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.01 

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA –  
ĮTAKINGIAUSIAS PRAMONĖS IR VERSLO BALSAS 

 
 
2017 m. Lietuvos verslui buvo vienareikšmiškai sėkmingi, o ypač gerus rodiklius parodė į eksportą stipriai 
besiorientuojanti Lietuvos pramonė, kuri kiek daugiau nei 60% savo produkcijos parduoda eksporto rinkose. 
Vien per 2017 m. lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo beveik 13% – tai buvo sparčiausias eksporto 
augimas nuo pat 2012 m. Prie įspūdingų eksportuotojų rezultatų labiausiai prisidėjo įsibėgėjantis 
ekonomikos augimas Europos Sąjungos rinkoje, kuriai tenka apie 80% visų lietuviškos kilmės prekių eksporto 
apimčių – pernai BVP augimas Europoje buvo sparčiausias per pastaruosius dešimt metų, o optimizmas 
euro zonos pramonėje buvo bene didžiausias per pastaruosius dvidešimt metų. Tačiau nepaisant itin gerų 
bendrų eksporto rodiklių, Brexit ir su juo susijęs neapibrėžtumas, deja, akivaizdžiai pakenkė Lietuvos 
eksportui į Didžiosios Britanijos rinką. Eliminavus didelį įrašų sektoriaus poveikį, pernai Lietuvos eksporto į 
Britanijos rinką apimtys ūgtelėjo vos 2%, o medienos, tekstilės ir transporto segmentuose apskritai buvo 
fiksuojamas eksporto į Britanijos rinką apimčių kritimas. 
 
Pastaruoju metu vyrauja palankios tendencijos ir vidaus rinkoje – per pastaruosius 5 metus vidaus vartojimo 
apimtys padidėjo kiek daugiau nei penktadaliu, tad pernai sėkmingai vystėsi ir tie verslai, kurie orientuojasi į 
vidaus vartojimą. 
 
Visgi, kai kuriose ekonomikos segmentuose po truputį užsidega pavojaus signalai, ir tai labiausiai matyti iš 
situacijos darbo rinkoje. Dėl ryškaus darbo jėgos trūkumo per pastaruosius 5 metus darbo kaštai Lietuvos 
pramonės sektoriuje padidėjo 42%, o apie 3500 laisvų darbo vietų pramonėje tiesiog nėra užpildytos. 
Augantys darbo kaštai vis labiau didina spaudimą įmonių konkurencingumui, tad verslas deda nemažai 
pastangų efektyvumo ir produktyvumo didinimui. Pavyzdžiui, Lietuvos pramonė šiuo metu pagamina 47% 
daugiau produkcijos, nei prieš krizę, bet tai daro su 14% mažesniu darbuotojų skaičiumi. 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) – didžiausia Lietuvoje skėtinė verslo organizacija, kurios misija - 
kurti verslo plėtrai palankią aplinką, užtikrinti Lietuvos verslo konkurencingumą globalioje rinkoje, taip 
sudaryti sąlygas ir prielaidas tvariam Lietuvos ekonomikos augimui, tuo pačiu kurti klestinčią Lietuvą, 
bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis šalimis: Vyriausybe, Seimu, valstybinėmis institucijomis, 
kitomis verslo asocijuotomis struktūromis. 
 
LPK vienija 51 šakinę ir 7 regionines asociacijas, jungiančias daugiau negu 3000 įmonių, taip pat turi 24 
neasocijuotus narius. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai 
tiriamieji institutai, mokymo įstaigos. LPK atstovauja savo narių interesams 103-jose komisijose ir darbo 
grupėse Lietuvoje ir užsienyje. LPK bendruomenė prisideda prie Lietuvos klestėjimo, sudarydama 22% 
nacionalinio BVP, 83% viso Lietuvos eksporto apimčių. 
 
2017 m. pradžioje pirmą kartą buvo sudarytas ir Valdyboje patvirtintas LPK direkcijos metinis veiklos planas. 
LPK direkcijos komanda, planuodama veiklą, analizuoja ir įsigilina į konfederacijos narių problemas. 2017 m. 
pradžioje vykdyta narių apklausa padėjo identifikuoti pagrindinius klausimus, kuriuos apklausos dalyviai 
nurodė, kaip svarbius 2017 m. darbo prioritetus. Išsakytus konfederacijos bendruomenės lūkesčius galima 
sugrupuoti į tokias kategorijas: 

§ skaidrus verslo reguliavimas, viešojo sektoriaus procesų ir kompetencijų tobulinimas, valstybės 
valdymo skaitmenizavimas, viešųjų finansų efektyvus panaudojimas, sprendimų priėmimas, 
remiantis kaštų-naudos analize, valdžios institucijų ir verslo bendradarbiavimas ir kt. 



 4 

§ darbo santykių tobulinimas, naujo darbo kodekso įvedimas, trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas, 
makroekonominė analizė ir darbo rinkos pokyčių prognozavimas bei kt. 

§ mokestinė aplinka, išmani mokesčių reforma, PVM tarifų klausimai, reinvesticijų apmokestinimo 
problemos, darbo jėgos apmokestinimas ir kt. 

§ švietimo sistemos pokyčiai, aukštojo mokslo reforma, profesinio mokymo sistemos reforma, 
profesinio mokymo kompetencijų centrai, kuriuose būtų ir profesinio orientavimo kompetencijos. 

§ ekonominės diplomatijos svarbos akcentavimas, ilgalaikės strategijos formavimas, 
ambasadų/ekonomikos diplomatų skaičiaus plėtra, tikslinė pagalba eksportuojant į trečiąsias šalis ir 
kt. 

§ inovacijų diegimo skatinimas, platformos Pramonė 4.0 steigimas, technologijų prototipavimo-
perdavimo ir diegimo kompetencijų turinčių subjektų kūrimas (angl. DIH – Digital Innovation Hubs), 
bioekonomikos plėtra žiedinės ekonomikos rėmuose ir kt. 

§ regionų politika, veikla kuriant šalies regionuose palankesnes sąlygas aukštesnės pridėtinės vertės 
ekonomikai ir kt. 

§ transporto, energetikos, turizmo ir kitų ekonomikos sektorių klausimų sprendimas Vyriausybėje bei 
jai pavaldžiose institucijose. 

§ konfederacijos narių ir jų interesų atstovavimas Lietuvos ir ES institucijose, interesų gynimas, 
konsultacijos, aktualios infrormacijos nariams teikimas ir kt.  

 
2017 metais vyko LPK prezidento ir Vykdomosios direktorės susitikimai su daugeliu asociacijų.  Jie taip pat 
padėjo giliau suprasti ir įvertinti probleminius klausimus, kuriuos reikia spręsti, siekiant spartesnės pažangos 
ir palankios aplinkos verslo plėtrai sukūrimo. 
 
2017 m. pabaigoje buvo sukurta ir patvirtinta nauja LPK nario mokesčio apskaičiavimo sistema, kuri įsigaliojo 
nuo 2018 m. 
 
