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KONFEDERACIJOS
METINĖ ATASKAITA

Lietuvos pramonininkų konfederacija – nepriklausoma,
nepolitinė, skaidriai verslo interesams Lietuvoje
atstovaujanti organizacija – kasmet savo nariams ir
visuomenei teikia veiklos ataskaitą.
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2019 metais pagrindiniai Lietuvos pramonės sektoriai pasirodė gana
atsparūs išorės sukrėtimams (Brexit‘ui, JAV-Kinijos prekybos karams,
Vokietijos automobilių pramonės ar Švedijos kronos nuosmukiui).

Svarbiausi prekybos partneriai išliko tie patys. Vokietija ir Lenkija pasidalijo po didžiausias viso lietuviškos kilmės prekių eksporto struktūros dalis:
pirmoji 9.41%, antroji – 8.78%. Palyginti su 2018
m. pirmuoju pusmečiu, eksportas į Vokietiją augo
6.65%, o į Lenkiją susitraukė 2.51%. Eksportas į
Jungtinę Karalystę, priešingai nei buvo galima tikėtis, taip pat didėjo: per metus čia eksportavome
2.37% daugiau. Visgi, tolimesnis Lietuvos prekybos
partnerių išsidėstymas gali iliustruoti mūsų ekonomikos atvirumą ir pažeidžiamumą prekybos karams. Į Švediją eksportas sumažėjo 5.97%, ką galima paaiškinti nukritusiu kronos kursu euro atžvilgiu
bei kitais metų eigoje suprastėjusiais Švedijos makroekonominiais rodikliais. Tačiau ryškiausias pokytis fiksuojamas JAV rinkoje. Pirmąją metų pusę suintensyvėjus JAV ir Kinijos prekybos karams eksportas
į šią šalį per metus susitraukė 21.37%.

Apskirtai per metus lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtys padidėjo 2.93%. Dar daugiau, per
metus į likusį pasaulį eksportuota 7.94% daugiau
(tendencija kuri tęsėsi visą dešimtmetį). Tai, visų
pirma, rodo eksportuotojų pastangas diversifikuoti
prekybos partnerius ir labiau įsitraukti į pasaulines
vertės grandines. Antra priežastis galinti paaiškinti eksporto raidą yra investicijos, t. y. ne tiek kylanti užsienio paklausa, kiek anksčiau padidinti gamybos pajėgumai ir aukštesnis įmonėms augti padėjęs
konkurencingumas. Nors pastaraisiais metais kai
kurios investicijos, konkrečiau – investicijos į mašinas ir įrenginius – augo lėčiau, bet investicijos į intelektinės nuosavybės produktus bei informacijos ir
ryšių technologijų įrangą didėja nuosekliai ir tuo toliau prisideda prie įmonių plėtros potencialo.

2019 m.

2018 m.
5,25 %

5,22 %
7,60 %

7,69 %

9,27 %

49,54 %

17.3 mlrd

8,78 %

4,52 %

17.8 mlrd

51, 95 %

4,61 %

7,16 %

6,54 %

9,08 %

9,41 %

7,58 %

Jungtinė Karalystė
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Apdirbamosios gamybos bendrųjų investicijų metinis pokytis
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Ilgalaikės mašinos, įrengimai, transporto priemonės ir inventorius

Ilgojo laikotarpio perspektyvoje Lietuvos konkurencingumas tampa iššūkiu. Lietuvoje šiuo metu atlyginimai auga sparčiau nei darbo našumas, visuomenė
senėja, trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Šios problemos skatina kalbėti apie reiškinį, vadinamą „vidutinių pajamų spąstais“. Dažniausiai šis terminas
taikomas šalims, kurios, sparčiai augusios ir pasiekusios vidutinių pajamų šalių lygį, dėl sulėtėjusio augimo nepasiekia aukštų pajamų šalių lygio. Tai gali
lemti vangus šalies perėjimas nuo žemos prie aukštos pridėtinės vertės prekių ir paslaugų kūrimo arba
konkurencingumo kainomis tarptautinėje rinkoje

2016

2017

Patentai ir licencijos

2018

-100.0%

Programinė įranga

praradimas, darbo kaštams išaugus iki vidutinių pajamų šalių lygio.
Tai galiausiai lemia, kad šalies ekonomika praranda
konkurencingumą eksporto rinkose, kurios yra ypač
svarbios mažoms ir atviroms valstybėms. Anot Europos Komisijos, Lietuvos vidutinio ir aukšto technologinio išsivystymo produktų dalis eksporto struktūroje yra mažiausia ES – 35% – palyginti, ES vidurkis yra
56%. Tokiame kontekste, nenuostabu, jog net 76%
mažų ir vidutinių įmonių vadovų pripažįsta nesiruošiantys ketvirtajai pramonės revoliucijai.

Siekiant kelti Lietuvos įmonių sukuriamą pridėtinę vertę ir jų esamų ar potencialių darbuotojų kompetencijas, reikalinga ne tik kokybiška švietimo sistema, tačiau svarbios ir aktyvios darbo rinkos priemonės, mokymo programos suaugusiesiems, jų perkvalifikavimas ir pan. Svarbus aspektas yra geresnės informacijos
teikimas vietos žmonėms apie vietos darbo galimybes. Tik 8,5% (EBPO: 30%) darbingo amžiaus gyventojų
Lietuvoje sulaukė pagalbos ir gairių ieškant informacijos dėl profesinio mokymo.

Be to, net 41,45% (EBPO: 34,27%) dirbančiųjų
teigia, jog dabartinėje darbovietėje jiems trūksta
įgūdžių atlikti užduotis. Dar vienas svarbus faktas
– 24,6% (EBPO: 15,88%) norinčių persikvalifikuoti
ar pasikelti kompetencijas to nepadarė, nes
tai jiems buvo per brangu. Tačiau „premija”
sėkmingai persikvalifikavus ar pasikėlus
kvalifikaciją Lietuvoje yra viena didžiausių tarp
EBPO valstybių: tiems, kuriems pavyko tai
padaryti, pajamos gali augti net 16,17% (EBPO:
8,5%). Vadinasi, aktyvių darbo rinkos priemonių
potencialas dar tikrai neišnaudotas.

Atsižvelgiant į tai, kad didesnės įmonės
yra patvaresnės, palankesnės augimui
(nuosekliai įdarbina daugiau darbuotojų
ir sukuria daugiau pridėtinės vertės),
moka didesnį darbo užmokestį, atneša
mažiau nepastovumo darbo rinkoje
ir, svarbiausia, yra produktyvesnės –
pagrindinis politikos formuotojų dėmesys
ateinančiais metais turėtų būti skiriamas
augimo kliūčių, skatinančių įmones išlikti
mažomis, pašalinimui. Nuo pameistrystės
programų diegimo, per mokesčių sistemos
subalansavimą iki alternatyvių finansavimo
šaltinių skatinimo. Tai leistų įmonėms
ir visai ekonomikai ateityje tapti labiau
atspariems išorės šokams – kad ir tokiems
nenuspėjamiems kaip COVID-19 virusas.
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51

šakinė
asociacija

> 3300

5

įmonių

regioninės
asociacijos

2019 M. PRIIMTI NAUJI NARIAI:
•

Pavojingų atliekų tvarkytojų asociacija,

•

Lietuvos keleivių vežimo asociacija

•

Privačių miškų savininkų asociacija

•

AB „ORLEN Lietuva“

•

UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“

25

neasocijuoti
nariai

LPK priklauso ne tik dauguma
Lietuvos gamybos įmonių, bet ir
moksliniai tiriamieji institutai,
mokymo įstaigos.

