiūlymas. Infrastruktūros plėtra turi vadovautis kaštų ir naudos analize ir netapti našta vartotojams,
o investiciniai sprendimai būtų priimami skaidriai ir apgalvotai, dalyvaujant visoms suinteresuotoms pusėms.
Dėl infrastruktūros kaštų paskirstymo tarp atskirų vartotojų grupių.
• Problematika. Lietuvos verslui, lyginant su Vakarų Europos šalių verslu, tenka didesnė energijos mokesčių našta, nei kitoms vartotojų grupėms, kas mažina konkurencingumą.
• Pasiūlymas. Infrastruktūros kaštų paskirstymas tarp atskirų vartotojų grupių turi atitikti ES šalių gerąją
praktiką.

TRANSPORTAS IR LOGISTIKA
Dėl Lietuvos kelių tinklo vystymo ir gerinimo.
• Problematika. Nuo 2009 m. taikoma praktika, kai dalį Kelių priežiūros ir plėtros programai skirtų asignavimų valstybė skiria bendroms valstybės reikmėms, o ne keliams tiesti ir prižiūrėti.
• Pasiūlymas. Tokia lėšų perėmimo bendroms valstybės reikmėms praktika yra labai ydinga ir neskaidri,
todėl prašome nutraukti šią praktiką ir visas programos lėšas skirti, kaip ir numatyta įstatyme, šios programos reikmėms įgyvendinti.
Dėl statybos sektoriui aktualių klausimų:
• Statybų skaitmenizavimo skatinimas viešųjų pirkimų procedūrose;
• Ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas viešuosiuose pirkimuose;
• Duomenų centrų ir elektroninio parašo naudojimo skatinimas statybos sektoriuje;
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• Privalomas ypatingų statinių projektavimo įmonių atestavimas;
• Privaloma pastatų renovacijos projektų ekspertizė;
• Darbininkiškų profesijų darbuotojų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas.
Dėl kelių transporto sektoriui aktualių klausimų Lietuvoje:
• Dėl dienpinigių apmokestinimo poveikio kelių transporto sektoriui;
• Dėl valstybės skatinamosios politikos kapitalo apmokestinimo srityje nustatant lengvatinį pelno mokesčio
tarifą verslo įmonių reinvestuojamam pelnui;
• Dėl trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų supaprastinimo;
• Dėl keleivių pavėžėjimo reglamentavimo;
• Dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo.
Dėl kelių transporto sektoriui aktualių klausimų užsienio valstybėse:
• Dėl Lietuvos vežėjų situacijos Vokietijoje, įsigaliojus minimalaus darbo užmokesčio įstatymui;
• Dėl Lietuvos vežėjų situacijos Belgijoje ir Prancūzijoje dėl priimtų nacionalinių teisės aktų, susijusių su
griežtesniu darbo ir poilsio režimo reglamentavimu bei taikomomis baudomis;
• Dėl Europos Komisijos pasiūlymo pakeisti galiojantį reglamentavimą darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje;
• Dėl Baltarusijoje sulaikomų transporto priemonių.
Dėl logistikos sektoriaus veiklą reglamentuojančių įstatymų (dabartinio Kelių transporto kodekso ir
Viešųjų logistikos centrų koncepcijos).
• Problematika. Dabartinis Kelių transporto kodeksas yra pasenęs ir nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų.
Taip pat kol kas neįgyvendinta nė viena Viešųjų logistikos centrų (VLC) koncepcija.
• Pasiūlymai. Sudaryti darbo grupę iš ministerijų specialistų ir teisininkų, taip pat logistikos srityje veikiančių asociacijų atstovų ir iki 2016 m. pabaigos parengti naują Kelių transporto kodekso arba bent būtinų
KTK pakeitimų projektą. Pagreitinti VLCsteigimo klausimą, ypač aktualų logistikos sektoriuje dirbančioms
įmonėms.

APLINKOSAUGA
Dėl kvapų reguliavimo teisinio apibrėžimo gamybinei-ūkinei komercinei veiklai reglamentavimo.
• Problematika. Sveikatos apsaugos ministerija 2016 m. kovo mėn. patvirtinto dokumentą, kuriame gamybinės-ūkinės komercinės veiklos aplinkai taikomi analogiški reikalavimai kaip ir gyvenamajai aplinkai.
• Pasiūlymas. Šio klausimo nagrinėjimui sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, į kurią įeitų ir Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų bei LPK atstovai. Aiškiai apibrėžti ir atskirti gyvenamajai arba visuomeninės
paskirties aplinkai ir gamybinei-ūkinei komercinei aplinkai keliamus reikalavimus.
Dėl lakiųjų organinių junginių reglamentavimo ir teisės aktų parengimo.
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• Problematika. Aplinkos ministerijos parengtame įsakymo dėl lakiųjų organinių junginių kiekių (...) projekte neatsižvelgta į Aplinkos ministerijos užsakymu prieš metus atliktos studijos rengėjų siūlymus.
• Pasiūlymas. Sukonkretinti ir papildyti lakiųjų organinių junginių reglamentavimą ir parengti būtinus
teisės aktus.
Dėl žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projekto.
• Problematika. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas yra
tobulintinas.
• Pasiūlymas. Bendros pastabos ir ryšys su kitais teisės aktais.

ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR INOVACIJOS
Dėl mokyklos reformos ir mokytojų rengimo.
• Problematika. Būtinas valstybės įsipareigojimas remti ir gerinti švietimo kokybę, numatyti ilgalaikius
tikslus, siekiant padidinti mokytojo specialybės patrauklumą, planuoti naujai parengtų ir atitinkamo lygio
mokytojų pamainą.
• Pasiūlymas. Siekiant esminių pokyčių, būtinas integralaus švietimo sistemos reformos klausimų sprendimas, kuris būtų atspindėtas 2016-2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo politikos strateginėse gairėse. LPK siūlo pagrindinį dėmesį skirti mokyklos reformai ir mokytojų rengimui, įgyvendinat
siūlomus žingsnius.
Dėl karjeros planavimo sistemos sutvarkymo plano.
• Problematika. Nuo 2003 m. karjeros planavimo veikla vykdoma tik įgyvendinant ES struktūrinių fondų
finansuojamus projektus, kuriems pasibaigus, nėra užtikrinamas kryptingas karjeros planavimo paslaugų
teikimas. Įvairios interesų grupės taip pat siekia sukurti naujus ar papildomus karjeros specialistų etatus
mokyklose, bet problemos tai neišspręs ir taps sunkia finansine našta švietimo sistemai.
• Pasiūlymas. Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri parengtų integralų karjeros planavimo veiksmų
planą, tvirtinamą LRV nutarimu. Į darbo grupę įtraukti socialinių partnerių, profesinio mokymo ir švietimo
tarybų atstovus.
Dėl nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos funkcionavimo.
• Problematika. Prieš metus Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atlikta pirminė analizė „Specialistų kvalifikacijų žemėlapis, pirminė analizė“ pristatė absolventų tyrimą, kuriame nagrinėjo kaip darbo rinkoje sekasi 2012-2013 m. absolventams. Ši informacija tikrai buvo naudinga, tačiau tai turi būti
nuolatinis procesas, todėl būtina kuo greičiau pradėti vertinti Lietuvos gyventojų užimtumo ne tik esamą
situaciją, bet ir stebėti kaitą, prognozuoti ateities tendencijas. Svarbu nuolat vykdyti žmogiškųjų išteklių
stebėseną, užtikrinti stebėsenos pastovumą, nes tai sudarys sąlygas analizuoti absolventų įsidarbinimo
situaciją.
• Pasiūlymas. Siekiant užtikrinti sistemos funkcionalumą, siūloma kuo greičiau patvirtinti 2016 m. vasario
18 d. Nr. 162 Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo
patvirtinimo“ priede nurodytų rodiklių aprašus (turėjo būti patvirtinti iki 2016 m. kovo 31 d.).
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VERSLO GALIMYBIŲ PRISTATYMAS
Dėl trumpalaikės apartamentų nuomos nakvynės paslaugoms reglamentavimo.
• Problematika. Šiuo metu Lietuvoje yra 382 viešbučiai ir daugiau nei 1000 trumpalaikei nakvynei nuomojamų butų, kurių veikla neregistruojama, nereglamentuojama, neatitinka higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Tokia tvarka prisideda prie didelio nelegalių nakvynės paslaugų paplitimo.
• Pasiūlymas. Sugrąžinti iki 2010 m. taikytą verslo liudijimo išdavimo tvarką, papildomai įtraukiant privalomą registraciją Valstybiniame turizmo departamente, jei subjektas teikia trumpalaikės nakvynės paslaugas.
Dėl Lietuvos galimybių pristatymo užsienyje koordinavimo tarybos įsteigimo.
• Problematika. Šiuo metu valstybės galimybių pristatymas, Lietuvos įvaizdžio formavimas yra vykdomas
itin chaotiškai ir fragmentiškai.
• Pasiūlymas. Vyriausybės nutarimu įsteigti Ministro Pirmininko vadovaujamą Lietuvos galimybių pristatymo užsienyje koordinavimo tarybą, kurią sudarytų ne tik valstybės institucijos, bet ir viešasis sektorius,
tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, išeivija, visuomenė ir verslas.
Dėl Lietuvos turizmo rinkodaros finansavimo.
• Problematika. Šiuo metu pagrindinis nacionaliniu lygmeniu vykdomos Lietuvos turizmo rinkodaros finansavimo šaltinis yra ES Struktūrinių fondų lėšos.
• Pasiūlymas. Diversifikuoti turizmo rinkodaros finansavimo šaltinius, tęsti finansavimą ES SF lėšomis.
nemažinant apimčių, ir didinti finansavimą iš valstybės biudžeto.
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III. LPK pasiūlymai septynioliktosios Vyriausybės 2016-2020 metų programai
LPK nuolat kalba apie būtinus sprendimus, kurie didintų Lietuvos konkurencingumą ir skatintų šalies ekonomikos augimą. 2012 m. LPK teikė pasiūlymus Vyriausybės programai, 2015 m. rudenį – politinėms partijoms. 2016
m. lapkričio 15 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija pristatė verslo pasiūlymus septynioliktosios Vyriausybės
2016–2020 metų programai.

LPK įvardinti neatidėliotini Vyriausybės veiklos prioritetai
1. Konkurencinga ekonomika – svarbiausias valstybės prioritetas:
- Spręsti struktūrines Lietuvos ekonomikos ir verslo aplinkos problemas, susijusias su neproporcingai dideliu
darbo jėgos apmokestinimu ir biurokratinės naštos mažinimu, mokesčių administravimo supaprastinimu.
- Užtikrinti šiuolaikišką ir stabilų darbo santykių reglamentavimą.
- Ekonomikos augimo skatinimas per šalies konkurencingumo didinimą, patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui, skurdi ir atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimą
2. Valstybės finansai:
- Atsakinga viešųjų finansų politika – biudžeto deficito ir valstybės skolos valdymas. Valstybės skolinimasis
turi būti atsakingas, o pridėtinė skolinimosi vertė – pamatuota.
- Mokestinė aplinka ir paramos sistema turi didinti motyvaciją dirbti. Svarbu nustatyti laipsnišką darbo
jėgos apmokestinimo mažėjimą.
- ES investicijas būtina skirti ekonomikos augimui ir ilgalaikių valstybės tikslų įgyvendinimui, atsižvelgiant
į kaštų ir naudos analizę.
3. Ilgalaikės priemonės demografinėms problemoms spręsti:
- Numatyti ilgalaikes priemones, nukreiptas demografinėms – gimstamumo ir emigracijos – problemoms
spręsti, atsižvelgiant į jaunų šeimų poreikius.
- Formuojant valstybės darbo santykių ir migracijos politiką, atkreipti deramą dėmesį į augančią darbo
jėgos trūkumo problemą.
4. Kryptinga eksporto plėtra:
- Efektyvinti eksporto skatinimo sistemą – sukurti eksporto draudimo schemą eksportui į trečiąsias šalis,
kompensuoti verslui patiriamus eksporto sertifikavimo kaštus.
- Stiprinti tiesioginę paramą eksportui, naudojant 2014–2020 m. ES fondų investicijų lėšas, mažinti verslui
tenkančią ES fondų investicijų administravimo naštą.
- Vykdyti kryptingą valstybės galimybių pristatymą, padėsiantį didinti eksporto apimtis ir pritraukti užsienio investicijas.
5. Švietimo ir mokslo sistemos optimizavimas:
- Ypatingą dėmesį skirti mokytojų parengimui, nes tik kūrybingas, globaliai ir novatoriškai mąstantis mokytojas galės išugdyti ateities darbo rinkos lūkesčius atitinkančius talentus.
- Optimizuoti mokslo ir studijų institucijų tinklą, konsoliduojant mokslinį potencialą.
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- Siekiant glaudaus mokslo ir verslo bendradarbiavimo, panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų.
6. Energetika:
- Užtikrinti konkurencingas energijos išteklių kainas (regiono kainų vidurkį) pramonės vartotojams bei
verslui.
- Peržiūrėti infrastruktūros kaštų paskirstymą tarp atskirų vartotojų grupių, užtikrinant, kad šis kaštų paskirstymas atitiktų ES šalių gerąją praktiką.
- Užtikrinti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) aiškumą, skaidrumą, VIAP dydžio ir nomenklatūros stabilumą ir lankstumą, aiškiai apibrėžti VIAP nustatymo principus.
7. Regioninė politika:
- Investicijų pritraukimas į regionus turi tapti vienu svarbiausių Vyriausybės prioritetų.
- Regionų finansavimą glaudžiai susieti su regioninės politikos formavimu ir jos įgyvendinimu, perduodant
savivaldybių atsakomybei dalies biudžetinių lėšų valdymą.
- Stiprinti savivaldybių administracinius resursus.
8. Infrastruktūra:
- Valstybės valdymą ir investicijas į infrastruktūrą planuoti, atsižvelgiant į realią demografinę padėtį ir
kintančius ateities poreikius.
- Užtikrinti subalansuotą, kaštų ir naudos analize pagrįstą infrastruktūros plėtrą.
- Užtikrinti efektyvų valstybės turto valdymą.
9. Viešieji pirkimai:
- Nustatyti reikalavimą, kad viešuosiuose pirkimuose gali dalyvauti tik įmonės, kuriose mėnesio atlyginimo
vidurkis sudaro ne mažiau kaip 80 procentų nuo to regiono ar ūkio sektoriaus atitinkamos verslo srities
atlyginimo vidurkio.
- Nustatyti tik būtiniausius kriterijus paslaugoms ir prekėms, tokiu būdu sudarant galimybes didesniam
įmonių skaičiui dalyvauti konkursuose.
- Tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, siekiant, kad būtų įgyvendintas efektyvus teisinis reglamentavimas (tiekėjų kvalifikacinių ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų aprašai, individualizuojant pagal atskiras ūkio šakas ir kt.).
Detalūs pasiūlymai septynioliktosios Vyriausybės 2016–2020 metų programai skelbiami LPK tinklapyje:
http://www.lpk.lt/pasiulymai-xvii-ajai-vyriausybei/
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XVII-osios Vyriausybės programoje atsidūrė ir daugelis LPK teiktų pasiūlymų. LPK prezidentas kartu su viceprezidentais susitiko su naujai paskirtais ministrais ir jiems pristatė klausimus, kuriuos LPK siūlo įtraukti į Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą ir ministerijų metinius planus. Pasiūlymai parengti, atsižvelgiant
į LPK narių ir komitetų teiktus siūlymus.