Pagrindiniai tikslai, kelti 2017 m., buvo orientuoti į būtinus pokyčius: 

§ Organizacinius: stiprios komandos sukūrimas, nauja direkcijos struktūra. 
§ Finansinio tvarumo užtikrinimą, sukuriant subalansuotą, skaidrią nario mokesčio sistemą. 
§ Vertės nariams kūrimą, įdiegiant vieningą komitetų koordinavimo sistemą, įtraukiant narius į 

teisėkūros procesus, paties teisėkūros proceso modelio tobulinimas ir įgyvendinimas. 
§ Aktyvų atstovavimą tarptautinėse organizacijose (BusinessEurope, ECOSOC), sukuriant veiklos 

modelį ir jį integruojant į komitetų veiklą. 
 
Metų eigoje suformuota LPK direkcijos profesionalų komanda, demonstruojanti kompetencijas 
pagrindinėse teisėkūros, užsienio ryšių, projektų valdymo, analitikos srityse. Viso komandoje dirba 15 
žmonių, kurių veiklos apima: 
 

§ Verslo aplinkos ir ekonominės politikos pokyčių iniciatyvas. 
§ Komitetų veiklų organizavimą. 
§ Konsultacinių posėdžių ir verslo šviečiamąją veiklą. 
§ Dalyvavimą darbo grupėse, kituose bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis formatuose. 
§ Užsienio ryšių plėtojimą, eksporto skatinimą, Verslo tarybų veiklą. 
§ Darbą su ES institucijomis ir BusinessEurope, ES pramonę vienijančia organizacija. 
§ Organizacinius LPK klausimus. 
§ Projektų valdymą. 
§ Analitiką ir komunikaciją. 
§ Teisės aktų monitoringą. 
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.02 

TEISĖKŪRA IR 
KOMITETŲ VEIKLA 

 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekspertų dėmesio centre – Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, 
kitose institucijose kylančios teisės aktų ar jų pokyčių iniciatyvos, naujų verslo reguliavimų iniciatyvos, teisės 
aktų stebėsena, narių problemų analizė ir sprendimai. 
 
 
Teikti pasiūlymai XVII-osios Vyriausybės programai bei veiksmų planui, ministerijų veiklos planams. Su 
pasiūlymais galima susipažinti http://www.lpk.lt/pasiulymai-xvii-ajai-vyriausybei/. Dalyvaujame 103-jose 
komisijose ir darbo grupėse, tokiose kaip Trišalė taryba, Socialinio draudimo fondo taryba, Nacionalinė 
regioninės plėtros taryba, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba. 
 
 
Siekiant kokybiško ir konstruktyvaus dialogo su Vyriausybe ir kitomis institucijomis vykdėme LPK narių 
apklausas, kurių tikslas – identifikuoti konkrečias problemas, pateikti įmonių vadovų įžvalgas, nuomones, 
siekti, kad teisės aktais būtų sprendžiami aktualūs klausimai ir būtų sukuriama tvari ir verslo plėtrai palanki 
aplinka, derinanti verslo ir socialinius, darbuotojų klausimus. 
 
 
2017 m. LPK buvo skirta daug dėmesio teisėkūros proceso bei komitetų sistemos veiklos tobulinimui, buvo 
stiprinami ir plėtojami bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai su Vyriausybe ir kitomis valdžios institucijomis, 
sprendžiami LPK nariams aktualūs klausimai. LPK bendruomenėje, formuojant pozicijas ir planuojant 
taktinius veiksmus, įgalinančius LPK administracijos darbuotojus efektyviai veikti, pilnai suformuoti Komitetai, 
sukurta ir pradėjo veikti Komitetus įgalinanti sistema: problemų pateikimas, pozicijų derinimas per diskusiją, 
nuomonės teikimas suinteresuotoms institucijoms, nuomonės/pozicijos viešinimas ir sklaida.  
 
2017 m. LPK aktyviai veikė 8 komitetai: Švietimo, mokslo ir inovacijų, Transporto ir logistikos, Energetikos, 
Eksporto ir užsienio ryšių, Verslo aplinkos, Aplinkosaugos, Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos, 
Regioninės politikos. 
 
 
2017 m. taip pat įkurtas Sveikatos reikalų komitetas, siekiant skirti dėmesio ir resursų sveikatos sistemos 
klausimų sprendimui per verslo dalyvavimą. 
 
 
Iš viso įvyko 43 komitetų posėdžiai, kuriuose svarstyti aktualūs klausimai. Posėdžiuose dalyvavo viceministrai, 
institucijų ir atsakingų agentūrų vadovai, pramonės ekspertai, LPK nariai. 
 
 
LPK ekspertai kiekvieną savaitę atlieka Seimo, jo komitetų ir Vyriausybės teisės aktų bei jų projektų 
monitoringą. 
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Iš viso teisėkūros proceso tobulinimui įvairioms institucijoms LPK pateikė 131 pasiūlymą, iš kurių buvo 
atsižvelgta į 24, iš dalies atsižvelgta į 7, procese - 54, atmesti 42 pasiūlymai. 
 
 
 

 
 
 
2017 m. viso Lietuvos Vyriausybei, ES institucijoms pateiktos 25 pozicijos verslui aktualiais klausimais. 
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.0201
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

VERSLO APLINKA 
 
 
Teisėkūros darbas, gerinant verslo aplinką, vyko keliomis kryptimis. Buvo teikiami siūlymai dėl viešųjų 
pirkimų, mokestinės aplinkos gerinimui teikti siūlymai dėl nekilnojamojo turto mokesčio, pelno mokesčio 
tarifų, lengvatų reglamentavimo. Daug dėmesio skirta PVM tarifų ir jų taikymo problematikai. Teikti 
pamatuoti sprendimai dėl dyzelino akcizo nekėlimo, kas itin aktualu transporto sektoriui, siekiant užtikrinti 
šio sektoriaus konkurencingumą tarptautiniu mastu. Analizė ir siūlymai teikti dėl GPM tarifų bei Individualios 
veiklos apmokestinimo. Ypatingai daug dėmesio skirta Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms, siekiant 
užtikrinti, kad asocijuotų organizacijų veikla nebūtų priskirta lobistinei veiklai ir asociacijos galėtų atstovauti 
savo narių interesus valdžios institucijose.  
 
Prie teisinės aplinkos verslui gerinimo ženkliai prisidėta sprendžiant verslo liudijimų, valstybinės žemės 
nuomos sutarčių nutraukimo problematiką. Siūlymai teikti dėl Mokesčio ir baudos už administracinį 
nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklių. Spręstas 
statybų sektoriui aktualus statinių griovimo reglamentavimas. 
 
LPK veiklos akiratyje buvo aktualūs Alkoholio kontrolės, Asmens duomenų apsaugos įstatymai. Nuosekliai 
dirbta mažinant administracinę naštą verslui, teikiant siūlymus dėl registrų centro e-sąskaitos. Turizmo 
sektorius yra svarbus šalies ekonomikos dalyvis, todėl jo interesai ginti PVM tarifų klausimus, teikiant siūlymus 
konferencinio turizmo skatinimui. Atliktas darbas tobulinant Strateginę reikšmę turinčių įmonių reguliavimą, 
taip pat dėl Akcinių bendrovių įstatymo. 
 