5 PREZIDIUMO POSĖDŽIAI

5 KONSULTACINIAI POSĖDŽIAI

•

Kandidato į Lietuvos Prezidentus Gitano Nausėdos
prisistatymas ir diskusija bei „Brexit” aptarimas su
Jungtinės Karalystės ambasadore Claire Lawrence.

•

•

Bendras LPK ir Vyriausybės posėdis, kuriame aptartas 2018 m. teiktų pasiūlymų įgyvendinimas, konkurencinga darbo rinka, verslo aplinka, socialinė
sistema, verslo ir valdžios dialogas.

Apie pasirengimą Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be sutarties ir kitiems „Brexit“
scenarijams su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi ir Užsienio reikalų viceministru Albinu
Zananavičiumi.

•

Apie eksporto kredito garantijas – ne tik
SVV, bet ir didelėms įmonėms. Drauge su
Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos viceministre Jekaterina Rojaka.

•

Apie energijos vartojimo audito ataskaitas,
su VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir
Energetikos ministerijos atstovais.

•

Apie VIAP lengvatą, su Energetikos ministerijos atstovais.

•

Dėl LPK parengtos pozicijos projekto dėl ES
pramonės politikos.

•

Su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika aptarti jo vadovaujamos ministerijos veiklos prioritetai.

•

Su finansų ministru Viliumi Šapoka aptarti 2020 m.
Valstybės biudžeto metmenys, su Migracijos departamento direktore Evelina Gudzinskaite aptarti pokyčiai migracijos valdymo srityje.

•

Išvykstamasis Prezidiumo posėdis Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos sektorinio praktinio
mokymo centre, kuriame su Švietimo, mokslo ir
sporto viceministru Arūnu Plikšniu aptarti profesinio mokymo ir verslo poreikį bei su susisiekimo
viceministru Vladislav Kondratovič aptartos Susisiekimo ministerijos veiklos gairės ir iššūkiai.
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VERSLO APLINKOS
PIRM. D. GEDVILAS
(Vasario 5 d.) Aptarta valstybinio socialinio draudimo situacija ir iššūkiai bei skaitmeninė ekonomika ir kaip padidinti skaitmeninės rinkos dalį:
e-privatumo reglamento projektas ir kt. Dalyvavo
Lietuvos laisvosios rinkos instituto atstovai.
(Balandžio 29 d.) Posėdis dėl pluoštinių kanapių
žaliavos perdirbimo ir galutinių produktų gamybos perspektyvos Lietuvoje bei ekonominės tokios
veiklos naudos bei LPK pozicijos formavimas dėl
reikalingų LR civilinio proceso kodekso nuostatų
pakeitimo (vienas iš pasiūlymų numatyti pakeitimus, jog kilus ginčui dėl kompensacijos už iš teisėto savininko paimtą (nacionalizuotą) turtą dydžio,
toks ginčas (visose instancijose) privalo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 24 mėn. nuo ieškinio
pateikimo dienos). Dalyvavo: Investuok Lietuvoje,
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Žemės ūkio
ministerijos atstovai.

EKSPORTO IR UŽSIENIO RYŠIŲ
PIRM. A. LAURINAITIS
(Kovo 18 d.) Posėdis dėl Baltarusijos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) bei Lietuvos
verslo lūkesčių ir galimybių, ratifikavus ES-Japonijos
laisvosios prekybos susitarimą, aptarimas. Dalyvavo Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje A. Pulokas,
užsienio reikalų ministerijos atstovai, Lietuvos komercijos atašė Baltarusijoje J. Glebovas, Japonijos
ambasados Lietuvoje atstovai.
(Birželio 17 d.) Posėdis Kazachstano ekonominei,
politinei situacijai, šalies vystymosi perspektyvoms
ir galimybėms Lietuvos verslui Kazachstane aptarti.
Dalyvavo: Kazachstano ambasadorius Lietuvoje V.
Temirbajev, Lietuvos ambasadoriai G. Vasiulis ir V.
Naudužas.
(Lapkričio 26 d.) Jungtinių Amerikos Valstijų prekybinių sankcijų Europos Sąjungai ir atsakomųjų
priemonių bei poveikio Lietuvos verslui aptarimas.
„Brexit“ aktualijų aptarimas: verslo pasirengimas išstojimui bei ES prekybos politikos klausimai naujosios Europos Komisijos pirmininkės planuose. Dalyvavo užsienio reikalų viceministras A. Zananavičius.

TRANSPORTO IR LOGISTIKOS
PIRM. R. AUSTINSKAS
(Liepos 11 d.) Aptarta transporto sektoriaus situacija, problematika, spręstini klausimai, prioritetiniai
tikslai ir užduotys transporto ir logistikos srityje
2019 m. II pusm.

APLINKOSAUGOS
PIRM. R. MILIAUSKAS
(Spalio 22 d.) Aptarti klimato kaitos klausimai.

ENERGETIKOS
PIRM. V. JANULEVIČIUS
(Balandžio 18 d.) Dėl integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano projekto bei energetikos
darbuotojų atestavimo ir kvalifikacijos pripažinimo.
Dalyvavo energetikos viceministrė L. Sabaitienė, kiti
energetikos ministerijos atstovai.
(Birželio 17 d.) Dėl teisės aktų, reglamentuojančių
atsinaujinančios energetikos projektų vystymą ir galimybes bei sąlygas investuoti; taip pat – energijos
efektyvumo finansavimo platforma ir jos finansinės
priemonės, kurios sudaro galimybes įmonėms gauti
ilgalaikę paskolą pastatų energetinių savybių gerinimui ir saulės elektrinių įrengimui. Dalyvavo energetikos viceministras R. Kėvelaitis, Viešųjų investicijų
plėtros agentūros atstovai.

SOCIALINIAI
REIKALAI
•
•
•
•
•
•
•

11 Trišalės tarybos posėdžių;
3 Darbo santykių komisijos posėdžiai;
3 Darbo grupės Susitarimo dėl šalies pažangai
būtinų reformų įgyvendinimo klausimams
koordinuoti posėdžiai;
6 dvišaliai derybiniai susitikimai dėl Darbo
kodekso pakeitimų su profesinėmis sąjungomis;
7 Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos
posėdžiai;
1 Užimtumo tarybos posėdis;
4 Sodros tarybos posėdžiai.
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LPK PATEIKTI PASIŪLYMAI VYRIAUSYBEI
2019 m. kovo 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.

PASIŪLYMAI:
I. Produktyvumo didinimas, skaitmeninimo ir
inovacijų skatinimas
•

Sukurti paskatas pramonės skaitmenizavimui.

