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LPK METINĖ ATASKAITA
2012–2016 m. apžvalga
Lietuvos ekonomika pasižymėjo sparčiu
augimu, o realus BVP (eliminuojant kainų
augimo poveikį) jau pasiekė ir nežymiai (3
proc.) viršija prieškrizinį lygį. Bendrai paėmus,
2012–2015 m. Lietuvos BVP padidėjo 8,4 proc.
ir tai buvo 9-tas rezultatas visoje ES. Tiesa, dar
2015 m. pradžioje pagal ekonomikos augimo
tempą Lietuva dar buvo ES valstybių trejetuke,
tad metams einant į pabaigą dalį pozicijų
praradome.

Lietuvos verslas kasmet jaučia vis didesnį šalies
demografinių tendencijų poveikį įmonių būklei, o
demografinė
situacija
Lietuvoje
nuolat
sudėtingėja. Pavyzdžiui, vien tik 2012–2015
metais Lietuva neteko 82 tūkst. gyventojų – tai
tiek pat, kiek šiuo metu žmonių gyvena
Mažeikiuose (35 201 gyv.), Marijampolėje (37 619
gyv.) ir Kelmėje (8 498 gyv.). Negana to, pusė
(beveik 40 tūkst.) gyventojų skaičiaus sumažėjimo
sudarė darbingo amžiaus gyventojai.

2012–2015 m. eksportas turėjo esminę įtaką
Lietuvos ekonomikos plėtrai, ką puikiai rodo
skaičiai: vidutinis lietuviškos kilmės prekių (be
naftos produktų) eksporto augimas 2012–2015
m. siekė 5,8 proc., o lyginant su prieškriziniu
laikotarpiu eksporto apimtys jau yra 50 proc.
didesnės nei 2008 m. Spartus eksporto augimas
2012–2015 m. galiausiai paskatino investicijų ir
vartojimo atsigavimą, dėl ko Lietuvos ekonomikos
plėtra tapo labiau subalansuota (kadangi prie ūkio
augimo prisideda ne tik eksportas, bet ir kiti
faktoriai).

Tuo pat metu nedarbo lygis Lietuvoje nukrito iki
8 proc. – paskutinį kartą toks žemas nedarbo lygis
buvo 2008 m. lapkričio mėn., prieš pat krizę. Todėl
pastaruoju metu ypač ryškėjo darbo jėgos
trūkumo problemos: pavyzdžiui, 2012–2015 m.
laisvų darbo vietų skaičius Lietuvoje išaugo 26
proc., o užimtų darbo vietų skaičius padidėjo
tik 6,8 proc. Tai reiškia, kad įmonės kuria naujas
darbo vietas 4 kartus sparčiau nei jas sugeba
užpildyti. Todėl, verslo nuomone, Lietuvai reikia
švelninti darbo jėgos (ypač kvalifikuotos) importo
politiką, ypač žinant, kad artimiausiu metu
demografinė padėtis Lietuvoje negerės, o nedarbo
lygis dėl ūkio plėtros turėtų ir toliau mažėti.

Sparčiausia eksporto plėtra buvo fiksuota 2012–
2013 m., kai eksporto apimtys didėjo
atitinkamai 8,2 ir 9,1 proc. Prie tokių skaičių
prisidėjo žema bazė (krizės metu eksporto apimtys
sumažėjo 25 proc.), išaugęs Lietuvos verslo
konkurencingumas bei palanki makroekonominė
padėtis kaimyninėse eksporto rinkose.

Taip pat svarbu pažymėti, kad Lietuva akivaizdžiai
atsilieka nuo kaimyninių Latvijos ir Estijos pagal
darbo rinkos konkurencingumo rodiklius,
biurokratinės naštos, valstybės lėšų švaistymo,
finansų sistemos, mokesčių sistemos kriterijus.
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LIETUVOS POZICIJA PAGAL VERSLUI SVARBIUS KONKURENCINGUMO RODIKLIUS
Konkurencingumo
indeksas 2011–2012 m.

Konkurencingumo
indeksas 2015–2016 m.

Konkurencingumo indeksas – bendra
Lietuvos pozicija

44

36

Įdarbinimo ir atleidimo praktika

117

120

Atleidimo kaštai

62

109

Biurokratinė našta

111

103

Valstybės lėšų švaistymas

104

92

Galimybė gauti kreditą

114

91

Mokesčių sistemos našta

124

83

Biurokratinės naštos poveikis užsienio
investicijoms

113

81

Rodiklis

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas

BALTIJOS ŠALIŲ KONKURENCINGUMO PALYGINIMAS
Rodiklis

Lietuva

Latvija

Estija

Bendra pozicija

36

42

29

Įdarbinimo ir atleidimo praktika

120

50

12

Atleidimo kaštai

109

35

55

Biurokratinė našta

103

75

10

Valstybės lėšų švaistymas

92

79

19

Galimybė gauti kreditą

91

96

40

Mokesčių sistemos našta

83

67

12

Biurokratinės naštos poveikis užsienio
investicijoms

81

36

17

Švietimo sistemos kokybė

53

65

35

Darbo rinkos efektyvumas

53

17

17

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas
Vertinant verslumo tendencijas (mažų ir vidutinių
įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų),
galima įžvelgti teigiamas tendencijas. 2015 m.,
lyginant su 2012 m., mažų ir vidutinių įmonių
skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų,
Lietuvoje išaugo 25 proc. Verslumo lygis
padidėjo visose apskrityse. Tačiau pagal verslumo

lygį akivaizdžiai pirmauja trys apskritys – Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos. Jose verslumo lygis viršija
šalies vidurkį, kai kitose apskrityse verslumo lygis
gana reikšmingai atsilieka nuo šalies vidurkio –
pavyzdžiui, Marijampolės ir Utenos apskrityse
verslumo lygis vis dar nuo šalies vidurkio atsilieka
beveik dvigubai.
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VEIKIANČIŲ MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ SKAIČIUS, TENKANTIS TŪKSTANČIUI GYVENTOJŲ
Veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių
skaičius

Gyventojų skaičius,
tūkst.

Veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių
skaičius, tenkantis
tūkstančiui
gyventojų

2012

2015

2012

2015

2012

2015

Alytaus apskritis

2074

2423

155.0

147.8

13.4

16.4

Kauno apskritis

12948

15148

599.6

583.0

21.6

26.0

Klaipėdos apskritis

7790

8810

334.7

327.3

23.3

26.9

Marijampolės apskritis

1888

2089

159.3

151.8

11.9

13.8

Panevėžio apskritis

3788

4289

246.3

235.4

15.4

18.2

Šiaulių apskritis

4570

5075

295.8

281.6

15.4

18.0

Tauragės apskritis

1358

1613

108.1

103.1

12.6

15.6

Telšių apskritis

2349

2613

149.8

143.5

15.7

18.2

Utenos apskritis

1680

1895

149.0

140.2

11.3

13.5

Vilniaus apskritis

24141

32122

805.9

807.5

30.0

39.8

Lietuva - iš viso

62889

76427

3003.6

2921.3

20.9

26.2

Šaltinis: Statistikos departamentas
Tačiau vertinant verslumo tendencijas ES
valstybėse
pagal
save
įsidarbinusių

darbuotojų skaičių Lietuva pagal šį verslumo
rodiklį atsilieka nuo kitų ES valstybių.

SAVE ĮDARBINUSIŲ DALIS NUO VISŲ DIRBANČIŲJŲ, 2014 M.

Šaltinis: Eurostat
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LPK sustiprino savo pozicijas visuomenėje.
2012 m. rugsėjo mėn. LPK pirmą kartą pateikė
pasiūlymus politinėms partijoms verslo, viešojo
sektoriaus veiklos, užsienio politikos, darbo rinkos,
energetikos, mokslo ir švietimo, transporto ir
logistikos,
darnios
plėtros
ir
statybos,
aplinkosaugos, turizmo plėtros srityse. Šie siūlymai
pirmą kartą buvo pateikti viešai visuomenės ir
politinių
partijų
diskusijai
kaip
verslo
bendruomenės matymas, kokie sprendimai turi
būti priimti, siekiant užtikrinti tinkamas verslo
sąlygas,
makroekonominį
stabilumą
ir
konkurencingumą. Reguliariai pradėti teikti
atskirų šakų pasiūlymai Vyriausybei dėl verslo
aplinkos gerinimo.
Darbo santykiai. LPK nuolat pabrėžė, jog
keičiantis ekonominei situacijai ir darbuotojų bei
darbdavių poreikiams, išliekant aukštam šešėlinės
ekonomikos lygiui ir augant tarptautinei
konkurencijai dėl talentų ir investicijų, kyla poreikis
prie besikeičiančios ekonominės tikrovės pritaikyti
ir darbo santykius. Šiuo laikotarpiu priimtos Darbo
kodekso
pataisos,
kuriomis
sumažinta
administracinė našta darbdaviams (darbo
pažymėjimai, darbo sutarčių registracijos žurnalai,
darbo grafikų skelbimas, atsikaitymo lapeliai),
nustatytas reikalavimas pranešti „Sodrai“ apie
naują darbuotoją vieną dieną prieš pradedant
dirbti, sugriežtinta atsakomybė dėl netinkamo
darbo laiko apskaitos tvarkymo. Parengtas naujas
socialinis modelis, kurio dalis nuostatų,
reglamentuojančių darbo ir socialinio draudimo
santykius, gerina situaciją ir suteikia lankstumo.
Migracija. Lietuva, kaip ir kitos Europos valstybės,
susidūrė su paradoksu – nors nedarbo lygis šalyje
išliko gana didelis, tačiau kartu vis labiau
jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas.
Todėl ypač svarbios tampa trečiųjų šalių
įdarbinimo Lietuvoje procedūros. Įstatyme „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ padaryti pakeitimai