 
 

.0202
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

ENERGETIKA 
 
 
Pagrindinis siūlymų tikslas – konkurencingos kainos pramonės vartotojams, užtikrinant verslo 
konkurencingumą (decentralizuota elektros energijos gamyba, skaidrus ir aiškus VIAP, tvarus infrastruktūros 
vystymas ir kt). Keliskart teikti siūlymai Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai, siekta 
užtikrinti aiškiai apibrėžtas vietinės gamybos perspektyvas, įvertinant potencialų piniginių srautų generavimą 
ir išlaidas, nemažinant eksportuojančių įmonių konkurencingumo bei suderinant su realiomis Lietuvos 
gamybos ir aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo galimybėmis. Pateikta 13 siūlymų, iš kurių į 3 atsižvelgta 
iš dalies: 

1. užtikrinti lygiateisę konkurenciją tarp energetikos rinkos dalyvių, konkurencinėse rinkose, 
nesuteikiant privilegijų pagal įmonių kapitalo kilmę. 

2. užtikrinti energetinio efektyvumo priemonių įgyvendinimą, išnaudojant nacionalinės pramonės ir 
atsinaujinančių išteklių potencialą. 

3. peržiūrėti elektros energijos persiuntimo tarifų diferencijavimą ir proporcijas tarp žemos bei 
vidutinės įtampos vartotojų. 
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.0203
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

ŠVIETIMAS 
 
 
Priimtas Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas, kuriame atsižvelgta į visus LPK 
pasiūlymus. 
 
Svarbu, kad įstatyme įtvirtinta didesnė pameistrystės svarba ugdymo procese. Bus sudaromos palankesnės 
sąlygos mokiniams įgyti praktinės patirties ne vien tik naudojantis profesinio mokymo įstaigų turima 
infrastruktūra, bet dirbant realioje darbo vietoje. Buvo išklausyti teikti pasiūlymai dėl efektyvesnio profesinio 
mokymo įstaigų valdymo. Priimant strateginius sprendimus, daugiau atsakomybės suteikiama verslo 
bendruomenei. 
 
Profesinio mokymo įstatyme įtvirtintas profesinio mokymo įstaigų pertvarkymas į viešąsias įstaigas, 
suteikiant socialiniams partneriams ir savivaldybėms galimybę tapti dalininkais, profesinio mokymo 
įstaigoms gauti papildomas pajamas bei paramą, sudarys sąlygas efektyvesnei įstaigų veiklai. 
 
Taip pat įtvirtintos platesnės profesinio mokymo įstaigų tarybų funkcijos ir atsakomybė, į tarybas bus 
įtraukiami socialinių partnerių ir savivaldybių atstovai, tokiu būdu skatinant ne tik didesnę atskaitomybę 
visuomenei, bet taip pat profesinio mokymo įstaigas labiau orientuojant į regiono bei verslo poreikius. 
 
Vyko intensyvus darbas dėl Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo dėl V-tojo LTKS lygio reglamentavimo. LPK 
teikti pasiūlymai įtraukti į Vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Didžiausias ir aktyviausiai į Lietuvos 
augimą bei gerovę investuojančias įmones vienijančios organizacijos ir visa verslo bendruomenė kreipėsi į 
Seimą ir Vyriausybę, siūlydamos sprendimus švietimo srityje, leisiančius užtikrinti kokybišką mokslą ir 
pasaulinėje rinkoje konkurencingas studijas Lietuvoje. 
 
Pagal LPK pasiūlymus buvo pakoreguoti priėmimo į profesines ir aukštojo mokslo įstaigas planai. Jau 2018 
m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas planuojamas, atsižvelgiant į specialistų poreikio prognozes ir į 
šalies regionų prioritetines plėtros sritis. Tokiu būdu siekiama subalansuoti ateityje prognozuojamą 
specialistų paklausą rinkoje ir šiemet planuojamą pasiūlą. 
 
 
 

.0204
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

APLINKOSAUGA 
 
 
Išsakyta konstruktyvi kritika Vyriausybės programos priemonei, numatančiai įpareigoti gamintojus ir 
importuotojus finansuoti pakuočių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų srauto sutvarkymą. Klausimo svarbą 
atnaujino 2017 m. Valstybės kontrolės audito apie gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimą 
rekomendacija, tapati Vyriausybės programos priemonei. 
 
LPK iniciatyva išspręsta medinių padėklų apskaitos problema. Pakuočių atliekų tvarkymo klausimai buvo 
labai aktualūs, ypač kilus problemoms dėl atliekų tvarkytojo galimai fiktyvių pakuočių atliekų sutvarkymą 
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įrodančių dokumentų panaikinimo; vyko ir tęsiamas intensyvus darbas su Aplinkos ministerija, 
bendradarbiaujant su kitomis verslo organizacijomis, kurio siekis - taikos sutartis su Aplinkos ministerija.  
 
Daug verslo nepasitenkinimo sukėlusios Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės 
sistemos (GPAIS) įvedimui nustatytas pereinamasis laikotarpis iki bus pasiektas sklandus duomenų pateikimo 
mechanizmas. LPK, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, pasiekė, kad planuojamai užstato 
sistemos vienkartinėms gėrimų pakuotėms plėtrai būtų atliktas kaštų naudos vertinimas. 
 
 

.0205
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

TRANSPORTAS 
 
Spręsti kelių transporto sektoriaus konkurencingumui aktualūs klausimai. Dėtos pastangos siekiant išvengti 
akcizų dyzelinui didinimo. Seimui priėmus sprendimą didinti akcizų tarifą, vyksta stebėsena dėl poveikio 
šalies įmonėms. Atkreiptas valstybės institucijų dėmesys į transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo kainų nepagrįstą augimą ir pateikti siūlymai, kuriuos įvertinusios 
valstybės institucijos rengia veiksmų planą susidariusiai problemai spręsti. LPK nuolat kelia klausimą dėl 
Lietuvos Baltarusijos pasienio pralaidumo, tačiau problema dar neišspręsta.  
 
Mobilumo paketas – Vyriausybė palaiko Lietuvos vežėjų poziciją ir atstovauja jai Briuselyje. 
 
Spręsta Kelių priežiūros finansavimo problematika, geležinkelių transporto ir uosto klausimai. Suformuota 
LPK narių pozicija ir pateikti siūlymai Susisiekimo ministerijai dėl Susisiekimo strategijos iki 2050 m. rengimo. 
 
LPK teikė siūlymus dėl Transporto tranzito komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nuolatinės 
kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos veiklos atnaujinimo būtinybės. Teikti siūlymai dėl rinkliavos 
už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra pagrįstumo faktinėmis sąnaudomis užtikrinimo.  
 
 

.0206
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

SOCIALINIAI REIKALAI IR DARBO SANTYKIAI 
 
 
Dalyvaujant Trišalėje taryboje vyko intensyvus darbas derinant Darbo kodekso nuostatas, teiktos pastabos 
ir pasiūlymai. Teikti siūlymai dėl Komandiravimo direktyvos, dėl dienpinigių neapmokestinimo.  
 
Darbo rinkos problematiką atspindinčios apklausos leido efektyviai komunikuoti su Vidaus reikalų ministerija 
ir kitomis institucijomis, siekiant paspartinti ir liberalizuoti Migracijos procesus, suformavo priemonę, 
įgalinančią LPK ir kitas verslo asociacijas teikti rekomendacijas dėl įmonių įtraukimo į „Patvirtintų įmonių 
sąrašą“, kas sudaro prielaidas įmonėms sparčiau įsivežti darbuotojus iš trečiųjų šalių. 
 