•

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

•

•

•

•

•

Sukurti paskatas ūkio subjektų integravimui į
tarptautines vertės grandines (sukurti ir įveiklinti
Lietuvos inovacinio potencialo ekspansijos (ambasadorių) tinklą, siekiant pritraukti papildomas
investicijas į eksperimentinės veiklos ir inovacijų
sritį).
Sukurti inovacijų paklausos ir pasiūlos skatinimo
sistemą (sukurti ikiprekybinių pirkimų ir valstybės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir inovacijų (MTEPI) užsakymų finansavimo sistemą, turinčią aiškius efektyvumo vertinimo
kriterijus ir rodiklius; sukurti mechanizmą, kad
inovatyvūs pirkimai sudarytų nemažiau 5 proc.
visų viešųjų pirkimų).
Skiriant finansavimą moksliniams tyrimams ir
programoms, įvesti pritaikomumo ir bendrų
projektų su verslu kriterijus.
Naujai įvertinti MTEP ir inovacijų politiką, pertvarkyti šios srities finansavimo schemą, nustatyti ateinančiam laikotarpiui aiškius inovacijų
efektyvumo vertinimo kriterijus ir rodiklius.
Visuose viešuosiuose pirkimuose, kurių statybos
ir projektavimo sąmatinė vertė prasideda nuo 1,5
mln. EUR – privalomai taikyti BIM metodologiją.
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II. Finansų kapitalo rinkos
•

Užtikrinti alternatyvius bankams finansavimo
šaltinius: prieigą prie privačių kapitalo fondų,
draudimo fondų, rizikos kapitalo fondų ar privačių pensijų fondų.

•

Didinti konkurenciją bankų sektoriuje.

III. Transportas ir infrastruktūra
•

Spręsti pasienio kontrolės punktų pralaidumo
klausimus.

•

Užtikrinti kelių priežiūros ir plėtros programos
vykdymą.

•

Išgryninti kelių priežiūros vykdymo funkcijas ir
užtikrinti lygiavertes konkuravimo su privačiu
verslu sąlygas.

•

Spręsti užsieniečių įdarbinimo klausimus.

IV. Energetika
•

Užtikrinti elektros energijos perdavimo kokybę,
minimizuojant trūkių skaičių.

•

Užtikrinti konkurencingas energijos išteklių kainas (regiono kainų vidurkį) pramonės vartotojams bei verslui.

•

Keisti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
(VIAP) nustatymo principus; netaikyti VIAP mokesčio už nuosavos gamybos elektros energiją.

•

Suderinti suderinti su pramonės atstovais nuostatas Elektros energetikos įstatyme dėl sinchronizacijos.

2019 M. ATASKAITA

V. Švietimas
•

Sukurti skatinantį naudoti pameistrystės modelį.

•

Sukurti integralią profesinio orientavimo sistemą, įtraukiant į šį procesą ir verslo atstovus.

•

Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą.

•

Užtikrinti visapusišką IRT raštingumo mokymą
visuose švietimo sistemos lygmenyse.

VI. Darbo jėgos problemų sprendimas
•

Standartizuoti bedarbių asmenybės vertinimą
(bendras kompetencijų profilis).

•

Užtikrinti detalų bedarbių supažindinimą su darbo rinkos situacija (dalyvaujant darbdaviams),
vidutiniais mokamais atlyginimais sektoriuose
pagal regionus.

•

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. Tai būtų instrumentas teisiniam
reguliavimui tobulinti, siekiant užtikrinti teisingesnį apmokestinimą, skatinti grįžimą į darbo
rinką ir mokėti mokesčius.

•

Supaprastinti ir paspartinti darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procesus.

VII. Aplinkosauga

•

Įteisinti privataus kaupimo galimybes ne tik
pensijų, bet ir kitose socialinės apsaugos srityse
(sveikatinimo reikmėms, nedarbo, ligos išmokoms), siekiant subalansuoti įmokų ir išmokų
sistemą.

IX. Biurokratinės ir administracinės naštos mažinimas, skaitmenizavimo didinimas
•

Mažinti statistinių ataskaitų skaičių.

•

Supaprastinti mokesčių apskaitymą, mokėjimą,
deklaravimą ir susigrąžinimą.

•

Užtikrinti duomenų pateikimo nedubliavimą.

•

Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

•

Skatinti ir plėsti paslaugų bei procedūrų skaitmenizavimą, įtraukiant naujas viešojo administravimo ir privataus sektoriaus sritis.

•

Didinti gyventojų IRT raštingumą.

•

Užtikrinti verslo subjektų teikiamų duomenų apsaugą.

•

Naudoti didžiųjų duomenų (ang. Big data) analitines programas valstybės valdyme.

•

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

X. Verslo ir valdžios dialogo stiprinimas
•

Operatyviau spręsti su GPAIS susijusią problematiką.

Mažinti teisės aktų projektų, svarstomų ir priimamų skubos tvarka, skaičių, aptariant su socialiniais partneriais pakeitimų ar naujo reguliavimo tikslingumą ankstyvojoje teisėkūros proceso
stadijoje.

•

Aktyviau koordinuoti ir taikyti papildomas reguliacines bei finansines priemones, skatinančias
verslą sukti žiedinės ekonomikos keliu.

Įteisinti lygiateisiškumo principus sutartyse,
standartizuojant sutarties formą, kai viena iš šalių yra valstybė.

•

Užkardyti valstybės paramą ar biudžetinius asignavimus gaunančių subjektų nelygiateisį konkuravimą su kitais privačiais verslo subjektais.

•

Išspręsti „Metrail“ situaciją ir imtis reikiamų teisėkūros ir kontrolės veiksmų, kad istorija nepasikartotų.

•
•

•

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

Atsisakyti Aplinkos ministerijai nebūdingų funkcijų.

VIII. Darbo jėgos apmokestinimo mažinimas ir
socialinės sistemos subalansavimas
•

Toliau mažinti „Sodros“ įmokų tarifą darbo jėgai.

•

Tikslinti „Sodros“ „grindų“ taikymo atvejus.

•

Susieti „Sodros“ įmokas su asmenine apdraustojo pensijos sąskaita, kad matytųsi asmeninis
kaupimas.
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1
TEISINGUMO
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SOCIALINĖS APSAUGOS IR
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APLINKOS
MINISTERIJOS

2

3

SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ
INSPEKCIJOS

2

SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOS

1
ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS

21
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ
MINISTERIJOS

5

FINANSŲ
MINISTERIJOS

6

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJOS

1

LIETUVOS STATISTIKOS
DEPARTAMENTO

5

VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS

6

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJOS

1

ENERGETIKOS
MINISTERIJOS
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Mobilumo paketo problematika:
1) kabotažo ir cross-trade veiksmai;
2) reikalavimas grąžinti transporto
priemones kas keturias savaites;
3) reguliaraus savaitinio poilsio
transporto priemonėse uždraudimas ir nurodymas poilsiui skirti laiką saugiose ir tam skirtose vietose;
4) kabotažo apribojimai;
5) trečios šalies problema.

