LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS
METINĖ ATASKAITA
2018 m. sausio – gruodžio mėn.

Lietuvos pramonininkų konfederacija – nepriklausoma, nepolitinė, skaidriai
verslo interesams Lietuvoje atstovaujanti organizacija – kasmet savo
nariams ir visuomenei teikia veiklos ataskaitą
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ja“, kadangi gana reikšmingos įtakos pablogėjusiems rezultatams turėjo techniniai aspektai.
Pažymima, jog itin geri užpernai pasiekti BVP rezultatai „dirbtinai“ ribojo 2018 augimo tempus.

2018 metus Lietuvos ekonomika pradėjo sparčiu augimu. Pirmąjį pusmetį Lietuvos BVP išaugo 3,7 proc. ir pagal augimo tempą tarp ES
valstybių narių užėmė aštuntą vietą. Palyginimui – pirmąjį pusmetį ES BVP augo 2,2 proc.,
o, pavyzdžiui, Vokietijos ekonomika padidėjo
2 proc.
Vis dėlto, antrasis pusmetis Lietuvos ekonomikai nebuvo toks sėkmingas. Ypač neigiamai
pasižymėjo trečiasis ketvirtis, kuriame pirmą
kartą nuo krizės pabaigos, pašalinus sezoninę
įtaką, ekonomikos augimas buvo neigiamas
(-0,4 proc.). Neigiamas pokytis daugiausiai siejamas su prastesniais žemės ūkio, ypač grūdinių kultūrų, derliaus rezultatais: trečiąjį ketvirtį maisto ir žemės ūkio produktų eksportas per
metus susitraukė dešimtadaliu – pavyzdžiui,
javų eksporto apimtys per metus nukrito beveik 14 proc.

Lietuvos BVP
2018 m.
pabaigoje

3,4

proc.

Dar daugiau, nepaisant ganėtinai nestabilios
tarptautinės aplinkos, Lietuvos eksportas šiemet išlaikė augimo trajektoriją. Tačiau prekių eksporto (be energetinių produktų) metinis augimas 2018 m. taip pat buvo lėtesnis nei
2017 ir sudarė 8,2 proc. Vertinant bendro prekių eksporto dinamiką per eksporto apimčių
ir kainų prizmę, matyti, kad eksporto apimčių
įtaka augimui buvo didesnė tik pirmame metų
ketvirtyje, o likusiuose metų ketvirčiuose eksporto vertė daugiau didėjo dėl kainų poveikio.
Sparčiausiai lietuviškų gaminių eksportas per
metus augo antrame 2018 metų ketvirtyje –
10,1 proc., pirmame ir trečiame metų ketvirčiuose metinis augimas buvo panašus ir sudarė atitinkamai 8,2 proc. ir 8,3 proc., o lėčiausias
augimo tempas fiksuotas ketvirtame ketvirtyje – 6,2 proc. Lėtesnį už vidurkį ketvirto ketvirčio metinį augimą didžiąja dalimi lėmė minėtas
prastas šių metų grūdų derlius.

Išnykus nepalankiam žemės ūkio sektoriaus
poveikiui, Lietuvos ekonomikos augimas metų
pabaigoje vėl atsigavo. Pabrėžiama, jog didelę įtaką ūkio raidai padarė stiprėjanti vidaus
paklausa, ypač namų ūkių vartojimas. Prie
šio vartojimo labiausiai prisidėjo didėjančios
namų ūkio pajamos – dėl darbuotojų trūkumo
ir vyriausybės sprendimų sparčiai kilo darbo
užmokestis, augo socialinės išmokos. Tai turėtų džiuginti į vidaus rinką besiorientuojančius
ūkio sektorius. Būtent mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje materialinės investicijos trečiąjį ketvirtį padidėjo 17,6 proc., o per metus ne
maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta išaugo dešimtadaliu.
Vidaus vartojimas turėtų didėti ir ateinančiais
metais. Skaičiuojama, jog vien dėl Vyriausybės
sprendimų namų ūkių disponuojamos pajamos turėtų padidėti maždaug 530 mln. eurų.
Jei namų ūkiai visą šią sumą išleistų papildomoms prekėms ir paslaugoms įsigyti, tai galėtų padidinti namų ūkių vartojimo augimą
1,9 proc. punkto.

Vertinant pagal ūkio sektorius, 2018 m. prie
augimo labiausiai prisidėjo chemijos pramonė – generavo 2,9 proc. punktų viso metinio
augimo, inžinerinė pramonė generavo 2,1, o
baldų ir medienos pramonė – 1,3. Prasčiau sekėsi drabužių ir tekstilės pramonei, kurios indėlis į augimą buvo neigiamas ir sudarė atitinkamai -0,3. Tekstilės segmento atveju koją
geresniems eksporto rodikliams kiša itin aukš-

Galiausiai, 2018 metų ketvirtąjį ketvirtį per metus Lietuvos ekonomika padidėjo 3,4 proc. – tai
yra 0,7 proc. punktais lėčiau nei 2017 metais.
Visgi, ekspertų nuomone, nereiktų skubėti daryti išvadų, jog Lietuvos ekonomika „stagnuo-
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tas gamybos pajėgumų panaudojimo lygis, kuris siekia beveik 82 proc. ir yra didžiausias tarp
visų Lietuvos pramonės sektorių. Tad didinti
eksporto apimtis trukdo gamybos pajėgumų
trūkumas, kuris gamintojams neleidžia patenkinti visos išorės paklausos (tekstilės pramonė
eksportuoja 75 proc. visos pagaminamos produkcijos).

vestuoti į pažangesnes ar aukštesnę pridėtinę
vertę kuriančias technologijas. Tačiau produktyvių investicijų dinamika taip pat nedžiugina: investicijos į įrenginių, mašinų ir transporto priemonių įsigijimą per metu padidėjo tik
3,8 proc. – tai yra lėčiausias produktyvių investicijų augimas per pastaruosius 4 metus. Tokia
tendencija rodo mažėjantį investicijų į plėtrą
apetitą Lietuvos ekonomikoje, kam esminės
įtakos turėjo geopolitinis neapibrėžtumas išorės rinkose.

Visgi, 2018 metų lėto augimo patirtis nurodo
į rodiklius, kuriuose vis labiau kaupiasi rizikos
elementai. Darbuotojų trūkumas – vienas svarbiausių veiksnių, kuris ir šiemet turėtų lemti
spartų algų augimą. Šiuo metu 72 proc. darbingo amžiaus gyventojų (15-64 m.) darbo rinkoje
yra užimti, t. y. turi darbą – šis užimtumo lygis
šalies darbo rinkoje yra pasiekęs visų laikų Lietuvos maksimumą. Tačiau pastebima, jog įmonės darbo užmokesčiui mokėti skiria vis didesnę dalį savo finansų, o tai negali tęstis amžinai.
Ši situacija ypatingai mažina į eksportą besiorientuojančių sektorių konkurencingumą globaliame kontekste.

Apibendrinant galima teigti, jog naujausi Lietuvos ekonomikos rodikliai rodo, kad Lietuvos
ekonomika turi rezervo toliau augti, o prastus
2018 m. trečiojo ketvirčio ekonomikos augimo
rezultatus iš dalies lėmė techniniai aspektai.
Visgi, nestabili tarptautinė aplinka ir spartus
darbo kaštų augimas vis labiau mažina į eksportą besiorientuojančių sektorių investicijas į
našumą ir gamybines apimtis, o jau netolimoje ateityje darbo rinkos rodikliai (išskyrus darbo užmokestį) suvaržys Lietuvos ekonomiką.

Visa tai nurodo, jog šalies ūkio augimas viršija
savo potencialą, o tai sudaro sąlygas formuotis disbalansams, ypač darbo rinkoje. Norint
užtikrinti tvarų ekonomikas augimą ir didinti jos potencialą, būtina didinti tiek privačiojo,
tiek viešojo sektoriaus investicijų našumą, in-
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LIETUVOS PRAMONININKŲ
KONFEDERACIJA 2018-AISIAIS
Šakinės ir regioninės asociacijos vienija

LPK NARIAI 2018 M.

57

ASOCIACIJOS

50 šakinių
7 regioninės
28 neasocijuoti nariai

apie 3490 įmonių

Regioninės asociacijos vienija
per 220 narių

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ĮVYKO 14 LPK PREZIDIUMO IR KONSULTACINIŲ POSĖDŽIŲ

5 PREZIDIUMO POSĖDŽIAI

7 KONSULTACINIAI POSĖDŽIAI

• Su finansų ministru Viliumi Šapoka: apie svarbiausius 2018
m. ministerijos darbus ir „Google Digital Garage” atstovu:
apie skaitmeninę rinkodarą,
galimybes verslui.

• Apie migracijos politiką su Vidaus reikalų ministerijos,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Migracijos
departamento atstovais.