Atliktos 3 apklausos socialinių reikalų ir darbo tematika: dėl verslo požiūrio į minimalaus darbo užmokesčio 
kėlimą, dėl trūkstamų profesijų darbo rinkoje, dėl problemų įsivežant darbo jėgą iš trečiųjų šalių. 
 
Dalyvauta 3 tarptautinėse konferencijose. 
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.0207
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

REGIONINĖ POLITIKA 
 
 
Pritardami Vyriausybės bendrai pozicijai skatinti regionų plėtrą ir kryptingą vystymąsi, vykdytas nuoseklus 
darbas su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis institucijomis konstruojant Regionų Baltąją knygą. Paskelbta 
Baltoji knyga atitinkanti verslo poreikius, ir toliau aktyviai pasisakoma už kryptingą regioninę politiką, 
stiprinant vietos savivaldos galias taip pat ir per mokestines priemones. 
 
LPK iniciatyva priimtas Regioninės politikos įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai, sudarantys galimybę 
verslo atstovams būti įtrauktiems į regionų plėtros tarybas ir būti pilnateisiais jų nariais, priimant regionų 
plėtrai svarbius sprendimus. 
 
Įvyko 5 išvykstamieji susitikimai su Regionų plėtros tarybų pirmininkais. LPK aktyviai dalyvauja rengiant 
atskirų regionų specializacijos kryptis. 
 
 

.0208
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

EKSPORTO SKATINIMAS 
 
 
Suorganizuoti 3 Eksporto ir užsienio ryšių komiteto posėdžiai, kuriuose aptarti tarptautinės prekybos 
klausimai (CETA, TFA), Lietuvos eksporto plėtros ir ekonominio atstovavimo klausimai, tarptautinių 
organizacijų (BusinessEurope), ES institucijų (COPRES) dėmesio centre buvę klausimai dėl Brexit, ES ateities, 
kt. 
 
Organizuoti 3 Eksporto ir užsienio ryšių komiteto darbo grupių posėdžiai: dėl Eksporto draudimo, 
tarptautinės prekybos apsaugos priemonių ir ES-Kinijos dialogo aptarimas. 
 
Vyko nuoseklus darbas su ES institucijomis prioritetiniais klausimais: Darbuotojų komandiravimo direktyva 
(96/71/EC), Prekybos apsaugos priemonių modernizavimas (bazinio antidempingo reglamento pataisos), 
dempingo vertinimo metodika, Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos (ETS) reforma.  
 
 

.0209
 

TEISĖKŪRA IR KOMITETŲ VEIKLA 

SVEIKATOS REIKALAI 
 
LPK, suprasdama sveikatos siStemos iššūkius senėjančios visuomenės konktekste bei siekdama atliepti narių 
poreikius, 2017 m. įsteigė Sveikatos reikalų komitetą. 2017 m. išgrynintos pagrindinės komiteto veiklos 
kryptys: e-sveikata, farmacijos pramonė, maisto pramonė, farmacijos prekyba. Komiteto nariai susitiko su 
Sveikatos apsaugos ministru, aptarė matomas problemas ir sutarė dėl glaudesnio bendradarbiavimo 
galimybių. 
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.03 

PREZIDIUMO, VALDYBOS, KONSULTACINIAI 
POSĖDŽIAI IR MOKYMAI 

 
 
2017 m. įvyko 7 LPK prezidiumo posėdžiai, į kuriuos buvo kviesti ir dalyvavo 5 ministrai. Vyriausybės narių 
dalyvavimas LPK renginiuose liudija apie pramonininkų bendruomenės, kaip konstruktyvaus socialinio 
partnerio, vertinimą. Prezidiumo posėdžiuose aktyviai dalyvavo ir konfederacijos nariai: viso per 400 dalyvių. 
 
 
2017 m. įvyko 10 LPK Valdybos posėdžių, kuriuose svarstytas LPK veiklos planas, vyko strateginės sesijos dėl 
LPK strateginių veiklos krypčių, prioritetų ir jų įgyvendinimo priemonių, buvo įsteigtas LPK Finansų komitetas, 
priimtas LPK nario mokesčio nutarimas, patvirtinti verslo tarybų nuostatai, 2018 m. LPK biudžetas, svarstyti 
kiti klausimai.  
 
 
2017 m. LPK direkcija organizavo Konsultacinius posėdžius, kurių tikslas – pristatyti nariams ministerijų, kitų 
valdžios institucijų aktualijas, pertvarkos planus, teisės aktų ar jų pokyčių iniciatyvas ir projektus. 2017 m. įvyko 
15 konsultacinių posėdžių, kuriuose dalyvavo apie 300 įmonių ir asociacijų vadovų. 
 
 
Taip buvo pasiektas vienas tikslų, iškeltų LPK direkcijos komandai, sukurti ir įveiklinti sistemą, kuri informuotų 
narius, rinktų atgalinį ryšį ir formuotų dienotvarkę, remiantis nariams aktualiais klausimais, taip pat būtų 
efektyvi nariams įsitraukti bet kuriame etape per komitetų, konsultacinių posėdžių ir pradėtų vykdyti 
mokymų sistemą. 
 
 
2017 m. rudenį LPK pradėjo naują kryptį – mokymus. Per kelis paskutiniuosius metų mėnesius buvo surengti 
tokie mokymai: 
 

§ PVM rizikų valdymas ir mokestinių lengvatų išnaudojimas tarptautinėje prekyboje 
§ Intelektinės nuosavybės vertė pramonės įmonėms 
§ Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 
§ Efektyvus skolų išieškojimas užsienio rinkose 
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.04 

PARTNERYSTĖS, SUSITARIMAI IR 
MEMORANDUMAI 

 
 
 
Pasirašytas Nacionalinis susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų, kurio šalys yra Vyriausybė, LPK, 
kaip Lietuvos verslui atstovaujanti viena iš asocijuotų organizacijų, profesinės sąjungos. LPK derybininkų 
rezultatas – Nacionaliniame susitarime atsispindintys verslui svarbūs Vyriausybės įsipareigojimai ir 
subalansuotas verslo indėlis nacionaliniu lygmeniu. 
 
 
2017 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija pasirašė strateginės partnerystės sutartį su Advokatų kontora 
„Ellex Valiūnas ir partneriai“. 
 
 
Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos savivaldybių asociacija. 
 
 
Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Mogiliovo srities Pramonės ir verslo asociacija. 
 
 
Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Liuksemburgo pramonės ir prekybos rūmais. 
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.05 

UŽSIENIO RYŠIŲ VYSTYMAS 
IR STIPRINIMAS 

 
 
 
TIKSLAS - FORMUOTI AKTUALIĄ DARBOTVARKĘ UŽSIENIO RYŠIŲ IR VERSLO PLĖTROS SRITYJE IR JĄ 
ĮGYVENDINTI. 
 
Užsienio santykių plėtra bei paslaugų verslui veiklos apima, bet neapsiriboja, nuolatiniu darbu ES 
institucijose, bendradarbiaujant su užsienio šalių ambasadomis, rengiant užsienio aukštų pareigūnų vizitus, 
kurių sudėtinė dalis verslas - verslui (B2B) susitikimai, augina eksportuojančių įmonių kompetencijas, plėtoja 
LPK atitikmens tarptautinių partnerysčių tinklą, formuoja aktualią darbotvarkę užsienio ryšių ir verslo plėtros 
srityje bei ją įgyvendina. 
 