Stiprinti Lietuvos vaidmenį, poziciją Mobilumo paketo kontekste,
akcentuojant pagrindinius Mobilumo paketo trūkumus ir sukeliančius neigiamus padarinius
tiek transporto sektoriui, tiek
Lietuvos ekonomikai. LPK narių
interesų, susijusių su Mobilumo
paketu, atstovavimas Europiniu
lygmeniu.

Galutiniai sprendimai dėl Mobilumo paketo nepriimti.

Tolimojo susisiekimo vairuotojų
atlyginimo koeficiento didinimas
nuo 1,3 iki 1,65. Visa tai lemia didėjančius transporto sektoriaus
įmonių kaštus.

Siūlyta tolimojo susisiekimo vairuotojų atlyginimo koeficiento
didinimo klausimą atidėti iki bus
aiškumas dėl Mobilumo paketo
arba didinti jį daugiausiai iki 1,4.

Į siūlymą nebuvo atsižvelgta.
Tolimojo susisiekimo vairuotojų
koeficientas politiniu sprendimu
buvo padidintas iki 1,65.

LPK Transporto ir logistikos komiteto nariams kilo daugybė neaiškumų dėl kombinuotų vežimų (jų
realizavimo; bendradarbiavimo
galimybėmis tarp keleivių vežėjų
autobusais ir geležinkeliais). Taip
pat nuolat kilo klausimų dėl kelių
rinkliavos skaičiavimo už nuvažiuotus kilometrus metodikos, tarifų dydžių, ekonominiais skaičiavimais pagrįstų naudų įvardinimo.

Sudaryti darbinę grupę, kurioje
būtų galima diskutuoti apie kombinuotą keleivių vežimą; kelių rinkliavą.

LR Susisiekimo ministerija įsteigė patariamąją tarybą dėl reguliaraus susisiekimo autobusais
transporto teisinio reglamentavimo Lietuvoje. Patariamosios tarybos nariais tapo ir LPK atstovai.

LR Konkurencijos taryba atliko tyrimą, kurio metu buvo rekomenduojama nutraukti dabar galiojančias keleivių vežėjų sutartis. LPK
Transporto ir logistikos komiteto
narių nuomone, šis sprendimas

Siūlyta kompleksiškai įvertinti
keleivių vežimo rinką ir su ja susijusią aplinką. Siūlyta nenutraukti
dabar galiojančių vežėjų sutarčių
iki jų galiojimo termino pabaigos,
t. y. iki 2023 m. balandžio 1 d.

Galutinis sprendimas kol kas
nepriimtas.

TEISĖKŪRA • TRANSPORTAS | 09

2019 M. ATASKAITA

KLAUSIMAS/PROBLEMA

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto
maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo problematika: 1) nestabili situacija rinkoje
(chaosas tolimojo susisiekimo sistemoje, nežinant nuo kada įsigalios naujasis teisinis reguliavimas,
susijęs su tuo, jog tolimojo susisiekimo paslaugas galėtų vykdyti visi
suinteresuoti asmenys); 2) teisėtų
lūkesčių principo pažeidimas (dėl
teisėtų lūkesčių susiformavimo,
susijusių su sutarties pratęsimu,
jeigu yra laikomasi sutarties sąlygų); 3) vežėjų finansinės investicijos (pagal šiuo metu su vežėjais
sudarytas ir galiojančias sutartis,
tolimojo susisiekimo sferoje dirbantys vežėjai savo veiklą esamomis sąlygomis planavo ilgalaikes
investicijas; 4) esamų ir naujų rinkos dalyvių prisitaikymo aspektai
(pereinamojo laikotarpio būtinumas, siekiant efektyviai prisitaikyti
prie naujų taisyklių).

Prašyta kompleksiškai įvertinti
keleivių vežimo rinką ir su ja susijusią aplinką tiek esamų, tiek
naujų rinkos dalyvių atžvilgiais.
Siūlyta, jog leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės įsigaliotų
nuo Lietuvos transporto saugos
administracijos ir tolimojo susisiekimo vežėjų sudarytų sutarčių
pasibaigimo dienos, t. y. iki 2023
m. balandžio 1 d.

Galutinis sprendimas kol kas nepriimtas.

Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi
informacija elektroniniu būdu
su Lietuvos transporto saugos
administracija tvarkos aprašo
patvirtinimo problematika: tikslumo trūkumas; administracinės
naštos didinimas (įvedant reikalavimą kas ketvirtį privalomai teikti
vairuotojų darbo ir poilsio režimo
duomenis, perkeltus iš vairuotojų kortelių ir ūkio subjekto valdomose transporto priemonėse
sumontuotų skaitmeninių tachografų).

Prašyta reglamentavimo tikslumo. Taip pat siūlyta atsisakyti
įtvirtinto reikalavimo kas ketvirtį
privalomai teikti vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis,
perkeltus iš vairuotojų kortelių ir
ūkio subjekto valdomose transporto priemonėse sumontuotų
skaitmeninių tachografų.

Atsižvelgus į atsiųstas pastabas,
atsisakyta privalomo periodinio
ūkio subjekto vairuotojų darbo
ir poilsio režimo duomenų, perkeltų iš vairuotojo kortelių ir ūkio
subjekto valdomose transporto
priemonėse sumontuotų skaitmeninių tachografų, teikimo.
Minėtus duomenis ūkio subjektai Administracijai per IS „Vektra“
elektroninių paslaugų portalą
privalės teikti tik Administracijai
paprašius.

yra neracionalus teisiniais bei ekonominiais aspektais, sukuriantis
papildomus finansinius nuostolius
(ypatingai dėl iš anksto padarytų
ilgalaikių investicijų).

10 | TEISĖKŪRA • TRANSPORTAS

2019 M. ATASKAITA

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

TEISĖKŪRA: SRITYS, PROBLEMATIKA IR
LPK TEIKTI PASIŪLYMAI
ENERGETIKA

5

PASIŪLYMAI
PER 2019 M.

5 PROCESE

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

REZULTATAS

Elektros energijos persiuntimo
trikdžiai Lietuvoje, dėl kurių sustoja gamyba, genda įranga, patiriami nuostoliai. Dėl senų perdavimo linijų ESO neužtikrina
kokybiško, t. y. nepertraukiamo
elektros tiekimo.

LPK keliskart pateikė savo narių
apklausos rezultatus apie patiriamus elektros energijos trūkius:
laikotarpį bei nuostolius. Metų
pradžioje vyko tarpinstitucinis
posėdis su verslo atstovais, buvo
aptarti galimi sprendimo būdai.
Birželio mėn. vyko antras posėdis, kuriame kritiškai įvertintos
institucijų pastangos ir sparta,
sprendžiant šį klausimą, taip pat
dėl ESO ketinimo užsakyti studiją dėl elektros energijos kokybės
matavimų atlikimo.

Buvo nuspręsta pastatyti 34 tiekimo trikdžių analizatorius visoje
Lietuvoje, taip pat LEZ‘uose, ir organizuojamas susitikimas, kuriame bus pristatytos identifikuotos
problemos, bei jų sprendimo būdai trumpalaikėje perspektyvoje.