• Su užsienio reikalų ministru
Linu Linkevičiumi: apie prekybos politikos galimybes ir ekonominę diplomatiją ir su EK
atstovybės Lietuvoje pareigūnais Mariumi Vaščega ir Jonu
Rasimu – apie Lietuvos ekonomikos augimą, nedarbo lygio
mažėjimą ir kt.
• Su teisingumo ministru Elvinu
Jankevičiumi ir VTEK atstovais:
apie lobistinės veiklos įstatymo pakeitimus.
• Su finansų viceministru Dariumi Sadecku ir viceministre Loreta Maskalioviene: dėl 2019
m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo
projekto.
• Su ūkio ministru Virginijumi
Sinkevičiumi: dėl prioritetinių
ministerijos veiklos krypčių.

• Apie inovacijų valdymą ir klasterizaciją su „Nord Inno” vadove Neda Nordin ir Lietuvos inovacijų centro Inovacijų
paramos paslaugų departamento vadovu dr. Artūru Jakubavičiumi.
• Apie TUI į ES tikrinimo sistemos su Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato, Europos Parlamento, LR
Seimo ir Vyriausybės nariais.
• Apie verslo ir mokesčių administratoriaus bendradarbiavimą su Valstybinės mokesčių inspekcijos vadove Edita
Janušiene.
• Apie Jungtinės Karalystės (JK) prekybos politikos planus,
ruošiantis „Brexit” su Britų pramonės konfederacijos Prekybos ir investicijų vadovu James Ashton-Bell, JK Verslo,
energetikos ir pramonės strategijos ministerijos vyriausiąja patarėja Ruth Kennedy, JK ambasadore Lietuvoje J.
E. Claire Lawrence.
• Apie elektros sistemos sinchronizaciją su kontinentinės
Europos tinklais su „Litgrid“ generaliniu direktoriumi Daiviu Virbicku, Energetikos viceministru Egidijumi Purliu.
• Apie pasiruošimą mokesčių reformos įgyvendinimui su Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros atstovais.
• Taip pat vyko mokymai apie skolų išieškojimą užsienio
rinkose su „Ellex Valiunas“ ekspertais ir 2 seminarai-mokymai BDAR tema su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovais ir „Ellex Valiunas“ eksperte.
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SVARSTYTI KLAUSIMAI
TRANSPORTO IR LOGISTIKOS
PIRM. E. MIKĖNAS

VERSLO APLINKOS
PIRM. D. GEDVILAS

1. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kainos.

1. Posėdis dėl specialaus reguliavimo stambiems didelės pridėtinės vertės gamybos
investicijų projektams pritraukti; notarų
paslaugų skaitmenizavimo, mokesčių reformos – LPK pozicijos formavimas dėl mokestinių teisės aktų projektų.

2. Dėl pasienio pralaidumo problematikos.
3. Dėl trečiųjų šalių kilmės krovinių gabenimo
iš Italijos.

2. Posėdis dėl Vyriausybės pateiktų mokesčių
reformos pasiūlymų bei LPK pozicijos šiuo
klausimu.

4. Dėl kelių infrastruktūros vystymo perspektyvinių planų rengimo.

3. Posėdis dėl fizinių asmenų metinių pajamų-išlaidų balanso sistemos sukūrimo bei
socialinio draudimo įmokų „grindų” (dalyvaujant VMI, Finansų ministerijos, Valstybinės ligonių kasos atstovams).

5. Dėl kryžminio subsidijavimo VĮ „Kelių priežiūros veikloje“
ENERGETIKOS
PIRM. L. SABALIAUSKAS

4. Posėdis dėl pasirengimo mokesčių reformos įgyvendinimui – pakeitimų pristatymas,
neaiškumų ir problemų identifikavimas (dalyvaujant advokatų kontoros „EllexValiunas”
ekspertams).

1. Dėl 2018 m. komiteto veiklos plano ir aktualių temų
2. Dėl numatomų pakeitimų energetikos darbuotojų sertifikavimo srityje (dalyvaujant
Energetikos viceministrui V. Macevičiui
bei Valstybinės energetikos inspekcijos
atstovams)

APLINKOSAUGOS
PIRM. R. MILIAUSKAS

3. Dėl LPK pozicijos strateginiais energetikos
klausimais ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos pasiūlymo
kreiptis į Vyriausybę, Energetikos ministeriją, Seimo narius, prieš prasidedant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos svarstymams Seime bei dėl LPK
pozicijos dėl Europos Parlamente svarstomos Gamtinių dujų rinkos direktyvos formavimo.

1. Išplėstinis posėdis dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano (dalyvaujant Aplinkos
viceministrui) bei Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo projektų.
2. Posėdis dėl GPAIS veikimo ir tobulinimo
3. Diskusija apie partneryste grindžiamą pakuočių atliekų tvarkymą.
4. Diskusija „Žiedinė ekonomika praktikoje:
kas, kur, kada“
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SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ REIKALŲ IR DARBO
PIRM. J. GUZAVIČIUS

EKSPORTO IR UŽSIENIO RYŠIŲ
PIRM. A. LAURINAITIS

1. Diskusija tema „Socialinė atsakomybė – privalomas atributas ar verslo plėtros galimybė?“.

1. Posėdis dėl pokyčių Jungtinėje Karalystėje: naujos strategijos pramonei, finansinės
programos ir tendencijos bei galimybės
Lietuvos verslui „Brexit“ kontekste bei Lietuvos maisto pramonės strategija – status
quo ir eksporto galimybės.

2. Posėdis dėl Darbo kodekso nuostatų pakeitimo problematikos.
3. Posėdis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties (NKS) projekto bei prioritetinių komiteto
krypčių 2018 m.

2. Atviras išvažiuojamasis posėdis apie eksporto skatinimo priemones (vyko Kauno
LEZ įsikūrusioje UAB „Aconitum“). Posėdyje Kauno pramonininkų konfederacijos
nariai bei komiteto svečiai turėjo galimybę
artimiau susipažinti su Lietuvos komercijos atašė Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje
ir Vokietijoje, kurie dalinosi savo pastebėjimais dėl kultūrinių šalių skirtumų ir kur
turėtų sutelkti dėmesį Lietuvos įmonės.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR INOVACIJŲ
PIRM. G. KVIETKAUSKAS
Kai kurie posėdžiai vyko kartu su partneriais: LVK,
LDK, Investuotojų forumu, Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmais. Kai kuriomis iš nurodytų temų vyko po kelis šio komiteto posėdžius.
1. Dėl technologijų ir įnovacijų įstatymo
projekto.

REGIONINĖS POLITIKOS
PIRM. A. STULPINAS

2. Dėl profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450
pakeitimo įstatymo įgyvendinimo ir poįstatyminių teisės aktų tobulinimo.

1. Dėl atstovų skyrimo principų į Regionų plėtros tarybas
2. Dėl LPK siūlymų Vilniaus regiono plėtros tarybos tvirtinamoms regiono specializacijos
kryptims.

3. Dėl pameistrystės įgyvendinimo modelio
4. Dėl kompetencijų vertinimo modelio
5. Dėl bendrojo ugdymo problematikos

SVEIKATOS REIKALAI
PIRM. V. JANULEVIČIUS

6. Dėl nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ (dalyvaujant
Ūkio viceministrui G. Vildai).

1. Posėdis dėl 2018 m. veiklos gairių ir prioritetų (dalyvaujant Lietuvos medikų sąjūdžio
vadovui Dariui Jauniškiui).

7. Dėl pokyčius profesiniame mokyme ir pameistrystės įgyvendinimo (dalyvaujant Švietimo ir mokslo ministrės patarėjui Mariui
Ablačinskui).
8. Dėl strateginio Nacionalinės pramonės skaitmeninimo iniciatyvos įgyvendinimo veiklos
plano parengimo ir rekomendacijas pateikimo.
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LPK PATEIKTI PASIŪLYMAI
VYRIAUSYBEI
2018 m. balandžio mėn. buvo surengtas bendras LPK Prezidiumo ir Vyriausybės posėdis,
kuriame pramonininkai pateikė savo matymą,
kokius sprendimus reikia priimti artimiausiu
metu, siekiant užtikrinti valstybės konkurencingumą ir tvarią ateitį.

DARBO JĖGOS TRŪKUMO PROBLEMŲ
SPRENDIMO

Pasiūlymai teikti dėl:
ŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMO, SIEKIANT
ATLIEPTI DARBO RINKOS POREIKIUS:
•

Užtikrinti karjeros planavimo sistemos kokybišką veikimą, kartu su socialiniais partneriais sistemiškai sprendžiant karjeros
planavimo, valdymo, profesinio veiklinimo
klausimus;

•

Sukurti skatinantį pameistrystės įgyvendinimo modelį;

•

Optimizuoti profesinio mokymo įstaigų tinklą;

•

Sukurti integralią profesinio orientavimo
sistemą;

•

Konsoliduoti aukštojo mokslo institucijų
tinklą.

Mažinti nelegalaus darbo paklausą, leidžiant
įmonėms įtraukti bet kokias prekes ir paslaugas į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną. Toks reguliavimas taps ekonomine paskata pirkėjui vykdyti legalius
prekių ir paslaugų pirkimus įmonių vardu
bei mažintų „šešėlinę“ ekonomiką;

•

Nemažinti išmokų buvusiems statutiniams
darbuotojams, apsisprendusiems grįžti į
darbo rinką;

•

Sukurti sistemą, kuri leistų stebėti ir vertinti kiekvieno fizinio asmens per metus valstybei sumokamų mokesčių ir gaunamų išmokų bei kitų naudų balansą.