Eksporto komiteto nuolatinė veikla, Verslo tarybų formatas atveriant eksporto rinkas ir betarpiškai 
organizuojant verslo susitikimus, valstybių vadovų ir kitų aukštų valstybių pareigūnų vizitai, nuolatinis darbas 
su užsienio šalių ambasadomis, išvykstamieji ir atvykstamieji  vizitai, jų organizavimas, darbas ir kontaktai ES 
institucijose, ginant LPK narių - asociacijų interesus visoje ES, verslo konferencijos ir forumai – tai tik dalis 
veiklos, skatinant eksportą, padedant LPK nariams atverti užsienio rinkas, identifikuoti verslo partnerius, 
valdyti eksporto rizikas. 
 
 
2017 metais suorganizuotos 3 diskusijos užsienio politikos tematika: 

§ Diskusija dėl BREXIT: birželio mėn.  apskrito stalo diskusija su Jungtinės Karalystės pramonės 
konfederacijos (Confederation of British Industry) Briuselio atstovybės direktoriumi, p. Sean 
McGuire. 

§ Diskusija dėl prekybos apsaugos priemonių:  apskrito stalo diskusija su Europos Komisijos DG TRADE 
Prekybos apsaugos priemonių direktorato vadovu L. Rubinacci. 

§ Diskusija dėl Kinijos-ES ir Lietuvos-Kinijos ekonominių ir politinių aktualijų. 
 
 
Bendradarbiavimas su Ambasadomis 
 
Nuolat vyko ES valstybių ambasadorių vizitai, susitikimai, dvišaliai aptarimai, tiek formuojant bendras 
pozicijas ES lygmeniu, tiek dirbant organizacinį darbą rengiant aukštų valstybės pareigūnų vizitus. Visuose 
forumuose rengiami verslas - verslui susitikimai, taip kuriant vertę konfederacijos nariams. 
 
Ženklią vertę kūrė aktyvus LPK prezidento vaidmuo kuriant palankius santykius su kitų šalių politikos ir verslo 
lyderiais, sudarė prielaidas tęsti darbą komiteto ir kitais formatais. 
 
Įvyko per 10 susitikimų su kitų (ne ES) šalių atstovais verslo skatinimui: Kinija, Turkija, Japonija, Izraelis, Indija, 
Etiopija, Šri Lanka, Baltarusija, JAV. 
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Lietuvos pramonės atstovavimas tarptautinėse organizacijose: 
 

§ Lietuvos pozicijų rengimas dėl Europos Sąjungos teisės aktų. 
§ Lietuvos verslo interesų atstovavimas tarptautiniu mastu. 
§ Naujausia informacija apie verslo ir ekonomikos aktualijas.  
§ Kontaktai ir ryšiai. 
§ Dalyvavimas derybose dėl Brexit. 
§ DG dėl Brexit poveikio ir pozicijų. 

 
 

 
  

 
 
LPK atstovauja ir teikia pozicijas tokiose organizacijoje kaip BusinessEurope, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitete bei BIAC. 
 
Pagrindinės temos: 
 

§ ES užsienio prekybos ir investicijos; Prekybos apsaugos priemonių  modernizavimas; dempingo 
vertinimo metodika 

 
§ Darbuotojų komandiravimo direktyva 

 
§ ES transporto politika. Mobilumo paketas 

 
§ Europos kaimynystė ir Rytų partnerystė 

 
 

Su Ukraina, Baltarusija, Kinija, Malaizija, Rusija ir Kazachstanu darbas vyko tarptautinio bendradarbiavimo 
Verslo tarybų formatu. 
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.06 RENGINIAI 

 
 
 
KONFERENCIJA „LIETUVA PO 2020 M. BE EUROPOS PINIGŲ – KOKIE IŠŠŪKIAI LAUKIA?“ 
2017 M. VASARIO 2 D. 
 
Konferencijoje sveikinimo kalbą pasakė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, o apie iššūkius, kurie 
Lietuvos laukia po 2020 metų, kaip užtikrinti Lietuvos konkurencingumą pasibaigus ženkliai ES finansinei 
paramai diskutavo LPK prezidentas Robertas Dargis, Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, SEB grupės 
vyriausiasis strategas Marius Daheim ir kt. 
 
 
 
BENDRAS LPK IR VYRIAUSYBĖS POSĖDIS 
2017 M. BALANDŽIO 20 D. 
 
Posėdyje buvo pristatyti aktualūs LPK pasiūlymai, taip pat svarbiausi šalies ūkio plėtros, verslo aplinkos, 
eksporto, regionų vystymo, energetikos, transporto, aplinkosaugos, švietimo ir kiti klausimai. 
 
 
 
LPK VERSLO DELEGACIJOS VIZITAS Į BRIUSELĮ 
2017 M. GEGUŽĖS 21- 23 D. 
 
Dalyvauta European Business Summit (EBS) “What’s Next for Europe?” kartu su BusinessEurope prezidente 
EmmaMarcegaglia ir ES aukščiausio lygio vadovais. Suorganizuoti personaliniai verslo delegacijos 
susitikimai su 6 aukšto lygmens sprendėjais Europos Komisijoje ir BUSINESSEUROPE: 

§ Mathiew Baldwin, Europos Komijos Transporto generalinio direktorato (DG MOVE) direktorius ir 
kelių transporto skyriaus vadovas E. Liegeois. 

§ Silvija Aile, Europos Komisijos Aplinkos politikos generalinio direktorato Atliekų tvarkymo ir antrinių 
žaliavų skyriaus atstovė. 

§ Tomasz Husak, ES Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ komisarės E.Bienkowskos kabineto 
vadovas.  

§ Markus Beyrer, BUSINESSEUROPE generalinis direktorius. 
§ Maria Asenius, ES Prekybos komisarės Cecilia Malmström kabineto vadovė. 
§ Inge Bernaerts, ES Užimtumo, socialinių reikalų, įgūdžių ir darbo judumo komisarės Marianne 

Thyssen kabineto vadovė. 
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XIII LIETUVOS – BALTARUSIJOS EKONOMIKOS FORUMAS 
2017 M. GEGUŽĖS 30-31 D. 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos – Baltarusijos verslo taryba ir Baltarusijos ambasada Lietuvoje 
2017 m. gegužės 30–31 d. Kaune, Kauno technologijos universiteto Santakos slėnyje surengė XIII Lietuvos – 
Baltarusijos ekonomikos forumą.  Forume buvo aptariami transporto, logistikos ir krovos, atsinaujinančių ir 
vietinių energijos šaltinių, investicijų ir finansavimo bei turizmo klausimai. Buvo diskutuojama apie naujų 
bendradarbiavimo formų tarp Lietuvos ir Baltarusijos verslo įmonių galimybes. Ekonomikos forume 
dalyvavo Lietuvos ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius ir susisiekimo ministras Rokas Masiulis, Baltarusijos 
ekonomikos ministras Vladimir Zinovskij, Sporto ir turizmo viceministras Michail Portnoij ir Mogiliovo srities 
gubernatorius Vladimir Domanevskij. 
 