LPK pasiūlymai Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planui
1. Ūkio ministerijai:
- Sukurti eksporto paskatas sektoriams, generuojantiems aukštos pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto srautus.
- Stiprinti tiesioginę paramą eksportui, naudojant 2014–2020 m. ES fondų investicijų lėšas, mažinti verslui
tenkančią ES fondų investicijų administravimo naštą.
- Užtikrinti valstybinės eksporto kreditų draudimo sistemos Lietuvoje sukūrimą. Lietuvai tikslinga svarstyti
du alternatyvius eksporto kreditų draudimo sistemos modelius: valstybės kapitalo įmonės modelį (kai
draudimą vykdo valstybės įsteigtas komerciniais pagrindais veikiantis ūkio subjektas) ir operatoriaus modelį (kai draudimą vykdo privati draudimo įmonė, su kuria valstybė pasirašo sutartį dėl savo vardu bet
valstybės sąskaita vykdomo eksporto kreditų draudimo).
- Tobulinti viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimą:
■ Parengti tiekėjų kvalifikacinių kriterijų aprašus, individualizuojant pagal atskiras ūkio šakas. Tokiu būdu
užkirsti kelią perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimui ir nesąžiningai tiekėjų konkurencijai, užtikrinti
pirkimų skaidrumą;
■ Parengti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų aprašus, individualizuojant pagal atskiras ūkio
šakas. Tokiu būdu užkirsti kelią perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimui ir nesąžiningai tiekėjų konkurencijai, užtikrinti pirkimų skaidrumą;
- Užtikrinti, kad valstybės resursai nebūtų švaistomi valstybei tiesiogiai arba netiesiogiai (veikiant per savo
kontroliuojamas įmones) investuojant į rinkas, kuriose veikia konkurencija. Valstybė ūkinėje veikloje turėtų dalyvauti tik tais atvejais, kai egzistuoja rinkos nepakankamumo situacija, o valstybės veikimas atitinkamoje situacijoje turi būti proporcingas, t.y. pasirenkant mažiausiai konkurenciją iškraipantį būdą;
- Suvienodinti veiklos sąlygas valstybei ir privatiems subjektams šiose srityse: infrastruktūros plėtros „apmokestinimas“, nekilnojamojo turto mokestis, VĮ Registrų centras paslaugų apmokėjimas.
- Užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp įmonių, kurioms tenka ženkliai didesnė mokestinė ir administracinė
našta ir ūkinę-komercinę veiklą vykdančių fizinių asmenų su verslo liudijimais bei viešųjų įstaigų.
- Užtikrinti tolygesnį ekonomikos augimo skatinimą visoje šalyje, pritraukiant investicijas į regionus. Siekti
ekonominės regionų plėtros politikos formavimo ir koordinavimo funkcijų perėmimo iš Vidaus reikalų
ministerijos.
- Kurti ir plėtoti technologinius centrus, kurie teiktų verslui eksperimentinės plėtros bei inovacijų paslaugas.
- Sukurti paskatas motyvuojančias ūkio subjektus deklaruoti jų vykdomas investicijas į mokslinius tyrimus
ir eksperimentinę plėtrą.
- Užtikrinti „Pramonė 4.0“ platformos įsteigimą. Platforma visapusiškai atitiktų Europos Komisijos rekomendacijas pramonės skaitmeninimo ir technologinio pertvarkymo srityse, užtikrintų savalaikį ir efektyvų
Lietuvos dalyvavimą ketvirtosios pramonės revoliucijos procesuose ir taptų pagrindine pramonės, mokslo,
švietimo, socialinės aplinkos ir valdžios atstovų dialogo vieta.
- Sukurti ir išplėtoti 2-3 pramonės technologinius centrus, kurie teiktų verslui eksperimentinės plėtros bei
inovacijų (produktų prototipavimo ir technologijų vystymo) paslaugas. Bendras tokių centrų tikslas būtų
remti Lietuvos ir Baltijos šalių pramonės (ypač MVĮ) perėjimą prie aukštos kvalifikacijos ir aukštųjų technologijų reikalaujančios gamybos, didinant įmonių našumą ir konkurencingumą pasaulyje.
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- Didinti įmonių kreditavimo prieinamumą bei alternatyvas, plečiant mažoms ir vidutinėms įmonėms prieinamas motyvacines, valstybės garantijų, palūkanų dalinio kompensavimo, rizikos pasidalijimo ir kitas
priemones.
- Sukurti Darbo išteklių registrą – duomenų bazę, kuri būtų integruota su kitomis šalies duomenų bazėmis bei skirta duomenų apie šalies darbo išteklius registravimui ir paieškai. Esant tokiam registrui, būtų
galima ne tik paprasčiau analizuoti darbo jėgos situaciją, bet ir teisingiau parengti mokymo programas,
efektyviau spręsti nedarbo ir užimtumo klausimus, realistiškiau planuoti didelio masto programų, tokių
kaip daugiabučių renovacija, įgyvendinimą.
- Tinkamai sureguliuoti nakvynės paslaugų teikimą, numatant privalomą veiklos registraciją bei atitinkamą reglamentavimą.
- Sudaryti sąlygas vystyti konferencinį turizmą, siekiant sumažinti sezoniškumo įtaką turizmo sektoriuje.
2. Aplinkos ministerijai:
- Rengiant valstybės aplinkosaugos politikos gaires ir teisės aktus, atsižvelgti į geriausius prieinamus gamybos būdus, įvertinant ir esamas pramonės tradicijas bei technologijas.
- Jau pirminiame teisėkūros etape įtraukti verslo atstovus į pramonės ir aplinkosaugos veiklą reglamentuojančių teisės aktų strateginį planavimą ir pozicijų derinimą.
- Užtikrinti klimato kaitos politikos srities tikslų vykdymą ir keliamus uždavinius formuoti atsižvelgiant į
realią Lietuvos pramonės įtaką pasauliniam klimato kaitos procesui ir įvertinant pramonės įmonių konkurencingumo aspektus.
- Stiprinti Lietuvos įmonių interesų atstovavimą ES institucijose, formuojant ES aplinkosaugos politikos gaires, sprendžiant perspektyvinius ir strateginius aplinkosaugos, klimato kaitos ir kitus klausimus.
- Reglamentuoti ir skatinti pakartotinio atliekų naudojimo (antrinio panaudojimo) galimybes. Peržiūrėti
atliekų sritis ir numatyti antrinio panaudojimo produktų reglamentavimą.
- Atliekų tvarkymo reglamentavime įdiegti aiškius standartus ir valstybinę visuotinę atliekų apskaitą dabartiniu laiku (angl. „on-line“).
- Keisti esamą buitinių nuotekų decentralizuoto valymo reglamentavimą, skiriant didelį dėmesį taršos iš
diegiamų ir/ar eksploatuojamų mažųjų nuotekų valymo įrenginių ir/ar individualių nuotekų surinkimo
įrenginių prevencijai.
- Skatinti skaitmenizavimo procesus ir numatyti privalomą 3D projektavimą viešųjų pirkimų objektuose,
kurių statybos montavimo darbų sąmatinės vertės yra nuo 1,5 mln. eurų.
- Įteisinti galimybę taikyti pažangias „debesų kompiuterijos“ technologijas, t.y. sudaryti galimybę 3D formatu parengtus statinio projektus ir kitą projektinę dokumentaciją saugoti išoriniuose duomenų centruose, suteikiant tikrinančioms institucijoms nuotolinę prieigą prie šių duomenų.
- Numatyti privalomą ypatingus statinius projektuojančių įmonių atestavimą, atsižvelgiant į ypatingų statinių svarbą, viešojo intereso užtikrinimo ir visų statybos dalyvių interesų apsaugos būtinybę.
- Numatyti privalomą pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektų ekspertizę, siekiant sumažinti klaidų
riziką, užtikrinti projektų sprendinių kokybę ir tuo pačiu visų renovacijos dalyvių interesų apsaugą.
- Sukurti vieningą statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimo sistemą, kuriose aktyviai dalyvautų asocijuotos struktūros. Asocijuotoms struktūroms šioje srityje galėtų būti suteikti tam tikri viešojo
administravimo įgalinimai. Siūlome svarstyti ir kelių valstybių bendros informacinės bazės sukūrimo galimybę.
- Sutrumpinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimų ir pakeitimų laikotarpius.
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- Nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų paraiškos dalies, susijusios su kvapais pildymo objektyvius kriterijus ir susieti su lakiųjų organinių junginių reglamentavimu.
- Parengti teisės aktus, kuriais būtų sutvarkytas lakiųjų organinių junginių reglamentavimas ir apibrėžtas
kitų lakiųjų organinių junginių, keliančių daugiausia ginčų su gyventojais, reglamentavimas.
- Užtikrinti tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių, teikiamų į Lietuvos rinką, kontrolę ir nustatyti
ginčų sprendimo tvarką, kai įrenginiai ir jį lydintys dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
- Numatyti gyvenamųjų namų statybos užbaigimo metu vietinių nuotekų valymo įrenginių patikrą dėl
atitikimo techniniam projektui ir teisės aktų reikalavimams.
- Numatyti mažųjų nuotekų valymo įrenginių skleidžiamos taršos prevencijos priemones objektų eksploatacijos metu.
- Atnaujinti RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ nuostatas/reikalavimus, kad šios atitiktų pakitusias
vandens vartojimo sąlygas ir normas.
- Inicijuoti Teritorijų planavimo įstatymo pataisas, kad įstatymo 4 ir 22 straipsniai nekeltų teisinės kolizijos,
tokiu būdu siekiant supaprastinti, paspartinti ir sudaryti sąlygas efektyviau valdyti teritorijų planavimo
procesą. Dabar galiojančios įstatymo nuostatos, kuriomis buvo siekiama supaprastinti teritorijų planavimo procesus, praktikoje neveikia – neretai žemės naudojimo paskirties nepavyksta pakeisti vietovės
lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu.
- Priimti poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius mirusio žmogaus palaikų gabenimo tvarką, kaip
tai numato Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 22 straipsnio pakeitimo įstatymas.
- Rengiant Žemės gelmių įstatymo pakeitimus įvertinti tai, kad leidimų išdavimas naudoti žemės gelmių
išteklius konkurso būdu ir aukciono numatymas žemės gelmių tyrimams lemtų daugybę teisinių ir praktinių neapibrėžtumų, kurie valstybei būtų nuostolingi.
3. Švietimo ir mokslo ministerijai:
- Sukurti neformalaus švietimo rėmimo mechanizmą, finansuojamą valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimo principu, siekiant įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą tikslus;
- Įveiklinti darbingo amžiaus žmones darbo rinkoje, pasitelkiant neformaliojo švietimo priemones, stiprinančias žmogiškojo kapitalo konkurencingumą bei užtikrinant bendrųjų ir profesinių kompetencijų dermę;
- Skatinti verslo asociacijų dalyvavimą profesinių mokyklų ir sektorinių praktinio mokymo centrų valdyme
(tampant dalininkais), taip suformuojant sektorinius profesinių mokyklų tinklus;
- Pabaigti rengti visų sektorių profesinius standartus ir pagal juos optimizuoti mokymo programas ir mokymo priemones, įtraukiant į šį procesą verslo asociacijas;
- Pakeisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų finansavimo metodiką, siekiant, kad
mokslas dirbtų ne tik sau, bet ir verslui;
- Sukurti paskatas, kurios motyvuotų ūkio subjektus deklaruoti jų vykdomas investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;
- Sukurti priemones mokslininkų darbui verslo įmonėse, numatant dalies jų darbo užmokesčio kompensavimą ir išlaikant darbo vietas mokslo ir studijų institucijose jų darbo įmonėse laikotarpiui.
4. Žemės ūkio ministerijai:
Dėl NŽT veiklos:
- Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą įvertinti vykstančius teisminius ginčus ir jų realias pasekmes valstybei, įskaitant galimus statinių savininkų ieškinius dėl nuostolių atlyginimo. Siekti, kad kuo daugiau ginčų
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būtų baigiami taikos sutartimis, leidžiant valstybinės žemės nuomininkams toliau naudotis sklypais, kai
žemės nuomininkas nebuvo klastotojas ar NŽT pareigūnų nusikalstamos veikos bendrininkas.
- Inicijuoti LR Žemės įstatymo ir įgyvendinančių teisės aktų pakeitimus, siekiant:
■ įtvirtinti naikinamuosius terminus žemės sklypų formavimo dokumentų, sklypų dalių priskyrimo pastatams ir pačių nuomos sutarčių ginčijimui;
■ vienareikšmiškai pripažinti žemės nuomininko teisę keisti žemės naudojimo būdą, griauti ir statyti
pastatus, keisti jų paskirtį, laikantis teritorijų planavimo dokumentų. Nesieti sklypo dydžio su pastatų
ir statinių paskirtimi, nes tai stabdo ekonomikos vystymąsi ir darnią urbanistinę kaitą;
■ pastatų ir statinių nenaudojimas ( jei tai nekelia neigiamų pasekmių visuomenei) neturėtų būti nuomos
teisės nutraukimo pagrindu. Savininkai turi būti skatinami prižiūrėti ir efektyviai naudoti turtą baudomis už nepriežiūrą bei mokestinėmis priemonėmis – per skirtingus valstybinės žemės nuomos tarifus;
■ pripažinti, kad keičiantis pastatų savininkui, žemės nuomos teisės įgyjamos kartu su pastatais be papildomų NŽT sutikimų ir sutarčių pakeitimų. Tai žymiai sumažintų administracinę naštą;
■ nustatyti aiškius ir baigtinius kriterijus, kuomet valstybinės žemės nuomos sutartys gali būti nutraukiamos ir sureguliuoti nutraukimo pasekmes, kurios numato sklype esančių pastatų naudojimą po
nuomos nutraukimo.
■ aiškiai sureguliuoti žemės sklypų dalių priskyrimo pastatams tvarką ir procedūras;
■ sumažinti atvejų, kai įprastinei nekilnojamojo turto plėtojimo veiklai yra reikalingi NŽT sutikimai arba
įsakymai, sutarčių pasirašymai/perrašymai;
■ įtvirtinti principą, jog nepateikus motyvuoto neigiamo atsakymo teisės akte numatytu terminu, sutikimas/ pritarimas / suderinimas laikomas gautu.
- Numatyti priemones nuosavybės teisių atkūrimo procesui pabaigti. Miestuose, kuriuose nuosavybės teisių
atkūrimas yra pasibaigęs, neadekvačių NŽT ieškinių ar bandymų sumažinti nuomotinus žemės plotus
beveik nepasitaiko.
Dėl agroverslo sektoriaus plėtros:
- Parengti agroverslo strategiją, kuri sudarytų prielaidas tvariam ir konkurencingam Lietuvos ūkių augimui,
sukurtų palankias sąlygas didinti ūkių veiklos efektyvumą ir našumą, skatintų jų kooperaciją ir mišrius ūkius.
- Peržiūrėti kryptingą investicijų politiką ir numatyti ilgalaikes priemones ūkiams stambinti ir pieno kokybei
gerinti. Dabar yra pats tinkamiausias metas investuoti į Lietuvos ūkių veiklos efektyvumą ir ūkių našumo
didinimą, nes pieno kokybę įmanoma pagerinti tik tada, kai rinkoje yra pieno perteklius, o supirkimo kainos mažos. Žemės ūkio sektorių našumo rodiklių augimą lemia ES parama, kuri turi būti panaudojama
tikslingai ir naudingai ūkiams ir valstybei.
- Numatyti pieno produktų eksporto skatinimo tęstines priemones ir lėšas biudžete. Lietuvos pieno produktų eksportas sudaro 60 proc. visos pagaminamos produkcijos, todėl labai svarbu plėsti eksporto geografiją, numatant paramą dalyvavimui tarptautinėse žemės ūkio parodose, didinti pieno perdirbimo įmonių
konkurencingumą.
- Pereiti prie ES pieno supirkimo metodikos – naikinti bazinius pieno rodiklius arba juos priartinti prie natūralaus pieno rodiklių. Pieno baziniai rodikliai neatitinka faktinių Lietuvos natūralaus pieno rodiklių, todėl
iškraipo tikrąją situaciją, manipuliuojant statistine informacija. Lietuvos ir ES šalių supirkimo kainų palyginimui, naudojamos ES šalyse natūralaus pieno kainos, o Lietuvoje – bazinio, todėl vaizdas neatitinka
tikrovės.
- Skatinti lietuviškų pieno produktų vartojimą, suteikiant paramą asocijuotoms struktūroms, kaip daroma
kaimyninėse šalyse. Lietuvos rinkoje parduodama 40% pagamintos pieno produkcijos, tačiau per pasku21
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tinius 5 metus jaučiamas spartus įvežtinių pieno produktų kiekio didėjimas. Užsienio šalių gamintojai,
įeidami į Lietuvos rinką ir siekdami prisivilioti pirkėją, taiko įvairias marketingo priemones ir dempingą.
- Inicijuoti Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pripažinimą netekusiu galios ir nepritarti pataisoms, reglamentuojančioms minimalios pieno supirkimo kainos taikymą. Įstatymas veikia prieš pieno rinkos dalyvius, apsunkina
jų santykius ir didina administracinę naštą, o planuojami pakeitimai ne padės mažiesiems pieno ūkiams,
o priešingai – juos sužlugdys.
5. Finansų ministerijai:
- Pelno mokesčio įstatyme įtvirtinti 0 proc. tarifą reinvestuojamam pelnui, tokiu būdu skatinant įmones
investuoti į modernesnes technologijas. Atlikus šiuos pakeitimus, būtų galima tikėtis aukštesnio šalies
technologijų lygio, didesnio konkurencingumo ir daugiau tiesioginių užsienio investicijų.
Alternatyva – Pelno mokesčio įstatyme neterminuoti investicijų lengvatos ir numatyti galimybę investicijų išlaidų dydžiu apmokestinamąjį pelną sumažinti iki 100 proc. Taip pat neriboti lengvatos dydžio
atžvilgiu, praplėsti tinkamų turto grupių sąrašą, leisti naudotis lengvata ir tais atvejais, kai įsigyjamas Lietuvos rinkai / sektoriui inovatyvus turtas, nors jis savaime nėra naujas. Suvienodinti investicinio projekto
pripažinimo kriterijus transporto priemonėms ir nekilnojamam bei kilnojamam turtui.
- Panaikinti Pelno mokesčio įstatyme numatytą apribojimą perkeliamų nuostolių dydžiui. Šiuo metu galiojanti nuostata neigiamai veikia Lietuvos mokestinę aplinką ir užsienio kapitalo pritraukimą. Jei įmonė ne
vienerius metus veikė nuostolingai, o einamaisiais metais uždirbo pelną, tai nereiškia, kad ji turi finansines
galimybes mokėti pelno mokestį.
- Didinti įmonių kreditavimo prieinamumą bei alternatyvas, plečiant mažoms ir vidutinėms įmonėms prieinamas motyvacines, valstybės garantijų, palūkanų dalinio kompensavimo, rizikos pasidalijimo ir kitas
priemones.
- Atsisakyti LR Pelno mokesčio įstatyme įtvirtintos prievolės mokėti avansinį pelno mokestį. Globalios konkurencijos sąlygomis įmonėms besivaržant inovatyvumu ar investuojant į veiklos efektyvinimą, nuolat
reikalingos apyvartinės lėšos.
- Suformuluoti ir teisės aktuose įtvirtinti aiškius sąžiningumo reikalavimus, keliamus mokesčių mokėtojams, norintiems pasinaudoti teise į PVM atskaitą ir / ar taikyti 0 proc. PVM tarifą, į kitą Europos Sąjungos
valstybę narę tiekiamoms ir eksportuojamoms už Europos Sąjungos ribų prekėms.
- Maitinimo paslaugoms, išskyrus alkoholinių gėrimų ir tabako, taikyti 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio
tarifą, kaip tai daroma kitose ES šalyse. Tai padėtų skatinti vidaus vartojimą, kurti darbo vietas ir konkuruoti su kitomis Europos Sąjungos šalimis bei stabdyti emigraciją.
- Įteisinti Lietuvos atvykstamąjį turizmą kaip paslaugų eksportą ir užtikrinti ilgalaikį mokesčių stabilumą.
- Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) įstatyme įtvirtinti aiškų reglamentavimą, kad didesnis nei 1 proc.
NTM tarifas gali būti taikomas tik apleistam turtui, tokiu būdu užkertant kelią savivaldybių piktnaudžiavimui, kai nustatomas didesnis nei 1 proc. tarifas ir techniškai tvarkingam turtui.
- Nekilnojamojo turto apmokestinimui taikyti atvirkštinės aritmetinės progresijos principą, kuriam esant
mokesčio tarifas pradžioje (kai turto vertė yra didžiausia) būtų minimalus, o vėliau (turto vertei mažėjant
dėl nusidėvėjimo) būtų palaipsniui didinamas, tokiu būdu skatinant investicijas.
- Viename įstatyme įtvirtinti vieningą nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius, tokiu būdu siekiant skaidresnės, teisingesnės ir vieningos nekilnojamojo turto apmokestinimo sistemos. Šiuo metu esanti nekilnojamojo turto apmokestinimo sistema, kai žemė ir kitas nekilnojamasis turtas apmokestinami pagal atskirus teisės aktus (Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymą bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymą), yra fragmentuota, su besidubliuojančiomis mokestinėmis bazėmis, ne visada
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skaidriais mokesčių apskaičiavimo principais.
- Atsisakyti LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme įtvirtinto avansinio nekilnojamojo turto mokesčio.
Globalios konkurencijos sąlygomis įmonėms besivaržant inovatyvumu ar investuojant į veiklos efektyvinimą, nuolat reikalingos apyvartinės lėšos.
- Keisti savivaldybių biudžeto formavimo principus ir didinti savivaldybių motyvaciją siekti pritraukti investicijas bei kurti darbo vietas, grąžinant savivaldybėms dalį jų teritorijose surinktų pelno ir nekilnojamojo
turto mokesčių.
- Diversifikuoti turizmo rinkodaros finansavimo šaltinius, tęsti nemažinant apimčių finansavimą ES SF lėšomis ir didinti finansavimą iš valstybės biudžeto. Metinis biudžeto lėšų poreikis šiam tikslui yra 1-1,5
milijonai eurų, o kartu su ES lėšomis metinis biudžetas Turizmo rinkodarai turėtų sudaryti 3 mln. eurų.
- Inicijuoti 2017 m. metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimą, kad iš Kelių priežiūros ir plėtros programos nebūtų paimama dalis lėšų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti, bei nustatyti, kad 2017 m. ir vėlesniais metais Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos būtų naudojamos tikslingai, t. y. tiesiogiai tik kelių priežiūrai ir plėtrai. Ženkliai sumažėjęs
tiek biudžetinis, tiek ES fondų lėšų finansavimas daro žalą Lietuvos kelių tinklui, o kartu ir ekonomikai dėl
mažesnio įmonių konkurencingumo logistikos srityje.
- Užtikrinti, kad pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai užskaityti bendrovės įsiskolinimą VMI
su kitos bendrovės turima permoka VMI, nebūtų viešai skelbiama neigiama informacija apie įmonę, kaip
nesumokėjusią mokesčių, kol bus priimtas sprendimas apie mokesčių užskaitymą.
- Atsisakyti kai kurių mokesčių arba juos koreguoti, didinant efektyvumą tų mokesčių, kurių administravimo sąnaudų ir pajamų santykis yra neadekvatus, tokiu būdu siekiant mokesčių sistemos efektyvumo ir