leidžia lanksčiau taikyti šias procedūras:
sutrumpintas leidimo gyventi išdavimo terminas
aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams;
reglamentuotas leidimo gyventi išdavimas ar
keitimas skubos tvarka; prailgintas leidimo gyventi
galiojimo terminas; užsieniečiui, kuriam mokamas
ne mažesnis negu 3 vidutinio mėnesinio bruto
darbo
užmokesčio
dydžiai
atlyginimas,
netaikomas reikalavimas gauti sprendimą, kad
užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos
darbo rinkos poreikius; lengvesnė procedūra
šeimos atsivežimui.
Darbo ginčai. Nuo 2013 m. pradėjo veikti Darbo
ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos.
Darbo ginčai, kurių sprendimas įmonės lygiu
būdavo ne visada sėkmingas, persikeldavo į
teismus, kur užtrukdavo keletą metų ir būdavo
nenaudingi nei darbdaviams, nei darbuotojams.
Socialinių partnerių sutarimu, įsteigtos Darbo
ginčų komisijos sėkmingai veikia. Tai leido ne tik
maksimaliai – iki vieno mėnesio – sutrumpinti
darbo ginčų sprendimo laiką, suteikė galimybę
ginti savo pažeidžiamas teises didesniam skaičiui
žmonių (paslauga valstybės teikiama nemokamai,
mažiau formalumų, nereikalingas advokatas, į
komisijas gali kreiptis ir darbdaviai), bet ir iš esmės
pakeisti darbuotojų ir darbdavių tokių nesutarimų
sprendimo būdą.
MMA nustatymo kriterijai. Nuo 2012 m.
minimali mėnesinė alga didinta 5 kartus. Dažnu
atveju minimalios mėnesinės algos kėlimas buvo
neprognozuojamas, neparemtas ekonominės ir
finansinės būklės analize, sąlygotas politinių
motyvų. Socialinių partnerių diskusijose pasiektas
rezultatas – nustatyti objektyvūs rodikliai, kuriais
remiantis skaičiuojama, ar potencialus minimalios
mėnesinės algos kėlimas yra pagrįstas ir realiai
galimas.
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Ekonomika ir finansai. Nebelieka prievolės
mokėti avansinių PVM mokėjimų. Nuo 2016 m.
sausio mėnesio PVM mokėtojams nereikia mokėti
avansinių mokėjimų, neatsižvelgiant į tai, kad jų
vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti
mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių
paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršijo 3 mln.
eurų sumą.
LPK atstovai dirbo Institucijų atliekamų priežiūros
funkcijų optimizavimo ekspertų komisijoje, kuri
parengė
metodinę
medžiagą,
gaires
ir
rekomendacijas, susijusias su priežiūros funkcijų
optimizavimu, pavyzdžiui, baigtinių tikrinamų
aspektų sąrašų (klausimynų) sudarymu. Po
daugiamečio darbo su Finansų ministerija
pasiekta, kad statybų įmonėms būtų taikomas
atvirkštinis PVM apmokestinimas, kai prievolė
mokėti PVM tenka ne rangovui, o užsakovui. Tokiu
būdu eliminuotos situacijos, kai statybų įmonės
privalėjo mokėti PVM, užsakovams neatsiskaičius
už darbus.
Ne vienerius metus LPK ragina Finansų ministeriją,
Vyriausybę bei politines partijas Pelno mokesčio
įstatyme įtvirtinti 0 proc. tarifą reinvestuojamam
pelnui;
neterminuoti
įstatyme
numatytos
investicijų lengvatos ir neriboti jos dydžio
atžvilgiu, panaikinti įstatyme įtvirtintą apribojimą
perkeliamų nuostolių dydžiui. Ūkio ministerija
parengė Pelno mokesčio įstatymo pataisą,
numatančią, kad į ilgalaikį turtą reinvestuotas
įmonių apmokestinamasis pelnas tam tikrais
atvejais būtų sumažintas iki 100 proc. ir tai galiotų
2016–2020 m. mokestiniu laikotarpiu patirtoms
išlaidoms. Tačiau Finansų ministerija vis dar negali
atsakyti, „kokiu dydžiu ir kam bus nustatytos,
pratęstos ar praplėstos lengvatos“.
Nuolat siūloma mažinti darbo jėgos mokesčius,
pereinant prie ekonomikos augimui palankesnių
pajamų šaltinių, taip pat atsisakyti arba koreguoti

tuos mokesčius, kurių administravimo sąnaudų ir
pajamų santykis yra neadekvatus; supaprastinti
mokesčių apskaitymo ir mokėjimo tvarką; grąžinti
PVM atskaitą už automobilius.
Valdžios atstovai ne kartą raginti darbdavių
mokamą
„Sodros“
įmokos dalį
perkelti
darbuotojams, atitinkamai perskaičiuojant jų
darbo užmokestį, kad dirbantieji objektyviai
vertintų savo darbo užmokestį, sumokamus
mokesčius bei darbo vietos išlaikymo kaštus.
Siekta vieningo nekilnojamojo turto ir žemės
mokesčius reglamentuojančio įstatymo, kadangi
šiuo metu egzistuoja fragmentuota nekilnojamojo
turto apmokestinimo sistema, kai žemė ir kitas
nekilnojamasis turtas apmokestinami pagal
atskirus teisės aktus (pagal Lietuvos Respublikos
žemės mokesčio įstatymą bei Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo
turto
mokesčio
įstatymą),
nustatančius skirtingus apmokestinimo principus
bei taisykles.
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai. 2013 m.
buvo išskirtiniai tiek Lietuvai, tiek ir Lietuvos
pramonininkų konfederacijai – 2013 m. antrąjį
pusmetį Lietuva pirmą kartą pirmininkavo ES
Tarybai. LPK aktyviai atstovavo Lietuvos verslui
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu,
organizavo svarbius aukšto lygio forumus ir
renginius: Europos šalių pramonės konfederacijų
prezidentų
suvažiavimą
(BUSINESSEUROPE
Prezidentų Taryba – COPRES),
Europos
ekonominių ir socialinių reikalų komiteto
Darbdavių grupės neeilinį posėdį, apskritojo stalo
diskusiją
„Prekybos
apsaugos
priemonės
trečiosiose šalyse“, dalyvaujant Europos Tarybos
prekybos klausimų darbo grupei neformalaus
susitikimo Vilniuje metu, apskritojo stalo diskusiją
su Europos Komisijos Pirmininku J. M. Barroso.
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Užsienio
ryšiai.
Siekiant
stiprinti
bendradarbiavimą su šalimis, kurios turi strateginę
reikšmę Lietuvos pramonės sektoriui ir jos
įmonėms, kuriamos Lietuvos dvišalio ekonominio
ir prekybinio bendradarbiavimo su užsienio
šalimis verslo tarybos. Iki 2012 m. LPK veikė
Lietuvos–Rusijos ir Lietuvos–Kazachstano verslo
tarybos. 2013 m. buvo įkurtos Lietuvos–
Baltarusijos ir Lietuvos–Ukrainos verslo tarybos,
2014 m. buvo įkurtos Lietuvos–Malaizijos ir
Lietuvos–Kinijos verslo tarybos.
2012–2016 m. LPK pasirašė bendradarbiavimo
sutartis su Ukrainos pramonininkų ir verslininkų
sąjunga, Laisvąja ekonomine zona „Gomel–Raton“,
Estijos ir Latvijos darbdavių konfederacijomis,
Izraelio pramonininkų konfederacija, Baltarusijos
pramonininkų konfederacija, Armėnijos plėtros
agentūra. 2014 m. lapkričio mėn. LPK pasirašė
susitarimo
memorandumą
su
Danijos
pramonininkų konfederacija dėl ilgalaikės
organizacijų
partnerystės
bei
pagalbos,
atstovaujant narių interesams užsienio rinkų
paieškose.
2012–2016 m. LPK surengė šias verslo misijas: į
Rusiją (Čeliabinskas ir Kaluga), į Armėniją, į
Kazachstaną, į Vokietiją, į Kiniją, į Švediją. Šiuo
laikotarpiu taip pat organizuotas LPK delegacijos
vizitas į didžiausią Lenkijos verslo organizaciją
„Lewiatan“.
2013 m. liepos mėn. Įsteigta Ekonominės
Diplomatijos taryba (EDT). EDT teikia Vyriausybei
pasiūlymus ekonominės diplomatijos srityje dėl
Lietuvos
ekonominės
užsienio
politikos
prioritetinių krypčių, bei dėl atstovavimo Lietuvos
ekonominiams interesams užsienyje sistemos
tobulinimo. EDT sudėtyje aktyviai dirba LPK
atstovai.

Energetika. Per paskutiniuosius trejetą metų LPK
teikė pastabas Vyriausybei ir Energetikos
ministerijai dėl paruoštų energetikos sektoriaus
įstatymų ar jų pataisų, taip pat kėlė savo
problemas kasmetiniuose susitikimuose su
Vyriausybe,
LPK
organizuojamuose
konsultaciniuose
posėdžiuose.
Pagrindinis
klausimas, dėl kurio LPK ne kartą kreipėsi į
Vyriausybę, yra viešąsias paslaugas atitinkantys
interesai (VIAP) elektros energetikoje, nes šiuo
metu VIAP biudžeto planavimo procesas iš esmės
yra ydingas, todėl atitinkamai VIAP teikėjai negali
planuoti savo veiklos keliems metams į priekį. VIAP
paslaugos nėra aiškiai apibrėžtos, nėra jų baigtinio
sąrašo, todėl kyla nuolatinė grėsmė, kad kaip ir iki
šiol bus neprognozuojamai įtraukiami papildomi
mokėjimai, kurie nebūtinai yra paslauga. Kadangi
VIAP paslaugos nėra aiškiai apibrėžtos ir pagrįstos,
kyla įtarimas, kad galutiniai elektros vartotojai už
kai kurias paslaugas sumoka du kartus – kaip už
VIAP ir kaip už sistemines paslaugas. Pramonės
įmonės, kurios saugumo tikslais yra įpareigotos
turėti nuosavą autonominį elektros energijos
tiekimo šaltinį, papildomai turi mokėti už juose
pasigamintą elektrą ir paslaugas, kurios jiems nėra
suteikiamos tinkamai.
LPK taip pat ne kartą siūlė Vyriausybei
diferencijuoti VIAP naštą vartotojams – labai
energijai imlios pramonės įmonės turėtų mokėti
mažesnį VIAP tarifą, kad savo gaminiais galėtų
konkuruoti tarptautinėse rinkose. Dėl šio klausimo
kartu su Seimo Ekonomikos komitetu bei
advokatų kontora „Baltic Legal Solutions“ 2015 m.
birželio 23 d. organizuotoje konferencijoje buvo
aptarta Vokietijos patirtis ir Vyriausybei išsiųstas
atitinkamas memorandumas.
LPK taip pat daug kartų teikė pastebėjimus
Vyriausybei ir Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai, kad elektros energijos tarifai
pramonės vartotojams Lietuvoje yra aukštesni nei
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kaimyninėse ES šalyse, kai tarifai buitiniams
vartotojams yra vieni žemiausių. Tai reikšmingai
trukdo mūsų gamintojams konkuruoti regiono
rinkose.
Transportas ir logistika. Ataskaitiniu periodu
buvo įgyvendinami 2012 m. priimti LPK pasiūlymai
politinėms partijoms transporto ir logistikos
srityje.
Sėkmingai
įgyvendinti
pasiūlymai
geležinkelio, kelių transporto ir Klaipėdos uosto
infrastruktūrai gerinti, kelių plėtros ir priežiūros
finansavimui didinti, susisiekimui su Lietuva oro
transportu gerinti. LPK darbuotojai ir Prezidiumo
nariai aktyviai dalyvavo Transporto ir tranzito
komisijoje, Muitinės konsultaciniame komitete,
Kontroliuojančių
institucijų
konsolidavimo
komisijoje, Valstybinės mokesčių inspekcijos i-VAZ