Gautas derinti Elektros energetikos įstatymo projektas, susijęs su
sinchronizacija.

Pateiktos pastabos, nepritariant
pasiūlymui 20MW ar didesnės
galios gamintojams nustatyti
pareigą informuoti operatorių
apie laikiną ar visišką gamybos
stabdymą ne vėliau kaip prieš
36 mėn. ir privalomai gaunant
operatoriaus sutikimą. Pateikta
ir daugiau esminių pastabų, taip
pat ir kritika dėl derinimo proceso, kad nebuvo pateikta derinti
antru etapu keisti straipsniai.

Po LPK narių susitikimo su Energetikos viceministru, į pastabas
buvo atsižvelgta ir prieš svarstymą Seime projektas pakoreguotas.

Energetikos ministerija pateikė
vieningos energetikos darbuotojų
sertifikavimo schemos projektą,
kurį priėmus, elektros inžinerinės
kategorijos darbuotojais toliau
periodiškai galės sertifikuotis tik

Pateiktas pasiūlymas, kad inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka
,,Vieningos energetikos darbuotojų
sertifikavimo schemos“ prieduose
nustatytų bendrųjų kvalifikacinių

Vyksta dialogas su institucijomis.
Energetikos ministerijoje 2020 10
02 d. vyko susitikimas su energetikos viceministru, toliau dalyvaujama darbo grupių posėdžiuose,
klausimas iki galo neišspręstas.

TEISĖKŪRA • ENERGETIKA | 11

2019 M. ATASKAITA

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

KLAUSIMAS/PROBLEMA

SIŪLYTAS SPRENDIMAS

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.

(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. Taip pat pateikta ir
daugiau pasiūlymų naftos pramonei aktualiais bei kt. aspektais.

Šiuo metu svarstomame Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte pateikiama atsinaujinančių energetinių išteklių bendrijų
sąvoka, kuria įtvirtinama teisė nurodytos teisinės formos juridiniam
asmeniui įsirengti/plėtoti energijos
iš atsinaujinančių išteklių gamybos
įrenginius, turėti teisę juose gaminti
energiją, ją vartoti, kaupti energijos
kaupimo įrenginiuose ir parduoti.
Tačiau pažymėtina, kad plėtojant
didesnius kaip 350 kW energetinius
parkus, susiduriama su žemės paskirties keitimo problemomis.

LPK pasiūlė Įstatyme numatyti
didesnę galios ribą atsinaujinančios energetikos išteklių elektrinėms, nekeičiant žemės paskirties, t. y. pakeisti Įstatymo 49 str.
3 ir 5 dalis, jose nustatytą 350 kW
ribą padidinant iki 500 kW.

2020 03 05 LRS aplinkos apsaugos komiteto nariai po ilgų diskusijų balsavime pritarė siūlomai
500 kW ribai.

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. Nuo 2017
m. kasmet metų pabaigoje tikslinama elektros persiuntimo tarifų
kainodara vidutinės ir žemosios
įtampos vartotojams, kad tarifai
būtų nustatomi proporcingai,
įvertinant realiai naudojamos
elektros persiuntimo tinklo infrastruktūros dalį. Iki tol elektros
energijos persiuntimo paslaugos
kaštai tarp atskirų grupių vartotojų būdavo paskirstyti nepagrįstai
ir neproporcingai jų naudojamai
elektros energijos persiuntimo
infrastruktūros daliai. Dabar paskirstyta iš esmės teisingai.
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Aplinkos ministerijos inicijuotas
vadinamas „Klaipėdos taršos paketas“ – viso 4 aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų pakeitimo
projektai.

Teikti pasiūlymai, siekiant suderinti
tiek neginčijamus aplinkos apsaugos tikslus, tiek ir ūkio subjektų
teisėtus interesus: dėl valstybinių
laboratorinių aplinkos tyrimų/matavimų organizavimo ir vykdymo
tvarkos, valstybinių aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnų įgaliojimų apimties bei jų veiksmų,
matavimo/ėminių tyrimų rezultatų
apskundimo tvarkos, TIPK ir taršos
leidimų panaikinimo padarius tris
pažeidimus per metus ir kt.

Dalyvauta Aplinkos ministerijos ir
Žemės ūkio ministerijos organizuotuose pasitarimuose, Seimo
komitetų klausymuose ir posėdžiuose. Įstatymų projektų nuostatos maksimaliai patikslintos, nors
patys įstatymai 2019 m. nebuvo
priimti (priėmimas vyko 2020 m.).

Lietuvos higienos normos HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos
ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas, siūlantis radikalius kvapo ribinės vertės
griežtinimo pakeitimus.

LPK prašė pagrįsti drastišką reikalavimų griežtinimą, vertinti reikalavimus ES valstybėse ir nesant
aiškaus pagrindimo, kvapo ribinių
verčių taip drastiškai nemažinti
(SAM siūlė nuo galiojusių 8 OUE/
m3 sumažinti iki 3 OUE/m3 miesto
teritorijose).

Patvirtinta LPK siūlyta 5 OUE/m3 kvapo ribinė vertė.

Lietuvoje susiduriama su situacija,
kad spartus nemokamai skiriamų
apyvartinių taršos leidimų (ATL)
kiekių mažėjimas ir kainų antrinėje
rinkoje augimas yra spartesnis, nei
pramonės įmonių galimybės atitinkamai prisitaikyti (atnaujinti įrenginius, pertvarkyti gamybos procesus ir kt.). ATL yra tapusi didele
finansine našta Lietuvos įmonėms,
o tai lemia priešingus, nei siekiami,
rezultatus: lėšos, kurias pramonės

Surinkus ir pristačius ES valstybių
patirtį, kreiptasi į Aplinkos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas
prašant numatyti metinėse programos sąmatose pakankamą biudžetą pramonės įmonių projektams
finansuoti bei inicijuoti atitinkamų
teisės aktų pataisas, kad šioms priemonėms nebūtų taikomas de minimis reikalavimas, o būtų galimybė
gauti didesnės apimties ir intensyvumo valstybės pagalbą.

Klimato kaitos programos priemonių plane buvo suplanuota priemonė pramonės įmonėms, tačiau
konkrečios paramos sąlygos 2019
m. buvo nežinomos.
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Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas,
kuriame numatyti investiciniam
klimatui Lietuvoje kenkiantys apribojimai: Asmuo ar susiję asmenys
gali įsigyti tiek miškų ūkio paskirties
žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės
ir kitų asmenų įsigytos miškų ūkio
paskirties žemės sklypų plotas nebūtų didesnis kaip 1500 ha.

Seimo valdybos ir frakcijų prašyta
organizuoti Seime klausymus, kurių metu būtų galima išgirsti motyvus, kodėl reikia priimti tokį įstatymą, neatsižvelgiant į jį derinusių
institucijų neigiamas išvadas, bei
nepritarti įstatymo projektui.

Seimas projektą priėmė, tačiau LR
Prezidentas jį vetavo.

Seime įregistruotas LR Mokesčio už
valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo
siūlomi pakeitimai yra nepagrįsti
nei laiko, nei turinio bei vartojamų
nevienareikšmiškai interpretuotinų
formuluočių prasme.