Sukurti talentų pritraukimo ir išlaikymo sistemą;

•

Supaprastinti ir paspartinti darbuotojų iš
trečiųjų šalių įdarbinimo procesus:

•

tobulinti migracijos informacines sistemas,
užtikrinančias jų integralumą su kitomis
valstybės IT sistemomis, visų dokumentų
ir procesų valdymą e-erdvėje;

•

spręsti žmogiškųjų resursų klausimą vizas
išduodančiose įstaigose;

•

„Patvirtintų įmonių sąrašą“ taikyti ne tik
vizų išdavimui, bet ir leidimams gyventi;,

•

Užtikrinti Baltojoje knygoje numatytų priemonių įgyvendinimą, siekiant stabdyti emigraciją iš regionų.

DARBO JĖGOS APMOKESTINIMO MAŽINIMO

MOTYVACIJOS DIRBTI DIDINIMO, SUKURIANT
GRĮŽIMO Į DARBO RINKĄ SKATINIMO SISTEMĄ
•

•

•

Įvesti „Sodros“ įmokų lubas;

•

Tikslinti „Sodros“ grindų taikymo atvejus;

•

Mažinti „Sodros“ įmokų tarifą darbo jėgai.

PRODUKTYVUMO DIDINIMO, SKATINANT
INOVACIJAS, SKAITMENINIMĄ IR
ROBOTIZACIJĄ
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•

Siekiant sukurti paskatas Lietuvos verslo
konkurencingumo augimui, įveiklinti Pramonė 4.0 platformą ir parengti koordinuotą priemonių planą;

•

Naujai įvertinti MTEP ir inovacijų politiką,
pertvarkyti šios srities finansavimo schemą, nustatyti ateinančiam laikotarpiui aiškius inovacijų efektyvumo vertinimo kriterijus ir rodiklius;

•

Sukurti aukštos kvalifikacijos specialistų
pritraukimo sistemą, užtikrinančią potencialo stiprinimą prioritetinėse MTEPI (sumanios specializacijos) kryptyse.

LPK PATEIKTI PASIŪLYMAI
VYRIAUSYBEI
BIUROKRATINĖS IR ADMINISTRACINĖS
NAŠTOS MAŽINIMO

EFEKTYVAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS VALDYMO
UŽTIKRINIMO

•

Konsoliduojant mažinti statistinių ataskaitų
skaičių ir apimtis. Pavyzdžiui, sudaryti galimybę vienu paspaudimu pasirašyti keletą
įkeltų formų;

•

•

Tobulinti informacines mokesčių administravimo sistemas, siekiant supaprastinti
mokesčių apskaitymo, mokėjimo ir deklaravimo tvarką, supaprastinti ir paspartinti
mokesčių susigrąžinimo procedūras;

Plėsti paslaugų ir procedūrų skaitmenizavimą, įtraukiant naujas viešojo administravimo ir privataus sektoriaus sritis: statybos
procesų ir procedūrų skaitmenizavimas;
notarų paslaugų skaitmenizavimas; finansų sektoriaus inovatyvių paslaugų teikimo
skatinimas, kt.;

•

Sukurti už e-Valstybės vizijos įgyvendinimą, skaitmenizacijos politikos formavimą
ir skaitmeninės rinkos plėtrą valstybėje atsakingą tarybą (prie Vyriausybės);

•

Didinti gyventojų IRT raštingumą;

•

Mažinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičių, sutaupytą darbo užmokesčio
fondą panaudoti kompetentingų viešojo
sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio
didinimui;

•

Gerinti valstybės institucijų duomenų atvirumą, siekiant sukurti atvirais duomenimis
grindžiamą progresyvų viešąjį sektorių.

•

•

•

Užtikrinti vieno langelio principą, teikiant i
tuos pačius duomenis skirtingoms institucijoms (GPAIS ir iVAZ duomenų įvedimas rankiniu būdu dubliuojamas). Sumažinti perteklinių dokumentų, teiktinų Viešųjų pirkimų
procedūrų metu, skaičių;
Tobulinti argumentais grįstą teisėkūros
procesą, sukuriant teisės aktų stebėsenos
ir vertinimo metodikas, taikant geriausius
ES valstybių narių ir ES praktikas;
Mažinti teisės aktų projektų, svarstomų ir
priimamų skubos tvarka, skaičių, aptariant
su socialiniais partneriais pakeitimų ar naujo reguliavimo tikslingumą ankstyvojoje
teisėkūros proceso stadijoje.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

9
KLAUSIMAS/PROBLEMA

TRANSPORTAS

7 procese
2 neatsižvelgta

PASIŪLYMAI
PER 2018 M.

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

1. Susisiekimo strategija iki
2050 m.

2017 m. pabaigoje teikė siūlymus Susisiekimo ministerijai
dėl Susisiekimo strategijos iki
2050 m.

Iki šiol Susisiekimo ministerija
Susisiekimo strategijos projekto nėra pateikusi.

2. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
įstatymas. Siekiant suvaldyti situaciją draudimo
rinkoje ir sparčiai kylančias
draudimo kainas LPK kreipėsi į Finansų ministeriją.

Siekiant didinti transporto
priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo
draudimo (TPVCAPD) rinkos
skaidrumą, TPVCAPDĮ siūloma įtvirtinti šiuos svarbiausius
įstatymo pakeitimus: nustatyti draudikų pareigą pateikti
draudėjams visą jų prašomą
draudiko sukauptą ir turimą
informaciją apie draudėją; nustatyti, kiek tai neprieštarauja
ES teisiniam reguliavimui; siūloma įtvirtinti bonus-malus
sistemą, kuri neprieštarauja
ES teisei.

LPK teikė siūlymus ir Vyriausybei, tačiau „Linavai“ pradėjus
steigti draudimo bendrovę
buvo apsispręsta toliau aktyviai prie įstatymo pateiktų pataisų nedirbti, iki kol bus gauta
draudimo bendrovės licencija.

3. Šiuo metu nebėra tarpinstitucinio ir skirtingų transporto sektoriaus atstovų
pasitarimų formato ir koordinacinio organo, kur
būtų gvildenami visiems
transporto sektoriams
aktualūs strateginiai klausimai, kuriems reikalingas
platus tarpinstitucinis sutarimas.

Prašyta sudaryti atitinkamą
komisiją strateginiams transporto klausimams spręsti.

Susisiekimo ministerijos nuomone, atnaujinti komisiją nėra
tikslinga.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

KLAUSIMAS/PROBLEMA

TRANSPORTAS

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

(1) Taip pat teikti siūlymai dėl
rinkliavų už naudojimąsi viešąja
geležinkelių infrastruktūra;

(1) Susisiekimo ministerijos
nuomone teisinis reguliavimas yra pakankamas.

(2) dėl pasienio Kamennyj Log –
Medininkai pralaidumo;

(2) Susitikimai su sprendimų
priėmėjais. Teikti rašytiniai
pasiūlymai, tam tikros priemonės pradėtos įgyvendinti,
bet problema išlieka aktuali.

(3) dėl trečių šalių kilmės krovinių gabenimo iš Italijos;
(4) dėl EEE valstybėse narėse atliktos privalomosios techninės
apžiūros pripažinimo;
(5) dėl kelių infrastruktūros
vystymo perspektyvinių planų
rengimo ir verslo atstovų supažindinimo su jais poreikio;
(6) dėl kryžminio subsidijavimo
VĮ „Kelių priežiūra” veikloje.
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(3) Susisiekimo ministerija yra
pažadėjusi kelti Italijos problemą orgnizuodama Lietuvos ir
Italijos bendros komisijos kelių transporto klausimais posėdį. Problema neišspręsta.
(4), (5) ir (6) problemos neišpręstos, pakartotos 2019 metų
LRV posėdyje.

TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

6

ENERGETIKA

4 atsižvelgta
1 procese
1 neatsižvelgta

PASIŪLYMAI
PER 2018 M.

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

1. Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos projektas. Lietuva, iki
šiol neturėjusi strategijos,
neturėjo kryptingos vizijos
bei garanto, užtikrinsiančio stabilią politiką energetikos sektoriuje, keičiantis
valdžioms.

Raginant kuo greičiau priimti
strategiją bei priemonių planą, teikti pasiūlymai decentralizuoti elektros energijos
gamybą, plėsti elektros rezervavimo ir balansavimo rinkas,
mažinti energijos ir jos išteklių
importą, užtikrinti sąžininga
konkurenciją, užtikrinti mažesnes nei regiono valstybėse
energijos kainos bei susijusius
mokesčius Lietuvos pramonei, skatinti energetikos technologijų kūrimą ir eksportą,
užtikrinti pramonei, verslui ir
namų ūkiams neigiamų pasekmių nesukeliantį perėjimą
prie energijos gamybos iš netaršių šaltinių.

Priimta, tačiau į esminius pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.

2. VIAP kainos diferencijavimas. Iki šiol Lietuvoje
vartotojo ir gamintojo
VIAP mokesčio dydis buvo
nepagrįstai ir neteisėtai
didelis, kadangi poįstatyminiais aktais neteisėtai
išplėstas VIAP paramą
gaunančių subjektų ratas.
Taip pat Lietuvoje, priešingai nei kai kuriose kitose
ES šalyse, nebuvo taikoma
VIAP lengvata.