optimalaus valstybės aparato. Iš šiuo metu taikomų 24 mokesčių, 6 mokesčių (GPM, PM, PVM, akcizų,
įmokų į PSD ir Garantinį fondus) pajamos visų mokestinių pajamų struktūroje sudaro apie 95 proc., todėl
peržiūrėtinas likusių mokesčių efektyvumas ir būtinybė.
- Supaprastinti mokesčių apskaitymo ir mokėjimo tvarką, suvienodinant bazes (pavyzdžiui, GPM, SODROS
ir PSD įmokų) ir deklaravimo tvarką. Tobulinti informacines mokesčių administravimo sistemas ir supaprastinti mokesčių susigrąžinimo procedūras, mažinti mokesčių mokėjimų skaičių bei trukmę, kurie Lietuvoje beveik nesikeičia jau daug metų, kai tuo metu kitos šalys, gerindamos savo mokestinę aplinką, kyla
tarptautinių indeksų lentelėse.
6. Susisiekimo ministerijai:
- Priskirti transporto sektorių prie prioritetinių ūkio šakų. 2015 m. transporto ir logistikos sektoriaus dalis
šalies BVP sudarė 11,7 proc. Iš jų net 6 proc. sukūrė privačios kelių transporto įmonės, todėl kelių transporto sektorius turi būti vertinamas kaip strateginis Lietuvos ekonomikos sektorius.
- Skatinti tranzitą, atveriant trečiųjų šalių transporto paslaugų ir investicijų rinkas, transporto klausimą
įtraukiant į visas tarptautinio bendradarbiavimo ir prekybos derybas. Vykdyti kryptingą valstybės politiką
tranzitiniams krovinių srautams per Lietuvą padidinti, pritraukiant ES, NVS bei Azijos šalių krovinius.
- Aktyviai ginti Lietuvos vežėjų interesus, derantis su trečiosiomis šalimis. Užtikrinti, kad ES viduje nebūtų
įvestos protekcionistinės priemonės, kurios sukeltų grėsmę laisvam transporto paslaugų teikimui ES vidaus rinkoje. Užtikrinti tinkamą užsienio vežėjų trečiųjų šalių leidimų kontrolę, vykstant per Lietuvą.
- Skatinti daugiarūšio vežimo logistikos grandinių veiklos optimizavimą, įskaitant platesnį efektyviau išteklius naudojančio transporto rūšių naudojimą, diegiant naujas pažangias technologijas, vystant efektyvius ekologiškus krovinių vežimo koridorius.
- Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skirti 80 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotus degalus, vietoj šiuo metu numatytų 65 proc. Ženkliai sumažėjęs tiek biudžetinis, tiek ES fondų lėšų finansa23
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vimas daro žalą Lietuvos kelių tinklui ir visos šalies ekonomikai dėl mažesnio įmonių konkurencingumo
logistikos srityje.
- Pertvarkyti viešųjų paslaugų ir reguliuojamų sričių veikimą taip, kad Lietuvos vežėjams būtų sudarytos
palankios sąlygos išlikti konkurencingiems kitų šalių vežėjų atžvilgiu.
- Parengti ir įgyvendinti vidutinės trukmės bei ilgalaikę integruotą transporto sektoriaus infrastruktūros bei
logistikos objektų plėtros programą, remiantis atskirų transporto rūšių planuojamų paslaugų apimtimis.
- Užtikrinti Viešųjų logistikos centrų (VLC) steigimą, kurie yra ypač aktualūs logistikos sektoriuje dirbančioms įmonėms. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pastatyti Vilniaus ir Kauno intermodaliniai terminalai negalės
funkcionuoti pilnu planuotu pajėgumu, jeigu šalia nebus suformuotos logistikos struktūros. VLC galėtų
generuoti papildomus krovinių srautus, kurie leistų padidinti intermodalinių terminalų apkrovimą, sumažintų kaštus ir padidintų veiklos efektyvumą.
- Atnaujinti LR Kelių transporto kodeksą, kad šis atitiktų nūdienos situaciją ir technologinę pažangą logistikos srityje.
- Inicijuoti Kelių transporto kodekso pakeitimus ir panaikinti baudų taikymą krovos kompanijoms už krovinio viršsvorį, kai krovinys keliais gabenamas autotransporto priemone.
- Užbaigti „Via Baltica“ automagistralės modernizavimo darbus, suvienodinant šios automobilių trasos parametrus su kaimyninėmis Lenkijos ir Latvijos valstybėmis, pirmiausia išvystant iki keturių eismo juostų
(automagistralės parametrų) kelią Kaunas-Marijampolė ir rekonstruojant kitus trasos kelio ruožus ir tokiu
būdu pagerinant šio kelio eismo saugos parametrus dvigubai.
- Rekonstruoti kelią Vilnius-Kaunas iki automagistralės parametrų, įrengiant apjungiamuosius kelius ir
skirtingo lygio sankryžas, sudarant sąlygas automobiliams pasiekti 130 km/h greitį.
- Užtikrinti, kad rinkliavos už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra būtų pagrįstos faktinėmis sąnaudomis.
- Skatinti krovininio ir keleivinio transporto vairuotojų profesionalumą ir teikiamų paslaugų kokybę. Skirti
reikiamą dėmesį vairuotojų profesiniam rengimui, apmokymui, kvalifikacijos kėlimui, taip pat šios profesijos populiarinimui. Sudaryti galimybę patikrinti darbuotojų darbo istoriją, siekiant, kad transporto sektoriuje dirbtų nepriekaištingos reputacijos specialistai, nes tik aukščiausios kvalifikacijos ir nepriekaištingos
reputacijos darbuotojai užtikrins saugą keliuose ir tolesnį sektoriaus vystymąsi
Siekiant subalansuoto uosto vystymo  ir augančio indėlio į šalies ekonomiką siūlome:
- Siekti, kad išorinis uostas būtų pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.
- Inicijuoti LR pajūrio juostos įstatymo, LR žemės įstatymo nuostatų pakeitimus ir tęsti Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų rengimo ir priėmimo procesą.
- Užtikrinti Klaipėdos uosto prioritetinių projektų iki 2022 m. finansavimą ES lėšomis (uosto akvatorijos
gilinimas iki -17,0 m., uosto vartų pertvarkymas rekonstruojant arba statant naujus hidrotechninius statinius Baltijos jūros akvatorijoje ir pietinių uosto vartų įrengimas hidrodinaminių procesų sureguliavimui
Kuršių marių akvatorijoje). Siekti, kad visos institucijos, dalyvaujančios šių projektų dokumentų rengimo,
derinimo ir tvirtinimo procese, visas procedūras vykdytų per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį ir joms
teiktų prioritetą.
- Vykdyti Klaipėdos geležinkelių mazgo plėtrą, užtikrinant, kad geležinkelių infrastruktūra atitiktų augančius Klaipėdos uosto krovos pajėgumus.
- Paskirti juridinį asmenį atsakingą už Šventosios jūrų uosto projekto įgyvendinimą ir turizmo infrastruktūros plėtrą, perduodant jam Šventosios jūrų uosto direkcijos savininko teises ir funkcijas. Užtikrinti Šventosios jūrų uosto infrastruktūros atstatymo finansavimą.
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- Siekiant užtikrinti tolygią Klaipėdos Jūrų uosto plėtrą ir vienodas (nediskriminacines) konkurencines sąlygas jo naudotojams, siūlome perduoti geležinkelio kelius uosto teritorijoje vienam savininkui (AB „Lietuvos
geležinkeliai“ (nuosavybė apie 50 proc. geležinkelio kelių tinklo uoste) arba VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija“ (nuosavybė apie 50 proc. geležinkelio kelių tinklo uoste), kuris būtų atsakingas už tinkamą geležinkelio infrastruktūros išlaikymą bei savalaikį vystymą visoje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
teritorijoje.
7. Vidaus reikalų ministerijai:
- Parengti atskirties tarp regionų mažinimo programą (strategiją), užtikrinančią esminius regioninės politikos pokyčius – verslo sąlygų gerinimą, investicijų pritraukimą, vietinės darbo jėgos išsaugojimą ir nepalankių demografinių pokyčių suvaldymą.
- Užtikrinti kryptingą ir aktyvų regioninės politikos formavimą nacionaliniu lygiu, sutelkiant finansinius ir
valdymo resursus vienoje ministerijoje ir keičiant požiūrį į regionus, kaip asignavimų valdytojus bei daugiau galių suteikiant savivaldybėms.
- Siekti savivaldybių biudžeto formavimo principų keitimo, regionų finansavimą glaudžiai susiejant su regioninės politikos formavimu ir jos įgyvendinimu bei perduodant savivaldybių atsakomybei tam tikros
dalies biudžetinių lėšų valdymą. Didinti savivaldybių motyvavimą, grąžinant savivaldybei pelno ir nekilnojamojo turto mokesčio dalį, kuri buvo surinkta savivaldybės teritorijoje, peržiūrint akcizų perskirstymą
ir t.t.
- Stiprinti regionų plėtros tarybų savarankiškumą ir jų glaudesnį bendradarbiavimą su verslo atstovais, suteikiant verslo asociacijoms didesnes galias regionų plėtros tarybų veikloje, įstatyme numatant, kad verslo
asociacijų atstovai turėtų vienodą balsavimo teisę, kaip ir kiti regionų plėtros tarybų nariai.
- Peržiūrėti planuojamas investicijas, įvertinant kokią pridėtinę vertę jos kuria ir kaip prisideda prie pagrindinių regionų problemų sprendimo, bei numatyti priemones, užtikrinančias kryptingą investicijų panaudojimą, vengti perteklinės infrastruktūros kūrimo, didinančios savivaldybių išlaidas jos išlaikymui.
- Numatyti mokestines ir administracines priemones regionų ekonomikos augimo skatinimui, užimtumo
didinimui ir investicijų pritraukimui.
- Organizuoti viešojo sektoriaus darbuotojų bei visuomenės mokymus naudotis elektroniniu parašu.
- Užtikrinti teisinę ir finansinę galimybę priimti į darbą aukšto lygio IT specialistus (ekspertus) valstybės
institucijose, kurių funkcijos susijusios su e-Valstybės vizijos įgyvendinimu. Tokiu būdu būtų keliama institucijų darbo kokybė.
- Užtikrinti elektroninių paslaugų plėtrą ir jų naudojimą valstybinėse institucijose, siekiant pašalinti biurokratines kliūtis ir verslo apribojimus.
- Peržiūrėti asmens tapatybės nustatymo procedūras naujų technologijų (ir jų galimybių) kontekste, siekiant sumažinti elektroninio verslo (ypatingai, dalinimosi platformų) veiklos apribojimus, tuo pačiu ne tik
didinant bendruomeniškumą, verslumą ir dalinimąsi, tačiau ir gerinant saugumo aspektus.
- Svarstyti galimybę sukurti „valstybines e. pašto dėžutes“ visiems gyventojams, verslo atstovams bei institucijoms, siekiant užtikrinti valstybės institucijų siunčiamos informacijos gavimą elektroniniu būdu. Tokiu
būdu valstybės institucijoms būtų sudarytos geresnės galimybės pasiekti gyventojus, verslo atstovus ir su
jais komunikuoti.
- Plėtoti e-rezidento projektą ir siekti jo įgyvendinimo.
- Nustatyti palankesnes atvykimo sąlygas tiems užsieniečiams, kurie atvyksta užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, įvertinant ne tik veiksmingos nelegalios migracijos kontrolės poreikį, bet ir siekį efektyviai pritraukti
investicijas į Lietuvą.
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- Asmenims, kurių profesija yra trūkstamų profesijų sąraše, leidimo laikinai gyventi išdavimo terminą sutrumpinti iki 1 mėnesio, o skubos tvarka iki 2 savaičių Pvz., tarptautinių krovinių vežimo vairuotojų trūksta, tačiau jų įdarbinimas praktikoje užtrunka iki 4 mėnesių, kai kaimyninėse šalyse tai trunka iki dviejų
savaičių. Šiuo metu dėl vairuotojų trūkumo įmonės ne tik negali plėsti savo veiklos, bet patiria nuostolius
dėl sunkvežimių prastovų. Šio siūlymo įgyvendinimas atitinka nacionalinės saugomo strategijos nuostatas ir ženkliai prisidėtų prie transporto sistemos konkurencingumo didinimo.
- Migracijos tarnybose paspartinti dokumentų apdorojimą, jų priėmimą ir išdavimą, išskirti atskirą langelį
trečių šalių vairuotojų dokumentų pridavimui ir išdavimui. Siekiant paspartinti dokumentų pateikimą ir
apdorojimą siūlome savo tarpininkavimą – surinkti dokumentus iš vežėjų ir pateikti juos Migracijos departamentui.
- Siekiant mažinti avaringumą ir su tuo susijusias verslo rizikas, siūlome suteikti įmonėms galimybę gauti
informaciją apie vairuotojo KET pažeidimus, o ypač dėl vairavimo apsvaigimo būsenoje.
8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
- Siekti Darbo kodekso įsigaliojimo nuo 2017 m. liepos 1 d. ir užtikrinti, kad numatomi pakeitimai užtikrintų
darbuotojų ir darbdavių interesų racionalią pusiausvyrą.
- Skatinti įmones kurti socialiai atsakingas, žmonių sveikatai patrauklias darbo vietas bei sėkmingiau konkuruoti su kitomis Europos Sąjungos šalimis, numatant, kad pajamos natūra nėra apmokestinamos (Gyventojų pajamų mokesčio, Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo įstatymų
keitimas).
- Nustatyti laipsnišką darbo jėgos apmokestinimo mažėjimą,y. perkėlus bendrosios pensijos dalies mokėjimą į valstybės biudžetą, kasmet mažinti darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, įvertinus lėšų
poreikį naujai kuriamam išeitinių išmokų mokėjimo fondui. Atsižvelgti į socialinio modelio svarstymo
metu siūlytą nuostatą socialinio draudimo įmokų tarifą mažinti 12 procentų.
- Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, nustatančius reikalavimą, kad viešuosiuose pirkimuose gali dalyvauti tik
įmonės, kuriose mėnesio atlyginimo vidurkis sudaro ne mažiau kaip 80 procentų nuo to regiono ar ūkio
sektoriaus atitinkamos verslo srities atlyginimo vidurkio. Tokiu būdu užkertant kelią dalyvauti ir laimėti
viešuosius pirkimus įmonėms, kuriose mokamas nelegalus darbo užmokestis.
- Sukurti programą ir finansavimo mechanizmą, kurių pagalba esami arba būsimi įmonės darbuotojai
galėtų įgyti tinkamas profesines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas konkrečiai darbo vietai. Atsižvelgiant į demografinę situaciją Lietuvoje ir emigracijos mastus bei mažėjantį darbuotojų skaičių, yra būtinos priemonės, padėsiančios aktyviai įtraukti, grąžinti į darbo rinką iš jos iškritusius asmenis: ilgalaikius
bedarbius, jaunimą, vyresnio amžiaus žmones, atskirų regionų gyventojus ir neįgaliuosius.
- Pasigendama vieningos ekonominės migracijos politikos ir šiame procese dalyvaujančių ministerijų koordinuotų veiksmų. Siūlome nustatyti palankesnes atvykimo sąlygas tiems užsieniečiams, kurie atvyksta
užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, įvertinant ne tik veiksmingos nelegalios migracijos kontrolės poreikį, bet
ir siekį efektyviai pritraukti investicijas į Lietuvą ir esamo verslo darbo jėgos poreikius.
- Keisti Darbo biržos šiuo metu vykdomą trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo pagal profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo sudarymo tvarką, atsisakant registruotos darbo pasiūlos (bedarbių) ir paklausos (laisvų darbo vietų) analizės principo. Tokiu būdu sudaryti įmonėms sąlygas užtikrinti nenutrūkstamas
veiklos galimybes, įdarbinant trečiųjų šalių piliečius.
- Siekiant suformuoti ilgalaikį, kryptingą ir duodantį konkrečius rezultatus migracijos suvaldymo veiksmų
planą, siūlome atlikti detalius lietuvių migracijos priežasčių tyrimus, kurie leistų nustatyti emigracijos priežastis (ekonominiu, politiniu, kultūriniu ir psichosocialiniu pjūviu), grįžimo prielaidas (ekonominiu, politiniu, kultūriniu ir psichosocialiniu pjūviu), surinkti sociodemografinius duomenis (veiklos profilis, statusas,
amžius, išsilavinimas, lytis, šeiminis statusas ir t.t.).
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- Formuojant Lietuvos poziciją dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl ES direktyvos, iš dalies keičiančios ir
papildančios 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje atsižvelgti į tai, kad principo „vienodas užmokestis už vienodą darbą toje pačioje vietoje“ taikymas pakenks šalies įmonių konkurencingumui, prieštaraus vienodo
darbo užmokesčio taisyklės taikymui įmonės viduje, o Europos vartotojai turės ribotą ir galimai gerokai
brangesnį paslaugų teikėjo pasirinkimą. Laikytis pozicijos, kad minėtos direktyvos nuostatos neturi būti
taikomos mobiliems darbuotojams, tokiems kaip komercinio kelių transporto priemonių profesionaliems
vairuotojams, vykdantiems keleivių ir krovinių vežimus tarptautiniais maršrutais.
- Siekiant mažinti užsienio piliečių įdarbinimo sąnaudas ir kryptingai planuoti darbo rinkos pokyčius, siūlome įpareigoti Lietuvos darbo biržą skelbti įsileistinų į darbo rinką atskirų specialybių metines kvotas.
- Prašome įteisinti galimybę trečiųjų šalių piliečiams, dirbantiems krovininio transporto vairuotojais su nacionaline D viza išduoti A1 pažymėjimus. Dėl ES šalyse narėse įgyvendinamo minimalaus atlyginimo įstatymo iš tarptautinio krovininio transporto vairuotojų, gabenančių krovinius ES šalyse, reikalaujama pateikti dokumentus, taip pat ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotus A1 pažymėjimus.
Dėl didelio darbo jėgos trūkumo Lietuvos krovininio transporto sektoriuje, aktyviai įdarbinami trečiųjų
šalių piliečiai, kuriems, išdavus D vizą, suteikiama galimybė teikti paslaugas ES šalyse. Tačiau, pagal Lietuvoje galiojančią tvarką, vairuotojams, turintiems D vizą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
užsienio išmokų tarnyba A1 pažymėjimų neišduoda.
- Peržiūrėti darbo sutarčių su užsienio šalių piliečiais registravimo Lietuvos darbo biržoje tvarką. Pagal šiuo
metu galiojančius teisės aktus krovininio transporto vairuotojai yra atleisti nuo pareigos įsigyti leidimą
dirbti, kadangi įtraukti į trūkstamų profesijų sąrašą. Nepaisant to, vežėjai privalo registruoti darbo sutartį
su kitų šalių piliečiais per vieną mėnesį nuo D vizos ar leidimo gyventi išdavimo dienos Lietuvos darbo biržoje. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės institucijos disponuoja duomenimis apie D vizos ar leidimo gyventi
išdavimą bei apie įdarbintą darbuotoją, manome, kad darbo sutarčių registravimas Lietuvos darbo biržoje
yra perteklinis ir sukuria papildomą administracinę naštą.
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IV. Socialiniai klausimai ir darbo kodeksas
Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas darbo santykių
reglamentavimui, Darbo kodekso ir trečiųjų šalių piliečių migracijos klausimams.
Kaip ir ankstesniais metais toliau aktyviai buvo dirbama ties darbo santykių liberalizavimu ir socialiniu
modeliu, dalyvauta trišalės tarybos posėdžiuose, Darbo kodekso svarstymuose Seime, siekiant atstovauti
darbdavių interesus. Dalyvauta 11–oje Trišalės tarybos
posėdžių, kuriuose buvo svarstoma: minimalaus darbo užmokesčio didinimo galimybės, nedarbo draudimo išmokėjimų mokėjimo pratęsimas, nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų reglamentavimas,
LR įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymas,
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimas, ilgalaikio darbo išmokos, leidimų dirbti Lietuvoje
išdavimo tvarkos.
LPK teikė nuomonę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Europos Komisijos pasiūlymo Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvai, kuria iš dalies keičiama 1996/71/EB dėl darbuotojų komadiravimo paslaugų teikimo sistemoje, nurodydama, jog nepritaria
principo „vienodas užmokestis už tą patį darbą toje
pačioje vietoje“ taikymui komadiruotiems darbuotojams, ypatingai atkreipiant dėmesį, kad minėtos Direktyvos nuostatos neturi būti taikomos mobiliems darbuotojams, tokiems kaip komercinio kelių transporto
priemonių profesionaliems vairuotojams, vykdantiems
keleivių ir krovinių vežimus tarptautiniais maršrutais.
Vyko susitikimai su institucijomis, atsakingomis už
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo procedūras (Vidaus
reiklalų ministerija, Migracijos departamentas, Socialinių reikalų ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža). Siekiant palengvinti darbo jėgos iš trečiųjų šalių
įdarbinimo procedūras, LPK atliko Lietuvoje trūkstamų
profesijų analizę ir rezultatus pateikė valstybės institucijoms.
Darbų saugos srityje LPK teikė pastabas dėl privalomosios higienos įgūdžių mokymo programos pailginimo ir kainos padidinimo pagrįstumo, dėl mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
bendrųjų nuostatų, susijusių su darbuotojų mokymais,
dirbančiais su potencialiai pavojingais įrenginiais.
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Kiti pateikti siūlymai:
• išanalizuoti galimybes ir toliau mažinti socialinio
draudimo įmokos tarifą pagrindinei pensijos daliai finansuoti;
• sprendžiant trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo klausimus atsižvelgti į bendrą objektyvų darbuotojų
trūkumą, o ne tik Darbo biržos registro duomenis;
• keisti Gyventojų pajamų mokesčio, Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo įstatymus, numatant, jog pajamos natūra nėra
apmokestinamos;
• pripažinti profesinių mokyklų, kolegijų, formaliųjų kvalifikacijos kėlimo kursų ir universitetų mokymą saugos darbe temomis, t.y. nustatyti, kad
baigus profesines mokyklas, kolegijas, universitetus ir darbo rinkos aktyvaus įdarbinimo lėšomis
finansuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus absolventams kartu su kvalifikacijos pripažinimo dokumentu būtų pripažintos jų kvalifikacijos darbo
saugos ir sveikatos srityje penkerių metų laikotarpiui;
• valstybinio socialinio draudimo fondo turėtų būti
atlyginama neturtinė žala iki 10 draudžiamųjų pajamų dydžių nelaimingo atsitikimo darbe atveju;
• papildyti Viešųjų pirkimų įstatymą nuostata, kad
pirkimuose gali dalyvauti tik įmonės, kuriose vidutinis mokamas darbo užmokestis sudaro ne
mažiau kaip 80 procentų nuo to regiono ar ūkio
sektoriaus atitinkamos verslo srities atlyginimo
vidurkio, o minimalus darbo užmokestis gali būti
mokamas iki 20 proc. dirbančiųjų įmonėje;
• numatyti papildomas priemones darbuotojų mokymui darbo vietose, padėsiančių grąžinti į darbo
rinką iš jos iškritusius asmenis.