Siūlyta atmesti LR Mokesčių už
valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo 6 str. pakeitimo
nuostatas, kaip nesuderinamas
su Žemės gelmių įstatymu, pažeidžiančias visuomenės ir LR valstybės, kaip žemės gelmių savininko,
žemės gelmių apsaugos principus
bei turtinius interesus.

Projektu siūlyti pakeitimai iki šiol
nepriimti. LR Vyriausybės išvada
yra sutampanti su LPK pozicija.

Žemės gelmių įstatymo pakeitimo
projektas, kuriuo siūloma uždrausti anglies dioksidą (CO2) įleisti ir
saugoti natūraliose žemės gelmių
ertmėse ir vandeninguose horizontuose.

Pateikta argumentuota nuomonė,
jog toks siūlymas yra nepagrįstas
moksliniais tyrimais, įvardinamos
tik „galimos“, bet ne faktais grįstos
rizikos, kadangi jokie tyrimai net
nebuvo atlikti. Akcentuota, kad
toks uždraudimas užkirstų kelią
ieškoti sprendimų, vedančių link
neutralumo klimato kaitos požiūriu tikslo įgyvendinimo 2050
m. LPK pritarė ES subalansuotam
požiūriui į CO2 saugojimą: reikia
daugiau ir išsamesnių mokslinių
tyrimų, inovacijų ir gerosios praktikos pavyzdžių, kurie neįmanomi
teisės aktuose įtvirtinus absoliučius draudimus.

Seimas projektą su draudimais
priėmė, tačiau LRV patvirtintame
Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane tokie
projektai numatyti.

Minimalių techninių reikalavimų
birių kietųjų medžiagų saugojimui,
krovimui ir gabenimui projektas,

Siūlyta reikalavimus pervadinti rekomendacijomis, nes Europoje taikomi geriausi prieinami gamybos

Dokumentas iki šiol nepatvirtintas,
vyksta pakartotinis derinimas.

įmonės galėtų skirti procesų modernizavimui ir realiai siekti klimato
kaitos mažinimo ilguoju laikotarpiu,
šiuo metu turi būti skiriamos ATL
įsigijimui, kas savaime jokios pridėtinės vertės aplinkai nesukuria.
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nustatantis neįmanomus įgyvendinti ar jų įgyvendinimui neproporcingų siekiamam tikslui lėšų pareikalausiančius reikalavimus.

būdai, kuriais remiantis buvo parengtas Reikalavimų projektas, nelogiška ir nepagrįsta Lietuvoje vadinti
ir tvirtinti minimaliais reikalavimais.
LPK teikė nemažai argumentuotų
pastabų ir pasiūlymų dėl techninių
reikalavimų turinio.

Lietuvos Respublikos transporto
priemonių taršos mokesčio įstatymo projektas.

Teikti pasiūlymai dėl pasirinktos
mokesčio bazės/koncepcijos, dėl
Projekte numatomų mokesčio lengvatų ir dėl sąvokų patikslinimo.

Įstatymo koncepcija buvo pakoreguota, sąvokos patikslintos ir pavėlinta įsigaliojimo data.

Teisėkūrinė iniciatyva (LRV nutarimas
dėl Seime įregistruotų įstatymų projektų), siūlanti gamintojams ir importuotojams/juos atstovaujančioms
organizacijoms papildomą ir visiškai
nepagrįstą pareigą – organizuoti ir
finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų,
surinktų mišrių komunalinių atliekų
sraute, surinkimą, vežimą, rūšiavimą
ir paruošimą naudoti, naudojimą.

Pateikti argumentai, siūlant atsisakyti šios idėjos ir organizuoti
aktyvią prie Aplinkos ministerijos
sudarytos Darbo grupės pakuočių
atliekų tvarkymui tobulinti veiklą,
šalinant sisteminius trūkumus ir
parengiant esminius reguliavimo
pakeitimus.

Idėja, kuri yra neracionali, nelogiška bei žalinga kuriamai/funkcionuojančiai atliekų tvarkymo sistemai – nerealizuota.

Ypatingą administracinę naštą sukelianti Vieninga gaminių, pakuočių
ir atliekų apsakitos informacinė sistema (GPAIS).

LPK koordinavo Aplinkos ministerijos sudarytos darbo grupės GPAIS
tobulinimui Gaminių ir pakuotės
tiekimo į rinką apskaitos pogrupio
veiklą. Parengta ir darbo grupei pristatyta problemų/siūlymų lentelė.

Grįžtamojo ryšio iš Aplinkos ministerijos šiuo klausimu nėra. Ministerija visų rinkoje veikiančių asociacijų
buvo papildomai paraginta pateikti
parengtų problemų sprendimo grafiką su terminais ir vykdytojais, tačiau
atsakymo vis dar nėra.

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

LPK teikė argumentuotus siūlymus
įteisinti laisvanorišką pakuočių
ženklinimą, panaikinant prievolę.

Laisvanorišką ženklinimą numatantys
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymo pakeitimai pateikti Seimui,
Seimo Aplinkos apsaugos komitete
vyko klausymai ir svarstymas, bet įstatymas kol kas nepriimtas.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, siūlantis daugiau nei 100 kartų
padidinti mokesčio tarifą į aplinkos
orą išmetamiems lakiesiems organiniams junginiams (LOJ), nediferencijuotiems pagal sudėtį, visiškai
iškreipia konkurencines veiklos sąlygas regione, ženkliai apsunkindamas Lietuvos subjektų padėtį kaimyninių šalių ir jų įmonių atžvilgiu.

LPK siūlė remtis naftos perdirbimo
ir naftos produktų krovos/saugojimo sektoriui taikoma pasauline
emisijų į aplinkos orą normavimo
praktika ir Projekte numatytą LOJ
tarifą sumažinti, atsižvelgiant į regione vyraujančius tarifus, pvz.,
nustatyti Latvijoje ir Estijoje taikomų tarifų vidurkį.

Mokesčio tarifas už LOJ buvo sumažintas ir diferencijuotas, nustatant jo didėjimą keliems metams į
priekį.
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Pameistrystės įgyvendinimas Lietuvoje stringa. Esamos finansinės
pameistrystės paskatos neskatina darbdavių ir profesinių mokyklų aktyviau įsitraukti į procesą.

LPK parengė kompleksinį priemonių planą su paskatų mechanizmais, kurie leistų daug
didesniu mastu įgyvendinti pameistrystės mokymo formą Lietuvoje.

Siekiant didesnės darbo rinkos ir
profesinio mokymo dermės, skatinamas profesinis mokymas darbo
vietoje.
Vyriausybė patvirtino LPK inicijuotą profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarką.
Tolimesnei pameistrystės plėtrai
numatytas pameistrystės modelio įgyvendinimo veiksmų planas.
Pameistrystės finansavimas grindžiamas paskatų profesinio mokymo teikėjams ir darbdaviams
sukūrimo principu. Pilotiniams
projektams bus skirta – 4,1 mln.
eurų ES investicijų iki 2022 m. pab.