Inicijuotos diskusijos su LPK
nariais, teiktos pastabos, organizuoti daugkartiniai susitikimai su Energetikos ministerijos ir kitų institucijų
atstovais.

Priimtas iš esmės tenkinantis
LRV nutarimas, kuriuo sudaryta galimybė energijai imlioms
pramonės įmonėms susigrąžinti 85 proc. sumokėtos VIAP
kainos.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

ENERGETIKA

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

3. Energetikos ministerija pateikė vieningos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projektą, kurį
priėmus, elektros inžinerinės kategorijos darbuotojais toliau periodiškai galės
sertifikuotis tik turintys ne
žemesnį kaip fizikos ar inžinerijos studijų krypčių
grupės aukštąjį koleginį ar
jam prilygintą išsilavinimą.
Dalis ilgametę patirtį turinčių energetikos darbuotojų, įgijusių išsilavinimą iki
2000 m., nebegalėtų būti
atestuojami ir negalėtų
tęsti darbo įmonėse. Tai
reikštų dar didesnį nei dabartinis kvalifikuotų energetikos darbuotojų trūkumą įmonėse.

Pateiktas pasiūlymas, kad inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka ,,Vieningos
energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos“ prieduose
nustatytų bendrųjų kvalifikacinių (minimalių) reikalavimų,
bet jeigu jie buvo atestuoti iki
2020 m. liepos 1 d. ir turi ne
žemesnį kaip techninį specialųjį vidurinį išsilavinimą (politechnikumo ar technikumo
baigimo diplomas išduotas
iki 1995 m.) arba aukštesniojo mokslo atitinkamos
techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos,
inžinerijos) srities išsilavinimą
(aukštesniojo mokslo baigimo
diplomas išduotas iki 2000
m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami pagal aprašo
nuostatas.

Vyksta dialogas su institucijomis.

4. Neproporcingai nustatomi elektros persiuntimo
tarifai vidutinės ir žemosios įtampos vartotojams,
neįvertinant jų realiai
naudojamos elektros persiuntimo tinklo infrastruktūros dalies. Nuo 2017 m.
įgyvendinami pakeitimai
tinkama linkme, tačiau
skirtumai dar nėra proporcingo dydžio naudojamai
persiuntimo tinklo infrastruktūros daliai.

LPK pateikė pasiūlymą, kad
elektros energijos persiuntimo paslaugos kaštai turėtų
būti ekonomiškai pagrįstai
paskirstyti tarp atskirų grupių vartotojų proporcingai jų
naudojamai elektros energijos persiuntimo infrastruktūros daliai bei, nustatant
elektros energijos visuomeninės kainos viršutines ribas
2019 metams, turėtų būti ir
toliau didinami persiuntimo
tarifų skirtumai tarp vidutinės
įtampos ir žemosios įtampos
vartotojų.

Iš esmės atsižvelgta.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

8

APLINKOSAUGA

4 atsižvelgta
4 procese

PASIŪLYMAI
PER 2018 M.

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

1. Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema
(GPAIS). Nuo 2018-01-01
startavusi GPAIS turi didelių trūkumų, verslui sukelia beprasmę administracinę naštą.

Siūlėm pratęsti naudojimosi
sistema pereinamąjį laikotarpį, sudaryti abipusiai pripažįstamų problemų sąrašą su
priemonių planu joms spręsti,
suformuoti GPAIS tobulinimo
darbo grupę.

Pereinamasis laikotarpis pratęstas. Darbo grupė sudaryta.
Aktyvus jos darbas prasidėjo
2019 m.

2. Taikaus susitarimo siekimas „Metrail“ istorijoje,
kurioje yra nukentėjusių
apie 2 tūkst įmonių.

LPK visus metus buvo vienu
pagrindinių derybų koordinatoriumi iš verslo pusės (susitikimų organizavimas, pozicijų
rengimas/derinimas, ryšiai su
žiniasklaida ir pan.)

Taikus susitarimas vis dar nepasirašytas.

3. Dalyvavimas priežiūros
komitete rengiant Nacionalinį oro taršos mažinimo planą, aktualų mūsų
atstovaujamiems naftos
perdirbimo, transporto,
energetikos ir kt pramonės sektoriams.

Teiktos rašytinės pastabos
atskirų projekto rengimo etapų metu.

LRV pateiktas subalansuotas
NOTMP projektas.

4. Pastabos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo projektui, keičiančiam aplinkosauginių mokesčių sistemą
ir didinančiam mokesčių
tarifus.

Projektas 2 kartus buvo pateiktas derinimui. Abu kartus
teiktos rašytinės pastabos,
organizuotas projekto aptarimas Aplinkosaugos komitete.

Projektas trečiam derinimui
pateiktas 2019 m. balandžio
mėn. Į daugumą pateiktų pastabų yra atsižvelgta.

5. Dalyvavimas formuojant
Lietuvos pramonei palankią nacionalinę poziciją EK
direktyvos dėl vienkartinio
plastiko ribojimo projektui.

Teiktos rašytinės pastabos,
dalyvauta aptarimuose.

Į nacionalinę poziciją teikti pasiūlymai ir argumentai buvo
įtraukti, tačiau priimtas direktyvos tekstas neatitinka narių
lūkesčių.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

APLINKOSAUGA

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

6. Pastabos Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimams,
siūlantiems uždrausti pilstyti stiprų alų, fermentuotus gėrimus, alkoholinių
kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus į tam tikros rūšies ir
talpos pakuotes.

Siūlyta nepritarti pakeitimams.

Parengta LRV išvada, atitinkanti LPK poziciją, įstatymo
pakeitimai nepriimti.

7. Kreipimasis į Ūkio ir Aplinkos ministerijas dėl ŠESD
emisijų prekybos sistemos.

Teikti rašytiniai siūlymai.

Reguliarus, kasmetinis veiksmas. Ministerijos naudoja
mū-sų argumentus atstovaudamos šalies poziciją.

8. Neproporcingų kaštų reikalaujantis ir laisvą prekių
judėjimą varžantis privalomas pakuočių ženklinimas
nuo 2019-05-01.

Pateikti argumentuoti siūlymai įteisinti laisvanorišką pakuočių ženklinimą, panaikinant prievolę.

Laisvanorišką ženklinimą numatantys pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo (PPAT)
įstatymo ir PPAT taisyklių pakeitimai derinimui pateikti
2019 m. balandžio mėn.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

10

ŠVIETIMAS

3 atsižvelgta
7 procese

PASIŪLYMŲ
PER 2018 M.

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

1. Pameistrystės įgyvendinimas Lietuvoje stringa. Esamos finansinės pameistrystės paskatos neskatina
darbdavių ir profesinių
mokyklų aktyviau įsitraukti
į procesą.

LPK parengtas kompleksinis
priemonių planas su paskatų mechanizmais, kurie leistų
daug didesniu mastu įgyvendinti pameistrystės mokymo
formą Lietuvoje.

LPK parengtas kompleksinis
priemonių planas su paskatų mechanizmais, kurie leistų
daug didesniu mastu įgyvendinti pameistrystės mokymo
formą Lietuvoje.

2. Priėmimas į profesines ir
aukštąsias mokyklas per
mažai atliepia darbo rinkos situaciją.

Teikti pasiūlymai dėl priėmimo sistemos tobulinimo, priimamų mokytis vietų tikslingesnio planavimo, kuris labiau
atitiktų darbo rinkos struktūrą, besikeičiančio verslo poreikius.

Į pasiūlymus buvo atsižvelgta,
ženkliai daugiau vietų skirta
inžinerinės pramonės, gamybos informacinių technologijų
sektoriams.

3. Švietimo tinklas yra didelis
ir neefektyvus, neoptimzuotas atsižvelgiant į demografinę kaitą.

LPK nuolat teikė pasiūlymus,
atstovai dalyvavo darbo grupių veikloje, kad būtų efektyviau panaudojami asignavimai skirti švietimui, pinigai
būtų naudojami mokymo kokybei, darbuotojų atlyginimų
dinimui, modernios įrangos
įsigijimui, o ne pustuščių pastatų išlaikymui.

Pradėti aukštojo mokslo institucijų ir profesinio mokymo
įstaigų jungimai, tačiau tai
vyksta per lėtai.

4. Lietuvoje neveikia karjeros planavimo (profesinio
orientavimo) sistema.

Užtikrinti karjeros planavimo
sistemos kokybišką veikimą,
kartu su socialiniais partneriais sistemiškai sprendžiant
karjeros planavimo, valdymo,
stebėsenos, metodikos formavimo, profesinio veiklinimo
finansavimo ir organizavimo
klausimus

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija artimiausiu metu turi
pateikti tai reglamentuojančio
Vyriausybės nutarimo projektą derinti.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

2
KLAUSIMAS/PROBLEMA

PASIŪLYMAI
PER 2018 M.

REGIONINĖ
POLITIKA

2 atsižvelgta

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

1. LPK atstovų patekimas į
regionų plėtros tarybas.

Tikslas pasiektas. LPK delegavo atstovus į regionų plėtros
tarybas.