    
 

    
 
 
LIETUVOS – BELGIJOS VERSLO FORUMAS 
2017 M. BIRŽELIO 6-8 D. 
 
2017 m. birželio 6-8 dienomis Lietuvoje lankėsi Belgijos valstybės sekretorius prekybai Peter de Creme.  
Svečią lydėjo Belgijos verslo delegacija – 20 verslininkų, atstovaujančių statybos, baldų ir investicijų į 
nekilnojamąjį turtą sektorius. LPK kartu su LR Užsienio reikalų ministerija organizavo bendrą Lietuvos-
Belgijos verslo forumą, kuriame pristatyta Lietuvos investicinė aplinka, kalbėta apie bendradarbiavimo 
galimybes tarp dviejų šalių verslo atstovų. 
 
 
DISKUSIJA DĖL EUROPOS ATEITIES 
2017 M. BIRŽELIO 9 D. 
 
2017 birželio 9d. LPK, kartu su  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu (EESRK) bei socialiniais 
partneriais,  istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje organizavo Lietuvos pilietinės visuomenės bei 
socialinių partnerių diskusija “Dėl Europos ateities“. Diskusijos pagrindas - 2017 m. kovo 1 d.  Europos 
Komisijos paskelbta Baltoji knyga dėl Europos ateities, kurioje įvertinama dabartinė ES padėtis ir apžvelgiami 
ateinančio dešimtmečio prognozuojami pokyčiai bei pateikiami galimi scenarijai kaip ES galėtų geriau 
vystytis ir stiprėti, paisydama skirtingų šalių skirtingų interesų ir tuo pačiu metu sėkmingai derindama tuos 
interesus.  Pranešimą  padarė ir LPK poziciją pristatė LPK viceprezidentas Arūnas Laurinaitis. 
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SUSITIKIMAS SU ES KOMISARU FRANS TIMMERMANS 
2017 M. LIEPOS 3 D. 
 
2017 m. liepos 3 d. LPK vadovai ir nariai dalyvavo verslo pietuose su Europos Komisijos pirmuoju pirmininko 
pavaduotoju ir Komisaru atsakingu už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus 
ir Pagrindinių teisių chartiją Frans Timmermans. Susitikimo metu buvo išreikšti nuogąstavimai atkreipti 
dėmesį į LPK nariams aktualias problemas, ypač dėl Pramonės politikos, vieningos rinkos, transporto 
sektoriaus problematikos, prekybos politikos, ypač prekybos apsaugos priemonių metodologijos, ir 
geresnio reguliavimo. Po diskusijos, LPK išsiuntė komisarui raštą su pasiūlymais dėl minėtų aktualijų. 
 
 
METŲ EKONOMIKOS FORUMAS 2017 
2017 M. SPALIO 12 D. 
 
Spalio 12 d. vyko Metų ekonomikos forumas 2017, kuriame diskutuota apie skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės ateitį. Tęsiant bendradarbiavimą su Pasaulio ekonomikos forumu (WEF), 2017 m. LPK 
prezidento Roberto Dargio kvietimu Lietuvoje lankėsi Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas ir valdybos 
pirmininkas prof. Klaus Schwab, Šveicarijos mieste Davose suburiantis pasaulio lyderius drauge kurti 
geresnio pasaulio vizijos. 
 
Forume dalyvavo ir pranešimus skaitė bei diskusijoje dalyvavo Google Inc. vyriausioji patarėja Caroline 
Atkinson, SAP SE viceprezidentas Carsten Polenz, Telia Company Division X vadovas Brendan Ives bei kiti 
autoritetingi svečiai. Renginyje sveikinimo kalbą pasakė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
 
Drauge su Lietuvos ir užsienio šalių verslo bei visuomenės veikėjais šių metų forume diskutuota apie 
ketvirtosios pramonės revoliucijos kuriamus iššūkius ir teikiamus privalumus: inovacijų greitį, jų kuriamą 
virsmą gamyboje ir verslo modeliuose, verslo konkurencingumo ir jo reguliavimo santykių pokyčius, naują 
mąstymo paradigmą globalioje rinkoje. 
 
Forume pristatyta prof. Klauso Schwabo knyga „Ketvirtoji pramonės revoliucija“, kurią lietuvių kalba kartu su 
partneriais išleido Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA. 
 
Spalio 13 d. Kauno technologijos universitetas prof. Klausui Schwabui suteikė garbės daktaro laipsnį. Ta 
proga profesorius KTU bendruomenei skaitė atvirą paskaitą apie ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkius 
ir galimybes. 
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LIETUVOS – LIUKSEMBURGO VERSLO FORUMAS 
2017 M. SPALIO 26 D. 
 
Spalio 26 d. kartu su partneriais organizuotas pirmasis Lietuvos-Liuksemburgo verslo forumas, kurį atidarė 
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Liuksemburgo Didysis Hercogas. 
 
Forumo tikslas stiprinti Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimą pačiu aukščiausiu politiniu ir ekonominiu 
lygiu, vystyti abipusiai naudingus prekybos ryšius, dalintis patirtimi, rasti potencialių partnerių ir užmegzti 
naujus verslo kontaktus. Taip pat forumo metu buvo organizuojami individualūs verslo susitikimai, todėl 
Lietuvos įmonės aktyviai dalyvavo ir taip prisidėjo prie verslo forumo sėkmės. 
 

    
 
 
 
KINIJOS – VIDURIO BEI RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ EKONOMIKOS, PREKYBOS IR FINANSŲ FORUMAS 
2017 M. LAPKRIČIO 27 D. 
 
2017 m. lapkričio 27 d. Budapešte, Vengrijoje, Papp Laszlo Sport Arenoje vyko Kinijos – Vidurio bei Rytų 
Europos šalių ekonomikos, prekybos ir finansų forumas. Jau 7-tą kartą vis kitoje Vidurio ir Rytų Europos šalyje 
arba Kinijoje rengiamas verslo forumas sukvietė verslininkus iš įvairių sričių panelinei diskusijai. Forume 
dalyvavo LPK organizuota verslo delegacija. 
 
 
 
KONFERENCIJA „ATSAKINGAS VERSLAS – VISUOMENĖS GEROVĖS PAGRINDAS“ 
2017 M. GRUODŽIO 1 D. 
 
Verslo tarybos ir Seimo Ekonomikos komiteto rengta konferencija „Atsakingas verslas – visuomenės gerovės 
pagrindas“. 
 
Renginio metu verslo, politikos ir visuomenės lyderiai diskutavo, kaip reikėtų užtikrinti visuomenės 
pasitikėjimą ir paramą būtinoms šalies reformoms, kokių veiksmų turėtume imtis, siekdami sumažinti 
dirbtiną takoskyrą tarp verslo ir visuomenės interesų. Gerosios verslo praktikos ir užsienio šalių patirtis rodo, 
kad atsakingas verslas ir politikos formuotojai gali sėkmingai kurti visuomenės gerovės pagrindus.  
 
Konferencijoje diskutavo žinomi verslo lyderiai, politikai, ekonomistai. 
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III LIETUVOS – UKRAINOS EKONOMIKOS FORUMAS 
2017 M. GRUODŽIO 8 D. 
 