LPK METINĖ ATASKAITA
V. Veikla ekonomikos ir finansų srityje
Iš 2014 m. pabaigoje pristatyto finansų ministrui LPK
2014–2016 m. plano dėl mokestinių ir finansinių teisės aktų pakeitimų du mokestinės aplinkos pasiūlymai
įtraukti į naujosios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą: perkelti dalį darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokų darbuotojui, taikyti
socialinio draudimo įmokų „lubas“ (maksimalius dydžius) ir parengti atitinkamus teisės aktų pakeitimų
projektus.
Vyko konsultacijos ir aktyvus bendradarbiavimas su
VMI dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (iMAS) kūrimo. Taip pat intensyviai derinti Buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės
įstatymų projektai. Inicijuota diskusija dėl Sąjungos
muitinės kodekso nuostatų, reglamentuojančių laisvųjų zonų veiklą, sąlygų, taip pat dėl verslo atstovų tinkamo pasirengimo, nuo 2016 m. spalio 1 d. įdiegiant
i. Vaz posistemį.

Kiti pateikti siūlymai:
• VMI pateikta pozicija dėl iMAS;
• kreiptasi į Teisingumo ir Ūkio ministerijas dėl statybinių medžiagų padirbinių;
• Aplinkos ministerijai pateikta pozicija dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo;
• Valstybės kontrolei pateikti pasiūlymai 2017 m.
valstybinio audito programai.
LPK vienintelė šalyje ir toliau kas ketvirtį atlieka ir pristato aukščiausio lygio Lietuvos įmonių vadovų nuomonių ir prognozių apklausos analizę – Pramonės
lūkesčių indeksą (PLI). Detalūs lūkesčių indeksų pristatymai yra talpinami LPK interneto svetainėje adresu:
www.lpk.lt/lukesciu-indeksai/.

Organizuotas susitikimas su FM atstovais dėl Europos
Tarybos direktyvų dėl bendros konsoliduotos pelno
mokesčio bazės (CCCTB).
Atlikta valstybės vykdomų funkcijų, kurios galėtų būti
perduotos asocijuotoms verslo struktūroms, analizė.
Aktyviai atstovauta Lobistinės veiklos įstatymo projekto klausimu - rengtos pozicijos, dalyvauta Seimo
komitetų posėdžiuose ir pasitarimuose su partneriais,
neformaliose diskusijose ir kt.
Išanalizuota Seimo rudens sesijos programa ir nuolat vykdytas teisės aktų monitoringas. Išnagrinėta
XVII-osios Vyriausybės programa ir pateikti pasiūlymai Vyriausybei bei ministerijoms.
LPK nariams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti projektuose ir vykti į parodas bei verslo misijas, dalinai
finansuojamas ES lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.
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VI. Veikla švietimo ir mokslo srityje
LPK vasario mėn. surengė tarptautinę konferenciją-diskusiją „Ateities mokykla. Pokyčiai šiandien“, kurioje kartu su Lietuvos regionų mokytojais aptarė,
kokie pokyčiai būtini mokyklose, koks vaidmuo šiame
etape turi tekti valstybei, verslui, savivaldybei ir tėvų
bendruomenėms.
LPK iniciatyva buvo parengtas „Nacionalinio parlamentinių partijų ir Verslo Tarybos narių susitarimo
dėl 2016-2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo politikos strateginių gairių“ projektas, kuriuo
norėjome siekiama nacionalinio susitarimo dėl pokyčių švietime, pagrindinį dėmesį skiriant ugdymo įstaigų reformai ir mokytojų rengimui. Dėl Seimo rinkiminio laikotarpio susitarimas pasirašytas nebuvo.
Siekėme peržiūrėti Profesinių mokyklų vadovų atlyginimo tvarkos reglamentavimą ir jį pakeisti taip, kad
įstaigų vadovai būtų suinteresuoti efektyviau dirbti,
skatinami vykdyti mokymus pameistrystės mokymo
forma. LPK pateikė ir nuolat teikia pasiūlymus kaip
būtų galima efektyviau išnaudoti Sektorinių profesinio mokymo centrų (SPMC) infrasktuktūrą. Siekiant
efektyviau investuoti 2014-2020 ES struktūrinių fondų lėšas skirtas Sektorinių profesinio mokymo centrų
infrastruktūrai LPK pasiekė, kad SPMC rengdamos paraiškais finansavimui gauti įsigyjamos įrangos poreikį
ir parametrus derintų savo srities asocijuotomis verslo
struktūromis.
Diskusijoje su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM),
LPK pasiūlė papildomų kokybinių rodiklių už kurių
tinkamą pasiekimą ir įgyvendinimą mokyklų vadovai
būtų skatinami ir premijuojami, sukuriant paskatas direktoriams dirbti kokybiškiau, pasiekiant aiškių veiklos
rodiklių bei užtikrinant, kad aktyviau būtų taikoma
pameistrystės mokymo forma. LPK inciatyva buvo pakeista eilė teisės aktų, kurie trukdė įgyvendinant pameistrystę.
LPK kreipėsi į Ūkio ministeriją su eile pasiūlymų, kurie
skatintų įmones deklaruoti savo MTEP veiklą ir kaip
būtų galima sumažinti biurokratinę naštą apskaitant ir
deklaruojant MTEP. LPK iniciatyvos dėka buvo gautas
oficialus Finansų ministerijos išaiškinimas dėl MTEP išlaidų deklaravimo siekiant pasinaudoti pelno mokesčio lengvata. Tai sudaro paskatas įmonėms investuojant į MTEP, kaupti sąnaudas ir pasinaudoti mokesčių
lengvata tada kai gaunamas pelnas.
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LPK dalyvavo formuojant sisteminį požiūrį dėl Inovacijų sistemos tobulinimo, kuris buvo atspindėtas Lietuvos Respublikos Prezidentės teiktose ir Seimo patvirtintose Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėse,
kuriose siūloma konsoliduoti mokslo ir studijų institucijų, slėnių ir technologijų parkų potencialą.
Būtini sprendimai:
• svarbu parengti integralų profesinio orientavimo
planą, nes Švietimo ir mokslo ministerija ir daugelis suinteresuotojų šalių į profesinį orientavimą
žiūri gan siaurai, trūksta integralaus požiūrio;
• gegužės mėn. visoms suinteresuotoms institucijoms buvo išplatintas LPK kreipimasis dėl Karjeros
planavimo sistemos tobulinimo ir raginimas imtis
bendro darbo sistemos tobulinimui. Su Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centru, Švietimo ir
mokslo ministerija bei Lietuvos darbdavių konfederacija buvo derinamos potencialaus projekto dėl
mokinių profesinio orientavimo gairės ir partnerių
atsakomybės, tačiau ŠMM sustabdė bet kokius
darbus šioje srityje;
• svarbu pakeisti dabartinius mokslininkų atestacijos
ir vertinimo kriterijus, jų reglamentavimą. Dabar
mokslininkai nėra suinteresuoti dalyvauti vykdant
verslo užsakymus, nes jų vertinimo metodikoje tie
dalykai nėra vertinami. Svarbu prilyginti mokslininkų darbus verslui, mokslo straipsniams ir monografijoms;
• naudotis lengvata MTEP skatinimui ir šios rizikos
mažinimui būtina sukurti naujus paramos instrumetus, kurie leistų:
■ gauti įvertinimą ar vykdomas veiklos yra MTEP
jų iniciavimo ir/arba vykdymo laikotarpiu;
■ gauti pagalbą dokumentuojant MTEP veiklas,
nes įmonės neturi pakankamai kompetencijų ir
išteklių tai daryti pačios bent jau dabar.
• šiuo metu nėra numatyto neformalaus švietimo finansavimo sistemos. Egzistuoja atskiri fragmentai
vaikų neformaliajam švietimui finansuoti. Suaugusių neformaliojo švietimo programos vykdomos ES
Struktūrinių fondų lėšomis, tačiau tvarus sprendimas nėra sukurtas. Modelio sukūrimas - prioritetinis darbas.
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VII. Užsienio ryšiai
LPK aktyviai dalyvauja Ekonominės Diplomatijos Tarybos (EDT) veikloje. Pagrindiniai EDT pasiekimai, prie
kurių reikšmingai prisidėjo LPK:
• prioritetinių Lietuvos eksporto rinkų identifikavimas. Siekiant išgryninti prioritetines rinkas, buvo
įvertinti ekonominės diplomatijos strateginiai dokumentai, eksporto plėtros perspektyvos, esamos
eksporto skatinimo priemonės bei verslo interesai.
Atsižvelgus į visus objektyvius kriterijus ir verslo struktūrų narių nuomones buvo suformuotas
prioritetinių eksporto rinkų sąrašas, suskirstant
jas į plėtros (Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija), perspektyvines (JAV,
Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina) ir „žvalgybines“
(JAE, Kanada, Turkija, PAR). Buvo įvertinti šių rinkų veikiantys ir perspektyvūs sektoriai, išanalizuoti
turimi diplomatiniai (žmogiškieji) ir finansiniai resursai bei kitos priemonės. Sekančiame etape bus
siekiama parengti veiksmų planą, kuriame bus detalizuoti kiekvienos šalies prioritetiniai aukštesnę
pridėtinę vertę kuriantys sektoriai, identifikuotos
konkrečios priemonės atskiroms šalims;
• Lietuvos ekonominio atstovavimo sistemos tobulinimas. Bendradarbiaujant su asocijuotų verslo struktūrų atstovais, identifikuoti pagrindiniai
ekonominio atstovavimo sistemos poreikiai, tame
tarpe: vieningos išmatuotos užduoties diplomatams suformavimas, ekonominės diplomatijos IT
sistemos, vienijančio verslo ir valdžios atstovus bei
Lietuvos diplomatines atstovybes, sukūrimas, diplomatinių atstovybių ekonominės veiklos įvertinimas. Sistema veikia nuo 2016 m. liepos mėn.;
• pradedamas Lietuvos įvaizdžio/prekės ženklo koncepcijos parengimas;
• kuriama aukšto rango valstybės pareigūnų vizitų
užsienyje derinimo tarp verslo ir valdžios atstovų
sistema.