kūrimo ekspertų darbo grupėje, kitose komisijose
ir darbo grupėse.
LPK Prezidiumo ir konsultaciniai posėdžiai. Per
laikotarpį nuo 2012 m. birželio mėn. iki 2016 m.
gegužės mėn. (imtinai) įvyko 64 LPK Prezidiumo ir
konsultaciniai posėdžiai.
Konfederacijos narių skaičius. Pati LPK ženkliai
sustiprėjo ir išaugo jos narių skaičius: 2012 m. LPK
vienijo 39 šakines ir 9 regionines asociacijas ir
turėjo 22 neasocijuotus narius, o 2016 m.
konfederacijai jau priklausė 51 šakinė ir 7
regioninės asociacijos, 31 neasocijuotas narys.
LPK atstovauja savo narių interesus 103-ijose
komisijose ir darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje.
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LPK veiklos ataskaita už 2015 m. birželio mėn. – 2016 m.
gegužės mėn. laikotarpį
ĮŽANGA
Šis ataskaitinis laikotarpis nuo 2015 m. birželio
mėn. iki 2016 gegužės mėn. Lietuvai ir pramonės
sektoriui buvo santykinai stabilus, lyginant su
2014–2015 m. laikotarpiu, kai sektorius susidūrė su
labai sudėtinga bendra geopolitine situacija dėl
Rusijos ir Vakarų konflikto, įvestomis sankcijomis ir
embargu.
2015 m. Lietuvos ekonomikos plėtra nebuvo sparti
– BVP padidėjo tik 1,6 proc., tai yra prasčiausias
rezultatas nuo 2010 m. Iš dalies tokį rezultatą lėmė
tai, kad ekonomika jau pasiekė prieškrizinį lygį,
įtakos turėjo ir nepalanki geopolitinė konjunktūra
NVS regione. Tačiau prie Lietuvos ekonomikos
augimo sulėtėjimo vis labiau prisideda
struktūrinės ir ilgai nesprendžiamos problemos,
aktualios verslo aplinkai: per didelė biurokratinė
našta, darbo santykių nelankstumas, verslo
finansavimo ir mokesčių sistemos trūkumai,
nepakankama švietimo sistemos kokybė ir kt.
Blogėjanti demografinė padėtis ir auganti įtampa
darbo rinkoje kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos
verslo konkurencingumui, ką matome jau dabar:
nors pernai realusis Lietuvos BVP padidėjo 1,6
proc., realusis darbo užmokestis privačiame
sektoriuje pernai padidėjo 6,5 proc. – tai 4 kartus
sparčiau nei augo šalies BVP. Turint galvoje, kad
Lietuvoje vis dar jaučiame investicijų badą
(investicijų apimtys vis dar 7,7 proc. mažesnės nei
prieš krizę), tokia situacija kelia grėsmę
eksportuotojų konkurencingumui.
Neigiamos demografinės tendencijos, ypač
mažėjantis gyventojų skaičius regionuose, reiškia,
kad
viešosios
infrastruktūros
išlaikymas

regionuose valstybei tampa santykinai brangesnis.
Kai kurie rodikliai rodo, kad, nepaisant mažėjančio
gyventojų
skaičiaus,
valstybės
išlaidos
infrastruktūrai nesikeičia. Geras pavyzdys – beveik
nemažėjantis lovų ligoninėse skaičius 10 tūkst.
gyventojų.
2015 m. eksporto plėtros tempai pastebimai
„išsikvėpė“. Lietuviškos kilmės prekių eksporto
apimtys padidėjo tik 2,6 proc. – tai buvo lėčiausia
eksporto plėtra per pastaruosius 6 metus ir
daugiau nei 4 kartus lėtesnė nei eksporto plėtros
vidurkis 2010–2015 m. (2010 m. prasidėjo eksporto
atsigavimas). Prie lėtesnės eksporto plėtros
prisidėjo tiek techniniai veiksniai (aukšta eksporto
bazė, kitaip tariant – spartus eksporto augimas po
krizės), tiek makroekonominiai veiksniai (NVS
regioną užgriuvusi krizė). 2015 m. lietuviškos
kilmės prekių eksportas į NVS regioną susitraukė
36 proc., o eksporto netekimai NVS regione
pasiekė beveik 337 mln. eurų. Eksportas į Rusiją
pernai sumažėjo 50,5 proc., arba 295 mln. eurų.
Dar viena ilgalaikė grėsmė eksporto plėtrai yra
įsismarkavęs darbo užmokesčio augimas: dėl
augančios įtampos darbo rinkoje pernai realusis
darbo užmokestis privačiame sektoriuje padidėjo
6,5 proc. – tai 4 kartus sparčiau nei augo šalies BVP.
Jeigu atlyginimai ir toliau augs taip sparčiai, o
investicijos stagnuos, ilgalaikei Lietuvos eksporto
plėtrai kyla reali grėsmė. Tą rodo ir skaičiai: nors
eksporto apimtys jau 50 proc. viršija 2008 m. lygį,
pramonės gamybos apimtys yra trečdaliu
didesnės nei prieš krizę, tačiau investicijų apimtys
yra 7,7 proc. mažesnės nei prieš krizę.
Nepaisant prastesnių 2015 m. eksporto rezultatų,
krizės NVS rinkose bei padidėjusių grėsmių
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Lietuvos eksporto konkurencingumui, eksporto
srityje yra nemažai veiksnių, kuriais galime
pasidžiaugti: 2015 m. eksportas į ES išaugo 7,4
proc. Prie eksporto plėtros į ES rinką labiausiai
prisidėjo Skandinavijos bei centrinės Europos
rinkos: eksportas į Švediją padidėjo 6,2 proc., į
Suomiją – 22,5 proc., į Didžiąją Britaniją – 12 proc.,
į Belgiją – 8,4 proc.
Pernai
pastebėti
pirmi
eksporto
rinkų
diversifikavimo požymiai. 2015 m. lietuviškos
kilmės prekių eksportas į Šiaurės Ameriką
šoktelėjo 39 proc., arba 102 mln. eurų. Eksportas į
JAV pernai išaugo beveik 75 mln. eurų – augimas
ypač ryškus maisto produktų (15 mln. eurų
prieaugis) bei chemijos produktų (23 mln. eurų
prieaugis) segmentuose. Lietuvos eksportuotojų
pozicijos pakilo ir Azijos regione: eksportas į Aziją
2015 m. išaugo dešimtadaliu, arba 19 mln. eurų.
Pagerėjo tiesioginių užsienio investicijų (TUI)
statistika: pernai TUI srautas 44 proc. viršijo
prieškrizinį lygį. Tokia statistika atspindi Lietuvos
verslo aplinkos pagerėjimą. Lietuva pagerino
poziciją
Pasaulio
Ekonomikos
Forumo
konkurencingumo tyrime: iš 44 vietos, kurioje
buvome 2011–2012 m., pakilome į 36 vietą 2015–
2016 m. tyrime. 2015 m. taip pat patekome į
pasaulio valstybių, turinčių geriausią verslo
klimatą, dvidešimtuką: Pasaulio banko tyrime
„Doing Business 2016“ Lietuva užima 20 poziciją
tarp 189 valstybių.
Pasaulio konkurencingumo ataskaita rodo, kad
pagal darbo rinkos reguliavimo lankstumą Lietuva
yra 106 vietoje iš 144 valstybių. Nors dalis atskirų
Lietuvos darbo rinkos lankstumo rodiklių yra geri,
tačiau taip yra iš dalies dėl to, kad gana nelankstus
Darbo kodeksas yra prastai taikomas, o nuo to
kenčia ir darbdaviai, ir darbuotojai. Todėl reikalingi
geriau subalansuoti susitarimai dėl darbo laiko,
sutarčių formų, įspėjimo laikotarpių, išeitinių
išmokų ir ginčų sprendimo.

Didelė problema išlieka demografinė padėtis ir
emigracija. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, emigracijos mastas po 2010 metų
piko susitraukė, tačiau pastaruosius penkerius
metus išlieka gan didelis ir pastovus. Dėl didelės
emigracijos ir atlyginimų Lietuvoje bei kitose ES
valstybėse skirtumų, problemų demografijos
srityje (prognozuojama, jog iki 2030 metų bus
prarasta iki 35 proc. darbingo amžiaus žmonių),
taip pat dėl į darbdavių poreikius neorientuotos
švietimo sistemos, darbdaviai susiduria su iššūkiais
rasti tinkamos kvalifikacijos specialistų, ypač
techninių profesijų atstovų – siuvimo technologų,
siuvėjų, tolimųjų reisų vairuotojų, suvirintojų,
virėjų, statybininkų ir kt. Net 70 proc. darbdavių
trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, o 55 proc.
jaunimo dirba jų išsilavinimo neatitinkantį darbą.
Teisinis imigracijos procesų reglamentavimas yra
paremtas nacionalinio saugumo ir vietinės darbo
rinkos apsaugos principais. Darbo migracija
matoma tik kaip laikina ir antrinė priemonė darbo
rinkos poreikiams tenkinti. Nors trečiųjų šalių
piliečių įdarbinimo procedūros paprastėja, vis dar
išlieka probleminių aspektų: įdarbinimo procedūra
trunka iki 3-4 mėn.; trūksta aiškumo, pildant
dokumentus; siaurai apibrėžiama kvalifikacija – ji
gali būti patvirtinta tik turint diplomą; nėra
mechanizmo kaip įrodyti praktinę patirtį;
sudėtingi gyvenamosios vietos deklaravimo
reikalavimai, o tai ypač aktualu įdarbinant tolimųjų
reisų vairuotojus.