Lietuvos - Ukrainos ekonomikos forumas vyko 2017 gruodžio 8 d. Vilniuje. Tai jau trečiasis tradiciniu 
tampantis renginys, kuris buvo organizuotas kartu su partneriais - Ukrainos pramonininkų ir verslininkų 
sąjunga (USPP). 
 
Forume sveikinimo kalbas sakė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ukrainos prezidentas 
Petro Porošenka, LPK prezidentas Robertas Dargis, USPP prezidentas Anatoliy Kinakh, Lietuvos Respublikos 
energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Albinas 
Zananavičius bei kiti garbingi svečiai iš abiejų šalių. 
 
Panelinėse diskusijoje buvo kalbama atsinaujinančios energetikos, investicijų, finansavimo bei šiuolaikinės 
ekologijos temomis. 
 
Renginio metu buvo pasirašyti 3 bendradarbiavimo memorandumai tarp Lietuvos ir Ukrainos verslininkų, 
organizacijų bei mokslo įstaigų. 
 

    
 

    
 
 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos renginiuose apsilankė tūkstančiai Lietuvos ir užsienio verslo, mokslo, 
politikos ir visuomenės veikėjų. Konferencijos ekonomikos forumai turėjo atgarsį Lietuvoje ir užsienio šalyse, 
kūrė Lietuvos įmonėms palankias sąlygas geriau suprasti tokias rinkas kaip pvz Ukraina, Liuksemburgas ar 
Baltarusija – o tai verslo galimybės, tampančios realiais eksportuotos produkcijos ir gautų pajamų skaičiais. 
 
Didieji LPK renginiai, tokie kaip Metų ekonomikos forumas su Ketvirtosios pramonės revoliucijos 
„ambasadorius“ prof. Klausu Schwabu, visam pasauliui komunikuoja Lietuvos ambiciją tapti inovacijų ir 
technologinio progreso šalimi, kas savo ruožtu įpareigoja ir šalies Vyriausybę priimti atitinkamus 
sprendimus, kuriančius palankią aplinką skaitmenizacijai ir inovacijoms. 
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.07 INOVACIJOS 

 
 
LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA ATSTOVAUJA LIETUVOS VERSLUI EUROPOS 
BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOJE (CERN) 
 
Lietuva oficialiai tapo asocijuotąja Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) nare. Verslui 
tai suteikia geresnes galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o mokslui – mokslinių tyrimų 
programose. 
 
Dalyvavimas CERN veikloje Lietuvos mokslininkams ir verslui atveria galimybes pasinaudoti pasauline 
patirtimi ir prisidėti prie garsiausių išradimų, o tai savo ruožtu užtikrins sparčią inovacijų ir ateities 
technologijų raidą mūsų valstybėje, skatins ekonominę pažangą. 
 
Vadovaujantis Susitarimo dėl CERN asocijuotos narės status suteikimo, Lietuva skiria pramoninių ryšių 
palaikymo atstovą (angl. Industrial Liaison Officer). Ūkio ministerijos teikimu Lietuvos pramonininkų 
konfederacija, kaip viena stipriausių Lietuvos pramonę, verslą ir mokslo institucijas vienijanti organizacija, 
atstovaus šalies pramonės ir verslo interesams CERN, teikdama informaciją apie organizacijos veiklas. 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacija, kaip Pramoninių ryšių palaikymo atstovas, žinodamas tiekėjų 
galimybes ir sekdamas CERN poreikius, informuos Lietuvos verslo įmones ir nevyriausybines organizacijas 
apie skelbiamus prekių ir paslaugų pirkimus. Taip pat vienas iš pagrindinių uždavinių bus informuoti Lietuvos 
verslo inkubatorius, įmones, vykdančias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, apie CERN 
iškylantį poreikį inovatyviems sprendimams ir technologijų pažangos kryptis. 
 
 
 
PRAMONĖ 4.0 
 
2017 m. gegužės 11 d. tarptautinės inžinerinės pramonės parodos „Balttechnika 2017“ metu vyko ketvirtajai 
pramonės revoliucijai skirta tarptautinė konferencija „Getting Ready for Industry 4.0: Transformations 
Needed“ (liet. Pramonė 4.0: Kokių transformacijų mums dar reikia). 2017 m. ji aprėpė visos Europos 
kontekstą ir apžvelgė Europos Sąjungos pramonės skaitmeninimo politiką, europinę skaitmeninės 
kompetencijos ir inovacijų centrų infrastruktūrą, technologinę revoliuciją ir švietimo transformaciją, pristatė 
lyderiaujančių Europos įmonių pavyzdžius, bendradarbiavimo su jomis galimybes. Šios konferecijos metu 
buvo įsteigta nacionalinė patforma Pramonė 4.0, prie kurios kūrimo ir vystymo daug prisidėjo LPK. 
 
LPK prezidentas Robertas Dargis paskirtas Pramonė 4.0 komisijos vice-pirmininku (pirmininkas - Ūkio 
ministras). Be to LPK patikėta organizuoti Pramonė 4.0 Žmogiškųjų išteklių darbo grupės darbą, kurios 
pagrindinis tikslas yra teikti pasiūlymus Pramonė 4.0 komisijai dėl transformacijų žmogiškųjų išteklių srityje 
skaimenizacijos ir robotizacijos etapuose.  
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.08 

NUOMONĖS, TYRIMAI, 
ANALIZĖS 

 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacija – tvarios, žiniomis ir naujomis technologijomis grįstos ekonomikos 
advokatė, šalies konkurencingumą užtikrinančios ekonominės politikos formuotoja. 
 
LPK teikia siūlymus, formuluoja pozicijas remdamiesi dialogu su nariais, panaudodami gerąsias praktikas, 
sukauptas tiek Lietuvos įmonėse, versle, tiek partneriaujančiose užsienio organizacijose, analizuodami ES 
institucijose vykstančius procesus, vykdydami narių apklausas, atlikdami makroekonomines analizes. 
 
Lietuvos pramonininkų konfederacija vienintelė šalyje kas ketvirtį atlieka ir pristato aukščiausio lygio Lietuvos 
įmonių vadovų nuomonių ir prognozių apklausos analizę – Pramonės lūkesčių indeksą (PLI).  2017 m. 
pramonininkų nuotaikos išliko optimistinės. Plėtros tikimasi visuose pagrindiniuose apdirbamosios 
pramonės sektoriuose. Pozityvios nuotaikos pramonės įmonėse yra gerėjančių eksporto rodiklių ir 
teigiamos vidaus paklausos rezultatas. Pramonės lūkesčių indeksai padeda Vyriausybei įvertinti priimtų ir 
būsimų teisės aktų veiksmingumą, įtaką ekonomikos raidai, taikyti savalaikes prevencines ir/ar skatinamąsias 
taktines priemones. 
 
 
MAKROEKONOMINĖS TENDENCIJOS 
LPK būdama didžiausia verslo organizacija Lietuvoje nuolat stebi ne tik savo narių veiklą, bet ir visos Lietuvos 
makroekonominę situaciją. Buvo pristatyta 2017 m. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Leidinyje detaliai 
analizuojami pagrindiniai Lietuvoje ir Europoje daug dėmesio sulaukę politiniai bei ekonominiai įvykiai, 
pristatoma esama šalies ekonominė situacija ES kontekste bei apžvelgiamos istorinės tendencijos ir ateities 
perspektyvos, lyginant Business Europe, Lietuvos banko ar EBPO makroekonomines prognozes. Atliktos dvi 
apžvalgos. 
 