nių iniciatyvų (Vokietija, Prancūzija, Belgija), ribojančių
laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, Lietuvos geležinkelių strateginės infrastruktūros plėtra ir finansavimas,
regioninis bendradarbiavimas įgyvendinant projektą
RailBaltica, ES Energetikos Sąjungos įgyvendinimas,
regioninis bendradarbiavimo gerinimas ir glaudesnis
energetikos politikų koordinavimas ir t.t., energijai
imlių pramonės šakų, ypač trąšų gamintojų, nuogąstavimai dėl šiuo metu institucijose svarstomų prekybos
emisijomis taisyklių 2020-2030 m. ir kt.
Kovo mėn. LPK prezidentas R.Dargis susitiko su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) generaliniu sekretoriumi Angelas Gurria ir aptarė Lietuvai išsakytas pastabas, diskutavo apie būdus
produktyvumui didinti ir verslo vaidmenį, vykdant
valstybei svarbias reformas. Savo vizito Lietuvoje metu
EBPO generalinis sekretorius viešai pristatė pirmąją
Lietuvos ekonominės apžvalgos ataskaitą. LPK iš dalies
jau dabar prisideda prie EBPO veiklos, kai nuo 2015 m.
sausio mėn. prisijungė prie Verslo ir pramonės patariamojo komiteto (BIAC), veikiančio prie EBPO, ir aktyviai
dalyvauja komiteto veikloje stebėtojo statusu. LPK yra
delegavusi atstovus į 37 BIAC politikos grupes, tokias
kaip ekonominės politikos, chemijos, biotechnologijų,
energetikos, tarptautinės prekybos, švietimo, užimtumo ir socialinių reikalų ir t.t.
2016 m. balandžio mėn. LPK organizavo verslo misiją
į Vokietiją, Baden-Viurtembergo žemę. Buvo surengti susitikimai ir vizitai į įmones „FESTO“, „TRUMPH“,
„Wurth“, „Eisenmann AG“, kurios yra ketvirtosios pramonės revoliucijos (angl. Industry 4.0) pasaulinės lyderės. Aplankytas taikomųjų tyrimų lyderis Europoje
Fraunhofer darbo ekonomikos ir organizavimo institutas (IAO). Berlyne surengti susitikimai su stambiausių ir įtakingiausių Vokietijoje bei Europoje pramonę
ir verslą atstovaujančių struktūrų BDI (Federation of
German Industries) ir Vokietijos pramonės ir prekybos
rūmų vadovais.

Verslo misijos, ekonomikos ir  verslo forumai

Susitikimai Europos Komisijos atstovais

Kovo mėn. Briuselyje LPK narių delegacija susitiko su
Transporto komisarės V. Bulc kabineto nariu J. Fajardo,
DG MOVE direktoriumi O. Onidi, Sausumos transporto
skyrius vadovu E. Liegeois, DG ENER Generaliniu direktoriumi D. Ristori, EP ITRE patarėjais. Surengtas vizitas į Zeebrugge suskystintųjų gamtinių dujų terminalą
FLUXYS LNG. Kelti klausimai: Lietuvos kelių vežėjams
opiausios problemos ES Vidaus rinkoje, dėl nacionali-

Birželio mėn. įvyko LPK prezidento R.Dargio ir LPK
narių susitikimas su Elžbieta Bienkowska, Europos Ko-

Balandžio mėn. Įvyko susitikimas su Cecilija Malmstrom, Europos Komisijos komisare atsakinga už prekybą. Aptarti Transatlantinės prekybos ir investicijų
partnerystės susitarimo (TTIP) tarp ES ir JAV nauda
Lietuvos ekonomikai, prekybos sąlygų su Rusija ir Kinija pokyčiai.
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misijos komisare atsakinga už ES vidaus rinką, pramonę, verslumą, SVĮ. Aptarti vieningos ES vidaus rinkos,
aplinkosaugos reikalavimų ir pramonės skaitmeninimo klausimai.
Verslo tarybos
LPK aktyviai veikia 5 dvišalio ekonominio ir prekybinio
bendradarbiavimo verslo tarybos, kurių pagrindiniai
tikslai stiprinti ryšius su verslo bendruomenėmis Rusijoje, Kazachstane, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Kinijoje.
Verslo tarybos aktyviai bendradarbiauja su giminingomis organizacijomis atitinkamose šalyse, atstovauja
narių interesus bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio diplomatinėmis ir valstybės institucijomis, organizuoja misijas, priima valstybės pareigūnų ir verslo
delegacijas Lietuvoje.
Balandžio mėn. Vilniuje buvo surengta konferencija
„Lietuvos ir Rusijos regionų ekonominio bendradarbiavimo galimybės“. Jame dalyvavo delegacijos iš Kaliningrado ir Čeliabinsko sričių, Lietuvos verslininkai.
Konferencijoje dalyvavo Kaliningrado srities ekonomikos ministro pavaduotojas.
Gegužės mėn. Lydoje buvo surengtas XII Lietuvos –
Baltarusijos ekonomikos forumas, kuriame dalyvavo
per 100 verslininkų iš Lietuvos, daugiau nei 200 Baltarusijos verslininkų, abiejų šalių ūkio ir susisiekimo
ministrai.
Spalio mėn. buvo atgaivinta Lietuvos–Kinijos verslo
tarybos veikla. Jos pirmininku buvo išrinktas Mindaugas Reinikis. Taryba kas mėnesį organizuoja susitikimus aktualiomis bendradarbiavimo su Kinija temomis.
Lapkričio mėn. LPK ir Lietuvos–Kinijos verslo tarybos
narių – šalies įmonių – atstovai lankėsi Rygoje, kur
vyko kasmetinis Kinijos ir Vidurio bei Rytų Europos
vyriausybių vadovų susitikimas, verslo forumas ir B2B
susitikimai. Verslininkų delegacijos iš Kinijos ir Vidurio bei Rytų Europos diskutavo apie Europos ir Kinijos
bendradarbiavimą transporto ir logistikos, investicijų
ir finansų, prekybos, turizmo ir gyvenimo būdo, pramonės ir tvarios plėtros srityse.
Aktyviausiai 2016 metais veikė Lietuvos–Ukrainos
verslo taryba. Per metus buvo surengti 4 bendri verslo
tarybų posėdžiai Vilniuje ir Kijeve, o gruodžio mėnesį
Ukrainoje vyko 2-asis Lietuvos – Ukrainos ekonomikos
forumas.
Birželio mėn. įvyko LPK ir Ukrainos verslo ir valstybinių
institucijų atstovų susitikimas, kuriame buvo aptartos
Ukrainos darbuotojų atvykimo dirbti į Lietuvą, jų įdarbinimo Lietuvos įmonėse galimybės ir perspektyvos.
32

Susitikimo metu LPK ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo abi šalys įsipareigojo skatinti kvalifikuotų specialistų iš Ukrainos atvykimą į Lietuvą.
Rugsėjo mėn. įvyko išplėstinis Lietuvos–Ukrainos verslo
tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio ministras Evaldas Gustas, Ukrainos ekonominės plėtros ir prekybos ministro pavaduotoja Natalija
Mikolskaja, Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos prezidentas Anatolij Kinach. Pagrindinis dėmesys tarybų posėdžio metu buvo skiriamas naujoms
dvišalio bendradarbiavimo sritims: bendradarbiavimui
paslaugų srityje, galimybėms perkelti dalį paslaugų iš
Lietuvos į Ukrainą. Buvo kalbama apie bendradarbiavimą vystant paslaugas IT, teisės, finansų, žmogiškųjų
resursų ir kitose srityse.
Guodžio mėn. įvyko II-asis Lietuvos ir Ukrainos ekonomikos forumas, kuriame dalyvavo per 200 verslininkų iš abiejų šalių. Verslo atstovai susitiko įvertinti
per metus pasiektus rezultatus, aptarti prioritetines
bendradarbiavimo sritis kitiems metams. Ekonomikos
forumą atidarė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir Ukrainos Prezidentas Petro Porošenka.
Rugsėjo mėn. didžiausios tinklinės ir asocijuoto verslo struktūros Lietuvoje – Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacija pasirašė susitarimą dėl bendros veiklos ir sąveikos dvišalėse Verslo Tarybose su Ukraina
ir Baltarusija. Šiuo susitarimu siekiama tarpusavio sinergijos, geresnio ir efektyvesnio savo narių (dažnai
bendrų) interesų atstovavimo, prekybinių ekonominių
ryšių plėtros, prekių, paslaugų, technologijų eksporto
ir prekių tranzito per Lietuvos teritoriją augimo užtikrinimo Ukrainoje ir Baltarusijoje.
Konferencijos
Rugsėjo mėn. “Lietuvos ir Danijos diplomatinių santykių atkūrimo 25-metis ir Lietuvos-Danijos ekonominis bendradarbiavimas”, organizuota kartu su Danijos
ambasada ir Danks Industri (DI). DI turi itin gerai išvystytas eksporto plėtros paslaugas bei užsienio atstovybių tinklą, kuriuo sudaromos galimybės pasinaudoti
ir Lietuvos verslui. Taip pat planuojama pasinaudoti
esamu potencialu, pritraukiant Danijos investicijas į
Lietuvą.
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Inicijuotos diskusijos dėl BREXIT:

Prioritetiniai atstovavimo klausimai:

• gegužės mėn. diskusija LPK, dalyvaujant Jungtinės
Karalystės ambasadorei Lietuvoje Claire Lawrence;

• prekybos anglies dvideginio emisijomis sistemos
(ETS) reforma;

• liepos mėn. diskusija LPK, dalyvaujant Lietuvos ambasadorei Jungtinėje Karalystėje Astai Skaisgirytei
ir Lietuvos ambasadorei ES Jovitai Neliupšienei;

• prekybos apsaugos priemonių (TDI) modernizavimas ir rinkos ekonomikos statuso (RES) suteikimas
Kinijai;

• rugsėjo mėn. LPK atstovai dalyvavo British Chamber of Commerce (BCC) organizuotoje konferencijoje.

• darbuotojų komandiravimo direktyvos (96/7I/EC)
peržiūra;

LPK dalyvavimas tarptautiniuose formatuose
LPK narių interesų atstovavimas Europos verslo konfederacijoje BUSINESSEUROPE ir Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitete.
BUSINESSEUROPE organizacijoje įgyvendintos atstovavimo ir komunikacijos kampanijos šiais prioritetiniais klausimais:
Vyko nuolatinis informavimas esminiais ES reguliavimo klausimais - konsultacijos specifiniais ES sektorinio
reguliavimo klausimais ir dėl santykių su ES institucijomis strategijos ir taktikos.
Derybos dėl laisvosios prekybos susitarimų, prekybos
apsaugos priemonių modernizavimas ir rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai. LPK kartu su Europos
pramonės konfederacijų sąjunga „BusinessEurope“
valstybių vadovams pateikė savo nuomonę apie prekybos politikos problemas ir reikalingus sprendimus
šioje srityje. Europos verslas pasisako už priemones
Europos ekonomikos augimui skatinti bei trijų pagrindinių ES ekonomikos variklių – ES vidaus rinkos, bendros užsienio prekybos politikos ir euro stiprinimą.
Rugsėjo mėn. LPK kartu su BusinessEurope kreipėsi į
Europos Vadovų Tarybos pirmininką D.Tuską, Europos
Komisijos prezidentą J.C.Junckerį, Europos Parlamento
pirmininką M.Schulzą ir ES Tarybai pirmininkaujančią Slovakijos vyriausybę, ragindami valstybių ir vyriausybių vadovus susitarti dėl nuoseklios strategijos,
kuri ženkliai sustiprintų pagrindinius ES ekonomikos
ramsčius – vieningą rinką, eurą ir bendrąją prekybos
politiką. Kas paskatintų konkurencingumui ir augimui
būtinų reformų realų įgyvendinimą nacionaliniame ir
europiniame lygmenyje, sudarytų palankias sąlygas
ekonomikos skaitmenizavimui, inovacijų plėtrai ir jaunimo verslumo bei užimtumo augimui. Taip pat buvo
raginama išsaugoti Šengeno erdvės gyvybiškumą, ieškoti realių pabėgėlių krizės sprendimo priemonių ir
užtikrinti veiksmingą ES išorinių sienų apsaugą.

• būsimasis Europos Komisijos pasiūlymų paketas
kelių transporto reguliavimo srityje ir kliūtys kelių
transporto vidaus rinkoje (Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija);
• ES-Rusijos santykiai ir ES-Ukrainos santykiai -Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų
partnerystės (TPIP).
Dalyvavimas Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto veikloje:
• dėl Bendro komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos kaimynystės
politikos peržiūra“;
• prekyba visiems: labiau atsakingos prekybos ir investicijų politikos link;
• galimas rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai (prekybos apsaugos priemonių tikslu) poveikis
pagrindiniams pramonės sektoriams (ir darbo vietoms bei augimui);
• dėl tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu
vidaus rinkoje. Socialinis dempingas ir kabotažas;
• ES ir Turkijos dvišalės prekybos stiprinimas ir muitų
sąjungos modernizavimas.
Teiktos pozicijos:
• vasario mėn. Europos Komisijos viceprezidentui V.
Dombrovskiui ir komisarams M.Thyseen ir E.Bienkowska dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos
peržiūros (kartu su Lenkijos, Čekijos, Slovakijos,
Latvijos, Maltos, Portugalijos, Airijos konfederacijomis);
• balandžio mėn. Cecilijai Malmstrom, Europos Komisijos komisarei, atsakingai už užsienio prekybą,
dėl naujos ES užsienio prekybos ir investicijų politikos, prekybos apsaugos instrumentų, rinkos ekonomikos statuso Kinijai, Ukrainos DCFTA ir kt.;
33