PREZIDIUMO
POSĖDŽIAI

IR

KONSULTACINIAI

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 17 LPK Prezidiumo ir
konsultacinių posėdžių, kuriuose svarstyti 18
aktualių klausimų, tarp kurių – imigracija ir trečiųjų
šalių piliečių įdarbinimo klausimai, esminiai 2016
m. mokesčių pakeitimai, aktualiausi švietimo,
aplinkosaugos bei energetikos klausimai ir kt.
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Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose svarstyti klausimai
1. „Didelio efektyvumo kogeneracija Vilniuje ir Kaune“. Pranešėjas „Lietuvos energija“ Kogeneracinių
jėgainių projektų tarnybos direktorius Nerijus Rasburskis;
2. „Lietuvoje susidarančių energijos gamybai tinkamų atliekų kiekių ir jų energetinio potencialo
vertinimas“. Pranešėjas Aidas Vaišnoras, „SWECO Lietuva“ viceprezidentas;
3. „Pokyčiai Vilniaus miesto administracijoje: įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti projektai“.
Pranešėjas Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius;
4. „Projekto „Sapiegos Vilnius Techparkas“ pristatymas“. Pranešėjas Vilniaus technologijų ir meno centro
direktorius Darius Žakaitis;
5. „Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 4, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo
projekto pristatymas“. Pranešėjas energetikos viceministras Rokas Baliukovas;
6. „Imigracija (trūkstamos darbo jėgos pritraukimo galimybės bei tolesnė valstybės politika šiuo
klausimu) ir ES bei Lietuvos imigrantų integracijos politika“. Pranešėjas Vidaus reikalų ministras
Saulius Skvernelis;
7. „Trečiųjų valstybių piliečių ekonominė migracija į Lietuvą: praktinės reguliavimo problemos“.
Pranešėjas Advokatų kontoros COBALT vadovaujantis teisininkas, advokatas Maksimas Saveljevas;
8. „Nacionalinio daugiasektorinio reguliuotojo steigimo projekto pristatymas“. Pranešėjai: energetikos
viceministras Rokas Baliukovas ir Energetikos ministerijos Teisės skyriaus vedėja Agnė Petravičienė;
9. „Paryžiaus konferencijoje priimtus sprendimus, kurie turės įtakos pramonės konkurencingumui
Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje“. Pranešėjas aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas;
10. „Ko tikėtis iš mokesčių administratoriaus ateinančiais metais?“. Pranešėja Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė;
11. „Esminiai 2016 m. mokesčių pakeitimai. Kas aktualu verslui?“ Pranešėja „Deloitte Lietuva“ Mokesčių ir
teisės departamento projektų vadovė Alina Jovaišienė;
12. „Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės plėtros ir Elektroninių ryšių veiklos sričių
kuruojami klausimai“. Pranešėjas susisiekimo viceministras Arijandas Šliupas;
13. „Pasirengimas įgyvendinti Europos Sąjungos muitinės kodeksą. Naujovės ir jų įgyvendinimo
būdai“. Pranešėjai: Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis ir Muitų
politikos skyriaus viršininkas Šarūnas Avižienis;
14. Minimalios mėnesinės algos pakėlimo klausimas. Pranešėja LPK atstovė Dovilė Baškytė;
15. Verslo misija į Kiniją ir bendradarbiavimo su DI galimybės. Pranešėjas LPK generalinis direktorius
Osvaldas Čiukšys;
16. „2016 metų valstybės biudžetas, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas”. Pranešėjas finansų ministras Rimantas
Šadžius;
17. „Siūlomi valstybinio socialinio draudimo sistemos pokyčiai“. Pranešėjas Lietuvos laisvosios rinkos
instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas;
18. „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) pristatymas“. Pranešėjas Valstybinės
mokesčių inspekcijos atstovas.
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2016 m. balandžio mėn. buvo surengtas bendras
LPK Prezidiumo ir Vyriausybės posėdis, kuriame

aptarti statybos, energetikos, turizmo, verslo ir
mokslo, vežėjų ir socialiniai klausimai.

LPK siūlymai 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 ir mokesčių sistemos naštą, 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 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.
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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 konkuruoti kaina. Jei bus mažinamas PVM maisto produktams, sąraše turi
atsirasti ir pieno produktai. Kooperatyvas „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 pieno kokybės gerinimo.
 Problematika. 74 proc. visų ūkių yra smulkūs (1-5 karvės), o iš jų superkama tik 15 proc. 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.
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.
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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. 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.

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.
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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 (DSS), elektrosaugos ir gaisrinės saugos žinių pripažinimo.
 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.
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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 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 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. Siūloma nemažinti šių
išmokų.
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.
 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.
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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. Atskirti SPS sveikatos politikos formavimo, įgyvendinimo bei ASPĮ steigėjo funkcijas; VLK
pavaldumą perduoti iš SAM Finansų ministerijai; atlikti SAM, VASPVT, VLK, TLK, kt. viešojo
administravimo įstaigų sveikatos sektoriuje išteklių ir veiklų auditą; 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.
Dėl decentralizuotos energijos gamybos skatinimo.
 Problematika. Savoms reikmėms pagamintos elektros energijos apmokestinimas VIAP ir dvipusės
apskaitos prieinamumas tik mažiesiems rinkos dalyviams.
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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;
 Privalomas ypatingų statinių projektavimo įmonių atestavimas;
 Privaloma pastatų renovacijos projektų ekspertizė;
 Darbininkiškų profesijų darbuotojų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas.

19

LPK METINĖ ATASKAITA









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 VLC steigimo 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.
 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.
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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.).

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
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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.

2015 m. spalio mėn. LPK surengė konferenciją
„Galimybės valstybės konkurencingumui
didinti. LPK pasiūlymai politinėms partijoms“,
kurioje politinėms partijoms, verslo atstovams,
valstybinių institucijų vadovams ir užsienio
diplomatams pristatė LPK pasiūlymus politinėms
partijoms (daugiau nei 100 pasiūlymų verslo
aplinkos ir konkurencingumo, mokesčių politikos,
švietimo ir mokslo sistemos reformos, inovacijų ir
technologijų plėtros, darbo rinkos, energetikos,
transporto ir infrastruktūros, eksporto ir investicijų
skatinimo,
migracijos
ir
demografijos,
aplinkosaugos, kūrybinių industrijų srityse). Visi šie
pasiūlymai yra viešai prieinami LPK interneto
svetainėje
adresu:
www.lpk.lt/pasiulymaipolitinems-partijoms.

SOCIALINIAI
KODEKSAS

KLAUSIMAI

IR

DARBO

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas darbo,
valstybinio socialinio draudimo santykiams

reglamentuoti ir trečiųjų šalių piliečių imigracijos
klausimams spręsti.
Vyko susitikimai su institucijomis, atsakingomis už
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo procedūras
(Vidaus
reikalų
ministerija,
Migracijos
departamentu, Socialinių reikalų ir darbo
ministerija, Lietuvos darbo birža). Susitikimų metu
įvardinti trukdžiai, ribojantys verslo galimybes
lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo jėgos trūkumą,
bei išdiskutuotos galimybės šių problemų
sprendimui pasiekti, pateiktos darbdavių pastabos
įstatymo
„Dėl
užsieniečių
teisinės
padėties“ projektui. Identifikuotas sąrašas
profesijų, kurių trūksta ir kurių darbuotojams
galėtų būti taikomos lengvesnės įmigracijos
sąlygos, bei pateiktas Socialinių reikalų ir darbo
ministerijai, Lietuvos darbo biržai.
LPK kartu su Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos,
Maltos, Airijos ir Portugalijos nacionalinėmis
darbdavių organizacijomis įteikė Europos
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Komisijai savo poziciją dėl Europos Komisijos
pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvai, kuria iš dalies keičiama 1996/71/EB
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų
teikimo sistemoje, nurodydama, jog nepritaria
principo „vienodas užmokestis už tą patį darbą
toje pačioje vietoje“ taikymui komandiruotiems
darbuotojams. Darbdavių nuomonė taip pat
pateikta Socialinių reikalų ir darbo ministerijai,
ruošiant Lietuvos poziciją dėl Europos Komisijos
pasiūlymo.
Kartu su socialiniais partneriais ir Vyriausybe
išdiskutuotas ir identifikuotas kriterijų sąrašas
(vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies
ūkyje, nedarbo lygis, darbo našumas, vidutinė
metinė infliacija, bendrasis vidaus produktas),
kuriais remiantis objektyviai būtų sprendžiama dėl
minimalios mėnesinės algos didinimo poreikio ir
galimybių. LPK Prezidiume svarstyta pozicija dėl
MMA didinimo ir pateikta Vyriausybei.
Kartu su socialiniais partneriais išdiskutuota ir
pasiūlyta Vyriausybei steigti Ilgalaikio darbo
išmokų fondą, siekiant sumažinti darbdavio
mokamas išeitines išmokas atleidimo iš darbo
atveju, taip užtikrinant darbuotojams, turintiems
ilgalaikį stažą, socialines garantijas. Susitikimuose
su Ūkio ministerijos bei Socialinių reikalų ir darbo
ministerijos atstovais identifikuoti esminiai fondo
formavimo, veiklos, finansavimo šaltinių ir
valdymo aspektai.
Darbo kodeksas ir kiti socialinio modelio teisės
aktų projektai svarstyti Lietuvos Respublikos
trišalėje taryboje. Iš viso įvyko 17 posėdžių,
kuriuose apsvarstyti visi Darbo kodekso straipsniai
ir suformuota bendra darbdavių ir profesinių
sąjungų pozicija. Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komitetui pateikta bendra Trišalės tarybos narių
nuomonė. Socialinių reikalų ir darbo komitete
įvyko 23 posėdžiai, skirti Darbo kodekso projekto
svarstymui, bei 7 posėdžiai, skirti kitiems socialinio

modelio teisės aktų projektams. Valstybinį socialinį
draudimą reglamentuojantys teisės aktų projektai
svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo
taryboje.
Būtini sprendimai:








įtvirtinti daugiau įvairių darbo sutarčių rūšių ir
darbo formų, kurios leistų darbuotojui ir
darbdaviui derinti savo interesus, pavyzdžiui,
nuotolinis
darbas,
darbas
namuose,
dalinimasis darbo vieta, darbas keliems
darbdaviams;
atsisakyti 8 val. darbo dienos, leidžiant tartis su
darbuotojais, kaip jie išnaudos darbo laiką – ar
jie dirbs penkias dienas po 8 val., ar 4 dienas
po 10 val.;
atsižvelgiant į darbo santykių ir valstybinio
socialinio draudimo teisinio-administracinio
modelyje pasiūlytas nuostatas, nustatyti
palaipsnį darbo jėgos apmokestinimo
mažėjimą, t.y. perkėlus bendrosios pensijos
dalies mokėjimą į valstybės biudžetą, kasmet
mažinti darbdavio mokamas socialinio
draudimo įmokas, įvertinus lėšų poreikį naujai
kuriamam ilgalaikio darbo išmokų fondui;
atleisti nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti
trečiųjų šalių piliečius, kurių profesija įtraukta į
profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje,
sąrašą, sudarytą atsižvelgiant į realius
darbdavių poreikius.