Priėmimas į profesines mokyklas
vis dar neatitinka darbo rinkos
struktūros.

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

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

Kompetencijų vertinimo sistema
veikia neefektyviai, darbdaviai
nėra patenkinti kompetencijų
vertinimo procesu ir rezultatais.

LPK teikė pasiūlymus, kaip tobulinti ankstesnio mokymosi ir
(ar) profesinės veiklos pasiekimų
vertinimą ir įskaitymą kaip atitinkamos kvalifikacijos dalį, asmens
įgytų kompetencijų siekiant kvalifikacijos vertinimo struktūrą, jį
organizuojančias ir vykdančias
institucijas, organizavimą, vykdymą ir atidėjimą, pripažinimą, vertinimo ir pripažinimo priežiūrą.

LPK kartu su partneriais ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
parengė asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos esminę pertvarką, keičiant iki
šiol buvusią neefektyvią sistemą.
2020 m. turėtų būti priimti pakeitimus įtvirtinantys teisės aktai:
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LPK siekė, kad būtų užtikrinamas
kokybiškas karjeros planavimo
sistemos veikimas, kartu su socialiniais partneriais sistemiškai
sprendžiant karjeros planavimo,
valdymo, stebėsenos, metodikos
formavimo, profesinio veiklinimo finansavimo ir organizavimo
klausimus.

REZULTATAS
•

reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos
aprašas

•

kompetencijų vertinimo lėšų
skaičiavimo vienam asmeniui
metodikos projektas.

Po bendro darbo su Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Ekonomikos ir inovacijų
ministerija pasiekti susitarimai
dėl karjeros planavimo sistemos
tobulinimo, parengtas Vyriausybės nutarimo projektas – Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos
aprašas, kuris nustatys profesinio
orientavimo vykdymo bendrojo
ugdymo mokyklose, profesinio
mokymo įstaigose ir kitose švietimo įstaigose, regioniniuose
karjeros centruose, užimtumo
tarnybose ir kitose institucijose,
teikiančiose profesinio orientavimo viešąsias paslaugas, tvarką.
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Ekonomikos ir inovacijų ministerija ėmėsi iniciatyvos pateikti Pelno mokesčio įstatymo 46 (1) str.
pakeitimą dėl lengvatų investiciniams projektams, kuriuo siekiama paskatinti įmonių technologinį
atsinaujinimą.

LPK daug metų teikė pasiūlymus koreguoti Pelno mokesčio
įstatymo 46 (1) dalį dėl lengvatų,
vykdant investicinius projektus,
siekiant mažinti apribojimus ir
praplėsti galimybes pasinaudoti
šia lengvata, taip pat supaprastinti pagrindžiančių dokumentų
sąrašą. Atlikusi narių apklausą,
LPK pateikė poziciją, kad įgyjamo
ilgalaikio turto naujumo kriterijaus terminas turėtų būti pailgintas bent iki 5 m., o idealiu atveju
jo išvis turėtų būti atsisakyta.

Iš esmės neatsižvelgta, ministerija svarsto korekcijas tik vienu atžvilgiu – ilgalaikio turto naujumo
kriterijaus.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė Investicijų įstatymo
projektą, kuriuo siūlomas naujas
reguliavimas, susijęs su investicijų skatinimu į projektus, kurie apibrėžiami kaip stambūs ir kuriems
siekiama suteikti specialias sąlygas, užtikrinančias tokių projektų
vystymą ir gyvybingumą.

LPK pateikė poziciją, kad tokiomis
įstatymo projekto nuostatomis
nepagrįstai ribojamos galimybės
investuoti į projektus, kuriais, neatsižvelgiant į jų sukuriamą didelę
pridėtinę vertę ir kitų naudų apimtį, nėra įsteigiamas formaliai nustatytas 200 darbo vietų skaičius.
Pažymėta, kad tam tikrų projektų,
kurie dėl formalaus 200 darbo vietų kriterijaus negalėtų būti kvalifikuojami kaip stambūs ar strateginiai investiciniai projektai gamybos
srityje (t. y. tinkami), sukuriama
aukšta pridėtinė vertė neretai pasireiškia ar gali pasireikšti esminiais tiesioginiais ir netiesioginiais,
visą pasirinkto regiono ekonominę padėtį teigiamai paveikiančiais rezultatais, kurie yra kur kas

Neatsižvelgta.
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reikšmingesni nei 200 darbo vietų
sukūrimas.
LPK siūlė alternatyviu kriterijumi,
kvalifikuojant strateginius investicinius projektus gamybos srityje
pagal TUI INVEST LT+ tvarkos aprašą ir stambius projektus pagal Įstatymo projektu numatomą reguliavimą, laikyti numatytos apimties
išimtines investicijas į pramonės
skaitmenizavimą, investicijų projektus bioekonomikos srityje bei
didelio poveikio technologijų (angl.
key enabling technologies) diegimą
ir naudojimą apdirbamosios gamybos arba duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusių veiklų projektuose.
Nuolat dalyvauta Geresnio reguliavimo priežiūros komisijoje, tačiau dėl plačios bei įvairios sudėties nevyko konstruktyvus darbas
ir nebuvo pasiekti tikslai.

LPK kritiškai pasisakė dėl šios
darbo grupės sudėties ir siūlė ją
siaurinti.

Pakeista Geresnio reguliavimo
priežiūros komisijos sudėtis, ją
siaurinant, taip tikintis efektyvesnio darbo ir teigiamų rezultatų,
sprendžiant problemas, susijusias su verslą prižiūrinčių institucijų darbu.

Pateiktas derinti Tabako, tabako
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo projektas,
kuriuo siekta uždrausti plonųjų
cigarečių pakelius.

LPK pateikė poziciją, kad tokios
nuostatos nesuderinamos su ES
direktyva, kadangi taip direktyva
būtų aiškinama plačiau nei numatyta valstybėms narėms suteiktais
įgaliojimais.

Vyriausybė atsisakė tokių planų.

Pateiktas derinti LRV nutarimas
dėl Tabako, tabako gaminių ir su
jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo projekto, kuriuo siekiama uždrausti viešai pardavimo
vietose eksponuoti (demonstruoti) tabako gaminius, su jais susijusius gaminius ir įrenginius, skirtus
šiems gaminiams vartoti.

LPK išreiškė nepritarimą ir poziciją
dėl ilgesnio pereinamojo laikotarpio
poreikio, taip pat dėl informacijos,
faktų ir duomenų trūkumo – kaip
konkrečiai tabako gaminių pardavimas tiesiogiai neprieinamu būdu
Lietuvoje prisidės prie tabako gaminių vartojimo paplitimo mažinimo
bei tabako gaminių pardavimo tiesiogiai neprieinamu būdu įvedimo
poveikio vertinimo, kadangi jis atliktas nebuvo.

Neatsižvelgta.
Atsižvelgta tik dėl pereinamojo
laikotarpio.
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Seime registruoti Pluoštinių kanapių įstatymo projektai, kuriais
siekiama patobulinti srities reglamentavimą, kad būtų užtikrinta
pluoštinių kanapių industrijos
veiklos teisinė bazė, vartotojų apsauga ir į rinką tiekiamų gaminių
kokybė.