LPK METINĖ ATASKAITA
• birželio mėn. Elžbietai Bieńkowskai, atsakingai už
ES vidaus rinką, pramonę, verslumą, SVĮ, dėl kai
kurių ES šalių narių kuriamų kliūčių kelių vežėjų iš
kitų ES valstybių, pažeidžiant ES vidaus rinkos principus, darbuotojų komandiravimo direktyvos, ETS
direktyvos peržiūros, užsienio prekybos apsaugos
priemonių instrumentų, Europos pramonės skaitmeninimo;
• liepos mėn. Vyteniui Andriukaičiui, Europos Komisijos komisarui atsakingam už sveikatą ir maisto
saugą, dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo
Kinijai;
• rugsėjo mėn. LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
dėl ES strategijos ekonomikai stiprinti, pramonės
skaitmeninimui remti, inovacijų plėtrai, jaunimo
verslumui, užimtumo augimui skatinti bei dėl ESJK ekonominių ir politinių santykių po BREXIT;
• rugsėjo mėn. LR Užsienio reikalų ministrui Linui
Linkevičiui dėl Europos Komisijos rengiamų pasiūlymų dėl ES bazinio antidempingo reglamento
(1225/2009) pataisų, rinkos ekonomikos statuso
(RES) suteikimo Kinijai ir ES prekybos apsaugos
priemonių modernizavimo;
• spalio mėn. LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
dėl ES užsienio prekybos apsaugos priemonių modernizavimo proceso, rinkos ekonomikos statuso
suteikimo Kinijai, CETA ir TTIP ir kt.
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VIII. Energetika
LPK daugelį kartų kėlė klausimą dėl VIAP – kodėl reikia
mokėti ir pramonės vartotojams už savo pačių efektyviose kogeneracinėse elektrinėse savo poreikiams
pasigamintą elektrą, kai tuo tarpu neefektyviose kogeneracinėse elektrinėse pagaminta elektra buvo subsidijuojama per VIAP, jei tik šios elektrinės teikė šilumą
į centralizuotos šilumos tinklus. Nuo šių metų tokios
elektrinės nebegauna subsidijų, tačiau pramonės vartotojai ir toliau moka VIAP už kogeneracinėse elektrinėse savo poreikiams pagamintą elektrą.
LPK labai kryptingai kėlė elektros energijos tarifų klausimą, teikė pastebėjimus Vyriausybei ir Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kad elektros
energijos tarifai pramonės vartotojams Lietuvoje yra
aukštesni nei kaimyninėse ES šalyse, kai tuo tarpu tarifai buitiniams vartotojams yra vieni žemiausių, o tai
trukdo mūsų gamintojams konkuruoti regiono rinkose.
Kovo mėn. Energetikos ministerijoje įvyko visų suinteresuotų institucijų ir pramonės bei verslo atstovų
susitikimas, kuriame buvo aptartos LPK ir stambiųjų
pramonės įmonių VIAP problemos, po susitikimo LPK
pateikė papildomą informaciją šiuo klausimu.
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IX. Komunikacijos veiklos
Vasario mėn. pradėjo veikti atnaujinta LPK interneto
svetainė ir naujos formos naujienlaiškis – dar informatyvesni ir patogesni vartotojui. Naujoje LPK interneto
svetainėje susisteminta ir paskelbta iki tol neskelbta
arba neišsamiai pristatyta informacija apie LPK prezidentą ir viceprezidentus, narius, partnerius, taip pat
apie palaikomus tarptautinius ryšius, vykdomus projektus, organizuojamas verslo tarybas, teikiamus apdovanojimus, veikiančius komitetus, atliekamas analizes. Taip pat interneto svetainės struktūra papildyta
galerijos skiltimi, nuolat atnaujinamu renginių sąrašu
ir dar daugiau aktualių naujienų, kurios suskirstytos
pagal specialias žymas.
LPK nuolat informuoja visuomenę apie savo veiklą:
pagal kompetenciją priimtus LPK nariams ir visuomenei aktualius sprendimus, jų priežastis ir poveikį, kitas
LPK veiklos sritis, taip pat apie dvišalius ar daugiašalius
susitikimus, vizitus ar kitus svarbius renginius, kuriuose
buvo atstovaujama LPK ir jos nariai.
Informaciją savo nariams ir visuomenei LPK teikia siųsdama pranešimus žiniasklaidai, paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“ bei „LinkedIn“, LPK interneto
svetainėje www.lpk.lt ir kassavaitiniame naujienlaiškyje.
Visuomenės informavimą apie LPK veiklą koordinuoja
ir užtikrina LPK Komunikacijos departamentas. Pagalba iš išorinių viešųjų ryšių agentūrų nėra pasitelkiama.
Ataskaitinio laikotarpio komunikacijos veiklų statistika
• Parengta ir žiniasklaidai išplatinta 115 pranešimų
spaudai.
• Surengtos 3 spaudos konferencijos.
• LPK interneto svetainėje www.lpk.lt paskelbtos
189 aktualios naujienos.
• Nuo 2015 m. spalio veikiančiose LPK paskyrose
socialiniuose tinkluose („Facebook“ bei „LinkedIn“) reguliariai ir aktyviai komunikuojama (vidutiniškai 4 įrašai per savaitę).
• Per ataskaitos laikotarpį suskaičiuota 375 LPK atstovų paminėjimai (radijo ir televizijos laidose,
straipsniuose, interviu, kt. žanro tekstuose) respublikinėse žiniasklaidos priemonėse (neskaičiuojant
pagal išplatintus pranešimus spaudai parengtų ir
žiniasklaidoje paskelbtų naujienų ir regioninės
spaudos).

• Kas savaitę prenumeratoriams platinami išsamūs
LPK naujienlaiškiai su informacija apie artimiausius renginius, aktualiomis naujienomis, pasiūlymais LPK nariams.
• Bendradarbiaujant su LPK nariais, socialiniuose
tinkluose vykdyta komunikacijos kampanija apie
asociacijų ir įmonių veiklą, svarbiausių verslo rezultatus ir perspektyvas jauniems specialistams.
Parengti specialūs infografikai ir susiję straipsniai.
Sausio mėn. LPK ir Europos Komisijos (EK) atstovybė
Lietuvoje pasirašė partnerystės sutartį, kuri sukuria dar
palankesnes sąlygas bendradarbiauti tarpusavyje organizuojant renginius bei įgyvendinant iniciatyvas ir
visuomenines akcijas, kurių tikslas – informuoti apie
Europos Sąjungos siūlomas galimybes Lietuvos piliečiams ir verslui.
LPK kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje
organizavo renginių Lietuvos regionuose ciklą, kurių
metu pristatytos pasaulinės ketvirtosios pramonės revoliucijos tendencijos ir su tuo susijusios galimybės,
taip pat nauji investicijų šaltiniai ir platformos, galintys
pritraukti investuotojus, padėti parengti investicinius
projektus. Seminarai vyko Marijampolėje, Panevėžyje,
Kaune, Mažeikiuose ir Klaipėdoje.
LPK kartu su Google Lithuania atstovais savo nariams
pristatė skaitmeninių įgūdžių mokymo projektą „Google augimo variklis“. Šioje nemokamoje mokymosi
platformoje galima įgyti darbo rinkoje vis paklausesnių įgūdžių, susijusių su internetu ir technologijomis.
Projektas startavo 2015 m. , o Lietuvoje yra prieinamas
nuo 2016 m. „Google augimo variklio“ mokymų programą sudaro 89 nemokamos pamokos skirtos padėti
lavinti skaitmeninės rinkodaros įgūdžius visiems – nuo
studentų iki verslininkų. Pabaigus mokymus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai.
LPK kartu su profesionalų tinkluo „Global Lithuanian
Leaders“ (programos sumanytojas) tęsė stažuočių
programos „Talentai Lietuvai“ įgyvendinimą. Tarptautinių profesionalų tinklo pasaulyje „Global Lithuanian
Leaders“ kartu su LPK sukurtos unikalios programos
tikslas – suteikti jaunimui patirties jiems dirbant su
konkrečiais projektais Lietuvoje, spręsti įmonėms kylančius iššūkius ir kurti aukštos kokybės profesinių pažinčių tinklą.
LPK kartu su valstybinėmis institucijomis ir Lietuvos
mokslo akademija dalyvavo derybose dėl Lietuvos
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asocijuotos narystės Europos branduolinių mokslinių
tyrimų organizacijoje (CERN). Lietuvos verslui ši narystė atvertų kelius dalyvauti daugiamilijoninės vertės
CERN organizacijos viešuosiuose pirkimuose, o mokslininkams – prisidėti prie garsiausių pasaulio išradimų.
Liepos mėn. LPK suorganizavo Lietuvos įmonių apsilankymą CERN, kur iš arti susipažino su šios organizacijos veikla bei vykdomais projektais.
LPK dalyvavo iniciatyvoje „Jonvabaliai“, kuri laimėjo
Europos Komisijos (EK) „RegioStars 2016“ apdovanojimą. Šio iniciatyvos sumanytojai – Finansų ministerija,
Lietuvos pramonininkų konfederacija, „Transparency International“ Lietuvos skyrius, asociacijos „Investors’ Forum“ bei „Žinių ekonomikos forumas“, Kauno
technologijos universitetas, Lietuvos atsakingo verslo
asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.
Prie iniciatyvos prisijungė daugiau kaip 600 projektų
vykdytojų, kurie atsiskaitė už daugiau kaip 650 mln.
eurų investicijų. Ji vienija organizacijas, kurios nori ir
gali gyventojams plačiau papasakoti, kaip įgyvendino
ES lėšomis finansuotus projektus. Prie iniciatyvos prisijungę ES projektų vykdytojai savanoriškai pildo skaidrumo deklaracijas, atsakydami į klausimus, kaip ir kur
buvo panaudotos ES investicijos.

X. LPK komitetai
LPK, siekdama užtikrinti kryptingą veiklos planavimą,
strateginių tikslų įgyvendinimą ir vieningos bei LPK
narių lūkesčius ir interesus atliepiančios politikos įgyvendinimą, plėtoja 9 komitetų veiklą:
Eksporto ir užsienio ryšių komitetas. Pirmininkas –
Arūnas Laurinaitis.
Komiteto tikslai: siekti geresnių eksporto bei importo
sąlygų Lietuvos įmonėms, geresnės investicinės aplinkos Lietuvos bei užsienio investuotojams; nagrinėti
tarptautinės prekybos klausimus, kurie yra svarbiausi
Lietuvos pramonės ir paslaugų įmonėms; formuluoti
pozicijas ir jas teikti Lietuvos bei tarptautinėms institucijoms. Reikalui esant, rengti LPK pozicijų projektus
ir teikti LPK Prezidiumui tvirtinti. Komiteto sudėtyje
aktyviai veikia 3 darbo grupės: tarptautinės prekybos
apsaugos priemonių darbo grupė, prekių ir paslaugų
sertifikavimo darbo grupė, eksporto draudimo darbo
grupė.
Svarstyti klausimai:
• Lietuvos eksporto būklė;
• ekonominio atstovavimo tinklo pakeitimai;
• ES struktūrinė parama eksporto plėtrai;
• eksporto draudimo sistemos tobulinimas Lietuvoje;
• Lietuvos verslo galimybės Irane, Kinijoje, Rusijoje,
Ukrainoje, JAV;
• Kinijos rinkos atvėrimo lietuviškoms prekėms pažanga bei problemos;
• Europos Komisijos iniciatyvos tarptautinės prekybos apsaugos priemonių srityje;
• Kinijos rinkos ekonomikos statuso klausimas;
• Europos Sąjungos laisvų prekybos sutarčių rengimo procesas;
• valstybės dalyvavimo galimybės, kuriant ilgalaikę
eksporto draudimo sistemą;
• „INVEGA“ administruojamos priemonės eksporto
sandoriuose atsirandančiai rizikai mažinti.
Pateikti pasiūlymai:
• dėl nacionalinės platformos Pramonė 4.0 steigimo;
• dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos per-
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žiūros;
• dėl specialiųjų atašė skyrimo tvarkos;
• dėl eksporto kredito draudimo sistemos vystymo
Lietuvoje;
• dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai;
• ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimo.
Švietimo, mokslo ir inovacijų komitetas. Pirmininkas – Gintautas Kvietkauskas.
Komiteto tikslai: sukurti integralią profesinio orientavimo sistemą; inicijuoti pokyčius mokykloje ir mokytojų rengime; optimizuoti profesinio mokymo įstaigų
tinklą; konsoliduoti aukštojo mokslo institucijų tinklą; efektyviai įgyvendininti sumanios specializacijos
strategiją. Komiteto sudėtyje aktyviai veikia 5 pakomitečiai: Bendrojo ugdymo pakomitetis, Profesinio
mokymo pakomitetis, Aukštojo mokslo pakomitetis,
Inovacijų pakomitetis, Neformaliojo švietimo pakomitetis.
Komiteto veikloje dalyvauja 50 narių, įvyko - 25 posėdžiai.
Didžiausias LPK prioritetas, kur galime greičiausiai pamatyti pokyčius – profesinis mokymas, todėl Profesinio mokymo pakomitečio aktyvumas yra didžiausias.
Vyko 9 pakomitečio posėdžiai. Pakomitečio 2016 m.
prioritetai: direktorių atsakomybę už skaidrų mokinių
lankomumą susieti su skatinimo sistema, siekiant užtikrinti aukštą mokymo kokybę, profesinio mokymo
įstaigas finansinėmis priemonėmis paskatinti pradėti
vykdyti mokymus pameistrystės mokymo forma, sudaryti sąlygas profesinio mokymų įstaigų įgalinimui,
efektyviai investuoti 2014 – 2020 ES SF lėšas.
Buvo siekiama peržiūrėti Profesinių mokyklų vadovų
atlyginimo tvarkos reglamentavimą ir jį pakeisti taip,
kad įstaigų vadovai būtų suinteresuoti efektyviau
dirbti, bei skatinami vykdyti mokymus pameistrystės
mokymo forma. Diskusijoje su ŠMM, LPK pasiūlė papildomų kokybinių rodiklių už kurių tinkamą pasiekimą ir įgyvendinimą mokyklų vadovai būtų skatinami
ir premijuojami, sukuriant paskatas direktoriams dirbti
kokybiškiau, pasiekiant aiškių veiklos rodiklių bei užtikrinant, kad aktyviau būtų taikoma pameistrystės mokymo forma.
LPK inciatyva buvo pakeista eilė teisės aktų, kurie
trukdė įgyvendinant pameistrystę, nesureguliuotas
klausimas - atsiskaitymo už paslaugas tarp mokyklų
principai.
LPK teikė ir nuolat teikia pasiūlymus kaip būtų galima

efektyviau išnaudoti Sektorinių profesinio mokymo
centrų infrasktuktūrą, savo išvadas pateikė ir Valstybės kontrolė. Šiuo metu per mažai yra išnaudojama
sektorinių praktinio mokymo centrų ir profesinių mokyklų infrastruktūra, į kurią buvo investuotos didelės
ES Struktūrinių fondų lėšos (450 mln Lt, o dabar vėl
ketinama skirti beveik 50 mln Eur). Siekiant efektyviau investuoti 2014-2020 ES SF lėšas skirtas Sektorinių profesinio mokymo centrų infrastruktūrai LPK pasiekė, kad SPMC rengdamos paraiškais finansavimui
gauti įsigyjamos įrangos poreikį ir parametrus derintų
savo srities asocijuotomis verslo struktūromis.
Aukštasis mokslo pakomitečio 2016 m. prioritetai: parengti pasiūlymus esminiai aukštojo mokslo finansavimo sistemos pertvarkai, prisidėti teikiant pasiūlymus
optimizuojant mokslo ir aukštojo mokslo institucijų
tinklą, užtikrinant potencialo koncentraciją ir žmonių
bei infrastruktūros išteklių tarptautinį kokybės lygį.
Inovacijų pakomitečio 2016 m. prioritetai: MTEP deklaravimo skatinimas ir MTEP apskaitos lengvinimas,
vertinant mokslininkų pasiekimus, mokslininkų vykdomas eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas, pagal
reikšmę prilyginti mokslinėms publikacijoms, sukurti
finansinių paskatų sistemą skatinti mokslininkų darbą
verslo įmonėse (kompensuojant dalį jų užmokesčio).
Įvyko 5 posėdžiai.
Lietuvos pramonininkų konfederacija kreipėsi į Ūkio
ministeriją su eile pasiūlymų, kurie skatintų įmones
deklaruoti savo MTEP veiklą ir kaip būtų galima sumažinti biurokratinę naštą apskaitant ir deklaruojant
MTEP.
Deklaravimo kultūros trūkumas ir nepakankamos sisteminės valstybės pastangos šioje srityje (pavyzdžiui,
LR Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnyje numatyta
MTEP lengvata kasmet pasinaudoja tik apie 200 ūkio
subjektų, kai LR Statistikos departamento duomenimis, MTEP vykdo ženkliai didesnis subjektų kiekis)
lemia, kad daugelis įmonių nedeklaruoja savo inovatyvios veiklos. LPK iniciatyva buvo gautas oficialus Finansų ministerijos išaiškinimas dėl MTEP išlaidų deklaravimo siekiant pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.
Tai sudaro paskatas įmonėms investuojant į MTEP,
kaupti sąnaudas bei pasinaudoti mokesčių lengvata
tada kai gaunamas pelnas.
Darbiniame lygyje siekiama, kad Vyriausybės rengiamame Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos
gairių įgyvendinimo priemonių plane atsidurtų mūsų
pasiūlymas sukurti finansinių paskatų sistemą mokslininkų darbui verslo įmonėse.
Neformalaus švietimo pakomitečio 2016 m. priorite37
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tai: neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programą adaptuoti
pagal verslo poreikius, sukurti neformalaus švietimo
rėmimo mechanizmą, finansuojamą valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimo principu. Įvyko 8
posėdžiai.
LPK Neformalaus švietimo pakomitetis siekia, kad Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
2016–2023 metų plėtros programa ir jos įgyvendinimo planas būtų adaptuoti pagal verslo poreikius, ypatingai vertinant Pramonė 4.0 keliamus iššūkius.
Bendrojo ugdymo pakomitečio 2016 m. prioritetai:
parengti integralaus profesinio orientavimo planą,
gerinti mokymo įstaigų vadovų skyrimo ir atestavimo
tvarkas, įtraukiant mokinius, tėvus, socialinius partnerius, nacionalinis parlamentinių partijų ir Verslo Tarybos narių susitarimas dėl 2016-2030 metų Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo politikos strateginių
gairių. Įvyko 2 posėdžiai.
Siekiama parengti integralų profesinio orientavimo
planą. Gegužės mėnesį visoms suinteresuotoms institucijoms buvo išplatintas LPK kreipimasis dėl Karjeros
planavimo sistemos tobulinimo bei raginimas imtis
bendro darbo sistemos tobulinimui.
Su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru,
Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos darbdavių
konfederacija buvo derinamos potencialaus projekto
dėl mokinių profesinio orientavimo gairės ir partnerių
atsakomybės.
Energetikos komitetas. Pirmininkas – Dalius Misiūnas.
Komiteto tikslai: padėti Vyriausybei/Energetikos ministerijai formuoti energetikos politiką, dalyvauti kuriant teisinę aplinką; analizuoti situaciją energetikos
srityje ir rengti įžvalgas LPK nariams bei visuomenei;
formuoti bendrą LPK poziciją energetikos klausimais,
palaikant atvirą diskusiją tarp komiteto narių ir visų
LPK narių; ruošti komunikacines žinutes, komunikuoti
LPK vardu energetikos klausimais; atstovauti LPK (ne
atskirus narius) visuose formatuose; bendradarbiauti
su VKEKK reguliavimo klausimais.
Svarstyti klausimai:
• „Doing Business“ reitingo Lietuvos pozicijos gerinimas: galimų sprendimų energetikoje pristatymas;
• Lietuvos dalyvavimo pasaulinėje EXPO 2017 parodoje Kazachstane pristatymas;
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• elektros persiuntimo tarifų kainodara;
• energijos efektyvumo įstatymo ir susijusių teisės
aktų projektai;
• VIAP sistemos taikymas;
• LR Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 20152020 m. programa;
• labai trumpų elektros tiekimo pertrūkių problema.
Pateikti pasiūlymai:
• LR Vyriausybei dėl energetikos sektoriaus;
• Dėl VIAP sistemos
• dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių energetikos srityje.
Verslo aplinkos komitetas. Pirmininkas – Dalius
Gedvilas.
Komiteto tikslai: mokestinės naštos mažinimas; investicijų ir verslo plėtros skatinimas, panaudojant mokestinius instrumentus; mokesčių sistemos harmonizavimas, aiškūs ir suprantami mokesčiai, mokestinio
reguliavimo stabilumas; konstitucinių verslo teisinio
saugumo principų užtikrinimas: valdžios įstaigos tarnauja visuomenei (5 str.), nuosavybės neliečiamumas
(23 str.), lygiateisiškumas valdžios institucijų ir verslo santykiuose (29 str.), ūkinės veiklos laisvė (46 str.),
sąžiningos konkurencijos laisvė (46 str.), ir kt.; viešojo
administravimo funkcijų bei viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę; duomenų ir procesų skaitmenizavimas įvairiose ūkio šakose (sąlygų sudarymas,
skatinimas, parama); duomenų centrų ir elektroninio
parašo naudojimo plėtra; e-valstybės konkurencingumo stiprinimas. Komiteto sudėtyje aktyviai veikia 3
pakomitečiai: Mokesčių pakomitetis, Teisinės aplinkos
pakomitetis ir E-valstybės pakomitetis.
Svarstyti klausimai:
• fizinių asmenų veikla su verslo liudijimais ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimas;
• numatomi valstybės investavimo į viešąsias įstaigas pakeitimai;
• asmens duomenų apsaugos administracinės naštos mažinimas, dalyvaujant VDAI vadovui;
• pasiūlymai LR Vyriausybei;
• prieiga prie valstybinių registrų ir registrų duome-
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nų atvirumas (susitikimas ir diskusija su TM viceministru);
• VDU pristatymas apie viešųjų įstaigų ir ne pelno
siekiančių juridinių asmenų veiklos formas, diskusija apie skirtingų veiklos formų įtaką konkurencijos sąlygoms;
• mokestinės aplinkos Lietuvoje problematikos, dalyvaujant Valstybės kontrolės atstovams;
• MRU prisistatymas ir MRU bendradarbiavimo su
LPK galimybės;
• lengvatų (išskirtinių sąlygų) užsienio investuotojams aspektai, naujo asmens duomenų reglamentavimo iššūkiai Lietuvos verslui;
• Europos Tarybos direktyvų dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės (CCCTB);
• pasiūlymai Vyriausybės programai;
• reikalavimų taikyti 0 proc. PVM tarifą įtvirtinimas
teisės norminiame akte.