VEIKLA
SRITYJE

EKONOMIKOS

IR

FINANSŲ

Iš 2014 m. pabaigoje pristatyto finansų ministrui
LPK 2014–2016 m. plano dėl mokestinių ir
finansinių teisės aktų pakeitimų per ataskaitinį
laikotarpį priimtos Mokesčio už valstybinius
gamtos išteklius įstatymo pataisos, kuriomis
pakeisti indeksavimo metai; panaikinta galimybė
naudotis
mokesčių
lengvata
sumokant
papildomas investicinio gyvybės draudimo įmokas
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metų pabaigoje ir jas atsiimant kitų metų
pradžioje. Vyko konsultacijos ir aktyvus
bendradarbiavimas su VMI dėl išmaniosios
mokesčių administravimo sistemos (iMAS) kūrimo.
Taip pat intensyviai derinti Buhalterinės apskaitos

bei Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų
projektai. LPK nariams buvo sudarytos sąlygos
dalyvauti projektuose ir vykti į parodas bei verslo
misijas, dalinai finansuojamas ES lėšomis pagal
priemonę „Naujos galimybės LT“

LPK 2014–2016 metų planas dėl mokestinių ir finansinių teisės aktų pakeitimų, kurie buvo pateikti
Vyriausybei ir Seimui
 Pelno mokesčio atskaitymams leisti GPM neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamas darbuotojų
naudai patiriamas sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, kurios sudarytų iki 25 proc. nuo per mokestinį
laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, netaikant to išskirtinai
draudimo įmonėms;
 Grąžinti PVM atskaitą už automobilius, kadangi naudojimasis automobiliais asmeniniais tikslais yra
apmokestintas, o juridiniai asmenys naudoja automobilius PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba)
paslaugų teikimui;
 Atnaujinti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kainų indeksą (įgyvendinta);
 Sugrąžinti ankstesnę mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo kartą per metus tvarką;
 Peržiūrėti viešųjų įstaigų veiklos reglamentavimą (Pristatė LPK turintys paramos gavėjo statusą, negalėtų
gauti daugiau negu, pavyzdžiui, 10 proc. visų lėšų pajamų iš komercinės veiklos;
 Peržiūrėti veiklų sąrašą, kuriomis gali užsiimti paramos gavėjai ir įvertinti, ar nereikėtų didinti reikalavimų
tokių subjektų viešai skelbiamoms ataskaitoms;
 Panaikinti galimybes naudotis mokesčių lengvata sumokant papildomas investicinio gyvybės draudimo
įmokas metų pabaigoje ir jas atsiimant kitų metų pradžioje (įgyvendinta);
 Įvesti „Sodros“ ir PSD įmokų „lubas“ - sistema taptų teisingesnė, nes „lubos“ būtų taikomos ir įmokoms, ir
išmokoms;
 „Darbdavio mokamą“ Sodros įmokos dalį perkelti dirbančiajam, atitinkamai perskaičiuojant jo darbo
užmokestį. Įstatymais reglamentuoti prievolę darbdaviui nepažeisti dirbančiojo interesų;
 Keisti NPD taip, kad mažėtų mokesčių našta uždirbantiems mažiau nei 3150 (pagal dabar galiojančią sistemą
ir dydžius);
 NPD taikymą perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, t. y. kad NPD taikytų ne darbdavys, o VMI pagal
gyventojų pateiktus duomenis apie jiems priklausančias lengvatas. NPD sieti su vaikų skaičiumi, t.y. didinti
NPD, susilaukus kiekvieno vaiko;
 Grąžinti ankstesnę tvarką ir taikyti fiksuoto dydžio NPD;
 Suvienodinti visų darbo pajamoms taikomų mokesčių bei įmokų bazes ir mokėjimo tvarką;
 Įteisinti VMI ataskaitų formų kūrimo reikalavimą, kad ant naujausio blanko būtų galima užkrauti senesnių
versijų duomenis;
 Naujas ataskaitų formas paskelbti mokesčių mokėtojams bent savaitę iki jų galiojimo pradžios;
 Patikslinti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, kad 3 proc. tarifas būtų taikomas tik apleistam turtui.
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LPK vienintelė šalyje ir toliau kas ketvirtį atlieka ir
pristato aukščiausio lygio Lietuvos įmonių vadovų
nuomonių ir prognozių apklausos analizę –
Pramonės lūkesčių indeksą (PLI). Kartą per
pusmetį atliekamas turizmo lūkesčių indeksas ir
didžiausių transporto įmonių vadovų apklausa.
Detalūs lūkesčių indeksų pristatymai yra talpinami
LPK interneto svetainėje adresu: www.lpk.lt/lukesciuindeksai.

funkcionuotų, būtų priimami pagrįsti sprendimai,
analizuojama ir vertinama karjeros planavimo būklė
ir pokyčiai, patvirtinti karjeros planavimo
stebėsenos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai,
sukurta kokybės vertinimo/įsivertinimo sistema.
LPK inicijavo Nacionalinio parlamentinių partijų ir
Verslo Tarybos narių susitarimo dėl 2016–2030
metų Lietuvos Respublikos švietimo politikos
strateginių gairių pasirašymą. Susitarimą, kuriame
pagrindinis dėmesys yra skiriamas ugdymo įstaigų
reformai ir mokytojų rengimui, ketinama pasirašyti
2016 m. gegužės mėn.

VEIKLA ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYJE
Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos
sistema. Bendradarbiaujant su Ūkio, Švietimo ir
mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijomis, įsibėgėjo valstybinės absolventų
įsidarbinamumo stebėsenos sistemos kūrimo
darbai.
Vyriausybė
patvirtino
Nacionalinės
žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašą,
nustatantį jos paskirtį, vykdytojus, principus ir
koordinavimą. Sukurtas teisinis pagrindas leis
vykdyti nuolatinę žmogiškųjų išteklių stebėseną,
užtikrins jos pastovumą, suteiks galimybę matyti
ilgalaikę absolventų įsidarbinamumo panoramą,
atsakys į klausimą, ar asmenys dirba pagal įgytą
išsilavinimą ir kokius atlyginimus gauna.
LPK aktyviai dalyvavo rengiant Mokslo ir studijų
įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo
siekiama geresnės studijų ir mokslo kokybės,
prieinamumo, tarptautiškumo, pritaikant aukštojo
mokslo sistemą ir mokslą lanksčiai reaguoti į
pokyčius. Tačiau kyla abejonių, kad po daugybės
pokyčių svarstant įstatymo projektą Seime, bus
priimtas pakankamai ambicingas įstatymas,
sudarantis teisines prielaidas imtis didesnių pokyčių
aukštojo mokslo sistemoje.
Buvo inicijuotas karjeros planavimo (profesinio
orientavimo) Lietuvoje sistemos sutvarkymo
planas. LPK siūlo sistemiškai spręsti karjeros
planavimo, valdymo, stebėsenos, metodikos
formavimo, profesinio veiklinimo, finansavimo ir
proceso organizavimo klausimus. Svarbu užtikrinti,
kad karjeros planavimo sistema kokybiškai

LPK 2016 m. 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.
Būtini sprendimai:








Bendrojo ugdymo srityje: depolitizuoti mokyklų
vadovų skyrimo tvarką; peržiūrėti vadovėlių
vertinimo kriterijus;
Profesinio mokymo srityje: direktorių atsakomybę
už skaidrų mokinių lankomumą susieti su skatinimo
sistema, siekiant užtikrinti aukštą mokymo kokybę;
įveiklinti sektorinių praktinio mokymo centrų
infrastruktūrą, juos transformuojant į atviros
prieigos praktinio mokymo centrus;
Aukštojo mokslo srityje: išsigryninti kriterijus, kas
yra universitetas, kolegija, mokslo institutas; iš
esmės pakeisti aukštojo mokslo finansavimo
sistemą; optimizuoti mokslo ir aukštojo mokslo
institucijų
tinklą,
užtikrinant
potencialo
koncentraciją ir žmonių bei infrastruktūros išteklių
tarptautinį kokybės lygį;
Inovacijų
srityje:
mokslininkų
vykdomas
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas pagal
reikšmę prilyginti mokslinėms publikacijoms,
vertinant mokslininkų pasiekimus; sukurti finansinių
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paskatų sistemą mokslininkų darbui verslo įmonėse
(kompensuojant dalį jų užmokesčio);
Neformalaus švietimo srityje: siekiant įgyvendinti
mokymosi visą gyvenimą tikslus, sukurti tvarų
neformalaus švietimo rėmimo mechanizmą,
finansuojamą valstybinio ir privataus sektorių
bendradarbiavimo principu.

UŽSIENIO RYŠIAI
LPK aktyviai dalyvauja Ekonominės Diplomatijos
Tarybos
(EDT)
veikloje:
Identifikuotos
prioritetinės
Lietuvos
eksporto
rinkos.
Atsižvelgus į visus objektyvius kriterijus buvo
suformuluotas prioritetinių eksporto rinkų sąrašas jos suskirstytos į plėtros (Švedija, Norvegija,
Vokietija,
Jungtinė
Karalystė,
Prancūzija),
perspektyvines (JAV, Kinija, Izraelis, Japonija,
Ukraina) ir „žvalgybines“ (JAE, Kanada, Turkija, PAR).
Apibrėžtose rinkose buvo įvertinti veikiantys bei
perspektyvūs sektoriai. Taip pat buvo išanalizuoti
turimi diplomatiniai (žmogiškieji) ir finansiniai
resursai bei kitos institucinės priemonės.
Tolimesniame etape bus siekiama parengti veiksmų
planą, kuriame bus detalizuoti kiekvienos šalies
prioritetiniai aukštesnę pridėtinę vertę kuriantys
sektoriai, identifikuotos konkrečios priemonės
atskiroms šalims.
Tobulinama Lietuvos ekonominio atstovavimo
sistema. Bendradarbiaujant su asocijuotų verslo
struktūrų atstovais, identifikuoti pagrindiniai
ekonominio atstovavimo sistemos poreikiai:
vieningos išmatuotos užduoties diplomatams
suformavimas; ekonominės diplomatijos IT
sistemos, vienijančios verslo ir valdžios atstovus bei
Lietuvos diplomatines atstovybes, sukūrimas;
diplomatinių atstovybių ekonominės veiklos
įvertinimas. Planuojama, kad sistema pradės veikti
2016 m. liepos mėn.
Laipsniškai stiprinamas aukšto rango valstybės
pareigūnų vizitų užsienyje derinimas tarp verslo ir
valdžios atstovų, siekiant kuo didesnės šių vizitų
pridėtinės vertės verslui.