2. LPK Vilniaus regiono plėtros tarybai siūlė specializuotis šiose kryptyse:

Vilniaus regiono plėtros taryba
patvirtino pasiūlytas kryptis.

• Medienos pramonėje;
• Transporto ir logistikos
paslaugose;
• Metalo gaminių gamyboje;
• Farmacijos pramonėje;
• Optinių gaminių gamyboje.

17

TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

5

VERSLO
APLINKA

2 atsižvelgta
3 procese

PASIŪLYMŲ
PER 2018 M.

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

1. PVMĮ 49 ir 56 str. nuostatos tiksliai neapibrėžia, kokius dokumentus tarptautine prekyba užsiimančios
įmonės privalo pateikti
VMI, siekiant įrodyti prekių išgabenimą iš Lietuvos,
norint pritaikyti 0 proc.
PVM. Dėl šių neaiškumų
įmonės priverstos kaskart
rinkti visą įmanomą informaciją, kaupti perteklinę
medžiagą, taip pat reikalauti iš partnerių įrodančių dokumentų. Tai lemia
dideles administracines
sąnaudas. Net ir atliekant
šiuos veiksmus, įmonės
nėra užtikrintos, kad VMI
nesuabejos 0 proc. PVM
tarifo taikymo pagrįstumu
ir neskirs baudos.

Pateiktos pastabos PVMĮ 49 ir
56 str. komentarų projektams,
siekiant kuo aiškiau apibrėžti,
kokius dokumentus įmonės
turi pateikti mokesčių inspektoriams, norint taikyti 0 proc.
PVM tarifą eksportuojamoms
prekėms ir pagrindžiant, kad
prekės buvo išgabentos iš šalies teritorijos. Taip pat organizuoti daugkartiniai susitikimai
su VMI ir Finansų ministerija.

Komentarai įsigaliojo.

2. Lietuvos Respublikos Prezidentūra pateikė Reklamos, Konkurencijos, Nesąžiningos komercinės
veiklos vartotojams draudimo įstatymų projektų
paketą, kuriuo siekiama
įtvirtinti 3 proc. metinių
pajamų baudas už nesąžiningą komercinę veiklą,
taip pat baudos sustabdymas būtų galimas, tik jei
įmonė pateiktų Konkurencijos tarybai banko garantiją, padengiančią baudos
ir palūkanų sumą visam
bylinėjimosi laikotarpiui.

LPK pateikė pastabas ir išreiškė nepritarimą šiems projektams, taip pat pateikė siūlymus diferencijuoti baudas,
atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį. Dalyvauta Seimo komitetų posėdžiuose bei pasiūlyta
suburti ekspertų darbo grupę,
kuri objektyviai įvertintų tiek
pačios problemos egzistavimą, tiek ir sprendimų alternatyvas.

Vyksta svarstymai Seimo komitetuose
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REZULTATAS

TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

VERSLO
APLINKA

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

3. Mokesčių sistemos tobulinimas. 2018 m. kovo mėn.
LRV pateikė prašymą teikti
pasiūlymus darbo santykių
apmokestinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo
srityse, o gegužės mėn. pristatė visuomenei numatomas priemones šiems tikslams pasiekti.

Finansų ministerijai pateikta
įvertinti eilės LPK pasiūlymų potencialą darbo jėgos apmokestinimo ir šešėlinės ekonomikos
mažinimo srityse. Vėliau suformuota LPK pozicija, vertinant
Finansų ministerijos pateiktas
priemones.

Atsižvelgta į siūlymus mažinti
darbo jėgos apmokestinimą (2
proc. sumažintas Sodros mokestis, įvesti Sodros „lubas“,
didinti NPD ir numatyti tolesnį
nuoseklų jo didinimas), apjungti
darbdavio ir darbuotojo mokesčius, vadovautis paskatų, o
ne kontrolės principais (įtvirtinta GPM lengvata automobilio,
būsto remontui, vaikų priežiūros paslaugoms). Į likusią dalį
pasiūlymų neatsižvelgta.

4. Lobistinės veiklos reglamentavimas. Pateiktas Lobistinės veiklos įstatymo
projektas, kuriuo siekiama
įpareigoti verslą vienijančias
organizacijas registruotis lobistais ir deklaruoti susitikimus su įstatymų leidėjais ar
institucijų atstovais.

Rugpjūčio, rugsėjo ir lapkričio
mėn. pateiktos pastabos TM bei
LRV, taip pat organizuoti daugkartiniai posėdžiai ir susitikimai su Teisingumo ministerijos
atstovais bei kitais atsakingais
asmenimis, siekiant kad būtų
atsisakyta tikslo įteisinti darbdaviams atstovaujančias organizacijas lobistais. LPK pasiūlytas
kompromisas - verslą vienijančių organizacijų apibrėžimas
asmenimis, darančiais įtaką teisėkūros procesams, kaip tai numatyta susijusiame LR teisėkūros pagrindų įstatymo projekte.

Vyksta svarstymai Seimo komitetuose.

5. Pajamų natūra apmokestinimas. Šiuo metu įmonės
suteikiamos paslaugos darbuotojui yra apmokestinamos kaip pajamos natūra.
Darbdaviui norint kompensuoti darbuotojui transporto,
maitinimo ar kitas išlaidas,
jos traktuojamos kaip darbuotojo pajamos ir yra apmokestinamos. Tokiu būdu
darbdavys nėra skatinamas
papildomai remti ar motyvuoti darbuotoją, o darbuotojas negauna naudos.

Suformuota LPK pozicija dėl
Ūkio ministerijos pateikto GPM
ir PM įstatymų projektų, kuriais
siūloma neapmokestinti GPM
ir PM transporto bei maitinimo
išlaidų, kurias įmonė kompensuotų darbuotojams, bei dėl LR
darbdavių socialinių iniciatyvų
skatinimo įstatymo projekto, išreiškiant palaikymą pastarajam
bei siūlant papildyti iniciatyvų,
kurioms būtų taikomos lengvatos, sąrašą.

Vyksta svarstymai Seimo komitetuose.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

3

SVEIKATOS
REIKALAI

1 atsižvelgta
2 neatsižvelgta

PASIŪLYMAI
PER 2018 M.

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

Dėl neracionalių sprendimų
projektų farmacijos srityje pasiūlymai Farmacijos įstatymo pakeitimams

Vaistų pardavimas tik vaistinėse; Nuotolinė prekyba receptiniais vaistais tik sutvarkius e.recepto ir e.sveikatos
sistemas.

Neatsižvelgta.

Negali būti steigiamas valdiškų vaistinių tinklas.

Atsižvelgta iš dalies (buvo pateikta neigiama Konkurencijos
tarybos išvada).

Susitikimai su sprendimų priėmėjais aktualiais klausimais.
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REZULTATAS

TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

19+

INOVACIJOS/
PRAMONĖ 4.0

4 atsižvelgta
10+ procese
5 neatsižvelgta

PASIŪLYMŲ
PER 2018 M.

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

1. Iki pradėtos inovacijų reformos buvo per mažai
paskatų kurti inovacijas,
stiprinti verslo ir mokslo
bendradarbiavimą.

Teikti pasiūlymai Technologijų
ir inovacijų įstatymo projektui,
intensyviai dalyvauta svarstant įvairias įstatymo versijas.

Į daugelį pateiktų pasiūlymų
atsižvelgta; Technologijų ir
inovacijų įstatymas, sukuriantis prielaidas inovacijų reformai.

2. Nepakankamas pasiruošimas 4-osios pramonės revoliucijos iššūkiams, pramonės skaitmeninimui.

Siekiant sukurti paskatas Lietuvos verslo konkurencingumo augimui, įveiklinti Pramonė 4.0 platformą ir parengti
koordinuotą priemonių planą.

Parengtos pramonės skaitmenizavimo kelrodžio gairės ir
priemonių planas.

3. Trūksta paskatų pramonės skaitmenizavimui.

Sukurti ir įveiklinti nacionalinę
Skaitmeninių inovacijų centrų
sistemą, teikiančią paslaugas
verslui vieno langelio principu.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija rengia aktualias priemones.

4. Trūksta paskatų ūkio subjektams dalyvauti didesnės pridėtinės vertės kūrimo grandinėse.

Sukurti paskatas ūkio subjektų integravimui į tarptautines
vertės grandines.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija rengia aktualias priemones.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

SOCIALINIAI
REIKALAI

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

1. Užimtumo rėmimo priemonės (kurias įgyvendina
Užimtumo tarnyba) yra
neefektyvios, perkvalifikuojant darbuotojus per
mažai dėmesio skiriama
kompetencijų atitikčiai
darbo rinkos poreikiams.

Pateikti praktiniai pasiūlymai
dėl kompleksiško ir efektyvesnio užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo, kuris
labiau atlieptų darbo rinkos
poreikius, užtikrintų tikslingesnį kompetencijų suteikimą
asmenims ir spartesnę bei
svarbiausia kokybiškesnę integraciją į darbo rinką. Pagrindinis pasiūlymo akcentas
Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį modelio įtvirtinimas pagrindine ir prioritetine aktyvios darbo rinkos
politikos priemone.