atliekų tvarkymo srityje; didinti Lietuvos įmonių interesų atstovavimą, formuojant ES aplinkosauginę politiką ES institucijose, sprendžiant apie perspektyvinius
ir strateginius aplinkosauginius, klimato kaitos ir kitus
klausimus.
Svarstyti klausimai:
• su Aplinkos ministru aptarti ministerijos planai,
aplinkosaugos srities problemos, bendradarbiavimo galimybės;
• svarstyti Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pakeitimai;
• svarstytas teisės akto Normatyvinio dokumento
LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ projektas;
• medinės pakuotės apskaitos reglamentavimo trūkumai.
Pateikti pasiūlymai:

Pateikti pasiūlymai:
• dėl asmens duomenų apsaugos administracinės
naštos mažinimo;
• dėl pajamų natūra neapmokestinimo;
• dėl MTEP lengvatų įgyvendinimo;
• dėl Europos Tarybos direktyvų dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės (CCCTB);
• dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių mokesčių, teisinės aplinkos ir e-valstybės
srityse.
Aplinkosaugos komitetas. Pirmininkas – Ramūnas
Miliauskas.
Komiteto tikslai: būti partneriu valstybės institucijoms, rengiant aplinkosaugos srities teisės aktus; tinkamai atstovauti ir ginti pramonės įmonių interesus;
inicijuoti pramonei reikalingus pokyčius (teisės aktų,
priežiūros institucijų reglamentavimo ir kt.); skatinti aplinkosaugos srities veiklos sistemos ir socialinės
atsakomybės principų įdiegimą pramonės įmonėse.
Tikslai aplinkosaugos srityje: užtikrinti klimato kaitos
politikos srities tikslų vykdymą ir keliamus uždavinius
formuoti, atsižvelgiant į Lietuvos pramonės įtaką pasauliniam klimato kaitos procesui, įvertinant pramonės įmonių konkurencingumo aspektus; užtikrinti
nuolatinį dialogą tarp pramonės ir valstybės institucijų

• dėl padangų atliekų tvarkymo finansavimo pasiūlyta teisės aktais reglamentuoti padangų gamintojų ir importuotojų veiklą taip, kad būtų tinkamai
vykdomos visos gamintojo atsakomybės ir pareigos ir neskirti lėšų iš Atliekų tvarkymo programos
padangų atliekų transportavimui;
• pateikta pozicija dėl Paryžiaus klimato kaitos susitarimo galimo poveikio Lietuvos pramonės konkurencingumui;
• dėl teisinių reikalavimų nuotekų tvarkymo kainodaros suderinamumo;
• lakiųjų junginių reglamentavimo; kvapų reglamentavimo pramonės įmonėse; dėl nuotekų valyklose susidarančio dumblo teisinio statuso pakeitimo;
• dėl LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių veiklas, kurioms privaloma atlikti PAV atranką;
• dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų prekybos sistemos;
• dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo pakeitimo.
Teikti siūlymai Aplinkos ministerijai, kurie nepriskiriami Aplinkosaugos komiteto sričiai:
• skatinti skaitmenizavimo procesus ir numatyti pri39
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valomą 3D projektavimą viešųjų pirkimų objektuose, kurių statybos montavimo darbų sąmatinės
vertės yra nuo 1,5 mln. eurų;
• įteisinti galimybę taikyti pažangias „debesų kompiuterijos“ technologijas, t.y. sudaryti galimybę 3D
formatu parengtus statinio projektus ir kitą projektinę dokumentaciją saugoti išoriniuose duomenų centruose, suteikiant tikrinančioms institucijoms nuotolinę prieigą prie šių duomenų;
• numatyti privalomą ypatingus statinius projektuojančių įmonių atestavimą, atsižvelgiant į ypatingų
statinių svarbą, viešojo intereso užtikrinimo ir visų
statybos dalyvių interesų apsaugos būtinybę;
• numatyti privalomą pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektų ekspertizę, siekiant sumažinti
klaidų riziką, užtikrinti projektų sprendinių kokybę ir
tuo pačiu visų renovacijos dalyvių interesų apsaugą;
• sukurti vieningą statybos sektoriaus darbuotojų
kompetencijų vertinimo sistemą, kuriose aktyviai
dalyvautų asocijuotos struktūros. Asocijuotoms
struktūroms šioje srityje galėtų būti suteikti tam
tikri viešojo administravimo įgalinimai. Siūlyta
svarstyti ir kelių valstybių bendros informacinės
bazės sukūrimo galimybę.
Kita veikla:
• birželio mėn. komiteto atstovas dalyvavo 8-ojoje
JTEEK konferencijoje „Aplinka Europai“, Batumyje,
Gruzijoje;
• komiteto narys deleguotas atstovauti LPK Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studijos rengimo priežiūros
komisijoje.
Verslo galimybių pristatymo komitetas. Pirmininkė
– Evalda Šiškauskienė.
Komiteto tikslai: siekti kryptingo valstybės pristatymo,
padėsiančio užtikrinti sklandžią integraciją į tarptautinę politinę ir ekonominę sistemą, pritraukti daugiau
tiesioginių užsienio investicijų, turistų, užtikrinti didesnį
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų palaikymą, sprendžiant įvairius ekonominius ir kt. klausimus;
teikti pasiūlymus dėl valstybės galimybių pristatymo,
valstybės prekės ženklo ir tolimesnių veiksmų, juos plėtojant; teikti pasiūlymus dėl vieningo ir kryptingo valstybės galimybių pristatymo marketingo koordinavimo,
siekiant didinti valstybės žinomumą ir patrauklumą;
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teikti pasiūlymus dėl efektyvaus tikslinių lėšų, skiriamų valstybės ir jos galimybių pristatymui, panaudojimo; efektyvaus turimos infrastruktūros panaudojimo
ir plėtros; ekonominės migracijos; kryptingo švietimo
ir verslo bendradarbiavimo, stiprinant valstybės ekonominį potencialą; teikti pasiūlymus, kaip koordinuoti
ir efektyviau panaudoti turimą potencialą užsienyje;
vykdyti nuolatinį Lietuvos galimybių pristatymo priemonių įgyvendinimo monitoringą ir teikti pasiūlymus
dėl tolimesnių veiksmų; vykdyti nuolatinį LPK narių poreikio monitoringą, siekiant identifikuoti efektyviausius
LPK narių interesų pristatymo bei atstovavimo.
Svarstyti klausimai:
• vieningas Lietuvos pristatymas daugiamatėje
perspektyvoje;
• Lietuvos verslo pristatymo užsienyje galimybės;
• verslo ir valdžios institucijų vizitų į užsienį suderinimo poreikis;
• vieningo Lietuvos pristatymo tinklalapio sukūrimo
galimybės;
• angliško Lietuvos pavadinimo paprastinimas;
• Lietuvos pristatymo užsienyje koordinavimo modelių, kuriuos LR Vyriausybės užsakymu 20142015 m. parengė ekspertai, monitoringas;
• VšĮ „Versli Lietuva“ tyrimas „Lietuvos tikslinės eksporto rinkos: galimybių analizė ir verslo iššūkiai“;
• Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas:
vizija ir planai;
• pasiūlymai LR Vyriausybei;
• vieningos pozicijos sukoordinavimas su partneriais ir institucijomis dėl Lietuvos pristatymo užsienyje, prieš pateikiant naujajai Vyriausybei;
• pasiūlymai LR Vyriausybės programai.
Pateikti pasiūlymai:
• dėl Lietuvos galimybių pristatymo užsienyje koordinavimo tarybos įsteigimo;
• dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų srityje.
Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos
komitetas. Pirmininkas – Jonas Guzavičius.
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Komiteto tikslai: darbo rinka ir užimtumas (darbo santykiai, užimtumo ir darbo rinkos politika, darbuotojų
sauga ir sveikata, techninė sauga, potencialiai pavojingi įrenginiai, įmonių socialinė atsakomybė); socialinis draudimas (valstybinio socialinio draudimo rūšys,
įmokos ir tarifai); socialinis dialogas (kolektyviniai darbo santykiai, asociacijų ir profesinių sąjungų veikla).
2016 m. socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos komiteto veiklos tikslas – Socialinio modelio priėmimas ir įgyvendinimas (Darbo kodeksas, Užimtumo
įstatymas, Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymas,
Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Nedarbo
socialinio draudimo įstatymas, Valstybinio socialinio
draudimo pensijų įstatymas, Nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų įstatymas, Ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymas).
2016 m. vyko vienas komiteto posėdis, kuriame buvo
aptariamas Darbo kodekso projektas, bei formuojami
siūlymai Vyriausybės programai. Kita komiteto veikla
ir teisės aktų derinimai buvo atliekami elektroniniu
būdu. Komiteto pasiūlymai atspindėti III. ir IV. ataskaitos dalyse.
Transporto ir logistikos komitetas. Pirmininkas –
Erlandas Mikėnas.
Komiteto tikslai: siekti, kad Lietuvos transportas būtų
konkurencingas ir prisidėtų prie pramonės konkurencingumo stiprinimo, o turima infrastruktūra atitiktų
Lietuvos valstybės poreikius, padėti valstybės institucijoms formuoti transporto sektoriaus plėtros politiką,
teikti siūlymus dėl jo konkurencingumo didinimo ir
tranzito skatinimo. Komiteto sudėtyje aktyviai veikia 6
pakomitečiai: uosto ir vandens transporto; logistikos:
sandėliai, paštas, distribucija; kelių transporto; geležinkelių transporto; oro transporto; kelių infrastruktūros.
Komiteto nariai dalyvauja valstybinėse darbo grupėse
ir komisijose: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryboje, Muitinės konsultacinio komiteto taryboje, Transporto ir tranzito komisijoje.
Svarstyti klausimai:  
• rinkliavų už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra pagrįstumas;
• geležinkelių kelių priklausomybės Klaipėdos uoste
keliems savininkams problema ir vienodų konkurencinių sąlygų uosto krovos kompanijoms užtikrinimas;
• elektroninių krovinio važtaraščių teikimas į i.vaz
sistemą;

• atsakomybės dėl krovinio svorio taikymas uosto
krovos kompanijoms.
LPK atstovai dalyvavo susitikimuose su Valstybine
mokesčių inspekcija, sprendžiant i.vaz sistemos taikymą pašto ir smulkioms siuntoms. Bendradarbiaujant
su Susisiekimo ministerija toliau ieškoma problemos
sprendimo būdų.
Regioninės politikos komitetas. Pirmininkas – Alvydas Stulpinas. Komitetas įteigtas 2016 m. spalio 18 d.
Komiteto tikslai: kartu su valstybės institucijomis formuoti nacionalinę regioninę politiką ir skatinti regioninių iniciatyvų, užtikrinančių socialinių ir ekonominių
skirtumų tarp regionų mažinimą ir skatinančių tolygią
ir tvarią regionų plėtrą, atsiradimą, formuoti kryptingą
konfederacijos regioninę politiką, atstovauti LPK valstybės institucijose ir telkti visuomenės paramą, inicijuoti regioninę politiką reglamentuojančių teisės aktų
pokyčius, dalyvauti teisėkūros procesuose, priimant
sprendimus ir juos įgyvendinant, siekti tikslingo ES
fondų investicijų skyrimo ir panaudojimo, nukreipiant
jas regionų ekonomikos augimui ir ilgalaikių tikslų
įgyvendinimui. Įvyko 2 komiteto posėdžiai.
Svarstyti klausimai:
• komiteto reglamentas;
• komiteto tikslai;
• regioninės plėtros įstatymo projekto klausimai.
Pateikti pasiūlymai:
• teiktas psiūlymas Seimo Pirmininkui dėl Seimo regioninės politikos komiteto steigimo;
• teiktas kreipimąsis į Ministrą Pirmininką dėl regioninės politikos klausimų įtraukimo į Vyriausybės
programą.
2016 m. gruodžio 6 d. įvyko Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos ir LPK posėdis, kuriame buvo aptarti
regionų plėtros ir investicijų į juos pritraukimo klausimai.
Komiteto pirmininkas dalyvauja Nacionalinėje regioninės plėtros tarybos veikoje.
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XI. Projektinė veikla
2016 metais LPK įgyvendino daugiau nei 10 įvairios
apimties projektų, kurių bendra vertė viršija 6 mln.
eurų, o LPK tenkanti biudžeto dalis sudarė apie ketvirtadalį tos sumos. Projektai buvo finansuojami iš skirtingų ES paramos programų.

orinių paslaugų subranga, dalis projektinių veiklų, apskritai nebuvo vykdomos ir paramos įsisavinimui iškilo
grėsmė (eksporto skatinimo projektai), identifikuota
ir kitų problemų. Dėl visų šių projektų įgyvendinimo
trūkumų projektinė veikla tapo nuostolinga.

2016 m. buvo pateiktos naujos paraiškos dėl socialinio dialogo, įmonių socialinės atsakomybės populiarinimo, inovacijų politikos įgyvendinimo bei profesijų
standartų rengimo.

Pagrindiniai projektinės veiklos laimėjimai – projektų įgyvendinimo metu buvo sukurta nauja studentų
praktikantų mokymo programa bei darbuotojų įtraukimo į įmonės valdymą mokymo programa, sėkmingai tęsiamas studentų stažuočių užsienyje projektas
kartu su 5 universitetų konsorciumu, LPK nariai gavo
naudą per LPK koordinuojamus Naujų galimybių projektus ir kt.