Įvyko 3 verslo misijos, 2 ekonomikos forumai ir
verslo forumas:
2015 m. gegužės mėn. organizuota verslo misija į
Kazachstaną. Verslo misija vyko kartu su Ministro
Pirmininko
Algirdo
Butkevičiaus
vizitu
į
Kazachstaną. Verslo misijos metu įvyko Lietuvos–
Kazachstano verslo forumas Astanoje ir Almatoje,
misijos dalyviai lankėsi kasmetiniame Astanos
Ekonomikos Forume, dalyvavo susitikimuose su
Kazachstano verslo asociacijomis bei dvišaliuose
B2B susitikimuose su Kazachstano verslo atstovais.
Misijoje dalyvavo 80 verslo atstovų.
2015 m. birželio mėn. įvyko XI-asis Lietuvos–
Baltarusijos ekonomikos forumas. Verslo forume
ypatingas dėmesys buvo skiriamas transporto ir
logistikos, finansų ir bankų paslaugų, taip pat žemės
ūkio ir maisto pramonės sritims. Forume dalyvavo
daugiau kaip 100 Lietuvos ir Baltarusijos verslo
įmonių, asociacijų bei valstybės institucijų atstovų.
2015 m. rugpjūčio mėn. Kijeve vyko dvišalis
Lietuvos–Ukrainos verslo forumas ir verslo tarybų
posėdis. Renginys buvo derinamas su Ministro
Pirmininko Algirdo Butkevičiaus oficialiu vizitu į
Ukrainą. Misijos dalyviai dalyvavo Lietuvos garbės
konsulato atidaryme Belaja Cerkov mieste, verslo
forume ir B2B susitikimuose. Misijoje dalyvavo
daugiau nei 20 verslininkų iš Lietuvos.
2015 m. lapkričio mėn. organizuota verslo misiją į
Kiniją. Misija buvo derinama su Ministro Pirmininko
Algirdo Butkevičiaus vizitu į Kiniją. Misijos metu
įvyko Lietuvos–Kinijos verslo forumas Pekine, B2B
susitikimai su Kinijos verslo atstovais, apsilankyta
„Huawei“ tyrimų ir plėtros centre, dalyvauta 16+1 (16
Rytų ir Centrinės Europos valstybių ir Kinijos
delegacijos) formato verslo susitikimuose Sudžou,
aplankyta Danijos pramonininkų konfederacijos
atstovybė Šanchajuje.
2015 m. gruodžio mėn. įvyko pirmasis Lietuvos–
Ukrainos ekonomikos forumas, kuriame dalyvavo
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ukrainos
prezidentas Petro Porošenka, abiejų šalių
vyriausybių nariai bei didelė Ukrainos verslo
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delegacija. Daug dėmesio forume skirta eksporto ir
investicijų, ekologijos ir energetikos, inžinerinės
pramonės sritims, taip pat Ukrainos ir ES
bendradarbiavimui. Forumo metu taip pat
pristatytos Lietuvos galimybės tapti vartais Ukrainos
verslui
plėstis
į
ES
rinkas,
pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys.
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 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. Verslo tarybos per
ataskaitinį laikotarpį iniciavo ir rengė verslo misijas
ir forumus į Kazachstaną, Ukrainą, Kiniją, organizavo
Lietuvos–Baltarusijos ekonomikos forumą bei kitus
Lietuvoje ir kuruojamose šalyse vykusius verslo
bendradarbiavimo skatinimo renginius ir projektus.
Konferencijos
2015 m. birželio mėn. surengta trečioji aukšto lygio
pramonės politikos konferencija „Pramonės
konkurencingumas: kaip reaguoti į inovacijų
iššūkius“, kuri buvo skirta aptarti integruotą

pramonės politiką Europoje ir Lietuvoje, taip pat
skatinti ES bei nacionalinę pramonės politiką,
akcentuojant inovacijų iššūkius. Konferencijoje buvo
pristatytas
„4-osios
pramonės
revoliucijos“ fenomenas („Industry 4.0”).
2015 m. gruodžio mėn., bendradarbiaujant su
Pasaulio Ekonomikos Forumu, suorganizuota
konferencija „Globalaus Konkurencingumo
Indeksas: kur mes esame ir kur galėtume
būti“ (LPK Metų ekonomikos forumas). Forumo
metu Lietuvos verslo lyderiai, valdžios atstovai su
Pasaulio ekonomikos forumo ekspertais bei
pasaulio konkurencingiausių šalių atstovais aptarė
Lietuvos konkurencingumo pažangą bei problemas,
pasaulinius konkurencingumo aspektus.
LPK dalyvavimas tarptautiniuose formatuose
LPK atstovavo savo narių interesus Europos verslo
konfederacijoje
BUSINESSEUROPE,
Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, taip pat
surengė ir dalyvavo susitikimuose su Europos
Komisijos, Europos Parlamento ir kitų tarptautinių
organzacijų atstovais.
2015 m. kovo mėn. LPK vadovų ir įmonių grupė
lankėsi Briuselyje ir dalyvavo susitikimuose su
Europos
Komisijos
Transporto
generalinio
direktorato ir Europos Parlamento atstovais,
Europos Komisaru Vyteniu Andriukaičiu, Lietuvos
diplomatais.
Surengti 4 Lietuvos chemijos pramonės įmonių
asociacijos vizitai į Briuselį, kur įvyko susitikimai su
Europos Komisijos direktoratų (DG CLIMA,
GROWTH, ENER, AGRI, TRADE), Europos
Parlamento, komisarų kabinetų nariais, europinių
asociacijų atstovais.
2015 m. rugsėjo mėn. vyko LPK prezidento ir narių
vizitas į Briuselį, kurio metu surengti susitikimai su
BUSINESSEUROPE vadovybe, Transporto, Žemės
ūkio bei Sveikatos ir maisto saugos komisarų
kabinetų atstovais, Europos Komisijos Prekybos
generalinio direktorato (DG TRADE) vadovu,
Europos Parlamento atstovais.
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2016 m. vasario mėn. LPK prezidentas lankėsi
Briuselyje, kur susitiko su Europos Parlamento ITRE
pirmininku J. Buzeku, ,Švietimo, kultūros, jaunimo
reikalų ir sporto komisaro T. Navracsics kabineto
nare P. Reilly, BUSINESSEUROPE generaliniu
direktoriumi M. Beyrer, Flandrijos Investicijų ir
prekybos agentūros generaline direktore C.
Tillekaertsl.
2016 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.
2016 m. balandžio mėn. įvyko LPK atstovų
susitikimas su Cecilia Malmstrom, už prekybą
atsakinga Europos Komisijos nare. Aptarti
Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės
susitarimo (TTIP) tarp ES ir JAV nauda Lietuvos
ekonomikai, prekybos sąlygų su Rusija ir Kinija
pokyčiai,
ES
valstybės
bandymų
vykdyti
protekcionizmą atvejai.
BUSINESSEUROPE organizacijoje įgyvendintos
atstovavimo ir komunikacijos kampanijos šiais
prioritetiniais klausimais:
 Prekybos anglies dvideginio emisijomis
sistemos (ETS) reforma. Užtikrintas nuolatinis
Lietuvos asocijuotų verslo struktūrų ir susijusių
įmonių
informuotumas
apie
sprendimų
priėmimo
procesą
ir
procedūras;
bendradarbiaujant su asocijuotomis verslo
struktūromis parengtos pozicijos pateiktos
europinėms asocijuotoms struktūroms ir ES
institucijoms
koalicijoje,
koordinuojant
atstovaujamąją veiklą;
 Prekybos
apsaugos
priemonių
(TDI)
veiksmingumas ir rinkos ekonomikos statuso
(RES) suteikimas Kinijai. Užtikrintas nuolatinis
Lietuvos asocijuotų verslo struktūrų ir
suinteresuotų įmonių informuotumas apie
sprendimų priėmimo procesą, procedūras,

atstovavimo strategijas, bendradarbiaujant su
asocijuotomis verslo struktūromis parengtos
pozicijos ir pateiktos europinėms asocijuotoms
struktūroms ir ES institucijoms. 2015 m.
pabaigoje pasiekta, kad būtų paskelbta
galiojančių antidempingo ir antisubsidijų
priemonių prieš saulės baterijų/celių importą iš
Kinijos peržiūra (inicijuotas 14 Europos
Parlamento narių laiškas Europos Komisijai). Šiuo
metu pastangos orientuotos į alternatyvios
metodologijos formulavimą, galimo poveikio
darbo vietoms įvertinimą Lietuvos sektoriams
(chemijos, trąšų, plastiko, elektronikos, metalo
apdirbimo, saulės baterijų/celių), ištaisančių
priemonių
(angl.
adjustment
measures)
išlaikymą importui iš trečiųjų šalių.
 Kliūtys kelių transporto vidaus rinkoje:
vairuotojų kassavaitinio poilsio reguliavimas
Belgijoje
ir
Prancūzijoje,
minimalaus
atlyginimo
reikalavimas
Vokietijoje,
pervežimų reguliavimas Italijoje. Bendrų
pastangų dėka pasiekta, kad Europos Komisija
pradėtų tyrimą prieš Vokietiją, taip pat
analizuotų situaciją Belgijoje ir Prancūzijoje (šie
atvejai ir kitos aplinkybės privertė Europos
Komisiją pradėti kelių transporto taisyklių
peržiūrą, kurios tikslas – patikslinti poilsio laiko,
minimalaus atlyginimo taikymo, kabotažo
taisykles).
 Prekybiniai santykiai su Rusija. Užtikrintas
asocijuotų struktūrų informavimas dėl institucijų
pozicijų dėl santykių su Rusija, sankcijų, verslo
organizacijų rekomendacijų dėl sankcijų
įgyvendinimo tobulinimo, ES-JAV sankcijų
režimų palyginimo. Užtikrintas reguliarus
Europos Komisijos ir Europos Parlamento narių
informavimas (kartu su LINAVA ir LPK; bei atskirai
per BUSINESSEUROPE) apie diskriminuojančias
Lietuvos vežėjų patikras, TIR sistemos taikymo
sąlygas ir tranzito per Rusiją ribojimo priemones
(BUSINESSEUROPE laiškai EK). Analogiškas
asocijuotų struktūrų ir institucijų informavimas
apie Lietuvos pramonės, transporto ir logistikos
sektoriuose patiriamas problemas dėl Rusijos
paskelbto embargo.
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 Tabako gaminių direktyvos peržiūra ir
įgyvendinimas. Užtikrintas nuolatinis Lietuvos
asocijuotų verslo struktūrų ir suinteresuotų
įmonių
informuotumas
apie
sprendimų
priėmimo procesą ir procedūras, nacionalines
iniciatyvas, kuriomis siekiama įtvirtinti bendrinę
pakuotę (Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija,
Vengrija, kt.). Bendradarbiaujant su ES šalių
asocijuotomis
verslo
struktūromis
ir
koordinuojant jų veiklą BUSINESSEUROPE,
parengtos pozicijos pateiktos europinėms
asocijuotoms struktūroms ir ES institucijoms.
 Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir
investicijų partnerystės (TPIP). Asocijuotos
verslo struktūros informuotos apie derybų
procesą ir europinių bei nacionalinių verslo
organizacijų pozicijas aktualiausiais derybų
klausimais; inicijuotos Lietuvos asocijuotų
struktūrų diskusijos dėl pozicijų išgryninimo;
pozicijos pateiktos europinėms asociacijoms ir
institucijoms.

ENERGETIKA
LPK daugelį kartų kėlė klausimą, kodėl VIAP 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 taip pat ne kartą siūlė Vyriausybei diferencijuoti
VIAP naštą vartotojams – labai energijai imlios
pramonės įmonės turėtų mokėti mažesnį VIAP
tarifą, kad jų produkcija galėtų konkuruoti
tarptautinėse rinkose. Šiuo klausimu kartu su Seimo
Ekonomikos komitetu bei advokatų kontora „Baltic
Legal Solutions“
2015 m. birželio mėn.
organizuotoje
konferencijoje
buvo
aptarta

Vokietijos patirtis
memorandumas.

ir

Vyriausybei

pateiktas

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.
Š.m. kovo mėn. Energetikos ministerijoje įvyko visų
suinteresuotų institucijų ir pramonės bei verslo
atstovų susitikimas, kuriame išklausė LPK ir
stambiųjų pramonės įmonių VIAP problemas bei
paprašė pateikti išsamią informaciją.