Pasiūlymai pristatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybei. Rengiami
teisės aktų pakeitimų projektai
atliepiant LPK ir kitų darbdavių
organizacijų pasiūlymus.

2. Pastabos Šeimos kortelės
įstatymo projektui.

Nepritarta siekiui įteisinti lengvatų kortelę.

Į pastabas neatsižvelgta.

3. Pastabos LRV nutarimo
„Dėl Darbo kodekso įgyvendinimo“.

LPK nesutiko su bandymu atsisakyti darbo laiko ir poilsio
laiko reguliavimo ypatumų
žemės ūkio produkciją perdirbančiose įmonėse bei siūlyta
įteisinti suminės darbo laiko
apskaitos galimybę nepertraukiamu režimu dirbančiose
energetikos įmonėse.

Į LPK pasiūlymus atsižvelgta,
nuostatos įsigaliojo 2018 m.
rugsėjo 1 d.

4. Darbas Trišalėje taryboje 12 posėdžių.
5. Darbas Darbo santykių komisijoje - 3 posėdžiai.
6. Darbas Trišalėje taryboje
prie Užimtumo tarnybos 4 posėdžiai.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

2
KLAUSIMAS/PROBLEMA

MIGRACIJA

1 atsižvelgta
1 neatsižvelgta

PASIŪLYMAI
PER 2018 M.

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

Teikti pasiūlymai dėl migracijos procedūrų tobulinimo.

IAtsižvelgta iš dalies, išrašyta
199 rekomendacijų įmonės,
siekiančioms pakliūti į Patikimų įmonių sąrašą.

Teikti pasiūlymai dėl kvotų atsisakymo.

Neatsižvelgta.
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TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI

KITA

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

Pasiūlymai Žmonių palaikų laidojimo įstatymui.

1. Įvardinti Žmonių palaikų
laidojimo įstatymo (toliau
– Įstatymas) nustatytų reikalavimų kontrolę vykdančias valstybės institucijas
bei jų kompetenciją.

Į pasiūlymus atsižvelgta, bet
įgyvendinime niekas nepasikeitė ir būtinos papildomos
pastangos užtikrinant reikalavimų atitiktį ir paslaugų vykdymo kontrolę.

2. Įpareigoti kompetentingas
valstybinio valdymo institucijas parengti poįstatyminius teisės aktus - leidimų vežti žmonių palaikus
į užsienį tvarką, kontrolės
mechanizmus, atsakingų
institucijų kompetenciją
ir funkcijas, leidimų išdavimo elektroninėmis priemonėmis tvarką.
3. Nustatyti proporcingą siekiamam tikslui administracinę atsakomybę už visų
Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus.
Teikti pasiūlymai Pateiktų ir
tiekiamų rinkai tręšiamųjų
produktų įstatymo projektui.

Dėl trąšų rinkos kontrolės
įgyvendinimo, siūlant tris
pagrindines priemones:
1. Nustatyti aiškius reikalavimus ne EB trąšoms;
2. Sukurti aiškią EB trąšų ir ne
EB trąšų rinką įgaliotą kontroliuoti institucijų sistemą
su konkrečiais įgaliojimais
priskirtos kompetencijos
srityje;
3. Nustatyti veiksmingą ir atgrasančią sankcijų sistemą
2003 m. Trąšų reglamentą
ir įstatymą pažeidžiantiems subjektams.
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Į daugumą teiktų pasiūlymų
buvo atsižvelgta.

TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA
IR LPK TEIKTI PASIŪLYMAI
PASIŪLYMŲ, KURIE BUVO TEIKTI PER BENDRĄ LPK IR LRV POSĖDĮ, BAROMETRAS

atsižvelgta

neatsižvelgta
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procese

UŽSIENIO RYŠIAI IR
PASLAUGOS VERSLUI
EBPO

perdavė JK pramonės konfederacijos (CBI) Prekybos ir investicijų vadovas J. Ashton-Bell. Dvišales
JK ir Lietuvos prekybos grandis, rizikų valdymą
ir naujos galimos partnerystės po „Brexit“ teikiamą potencialą aptarė JK Verslo, energetikos ir
pramonės strategijos ministerijos vyr. patarėja
R. Kennedy. Apskritojo stalo diskusijoje, moderuojamoje Laisvosios rinkos instituto vadovo Ž.
Šilėno, vyko diskusija tarp JK institucijų ir pramonininkų atstovų bei verslo eksportuojančio į JK –
„Global BOD Group”, „Arginta Engineering”, „Vilniaus Kailiai”, „Baldai Jums”, „Meat Makers”.

Liepos 5 d. įvyko LPK vadovybės susitikimas su
Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generaliniu sekretoriumi Angel Gurria. Susitikimo su generaliniu
sekretoriumi metu buvo pristatyti LPK požiūriu skubių ir ryžtingų sprendimų reikalaujantys klausimai – švietimo, tolesnės darbo rinkos
reformos ir jos kokybės užtikrinimas, viešojo
sektoriaus vaidmens auginimas ekonomikoje
– tai klausimai, kuriems dar reikalingi sprendimai. Vyriausybės organizuotame susitikime su
valstybės institucijų bei socialinių partnerių atstovais LPK prezidentas Robertas Dargis, kalbėdamas Lietuvos pramonės ir verslo vardu,
akcentavo, jog EBPO atliktos Lietuvos ekonomikos apžvalgos bei rekomendacijos atitinka tai, į
ką daugelį metų valdžios dėmesį kreipė LPK, ragindama vykdyti reformas.

Gegužės mėnesį kartu su partneriais ir atstovais EESRK organizuota diskusija „Tobulinant
ES politikos efektyvumą smulkaus ir vidutinio
verslo atžvilgiu“.
Liepos mėnesį įvyko LPK prezidento R. Dargio
ir ES vyriausiojo derybininko dėl „Brexit“ Michel Barnier asmeninis susitikimas, taip pat
suorganizuota LPK narių – įmonių vadovų diskusija su vyriausiu derybininku. LPK prezidentas paminėjo, kad Lietuvos verslas nori išlaikyti kuo artimesnius ekonominius santykius,
kurie yra palankūs prekybai ir investicijoms.
Akcentavo, kad pirmenybė turi būti teikiama
ekonominiams interesams, darbo vietoms, piliečių teisėms ir gerovei. Pabrėžė, įmonėms reikia laiko pasirengti ir prisitaikyti prie situacijos
po „Brexit”. Be to, verslas visoje ES, o taip pat
ir Lietuvoje, laukia ir nuogąstauja dėl sprendimo – koks bus ES ir JK prekybos santykių modelis po „Brexit”.

ES
Vasarį organizuota atvira diskusija „Dėl kuriamos Europos Sąjungos tiesioginių užsienio investicijų į ES tikrinimo sistemos bei Lietuvos
nacionalinio investicijų tikrinimo mechanizmo
suderinamumo, poveikio investicijoms bei įmonėms“, suformuota LPK pozicija šiuo klausimu,
pozicijos nuostatos įtrauktos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nuomonę (autorius G. Morkis) bei į ES reglamento
galutinę versiją.
2018 kovo mėn. organizuota LPK verslo misija į Briuselį. Jos metu surengti susitikimai su
aukščiausio lygio Europos Komisijos vadovais
– Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVI
generalinio direktorato DG Grow, Užimtumo,
socialinių reikalų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo, EK Transporto generalinio direktorato DG
MOVE, EK Tyrimų, mokslo ir inovacijų, EK Prekybos generalinio direktorato DG Trade, Konkurencijos generalinio direktorato DG COMP vadovais, dalyvauta „BusinessEurope Day 2018“.

PPO
Lapkritį LPK lankėsi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) generalinis direktorius Roberto
Azevedo. Įvyko p. R. Azevedo ir LPK vadovybės
diskusija. LPK viceprezidentas Vidmantas Janulevičius atstovavo LPK konferencijoje „Global
trade: what is in it for us?“, dalyvaujant R. Azavedo, ES prekybos komisarei C. Malmstrom,
Suomijos prekybos ministrei ir kt.

Kovo mėnesį organizuota LPK ir JK ambasados
Lietuvoje konferencija „Jungtinės Karalystės prekybos politikos planai, ruošiantis „Brexit“. Konferenciją atidarė JK ambasadorė Lietuvoje J.E. C.
Lawrence bei LPK Prezidentas R. Dargis. Aktualią informaciją apie JK prekybos politikos planus
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UŽSIENIO RYŠIAI IR
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Pateikti siūlymai dėl EESRK nuomonių pataisų,
kuriems buvo pritarta, rengiant EESRK nuomones dėl:

LPK nuolatinis atstovas „BusinessEurope“ Tomas Vasilevskis, didžiausią dėmesį 2018 m.
skyrė šiems ES teisės aktų klausimams:

Dujų vidaus rinkos direktyvos dalinis pakeitimas TEN/653;

• Mobilumo paketas;

• InvestEU, dėl Europos Komisijos pasiūlymo
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“ ECO/474;

• Darbuotojų komandiravimo direktyva;
• Investicijų atrankos mechanizmas;

• „Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos“TEN/648;

• Skaitmeninė vidaus rinka;
• Skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas;

• Pasaulio prekybos organizacijos reformos
REX/509.