LPK projektinė veikla 2016 metais išgyveno tam tikrą
žmogiškųjų išteklių ir projektų valdymo krizę. Antroje
metų pusėje pasikeitė visa projektų valdymo departamento komanda. Inventorizavus vykdomus projektus,
paaiškėjo, kad juose įtraukta neproporcingai didelė iš-
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XII. Apdovanojimai
LPK Vytauto Andriaus Graičiūno vardo nominaciją suteikta: Gintautui Kvietkauskui, UAB „Arginta Group“ direktoriui, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos prezidentui ir LPK viceprezidentui ir Rimantui
Taraškevičiui, UAB „Klaipėdos monolitas“ valdybos pirmininkui, ilgamečiam Klaipėdos miesto tarybos nariui,
Klaipėdos pramonininkų asociacijos viceprezidentui.
LPK Petro Vileišio vardo nominaciją suteikta: Linai Minderienei, AB „Lietuvos paštas“ generalinei direktorei; Gintautui Pangoniui, AB „Grigeo Grigiškės“ ir Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos
mediena“ prezidentui; Aistei Kveselytei, Kauno technologijos universiteto taikomosios chemijos specialybės
trečio kurso studentei ir Jonui Pukštai, Vilniaus licėjaus 12 klasės mokiniui.
LPK Garbės Aukso ženklu apdovanoti: Mickus Rimgaudas, ilgametis Šiaulių pramonininkų asociacijos
tarybos narys, UAB „Nirlita“ direktorius; Vanagas Kęstutis, AB „YIT Kausta“ generalinis direktorius.
Nominacija „Profesijos riteris“ suteikta: ADOMAVIČIUI Vytautui, UAB „Kauno šilas“ direktoriui; AGLINSKUI Sigitui, AB „YIT Kausta“ Technikos direktoriui; AUGUST Filioniui, UAB „AUGUST IR KO“ konsultantui ir
Aplinkos apsaugos asociacijos prezidentui; AUSMANUI Rimantui, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos skyriaus vedėjui; BAGDONUI Gražvydui, UAB„Gelžbetoninės konstrukcijos“ direktoriui; BAGDONUI
Modestui, UAB „Kauno liftai“ darbų vadovui; BAKANIENEI Rosvitai, AB „Pakaita“ gamybos pardavimų direktorei; BAKUI Rimantui, AB „Kauno energija“ generaliniam direktoriui; BARYSAITEI Alginai, VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros lektorei; BERLINSKUI Alvydui, Vilniaus apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos 6-osios komandos budinčios pamainos vyriausiajam ugniagesiui gelbėtojui vyresniajam puskarininkiui; DAGILIUI Kęstučiui, UAB „Baltijos polistirenas“ prezidentui; DIMAIČIUI Sigitui, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio rūmų viceprezidentui; REMEIKIENEI Danutei, Alytaus kolegijos direktorei; GEDMINIENEI Adelei, UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ valdybos pirmininkei, direktorei; GĖDVYGAI Petrui, UAB
„Kautra“ autobuso vairuotojui-konduktoriui; GIEDRAITIENEI Rimutei, UAB „Baltijos polistirenas“ vyriausiojo
finansininko pavaduotojai; GURSKIENEI Marijai, Vadovų klubų įkūrėjai ir direktorei; IVANAUSKIENEI Nijolei,
UAB „Avona“ generalinio direktoriaus pavaduotojai; JANKŪNIENEI Dalei, AB „YIT Kausta“ Kokybės vadovei;
JAZDAUSKUI Algimantui, VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos vadybos ir verslo katedros lektoriui; KAROSUI Artūrui, UAB „BALTO print“ direktoriui; KAZLAUSKUI Jonui, AB „Achema“ vyriausiąjam metrologui; KISIELIENEI
Sonatai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėjui; KIUDULUI
Zenonui, UAB „Splius“ vykdančiajam direktoriui; KIZNIUI Povilui, UAB „Splius“ saugos darbe vadovui; KUBILIUI Irmantui, UAB „Irdaiva“ generaliniam direktoriui; KURALAVIČIUI Arvydui, UAB „Darbasta“ technikos direktoriui–ekspertui; LUKAŠEVIČIENEI Birutei, UAB „Splius“ vyriausiajai buhalterei; MITRULEVIČIUI Klemensui,
AB „Montuotojas“ filialo-montavimo firmos Alytuje direktoriui, AB „Montuotojas“ valdybos nariui; MOCKIENEI Editai, VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos statybos inžinerijos katedros vedėjai; MORKŪNAITEI Žanai, UAB
„Bodesa“ projektų vadovei; NAUSĖDAI Vaidui, UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ direktoriui; NORVAIŠUI
Arminui, AB „YIT Kausta“ Garantinės tarnybos vadovui; NORVILIENEI Ritai, UAB „Garlita“ direktorei komercijai ir marketingui; PAKARKLIUI Stasiui, Statybos industrijos asociacijos Prezidiumo narui, „S. Pakarklio IĮ“
vadovui; PERVAZAI Valdui, UAB „Kautra“ autobuso vairuotojui-konduktoriui; dr. ANDRUŠKEVIČIUI Algirdui,
UAB „Giedra“ generaliniam direktoriui; RIMYDŽIUI Aivarui, UAB „Ekspozicijų centras“ vykdančiajam direktoriui; SASNAUSKUI Danui, UAB „Daistatus“ projektų direktoriui; ŠPOKUI Kęstučiui, UAB „Resmita“ direktoriui;
STANKEVIČIUI Sigitui, UAB „Mega Euro Group – MEG“ vadovui; UŠINSKIUI Voldemarui, UAB „Henris“ generaliniam direktoriui; VAITKUI Arvydui, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generaliniam direktoriui; VALIONIENEI Angelei Paulei, UAB „Vilpra“ Vilniaus atstovybės vadovo pavaduotojai; VELIČKAI Mindaugui, UAB
„Baltijos polistirenas“ technikos direktoriui; ZAKUI Jonui, UAB„Kojora“ direktoriui; ZALUBAI Giedriui, UAB
„Kautra“ technikos tarnybos vadovui; ŽEMAIČIUI Gintautui, UAB „SDG“ mokymo departamento ekspertui.
Nominacijos „Lietuvos metų eksportuotojas – 2015“ laureatai: didelių įmonių grupėje - UAB „Norvelita“,
UAB „Kitron“, UAB Klaipėdos jūrų krovos kompanija „Bega“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Aurika“, A.R.
Baumilų TŪB „Klasikinė tekstilė“, AB „Achema“, UAB „Enerstena“; vidutinių įmonių grupėje – UAB „Aedilis“,
UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“, UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Sicor Biotech“, UAB
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„Stigma“, AB „Limarko laivininkystės kompanija“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, UAB „Aconitum“; mažų įmonių grupėje – UAB „Dastra“.
Nominaciją „Sėkmingai dirbanti įmonė – 2016“ suteikta: didelių įmonių grupėje – UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB Klaipėdos jūrų krovinių
kompanija „Bega“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija, AB „Lietuvos paštas“; vidutinių įmonių grupėje – AB „Požeminiai darbai“, AB „Dolomitas“, UAB „Vilkijos gija“, UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Sicor Biotech“, UAB „August ir Ko“; mažų įmonių grupėje
– UAB„Inspecta“, Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“, UAB „Agrosfera“, UAB „Sargasas“.

Konkurso ,,Lietuvos metų gaminys – 2016“ nugalėtojai
AUKSO medaliai:
MAISTO PRAMONĖS GRUPĖSE: Armėniška duona „Lavaš“ - UAB „Kilikija“, Dražė „Makadamijos riešutai su
baltuoju šokoladu ir cinamonu“ - AB „Naujoji Rūta“, Šokoladinių saldainių rinkinys „Pilies pasaka“ - UAB„
Rūta“, TOSTE duona su spelta - UAB „Vilniaus duona“, Kepti silkių file gabaliukai su vytintų pomidorų užtepėle - G. Kanaševičiaus PĮ „Desė“, Duona „Rugytis“ - UAB „Ukmergės duona“, „Daumantų“ pomidorų padažas
„Exclusive“ - UAB „Daumantai LT“, Ekologiška viso grūdo ruginė duona - UAB „Plungės duonos kepiniai“, Užtepėlė su kalmarais ir kiaušiniais VIČI - UAB „Baltic food partners“, Koldūnai su mėsa „Khinkali“ - UAB „Orka
foods“, „Gardėsio“ batonas su kefyru ir kalciu - UAB „Fazer Lietuva“, „Gardėsio“ juoda duona su viso grūdo
miltais - UAB „Fazer Lietuva“, Sūris „Mozzarella Mini“ - UAB „Rokiškio pienas“, Sūris „Germanto“ Gouda AB „Žemaitijos pienas“, Švelniai sūdytas sviestas „Dvaro“ - AB „Pieno žvaigždės“ filialas Mažeikių pieninė,
SENOLIŲ grietinėlė 13% rieb. - UAB „Lukšių pieninė“, Puskietis fermentinis sūris „Old Gildija“ - AB „Pieno
žvaigždės“ filialas Pasvalio sūrinė, ARCTICA plombyras vaniliniai valgomieji ledai vafliniame indelyje - UAB
„Vikeda“, Belgišku šokoladu glaistytas varškės sūrelis „Pasaka“ su šokolado gabaliukais - AB „Pieno žvaigždės“ filialas Kauno pienas, „Žemaitijos“ sviestas - AB „Žemaitijos pienas“, Alus „Kalnapilis Royal Select“ - UAB
„Kalnapilio – Tauro grupė“, Kaimiško dūmo kumpis, šaltai rūkytas - ŽŪB „Delikatesas“, „Dūzgės“ vytintos
kiaulienos kabanosy dešrelės - AB „Krekenavos agrofirma“, Vytinta jautienos-avienos dešra „Sudžiuch“ - UAB
„Armeni“, Vytinta armėniška dešra su sūriu brinza - UAB „Armeni“.
APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖS GRUPĖJE: Laisvalaikio megztinis nepraleidžiantis vėjo - UAB „Vilkijos gija“.
MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ PRAMONĖS GRUPĖJE: Granulinis šildymo katilas „Antara PELL 20 plius“ - UAB
„ANTARA LT“, Pramoninių šviestuvų serija „Fulmar“ - UAB „Baltled“, PET taros pūtimo mašina „ FlexBlow
6-4“ - UAB „Terekas“, Šaulių rengimo centras, panaudojant lazerinius mokomuosius ginklus - LT-5M-M4A1,
LT-5M- SIG SAUER P226, LT-5M-GLOCK 17 – Kauno technologijos universiteto VŠĮ„Gynybos technologijų
istitutas“, Tunelinis pasterizatorius „TP-HRW 5“ - UAB „Hermis“, Manevrinis lokomotyvas TEM7A-0412 - UAB
„Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, Viryklė-orkaitė „Vienybė OVEN“ - UAB „Umega“, Stropuva „Granulinis“ katilas - UAB „Stropuva“, Lietuviška biokuro kogeneracinė jėgainė - UAB „Enerstenos grupė“, Autoklavas
– pramoninė slėginė talpa - AB Mašinų gamykla „Astra“, Vagonų patraukimo robotas ROB-4537 - UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, Modernizuotas manevrinis lokomotyvas TGM4-2662 - AB „Lietuvos
geležinkeliai“.
STATYBOS IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS GRUPĖJE: Pėsčiųjų ir dviračių tiltas, jungiantis piliakalnį ir Pirmąjį Alytų su Senamiesčio kurortine dalimi - UAB „Alkesta“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“,
Vilniaus tarptautinės mokyklos salė, Subačiaus g. 41- UAB „Merko statyba“, Nordbalt elektros jungtis, Klaipėdos keitiklių pastotė - UAB „Merko statyba“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto A. Gustaičio aviacijos
instituto Kyviškių skrydžių praktikų bazės kilimo ir tūpimo takas - AB „Panevėžio keliai“ ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato pastato ir pagalbinių statinių
statybos ir projekavimo darbai - AB „Panevėžio statybos trestas“, Kelio Nr. 115 Ukmergė – Molėtai ruožų
rekonstrukcija - AB „Panevėžio keliai“, Alytaus miesto vandentiekio stoties Nr. 1 rekonstrukcija - UAB „Inti“,
Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų komplekso sukūrimas - UAB „Hidrostatyba“, Nacionalinės M.
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Mažvydo bibliotekos rekonstrukcija - AB „YIT Kausta“, Gyvenamieji namai „Užupio etiudas“ Polocko g. Vilniuje - AB „YIT Kausta“, Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo rekonstrukcija, Smiltynės g. 4, Klaipėda - UAB
„Kortas“, Karinių oro pajėgų aviacijos bazės II paieškos gebėjimo posto pastatas - UAB „Avona“, Radviliškio
lokomotyvų depo traukos riedmenų ir keleivinių savaeigių sąstatų plovykla, Laisvės al. 17, Radviliškis - UAB
„HSC Baltic“, UAB „August ir Ko“ gamykla - UAB „Ecosolit“, Klaipėdos uosto išorinio laivybos kanalo gilinimas - VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, Pastato fasado Archway Tower, 2 Junction Road, Archway, London N 19, Jungtinė Karalystė rekonstrukcija - UAB „Staticus“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Visuomenės sveikatos fakulteto nauja statyba, Tilžės g. 18, Kaune - UAB „Litcon“, Verslo centras „UNIQ“ Goštauto g. 12, Vilnius - UAB „Conresta“, Palangos koncertų salė - UAB „Conresta“, Panemunės tiltas, jungiantis
Žemuosius Šančius su Panemune Kaune - AB „Kauno tiltai“, Apsauginės durys „BESTA“ - UAB „Asmodas“,
Grafinio betono sieniniai paviršiai - UAB „Betonika“, PropFIX – klojinių atramų taisymo įrankis - UAB „Prorentus“, Energetiškai efektyvios termožaliuzės „Collect&Reflect“ - UAB „Ardena“, Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema ETICS SAKRET MW- ETA-10/0185 - UAB „Sakret“, Išorinė tinkuojama sudėtinė
termoizoliacinė sistema ETICS SAKRET EPS- ETA-10/0064 - UAB „Sakret“, Giluminis gruntas išsitrinantiems
pagrindams SAKRET GTW - UAB „Sakret“.
EKOLOGIJOS IR APLINKOSAUGINĖS PRAMONĖS GRUPĖJE: Kvapų šalinimo sistemos įrengimas Klaipėdos m. nuotekų valyklos mechaninio valymo pastate - AB „Klaipėdos vanduo“, Geriamo vandens ruošimo,
pilotinių bandymų stotelė - AB „Klaipėdos vanduo“, Rekonstruota Šiaulių miesto Lepšių vandenvietė - UAB
„Šiaulių vandenys“, Išmetamųjų dujų valymo sistemų gamyba ir įrengimas krovininiame laive - UAB „Vakarų
laivų remontas”.
CHEMIJOS PRAMONĖS GRUPĖJE: Universalus valiklis Ūla be alergenų - UAB firma „Koslita“, Substratas
šilauogėms ir rododendrams - AB „Rėkyva“.
MEDIENOS PERDIRBIMO, BALDŲ IR POPIERIAUS PRAMONĖS GRUPĖJE: Sofa „Domino“ - UAB „Zbiga“,
Čiužinys „Loniukas“ - UAB „Lonas“, Čiužinys „Duetas“ - UAB „Ausnė“, Prekybinis stendas - UAB „Senamiesčio
spaustuvė“.
PASLAUGŲ GRUPĖJE: Lietuvos Respublikos nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas - UAB „Urbanistika“, Laivų ištraukimo ir įtraukimo į Baltijos jūrą stoties ties Nida statybos projektas - UAB „Sweco Lietuva“,
Pakeliamojo tilto per Danės upę Pilies gatvėje, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektas - UAB „Kelprojektas“.
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ GRUPĖJE: Išmanioji gatvių ir teritorijų apšvietimo valdymo sistema
„ENCO LIGHT“ - AB „Axis Industries“.
SIDABRO medaliai: SOSTINĖS batonas - UAB „Vilniaus duona“, Džiovintų uogų užkandis 1 GO - UAB
„Arimex“, Aukščiausios klasės sausas pašaras šunims „Nature‘s Protection White Dogs“ - UAB „Akvatera“,
Glaistytas varškės sūrelis MAGIJA Delicacy su kakava ir karamelizuotais lazdyno riešutais - AB „Žemaitijos
pienas“, LED modulių serija reklaminiam apšvietimui „Crown OPTO X “ - UAB Baltled“, Šildymo katilas
„Vienybė 16A“ - UAB „Umega“, Statybvietės uždangalas - tentas su metaline Furnitūra - Gikniaus įmonė
„Kaukas“, Dvikomponentė hidroizoliacinė mastika SAKRET TCM - UAB „Sakret“, Vandens kondicionierius
pH water Power - UAB „Nando“, Akvarelės sąsiuvinis PRO - UAB „Smiltainis ir Ko“, Aplikacija „Kaizen idėjų
bankas“ - AB „Axis Industries“.
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XIII. Konfederacijos narių skaičius
LPK vienija 51 šakinę ir 7 regionines asociacijas, jungiančias daugiau negu 3000 įmonių, taip pat turi 31
neasocijuotą narį. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, universitetai ir mokymo įstaigos. LPK
atstovauja savo narių interesus 103-ijose komisijose ir
darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje.
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XIV. Konfederacijos darbuotojų
skaičius
Lietuvos pramonininkų konfederacijoje 2016 m. gruodžio 31 dieną dirbo 25 etatiniai darbuotojai.

LPK METINĖ ATASKAITA
Kontaktai
LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA
A.Vienuolio g. 8,LT-01104 Vilnius
Tel. +370 5 243 10 67
Faks. +370 5 212 52 09
El.p. sekretoriatas@lpk.lt
www.lpk.lt
Socialiniai tinklai:
www.facebook.com/konfederacija
www.linkedin.com/company/lithuanian-confederation-of-industrialists
Įmonės kodas 110058241
PVM kodas LT100002156611
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