KOMUNIKACIJOS VEIKLOS
2015
m.
spalį
patvirtintas
Visuomenės
informavimo apie Lietuvos pramonininkų
konfederacijos vykdomą veiklą tvarkos aprašas,
kuris nustato reikalavimus, kuriais vadovaudamasi
LPK 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.
2015 m. spalio mėn. pradėjo veikti LPK paskyros
socialiniuose tinkluose „Facebook“ bei „LinkedIn“.
2016 m. 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
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komitetus, atliekamas analizes. Taip pat interneto
svetainės struktūra papildyta galerijos skiltimi,
nuolat atnaujinamu renginių sąrašu ir dar daugiau
aktualių naujienų, kurios suskirstytos pagal temas.

 Kas savaitę prenumeratoriams platinami
išsamūs LPK naujienlaiškiai su informacija
apie artimiausius renginius, aktualiomis
naujienomis, pasiūlymais LPK nariams.

Visuomenės informavimą apie LPK veiklą
koordinuoja ir užtikrina LPK Komunikacijos
departamentas. Pagalba iš išorinių viešųjų ryšių
agentūrų nėra pasitelkiama.

2015 m. spalį naujienų portalo DELFI sudarytame
sąraše„Lietuvos įtakingiausieji 2015“ įtakingiausių
Lietuvos verslininkų / ekonomistų sąraše LPK
prezidentas Robertas Dargis užėmė 1 vietą.
Aukščiausiais balais jį įvertino politikai, verslininkai,
teisininkai, tarnautojai, žurnalistai, visuomenininkai.
Bendrame įtakingiausiųjų sąraše R. Dargis užėmė 3
vietą (1 vieta – Dalia Grybauskaitė, 2 vieta – Algirdas
Butkevičius).

Ataskaitinio laikotarpio komunikacijos veiklų
statistika:
 Parengti ir žiniasklaidai išplatinti 109
pranešimai spaudai.
 Surengtos 7 spaudos konferencijos.
 LPK
interneto
svetainėje
www.lpk.lt
paskelbtos 165 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 142 LPK
atstovų paminėjimai (radijo ir televizijos
laidose, straipsniuose, interviu, kt. žanro
tekstuose)
žiniasklaidos
priemonėse
(neskaičiuojant pagal išplatintus pranešimus
spaudai parengtų ir žiniasklaidoje paskelbtų
naujienų).
 Daugiausiai
žiniasklaidos
priemonėms
įvairias aktualijas komentavo ir LPK poziciją
išsakė LPK prezidentas Robertas Dargis, LPK
generalinis direktorius Osvaldas Čiukšys,
Užsienio
ryšių
ir
paslaugų
verslui
departamento
direktorius
Aleksandras
Izgorodinas,
Projektų
departamento
direktorius Sigitas Besagirskas, Ekonominės ir
socialinės verslo aplinkos skyrius Juozapas M.
Preikša, Energetikos, infrastruktūros ir
aplinkosaugos departamento direktorius
Vidmantas Jankauskas, LPK atstovas Seime ir
Vyriausybėje Vytautas Kudzys, Komunikacijos
departamento
direktorė
Daiva
Rimašauskaitė.

LPK KOMITETAI
LPK, siekdama užtikrinti kryptingą veiklos
planavimą, strateginių tikslų įgyvendinimą ir
vieningos bei LPK narių lūkesčius ir interesus
atliepiančios politikos įgyvendinimą, 2015 m.
rugsėjo mėn. Prezidiumo posėdyje patvirtino naujus
LPK viceprezidentus: Arūną Laurinaitį, Dalių
Gedvilą, Dalių Misiūną, Erlandą Mikėną, Evaldą
Šiškauskienę, Joną Guzavičių, Gintautą Kvietkauską
ir Ramūną Miliauską, kuriems buvo pavesta
vadovauti komitetams ir formuoti LPK veiklą 8
strateginėse srityse:
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
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sertifikavimo darbo grupė, eksporto draudimo
darbo grupė.
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 įgyvendinti sumanios
specializacijos strategiją. Komiteto sudėtyje aktyviai
veikia

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 Evalstybės pakomitetis.
Aplinkosaugos komitetas.
Pirmininkas – Ramūnas Miliauskas.

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.

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 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.

Verslo aplinkos komitetas.

Verslo galimybių pristatymo komitetas.

Pirmininkas – Dalius Gedvilas.

Pirmininkė – Evalda Šiškauskienė.

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

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

5 pakomitečiai: Bendrojo ugdymo pakomitetis,
Profesinio mokymo pakomitetis, Aukštojo mokslo
pakomitetis, Inovacijų pakomitetis, Neformaliojo
švietimo pakomitetis.
Energetikos komitetas.
Pirmininkas – Dalius Misiūnas.
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didinti valstybės žinomumą ir patrauklumą; 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.
Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos
komitetas.
Pirmininkas – Jonas Guzavičius.
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).
Transporto ir logistikos komitetas.
Pirmininkas – Erlandas Mikėnas.
Komiteto sudėtyje aktyviai veikia 6 pakomitečiai:
uosto ir vandens transporto; logistikos: sandėliai,
paštas, distribucija; kelių transporto; geležinkelių
transporto; oro transporto; kelių infrastruktūros.

APDOVANOJIMAI
LPK kasmet apdovanoja nusipelniusias įmones ir
asmenis LPK Petro Vileišio vardinė nominacija, LPK
Aukso ženklu, nominacija „Lietuvos metų
eksportuotojas“, nominacija „Sėkmingai dirbanti
įmonė“, nominacija „Profesijos riteris“, ,,Lietuvos
metų gaminys“ aukso ir sidabro medaliais.

LPK Petro Vileišio vardinė nominacija skirta Audriui Paužai, AB „Klaipėdos jūrų krovinių
kompanija“ KLASCO generaliniam direktoriui, prof. Vytautui Landsbergiui, pirmajam atkurtos nepriklausomos
Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarui, prof. habil. dr. Petrui Baršauskui, Kauno technologijos universiteto
rektoriui, Aidai Barauskaitei, Kauno technologijos universiteto finansų programos magistrantūros studijų
studentei ir Tadui Žvaliauskui, Marijampolės marijonų gimnazijos abiturientui.
LPK Aukso ženklu apdovanoti Daugininkienė Jelizaveta, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinė
direktorė, Bieliauskas Almutis, UAB „Plungės Lagūna“ valdybos pirmininkas, Razma Algirdas, UAB „Plungės
kooperatinė prekyba“ generalinis direktorius, Vitkus Donatas, UAB „Žemaitijos suvenyras“ direktorius, Rimkus
Laimonas, UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ technikos ir technologijų direktorius, pirmasis
generalinio direktoriaus pavaduotojas, Mickus Rimgaudas, ilgametis Šiaulių pramonininkų asociacijos tarybos
narys, UAB „Nirlita“ direktorius.
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