• ES-Rusijos santykiai;

Dalyvauta rengiant EESRK nuomones:

• ES-Kinijos santykiai;
• ES-JAV santykiai;

• Skaitmeninė revoliucija atsižvelgiant į poreikius ir teises TEN/679;

• PPO modernizavimas;

• Švietimas apie Europos Sąjungą SOC/612;

• Prekybos apsaugos priemonių taikymas;

• Visapusiškas požiūris į ES pramonės politiką. Pagerinti verslo aplinką ir remti Europos
pramonės konkurencingumą (BG primininkavimo prašymu) INT/833;

• „Brexit“;
• Dujų direktyva;

• Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią
pramonę. Atnaujinta ES pramonės politikos
strategija (komunikatas) CCMI/157;

• Tabako produktų direktyvos įgyvendinimas;
• Europos darbo agentūros steigimas;

• Prekyba ir tvaraus vystymosi skyrius ES laisvosios prekybos sutartyse (nuomonė savo
iniciatyva) REX/500;

• Pramonės politikos strategija;
• ES daugiametė finansinė perspektyva.

• Vairavimo ir poilsio laikas, darbo ir darbuotojų komandiravimas (reglamentas, direktyva TEN/637.

EESRK
Veikla Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitete Briuselyje (EESRK) (LPK atstovas Gintaras Morkis).

Organizuoti renginiai, diskusijos, susitikimai ir
kt. iniciatyvos:
• 2018 gegužės 9 d. Vilniuje, organizuota diskusija „ Tobulinant ES politikos efektyvumą
smulkaus ir vidutinio verslo atžvilgiu“, tęsiant EESRK nuomonės INT/787 „ES politikos tobulinimas SVV atžvilgiu“

Atsižvelgiant į LPK pozicijas, jos narių interesus
bei konsultacijų su valstybinėmis institucijomis
rezultatus:
Parengta nuomonė dėl Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo REX/498;

• 2018 lapkričio 22 d. pranešimas Lietuvos
Seimo plenarinėje diskusijoje dėl Europos

27

UŽSIENIO RYŠIAI IR
PASLAUGOS VERSLUI
VERSLO TARYBOS

ateities, dalyvaujant ES komisarei Verai Jurovai;

2018 gegužės 29 d. LPK organizuotas bendras
Eksporto ir užsienio ryšių komiteto bei Lietuvos ir Kinijos verslo tarybos renginys, kuriame
pristatyta „Kinijos TUI į ES: reglamento projektas ir Kinijos reakcija“, pristatyta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė REX / 498 „Tiesioginių užsienio investicijų
atranka į Europos Sąjungą“.

• 2018 lapkričio 26 d., Vilniuje, kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, suorganizuota konferencija, Europos semestro
tematika „Konvergavusi, atspari ir socialiai orientuota Lietuvos ekonomika. Kada ir
kaip?“.
CERN

DVIŠALIAI VERSLO FORUMAI

2018 m. pradžioje Lietuvai oficialiai tapus asocijuotąja Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) nare, šalis turėjo skirti
pramoninių ryšių palaikymo atstovą (angl. Industrial Liaison Officer). Ūkio ministerijos teikimu Lietuvos pramonininkų konfederacija,
kaip viena stipriausių Lietuvos pramonę, verslą ir mokslo institucijas vienijanti organizacija,
paskirta atstovauti šalies pramonės ir verslo
interesams CERN, teikdama informaciją apie
CERN veiklas.

Suorganizuoti tradiciniai dvišaliai verslo ir ekonomikos forumai stiprinantys ekonominius ryšius tarp abiejų šalių verslo:
• Vitebske XIV-asis Lietuvos-Baltarusijos ekonomikos forumas ir LPK verslo misija. Forume aptarti lengvosios pramonės, investicijų
regionuose ir regioninio bendradarbiavimo
klausimai, bendradarbiavimo transporto
srityje perspektyvos ir bendras darbas, kuriant Šilko kelio vertės grandinę. Diskutuota apie naujų bendradarbiavimo formų tarp
Lietuvos ir Baltarusijos verslo įmonių galimybes. Forume dalyvavo abiejų šalių ūkio
viceministrai (p .Utiupin ir G. Miškinis), srities gubernatorius N. Šerstnev, abiejų šalių
ambasadoriai A. Korol ir A. Pulokas bei didžiausių abiejų šalių lengvosios pramonės
ir transporto įmonių vadovai.

PARTNERYSTĖS
Stiprinant LPK partnerysčių tinklą ir prisidedant prie naujų eksporto rinkų paieškos, organizuoti renginiai (su partneriais pasirašyti memorandumai):
• apskritojo stalo diskusija Ūkio ministerijoje
ir B2B verslo vakarienė kartu su Norvegijos
pramonininkų konfederacija (NHO), verslo
delegacijos vizito Lietuvoje metu.

• Kijeve IV-asis Lietuvos-Ukrainos ekonomikos
forumas ir verslo misija. Forumas derintas
su abiejų šalių Prezidentų – Petro Porošenko ir Dalios Grybauskaitės kasmetinio susitikimo data. 2018 m. forumo tematinių sesijų
temos ir diskusijos: atsinaujinanti energetika
ir energetinis efektyvumas, transportas ir logistika, informacinės technologijos ir robotizacija pramonėje (Pramonė 4.0) bei finansiniai instrumentai ir privatizacija Ukrainoje. Šis
LPK, Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos bei partnerių organizuojamas forumas
sutraukė rekordinį verslo atstovų iš Ukrainos
ir Lietuvos skaičių – beveik 500. Forume aukščiausiu lygiu Lietuvą atstovavo ūkio ministras
V. Sinkevičius, Ukrainos infrastruktūros bei
ekonominio vystymosi ministerijų atstovai,
Ukrainos ir Lietuvos valstybinių geležinkelių ir
uostų vadovai, stambiaurių įmonių atstovai.

• apskritojo stalo diskusija su Dubajaus prekybos ir pramonės rūmų verslo delegacija atvykusia vizito į Lietuvą.
• pirmasis Lietuvos-Italijos ekonomikos forumas sukvietęs 150 dalyvių iš Lietuvos ir Italijos (LPK iniciatyva kartu su partneriais iš
Italijos pramonininkų konfederacijos CONFINDUSTRIA, Italijos prekybos Agentūros
Varšuvoje ir Lietuvos-Italijos prekybos rūmų
Lietuvoje).
• diskusija „Tobulinant ES politikos efektyvumą smulkaus ir vidutinio verslo atžvilgiu“
(LPK su partneriais ir atstovais EESRK)
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PROJEKTINĖ VEIKLA

2018 metais LPK kartu su Lietuvos ir tarptautiniais partneriais vykdė 14 projektų, kurių bendra vertė viršijo 16 mln. eurų. Užbaigti
įgyvendinti 5 projektai. Pradėti vykdyti 5 nauji projektai.

ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje. Tai naujas ankstesnio projekto etapas,
suteiksiantis įmonėms naujų žinių apie darbuotojų dalyvavimą įmonių finansiniame
valdyme.

Tarp sėkmingai 2018 metais užbaigtų įgyvendinti – keturi projektai, kurie suteikė galimybę Lietuvos inžinierinės pramonės, statybos
ir kraštovaizdžio tvarkymo sektoriaus, maisto
technologijų ir ekologijos sektoriaus įmonėms
pristatyti savo produkciją tarptautinėse parodose, mugėse, verslo misijose bei sudarė sąlygas įmonėms sustiprinti tarptautinį konkurencingumą, padidinti produkcijos žinomumą
užsienio rinkose. Taip pat užbaigtas Erasmus+
programos lėšomis finansuojamas projektas
studentų tarptautinėms praktikoms atlikti.

5. Kūrybiškumas ir inovacijų valdymas diegiant mišriuosius mokymo metodus bei
validacijos programas aukštojo mokslo bei
verslo sąveikoje (CIM). Šio projekto vykdymo metu LPK darbuotojai galės išbandyti
LEVEL5 sistemą, kuri yra specialiai sukurta
vertinti asmeninių, socialinių ir organizacinių kompetencijų progresą, neformaliojo ir savaiminio mokymosi aplinkose (LEVEL5 yra holistinis mokymosi procesas,
kuris naudingas besimokančiajam, mokymosi teikėjams ir priimantiesiems verslininkams.).