Kita analitinė medžiaga: Brexit pristatymas ir nuolatiniai komentarai žiniasklaidoje, dvi Eksporto apžvalgos, 
du “Business Europe economic outlook” barometrai, Lietuvos ir kitų šalių ekonominių santykių apžvalgos 
(Lithuania and Belgium economic relations). 
 
Per 50 komentarų Lietuvos žiniasklaidoje makroekonominėmis temomis kūrė LPK, brandžios ir 
kompetentingos organizacijos įvaizdį verslo visuomenėje. 
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.09 PROJEKTAI 

 
 
Nuolat vykdoma projektinė veikla leidžia LPK kurti tvarius partnerystės tinklus Lietuvoje, taip sukuriant 
papildomas ir naujas vertes pačiai konfederacijai, nevyriausybiniam sektoriui, ypač švietimo srityje. 
 
2017 metais užbaigtas Annos Lindh Fondo Lietuvos tinklo koordinavimas. 
 
Užbaigtos „Naujų galimybių” projektų veiklos. 2017 m. įmonės pristatė savo produkciją net 32 parodose. 
 
Įgyvendintas tarptautinis projektas „Naujas komunikacijos ir bendradarbiavimo dėl jaunimo garantijų 
iniciatyvos modelis“, kuriuo buvo siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 29 metų amžiaus 
asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas 
kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. 
Sėkmingai tęsiamas studentų stažuočių užsienyje projektas pagal Erasmus+ programą. 
(2017 m. 198 studentai išvyko į stažuotes užsienyje). 
 
 
2017 METAIS PRADĖTI 3 NAUJI PROJEKTAI: 
 

1. „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)”. Šio projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros 
pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto 
įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra. 
 

2. „Patirties partneriai LT”. Projektu siekiama gerinti aukštojo mokslo kokybę, užtikrinant kokybišką ir 
efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką. Projekto metu organizuojamos 
sumaniosios studentų praktikos LPK narių įmonėse, bendradarbiaujant su 5 pagrindiniais Lietuvos 
universitetais. 

 
3. „Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių 

veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje”. Tai tęstinis projektas, 
suteiksiantis darbuotojams ir įmonėms žinias apie darbuotojų įtraukimą į įmonių valdymą per 
finansines bei kitas paskatas. 
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.10 
LPK BENDRUOMENĖ: 
ŠVENTĖS IR APDOVANOJIMAI 

 
 
 
LPK bendruomenės stiprybė – aktyvūs nariai, jungiantys tvarias, inovuojančias, socialiai atsakingas, klestinčią 
Lietuvą kuriančias pramonės, verslo įmones ir mokslo įstaigas. 
 
2017 m. balandį vyko Metinė konferencija, kurios metu prezidentas pateikė delegatams metų veiklos ir 
finansinę ataskaitą. Metinė konferencija - svarbus bendruomenę telkiantis renginys, užtikrinantis skaidrumą, 
aukštus veiklos ir atskaitomybės nariams standartus. 
 
2017 m. gruodžio mėnesį surengtas tradicinis LPK Kalėdinis vakaras, vykęs Valdovų Rūmuose. Jo tikslas - ne 
tik suburti per 200 LPK bendruomenės, šalies verslo, mokslo bei politikos lyderių. Vakaro pagrindinis 
akcentas - pačių geriausiųjų įvertinimas ir apdovanojimai. 
 
 
 

APDOVANOJIMAI 
 
 
LPK GARBĖS AUKSO ŽENKLAS 
Algirdas Butkus, AB „Šiaulių bankas“ valdybos pirmininkas 
Arvydas Salda, AB „Šiaulių bankas“ stebėtojų tarybos  pirmininkas 
Jonas Klybas, UAB „Adax“ direktorius 
Vytautas Silevičius, UAB „Doleta“ valdybos pirmininkas 
Nikolaj Kolesnik, UAB „Alvora“ generalinis direktorius 
 
 
 
NOMINACIJA „PROFESIJOS RITERIS“ 
2017 m. 62 iškilūs profesionalai, dirbantys įvairiose pramonės įmonėse, buvo apdovanoti garbingu 
„Profesijos riterio“ ženklu už ne tik gerus rezultatus, bet už ištikimybę profesijai, aukštą profesionalumą bei 
profesinės garbės, etikos, supratimą.  
 
 
 
NOMINACIJOS „LIETUVOS METŲ EKSPORTUOTOJAS – 2016“ LAUREATAI:  
 
Didelių įmonių grupėje: 
AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Vilniaus duona”, UAB „Kitron“, UAB „Norvelita“, UAB Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanija „Bega“,UAB „Markučiai”, A. R. Baumilų TŪB „Klasikinė tekstilė“ ir AB „Lifosa“.  
 
Vidutinių įmonių grupėje: 
UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Panevėžio Aurida”, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, UAB „Sicor 
Biotech“ ir  UAB „Aconitum“. 
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NOMINACIJA „SĖKMINGAI DIRBANTI ĮMONĖ – 2017“ 
Baigiantis metams Lietuvos pramonininkų konfederacija renka sėkmingai tais metais  dirbančias savo 
bendruomenės įmones, vertinant rezultatus, plėtrą, eksportą, investicijas, kolektyvo profesinį augimą. 
Iškilmingame vakare Valdovų rūmuose gruodžio 15 d. apdovanotos nominacijos “Sėkmingai dirbanti įmonė” 
nugalėtojos. 
 
Mažų įmonių grupėje: 
Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“. 
 
Vidutinių įmonių grupėje: 
AB „Dolomitas“, AB „Požeminiai darbai“, UAB „Bodesa“, UAB „Sicor Biotech“, UAB „Panevėžio Aurida“, UAB 
„August ir Ko“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir UAB „Pack Klaipėda“. 
 
Didelių įmonių grupėje: 
UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, UAB „Šiaulių vandenys“, AB „Montuotojas“, AB „Klaipėdos 
jūrų krovinių kompanija“, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ ir AB „Lietuvos paštas“. 
 
 
 
KONKURSAS ,,LIETUVOS METŲ GAMINYS – 2017“ 
Gruodžio 15 d. Vyriausybės rūmuose įvyko konkurso „Lietuvos metų gaminys 2017“ nugalėtojų 
apdovanojimo ceremonija. Jau 21 kartą Lietuvos pramonininkų konfederacija rengia konkursą, skirtą įvertinti 
ir pagerbti reikšmingiausius, rinkoje pripažinimo sulaukusius produktus ir projektus bei paslaugas. Šiemet 
nugalėtojams įteikti 67 medaliai: 62 aukso ir 5 sidabro. 
 

    
 
 
 
PETRO VILEIŠIO VARDO NOMINACIJA 
Kęstutis Vanagas, AB „YIT Kausta“ generalinis direktorius 
Viktorija Tauraitė, Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos katedros doktorantė 
Domantas Kilda, Kauno Saulės gimnazijos 12 klasės mokinys, mokomosios moksleivių bendrovės „DK 
Vacuum Tube Audio Design” vadovas. 
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Telefonas: +370 5 243 10 67 
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