32

LPK METINĖ ATASKAITA
„Stigma“, AB „Limarko laivininkystės kompanija“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, UAB
„Aconitum“. Mažų įmonių grupėje – UAB „Dastra“.
Nominaciją „Sėkmingai dirbanti įmonė – 2015“ suteikta šioms įmonėms: didelių įmonių grupėje – AB
„Montuotojas“, UAB „Šiaulių vandenys“ , AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Umega“, UAB „Bega“, UAB „Philip
Morris Lietuva“, AB „Lifosa“, UAB „Vičiūnų grupė“, UAB „Selteka“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Klaipėdos jūrų
krovinių kompanija“ (Klasco), UAB „Aurika“; vidutinių įmonių grupėje – UAB „Inspecta“, AB „Požeminiai
darbai“, UAB „WARFF“, UAB „Inžineriniai tinklai“, Biotechnologinės farmacijos centras UAB „Biotehpharma“,
UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Irdaiva“, UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Voltas“, UAB
„Vilkijos gija“, UAB „Garlita“, UAB „August ir Ko“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB „Dolomitas“,
UAB „ADAX“, UAB „Sicor Biotech“; mažų įmonių grupėje – UAB „Sargasas“, Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“,
UAB „Layher Baltic“, UAB „Agrosfera“, UAB „ICS projectus group“, UAB „BIOK laboratorija“.
Nominacija „Profesijos riteris“ suteikta: Galveliui Algirdui, UAB „Egsta“ techninio energetinio padalinio
vadovui, Griganavičienei Valdai, UAB „Caverion Lietuva“ projektų inžinierei, Jurčiui Aurimui, AB
„Montuotojas“ gamybos direktoriui, Šližytei Jūratei, UAB „Staticus“ vyriausiajai buhalterei, Vilėniškiui Antanui
Teodorui, AB „Panevėžio statybos trestas“ projektų vadovui, Žemaičiui Vincui, UAB „Elmonta“ inžinieriui
derintojui, Mudėnui Sauliui, UAB „Kopa“ direktoriui, Dromantui Mykolui, Šiaurės Lietuvos kolegijos direktoriui,
Pinkovski Romuald, bankroto ir restruktūrizavimo administratoriui, Apulskiui Algirdui, UAB “Druka”
direktoriui, Putkai Ričardui, R. Putkos GKF vadovui, Mockevičiui Gintautui Jonui, UAB „Klaipėdos autobusų
parkas“ direktoriui eksploatacijai, Martišiui Tautvydui, UAB „Garlita“ mezgimo cecho vyriausiajam inžinieriui,
Talandžui Vladui, UAB „Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras“ Verslo konsultacijų departamento
direktoriaus pavaduotojui, Kriučkovui Valentinui, UAB „Gravera“ generaliniam direktoriui, Sauliūnui Evaldui,
UAB „Kauno stiklas“ generaliniam direktoriui, Horbačauskui Mariui, AB „Volfas Engelman“ generaliniam
direktoriui, Akstinui Arūnui, UAB „Aurika“ generaliniam direktoriui, Vizgaičiui Arūnui, UAB
„Selteka“ generaliniam direktoriui, Maksvyčiui Juozui, UAB „Terekas“ generaliniam direktoriui, Pečiuliui
Algirdui, UAB „Palska“ direktoriui, Jonikai Vidmantui, UAB „Profilena“ valdybos pirmininkui, Zakarauskui
Albinui, UAB „Pabradės kartonas” generaliniam direktoriui, Petroniui Vaidotui, VšĮ „Projektų valdymo ir
mokymo centras” direktoriui, Maslauskui Vytautui, UAB „Rizgonys” generaliniam direktoriui, Puidokui Arūnui,
vairuotojui-konduktoriui, Stankevičienei Irenai, vyriausiąją buhalterę, Balčiūnui Atanui, gamybos skyriaus
kalviui, Bučui Stasiui, darbų saugos ir eismo saugumo skyriaus viršininkui, Bartkui Ovidijui, AB „Kretingos
grūdai“ generaliniam direktoriui, Vankevičiui Jonui, UAB „Agrorodeo“ komercijos direktoriui, Karpavičiui
Dariui, UAB „Agrochema“ grūdų verslo grupės direktoriui, Lapinskui Robertui, UAB „Agrorodeo“ generaliniam
direktoriui, Zabuliui Vytautui, UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB technikos vadovui, Sadauskui Gintarui,
LKAB „Klaipėdos Smeltė“ technikos direktoriui, Šulžickij Igor, AB „Klaipėdos jūrų krovinių
kompanija“ (KLASCO) komercijos direktoriaus pavaduotojui, Pedišiui Antanui, Lietuvos energetikos instituto
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vyriausiąjam mokslo darbuotojui, Žukauskienei Vaidilutei,
Klaipėdos “Žemynos” bei “Ąžuolyno” gimnazijų informacinių technologijų mokytojai ekspertei, ŽalaiteiLapėnienei Genei, Švenčionių rajono Kaltanėnų miestelio ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytojai,
Kardašiui Aivarui, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiąjam specialistui, komisarui, Drabatiuk Anatolijui,
Kauno technikos kolegijos lektoriui, Buinovskiui Michailui, UAB „Granitinė skalda” gamybos direktoriui,
Širvinskui Algirdui, Islandijos parko transporto departamento vadovui, Talkočienei Stasytei, troleibusų
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vairuotojai, Šidlauskui Vytautui, agregatų remonto meistrui, Šmitui Eugenijui, energetikos departamento
vadovui, Zalubai Giedriui, UAB „Kautra“ technikos tarnybos vadovui, Pervazui Valdui, UAB „Kautra“ autobuso
vairuotoją – konduktoriui,Gėdvygui Petrui, UAB „Kautra“ autobuso vairuotojui – konduktoriui, Ausmanui
Rimantui, VšĮ “Grunto valymo technologijos” Jonavos skyriaus vedėjui, Pakarkliui Stasiui, Statybos industrijos
asociacijos Prezidiumo nariui, „S. Pakarklio IĮ“ vadovui, Ušinskiui Voldemarui, UAB „Henris“ generaliniam
direktoriui, Špokui Kęstučiui, UAB „Resmita“ direktoriui.
Konkurso ,,Lietuvos metų gaminys – 2015“ nugalėtojai
AUKSO medaliai.
Maisto pramonė grupėse: VISO GRŪDO ruginė duona - UAB „Biržų duona“, „Toste“ duona skrudinimui - UAB
„Vilniaus duona“, Bemielė grūdų duona - UAB „Kanrugė“, Vaniliniai zefyrai su žemuogių skonio įdaru - AB
„Naujoji Rūta“, Šokoladinių figūrų rinkinys „Šokoladiniai pieštukai“ - UAB „Rūta“, Majonezas „Vilnius“ naminis
- UAB „Vilniaus majonezo gamykla“, JUBILIEJINIAI marinuoti agurkai su ąžuolo lapais - UAB „Kėdainių
konservų fabrikas“, ZIGMAS šaltai rūkyta lašišos filė su krapais, garstyčių ir medaus padažu - UAB „ICECO
žuvis“, Mėsainio bandelės su sezamu - UAB „Mantinga“, Šaltalankių arbata - UAB „Gerovės“ konservų fabrikas,
Spiritinis gėrimas “NEMUNAS” - UAB „Lietuviškas midus“, Šaltai rūkytų EKO lašišų filė - UAB „Vičiūnai ir
partneriai“, „Snieginis krabas“ lazdelės iš surimio - UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, „Gyoza“ šaldyti
koldūnai su vištiena ir juodaisiais Fungus grybais - UAB „Orka Foods“, „Gyoza“ šaldyti koldūnai su aštrių
daržovių įdaru - UAB „Orka Foods“, Šaldytas marinuotų jūros gėrybių kokteilis „Grill&Oven“ - UAB „Baltic Food
partners“, Arimex „Karališkasis“ riešutų ir džiovintų vaisių mišinys - UAB „Arimex“, Arimex „Sėklų mišinys
salotoms“ - UAB „Arimex“, „Daumantų“ majonezas „MangoMajo“ - UAB „Daumantai LT“, DADU „No sugar
added“, valgomieji ledai vanilės skonio plombyras su saldikliais ir natūraliu kalcio papildu - UAB „Vikeda“,
„Senolių“ liesa varškė - UAB „Lukšių pieninė“, Vanilės skonio grietininiai valgomieji ledai su šilauogių įdaru UAB „ICECO ledai“, „Baltoji varnelė“vanilinis plombyras vafliniame puodelyje - AB „Klaipėdos pienas“,
ŽEMAITIJOS kefyro kokteilis su spanguolėmis ir kriaušėmis - AB „Žemaitijos pienas“, Alus „Sherlock Holmes“ AB „Kauno alus“, Virtas gaminys PLĖŠOMA JAUTIENA - AB „Krekenavos agrofirma“, Virtas gaminys PLĖŠOMA
KIAULIENA - AB „Krekenavos agrofirma“, ROKIŠKIO pieniškos virtos dešrelės - UAB „Daivida“, Vytinta jautiena
„Basturma“ - UAB „Armeni“, Vytinta dešra „Legenda“ - UAB „Klaipėdos mėsinė“.
Aprangos ir tekstilės pramonės grupėje: megztinis atsparus vandeniui, dėmėms bei išgarinantis drėgmę ir
palaikantis kūno temperatūrą - UAB „Garlita“, Besiūlis šiltas komplektas - UAB „Vilkijos Gija“.
Mašinų ir įrengimų pramonės grupėje: šiaudų granulėmis kūrenamas pramoninis katilas - UAB „Enerstena“,
Automatinė PET taros pūtimo mašina „LITO 4/4 Hot fill“ - UAB „Terekas“, Polikristalinis saulės elementas - UAB
„Soli Tek cells“, Universalus granulinis katilas „BIO20“ - UAB „Biokaitra“, Skalės precizinėms lazerinėms
matavimo sistemoms - UAB „Precizika Metrology“, Modernizuotas keleivinis lokomotyvas TEP70 - AB
„Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, Individualizuoti akinių lęšiai - UAB
„BRD“, LED panelė - UAB „Baltled“, Etaloninis varpo tipo įrenginys oro/dujų skaitikliams ir srauto matuokliams
kalibruoti, tikrinti ir bandyti - Lietuvos energetikos institutas, Mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ - UAB „Vakarų
Baltijos laivų statykla“, Elektrinė aukštos temperatūros krosnis SNOL 128/1200 - AB „Umega“, Kietojo kuro
vandens šildymo katilas „KALVIS-190 M-1“ - UAB „Kalvis“, Metalinis dangtelis „PVC FREE“ - UAB „Elmoris“.
Statybos ir statybinių medžiagų pramonės grupėje: Dzūkijos nacionalinio parko apžvalgos bokštas - AB
„Montuotojas“, Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Vilniuje, Santariškių gatvėje, statybos darbai su darbo projekto

34

LPK METINĖ ATASKAITA
parengimu - UAB „Irdaiva“, Verslo centras GRAND OFFICE, Viršuliškių skg. 34, Vilniuje - AB „YIT Kausta“, Vaisių
ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos statybos darbai - UAB „Avona“, Projekto „Rail
Baltica“ I etapas: Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena-Kaunas įgyvendinimas - AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir
rangovinės organizacijos: AB „Kauno tiltai“, AB „Panevėžio keliai“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Hidrostatyba“,
UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, IXB Koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio
statyba - AB „Kauno tiltai“, Projekto Skånegatan 1-3, Geteborge fasadų konstrukcijos - UAB „Staticus“,
„Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ - AB „Panevėžio statybos trestas” ir UAB „Arginta“, Laivų
krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“ konteinerių terminalas-tarptautinis konteinerių paskirstymo
centras (HUB‘as) - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos
Smeltė“, Magistralės Vilnius-Panevėžys ruožų, tiltų ir viadukų rekonstravimas, vadovaujantis FIDIC
Geltonosios knygos reikalavimais - AB „Panevėžio keliai“, Kelio rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas ,
panaudojant skaitmeninį kelio modelį - AB „Panevėžio keliai“, Gyvenamieji namai „Upės rezidencija“ Žirmūnų
g. 1K, 1L, 1M, Vilniuje - AB „YIT Kausta“, Vilniaus Šalomo Aleichemo ORT gimnazijos rekonstrukcija - UAB
„Litcon“, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo horizontalusis kryptinis pragręžimas po Kuršių
mariomis - PPS Pipeline Systems GmbH, Pagerinti plytelių klijai SAKRET Fke - UAB „Sakret LT“, Grindų
paklotas/betonas SAKRET BE - UAB „Sakret LT“.
Ekologijos ir aplinkosauginės pramonės grupėje: energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO
50001:2011 standarto reikalavimus – UAB „Šiaulių vandenys“, Nuotekų valymo įrenginys AT+P - UAB „August
ir Ko“.
Farmacijos pramonės grupėje: ŽIEDĖ kremas paakiams su šilku - UAB „Gintarinė vaistinė“, Vaistinis
preparatas Adalimumab Biosimilar - UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“.
Medienos perdirbimo, baldų ir popieriaus pramonės grupėje: čiužinys „OPERA“ - UAB „Ausnė“, Čiužinys
„VANESA“ - UAB „Ausnė“, Vaikiškas vežimėlis „Tututis Zippy“ - UAB „Tututis“, Čiužinys „VISCOSOYA“ - UAB
„Zbiga“, Mechaninė sofa „KING“ - UAB „Zbiga“.
Paslaugų grupėje: Palangos aplinkelio statybos projektas - UAB „Kelprojektas“, Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro (NFTMC) techninis projektavimas – UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Architektūros
kūrybinė grupė“.
SIDABRO medaliai:
JONĖ ruginė duona be pridėtinių mielių - UAB „Baltasis pyragas“, „Senolių“ sviestas, UAB „Lukšių pieninė“,
„Baltoji varnelė“ senovinis plombyras su karamelės gijomis vafliniame puodelyje - AB „Klaipėdos pienas“,
Krosnelė-židinys Vienybė „Retro“ - AB „Umega“, Mūro/tinko mišinys SAKRET PM Super - UAB „Sakret LT“,
ŽIEDĖ natūralus kremas, apsaugantis nuo vabzdžių - UAB „Gintarinė vaistinė“.
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KONFEDERACIJOS NARIŲ SKAIČIUS
LPK vienija 51 šakinę ir 7 regionines asociacijas,
jungiančias daugiau nei 3000 įmonių, taip pat
turi 31 neasocijuotus narius. Konfederacijai
priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos
įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai,
mokymo įstaigos.

KONFEDERACIJOS DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS
Lietuvos pramonininkų konfederacijoje 2016 m.
gegužės 3 dieną dirbo 19 etatinių darbuotojų.
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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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