Toliau veikla buvo vykdoma 4 tęstiniuose projektuose, kuriuose buvo atliekamos studentų
praktikos Lietuvos bei užsienio įmonėse, Lietuvos verslui suteikiamos inovacijų konsultacinės
ir paramos paslaugos, toliau buvo vystoma Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra, parengiant
naujus atitinkamų profesijų standartus bei modulines mokymo programas.
2018 metais buvo skirtas finansavimas ir pradėti vykdyti 5 nauji projektai:
1. Naujos eksporto galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui.
2. Naujos eksporto galimybės kūrybinėms industrijoms.
Šie du projektai skirti paskatinti labai mažas,
mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai, tokiu būdu siekiant įmonių
lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimo.
3. Mobilumo konsorciumas Partners4Value.
2018 m. projekto dotacija toliau sudarys
galimybę studentams atlikti tarptautines
praktikas.
4. Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su
sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į
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RENGINIAI

METŲ EKONOMIKOS FORUMAS 2018: „INOVACIJŲ PROVERŽIO IR PRODUKTYVUMO RAKTAS: VERSLO KIŠENĖJE AR MOKSLO LABORATORIJOJE“
2018 lapkričio mėn. organizuotas ketvirtasis
Prezidentės globojamas „Metų ekonomikos forumas 2018“, sukvietęs apie 150 šalies mokslo,
verslo ir politikos lyderių. Konferencijoje pranešimus skaitė ir įžvalgomis dalinosi EBPO Generalinio sekretoriaus pavaduotojas M. Kono,
Europos Sąjungos komisaro Carlos Moedas, atsakingo už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas, kabineto vadovas A. Vicente; „Business
Finland“ tarptautinių inovacijų partnerysčių departamento vadovas, Flandrijos strateginių tyrimų centro „Flanders Make“ generalinis direktorius, CERN kompiuterijos mokslininkas ir
Lietuvos verslo, akademijos ir ministerijų atstovai. Renginyje aptartos naujos sąlygos verslui,
keičiantis ES struktūrinių fondų lėšų finansinės
paramos iniciatyvoms, pranešėjai diskutavo
apie verslo konkurencingumo ir produktyvumo didinimą ir pristatė sėkmingą verslo bei
mokslo bendradarbiavimą užtikrinančius modelius.
LPK KALĖDOS
Pasitinkant didžiąsias metų šventes tradiciškai
sukviesta verslo bendruomenė, visuomenės,
politikos ir mokslo lyderiai. LPK kalėdiniame
vakare susirinkusius sveikino Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Palydint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus, prisimintas ir
į istoriją įėjusių Lietuvos verslo ir pramonės atstovų indėlis pasirašant 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Įteiktos
P. Vileišio vardo nominacijos, įteikti „sėkmingai Sėkmingai dirbanti įmonė – 2018“ apdovanojimai, pagerbti savo profesinėje veikloje gerais rezultatais pasižymėję Profesijos Riteriai.
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VEIKLOS VIEŠINIMAS IR ĮVAIZDIS

Nuo 2018 m. gegužės mėnesio suaktyvinta komunikacija vidiniais ir išoriniais LPK kanalais,
išsigrynintos auditorijos, atitinkamai adaptuotas komunikacijos turinys ir tonas skirtingiems
kanalams.

išlieka LPK prezidentas Robertas Dargis. Net 40
proc. šio sąrašo 2018 m. sudarė LPK nariai).
Daugiausiai žiniasklaidos priemonėms įvairias aktualijas komentavo ir LPK poziciją išsakė
LPK prezidentas Robertas Dargis, LPK patarėjas ekonomikai Aleksandras Izgorodinas, LPK
Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento
direktorė Raminta Radavičienė, LPK viceprezidentai.

VIDINIAI KANALAI
Atnaujintas vizualinis LPK identitetas, atlikta
LPK svetainės higiena bei sutvarkyta IT ūkio
bazė, padėjusi užtikrinti sklandų ir techniškai
tvarkingą LPK svetainės funkcionavimą.

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

Sustiprinta komunikacija LPK socialinių tinklų
paskyrose. Per 2018 metus LPK sekėjų skaičius
Facebook išaugo nuo 1898 iki 2139 (+241). Augimas pasiektas organiškai, t. y. sekėjai pamėgo puslapį dėl jame skelbiamo turinio aktualumo. Pasiteisino vizualiai patrauklesnis žinučių
pateikimas bei kiti pokyčiai socialinių tinklų žinučių turinio/komunikacijos tono atžvilgiu – tai
rodo teigiama sekėjų įsitraukimo dinamika. Facebook paskyroje skelbiama vidutiniškai 4 įrašai per savaitę, Linkedin paskyroje – 1.

ANALITINĖ VEIKLA
LPK kas pusmetį atlieka ir pristato aukščiausio
lygio Lietuvos įmonių vadovų nuomonių ir prognozių apklausos analizę – Pramonės lūkesčių
indeksą (PLI). Detalūs lūkesčių indeksų pristatymai, tarp kurių 2018-ųjų metų I-ojo bei II-ojo
pusmečio analizės, yra skelbiami LPK interneto svetainėje.

Per ataskaitinį laikotarpį išplatinta 20 naujienlaiškių su informacija apie artimiausius renginius, aktualiomis naujienomis, pasiūlymais LPK
nariams. Prenumeratorių skaičius apie 3100,
įsitraukimo rodyklis svyruoja nuo 14-20 proc.

2018 m. atliktos dvi LPK narių apklausos:
• įmonių apklausa dėl trūkstamų aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų. Užimtumo
Tarnyba atsižvelgė į LPK pasiūlymus, siūlytos profesijos įtrauktos į sąrašą.

IŠORINIAI KANALAI

• LPK narių apklausa dėl Darbo kodekso įgyvendinimo problematikos.

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.

LPK LŪKESČIŲ INDEKSAI

Vidutiniškai per mėnesį parengiama 12 LPK pozicijų/pranešimų žiniasklaidai ir 15 komentarų
įvairiais klausimais.
2018 m. prisidėta stiprinant LPK valdybos narių ir administracijos ekspertų pozicijas viešojoje erdvėje (pvz. „Delfi“ įtakingiausiųjų reitinge – jau ketverius metus iš eilės naujienų
portalo DELFI.lt skelbiamo Lietuvos įtakingiausiųjų ekonomistų ir verslininkų sąrašo viršūnėje
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APDOVANOJIMAI

2018 METAIS LPK NUSIPELNIUSIOMS ĮMONĖMS IR ASMENIMS SUTEIKĖ ŠIUOS
APDOVANOJIMUS:
1.

VYTAUTO ANDRIAUS GRAIČIŪNO VARDO NOMINACIJA
suteikta 2 verslo atstovams

2.

PETRO VILEIŠIO VARDINĖ NOMINACIJA
suteikta 3 asmenims – verslininkui, studentui ir moksleiviui

3.

LPK NOMINACIJA „GARBĖS AUKSO ŽENKLAS“
suteikta 8 asmenims

4.

PROFESIJOS RITERIO NOMINACIJA
suteikta 54 asmenims

5.

„LIETUVOS METŲ EKSPORTUOTOJAS-2017“ NOMINACIJA
suteikta 10 įmonių

6.

„SĖKMINGAI DIRBANTI ĮMONĖ-2018“ NOMINACIJA
suteikta 14 įmonėms

7.

„LIETUVOS METŲ GAMINYS-2018“ NOMINACIJA
aukso bei sidabro medaliai suteikti 62 įmonėms

2018 M. LPK SUTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SEKTORIUS:
MAISTO PRAMONĖ – alkoholiniai gėrimai, konditerija, žuvies, duonos ir kiti gaminiai

MAISTO PRAMONĖ – grūdų produktai pašarai

5 AUKSO, 1 SIDABRO MEDALIAI

2 AUKSO MEDALIAI

MAISTO PRAMONĖ – pieno produktai

MAISTO PRAMONĖ – alus ir nealkoholiniai
gėrimai

4 AUKSO, 1 SIDABRO MEDALIS

1 AUKSO MEDALIS

TĘSINYS
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APDOVANOJIMAI

MAISTO PRAMONĖ – mėsos gaminiai

APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖ

9 AUKSO, 5 SIDABRO MEDALIAI

1 AUKSO, 1 SIDABRO MEDALIS

MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ PRAMONĖ

STATYBOS PRAMONĖ

6 AUKSO, 1 SIDABRO MEDALIS

12 AUKSO; 1 SIDABRO MEDALIS

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖ

EKOLOGIJOS IR APLINKOSAUGINĖ PRAMONĖ

1 AUKSO MEDALIS

4 AUKSO MEDALIAI

CHEMIJOS PRAMONĖ

FARMACIJOS PRAMONĖ

3 AUKSO MEDALIAI

1 SIDABRO MEDALIS

MEDIENOS PERDIRBIMO, BALDŲ IR
POPIERIAUS PRAMONĖ

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ GRUPĖJE

2 AUKSO MEDALIAI

1 AUKSO MEDALIS

VISI APDOVANOJIMAI PASKELBTI LPK INTERNETINĖJE SVETAINĖJE

LPK VYKDOMOSIOS DIREKCIJOS
ADMINISTRACIJA

13

ETATINIŲ
DARBUOTOJŲ
2018 METAIS

Iš jų per 2018 metus buvo priimti 4 nauji darbuotojai.
Vykdomasis direktorius Ričardas Sartatavičius paskirtas
2018 m. lapkričio 5 d.
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DAUGIAU APIE LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJĄ
www.lpk.lt
KVIEČIAME SEKTI LPK PASKYRAS FACEBOOK IR LINKEDIN
www.facebook.com/konfederacija
www.linkedin.com/company/lithuanian-confederation-of-industrialists

KONTAKTAI
Adresas: A.Vienuolio g. 8,LT-01104 Vilnius
Tel.: +370 5 243 10 67
Faks. +370 5 212 52 09
El.p.: sekretoriatas@lpk.lt
Įmonės kodas 110058241
PVM kodas LT100002156611
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