LPK kreipėsi į ministerijas bei Vyriausybę, išreikšdama pritarimą ir prašydama palaikymo šiems projektams
bei pateikdama pasiūlymus.

Naujos redakcijos apjungto projekto rengimas Komitete užtruko
beveik metus, 2020 01 22 buvo
pritarta, ir šį projektą Seimas
svarstys pavasario sesijoje.

Pateiktas derinti Konkurencijos
įstatymo projektas, kuriuo siūloma išplėsti ūkio subjektų atsakomybę, įtvirtinant nuostatas,
numatančias tiek solidarią kontrolės santykiais susijusių atskirų
juridinių asmenų atsakomybę,
tiek solidarią ūkio subjektų junginių narių atsakomybę, taip pat
išplečiamas ekonominių sankcijų
taikymas, trumpinamas skundo
dėl laikinųjų priemonių padavimo
terminas nuo vieno mėnesio iki 7
kalendorinių dienų ir kt.

LPK pateikė prieštaravimus ir pasiūlė Konkurencijos įstatymo pakeitimo
klausimus svarstyti 2020 m. pavasario ar rudens Seimo sesijoje, prieš tai
organizavus platesnio masto diskusiją dėl įstatymo projekte siūlomų
pakeitimų, kadangi tai yra trečias
LR konkurencijos įstatymo pakeitimas per paskutinius pusę metų.
Tokia pakeitimų „sparta“ neturėtų
būti įprasta praktika, ypač turint
omenyje, kad Konkurencijos įstatymas numato faktiškai didžiausių
ekonominių sankcijų taikymą visoje
teisės sistemoje, o šiuo įstatymu reglamentuojami klausimai yra itin
jautrūs. Sporadiškas Konkurencijos
įstatymo keitimas kelia pagrįstų abejonių, ar įstatymų leidyba šioje srityje
yra įgyvendinama pakankamai atsakingai, t. y. priimant gerai apgalvotus,
su ilgalaikiais konkurencijos politikos
tikslais suderintus pakeitimus.

Neatsižvelgta.

Pateiktas derinti Žemės gelmių
įstatymo projektas, kurio 23 str.
būtų ne tik toliau tęsiamas žalingas
iki įstatymo įsigaliojimo naudojamų mažųjų karjerų eksploatavimas, bet ir pradėtas naujų mažųjų
karjerų įrengimas savivaldybių teritorijoje. Siūlomo straipsnio nuostata sudarytų prielaidas žymiai
išplėsti jau ir taip didelį mažųjų
karjerų skaičių ir padidintų aplinkos apsaugos požiūriu nereglamentuotos veiklos poveikį aplinkai.

LPK pateikė poziciją, kad papildomai suformuluotas 23 straipsnis
„Mažasis karjeras“ prieštarauja LR
Vyriausybės aiškinamojo rašto,
pateikto Seimui su šio įstatymo
projektu, nuostatai, jog ,,įstatymo projektu atsisakoma mažųjų
karjerų instituto“. Taip pat dėl šio
straipsnio yra išreikšta neigiama
Aplinkos ministerijos nuomonė:
„mažųjų karjerų institutas ydingas, neužtikrina racionalaus žemės gelmių išteklių naudojimo,
todėl tikslinga jo atsisakyti”. Teise
apsirūpinti žvyru ir smėliu savo

Neatsižvelgta.
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reikmėms yra lengva piktnaudžiauti, o mažieji karjerai tampa
„lengvatine“ kasybos verslo forma, tuo sudarydami nelygias konkurencines sąlygas žvyro, smėlio
kasybos įmonėms.
LPK nariai iškėlė probleminius
klausimus dėl nepakankamo progreso institucijose skaitmeninių
technologijų taikymo atžvilgiu.

Verslo aplinkos komiteto posėdžio metu buvo pateikta pasiūlymai VMI ir Muitinės departamentui dėl procesų skaitmenizavimo.

Gautas atsakymas iš Finansų ministerijos, kad didžioji dalis LPK pasiūlytų sprendimų jau įgyvendinta
alternatyviomis priemonėmis, arba
bus įgyvendinta.

Finansų ministerija pateikė derinti Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo projektą, kuriuo trumpinamas terminas nuo vieno mėnesio iki 7 dienų, kai įvežtos prekės,
skirtos eksportuoti, gali būti neapmokestinamos importo PVM.

LPK pateikė prieštaravimą.

Neatsižvelgta.

Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarija viešai paskelbė derinti viešųjų pirkimų teisės aktų
projektus, siūlant viešųjų pirkimų
centralizavimo idėją.

Apibendrinusi Lietuvos statybininkų asociacijos ir kitų savo
narių patirtį, LPK pateikė pasiūlymus, kaip galima būtų tobulinti
viešuosius pirkimus.

Pasiūlymai svarstomi darbo grupėje.

Nuolat dalyvauta Ūkio subjektų
veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir jų funkcijų konsolidavimo
ir optimizavimo galimybių įvertinimo darbo grupėje, kurioje dalyvavo įvairios valstybės institucijos
bei didžiausios verslo asociacijos.
Visi klausimai buvo nagrinėjami
išsamiai ir visapusiškai, pakvietus
konkretų sektorių atstovaujančias asociacijas bei to sektoriaus
politikos formavimo institucijas.
Visi sprendimai buvo priimami
konsensusu. Tačiau VĮ Statybos
produkcijos sertifikavimo centro
(toliau – SPSC) pertvarkos planas
buvo pakoreguotas remiantis
Aplinkos ministerijos vienašališkai suformuota nuomone, jog
viešojo administravimo funkcijas
reikia perduoti valstybės naujai
kuriamai viešajai įstaigai.

LPK keliskart kreipėsi į ministerijas bei Vyriausybę, prašydama
sustabdyti naujai kuriamos viešosios įstaigos steigimą ir organizuoti SPSC funkcijų pertvarkos
aptarimą darbo grupėje, pakviečiant sektorines asociacijas, kadangi sprendimas SPSC vykdomas statybos dalyvių atestavimo
funkcijas perduoti valstybės naujai kuriamai viešajai įstaigai, yra
nepagrįstas bei ydingas, dėl to,
kad valstybės valdomų įmonių
pertvarkos pagrindinis tikslas yra
optimizuoti įmonių funkcijas ir atsisakyti tų funkcijų ir verslavimo
laisvoje rinkoje, konkuruojant su
verslu, kuris jau teikia arba gali
teikti šias paslaugas rinkos dalyviams.

Neatsižvelgta. Atsižvelgė tik dėl
pereinamojo laikotarpio.
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Siekiant sudaryti sąlygas darbuotojui per trumpiausią laiką pasitikrinti sveikatą, o darbdaviui, kuris
rūpinasi darbuotojų privalomaisiais sveikatos tikrinimais ir moka
darbuotojams vidutinį darbo
užmokestį už darbo laiką, kurio
metu tikrinama sveikata bei privalo suteikti pakankamai laiko patikrai, taupyti patiriamus laiko ir
finansinius kaštus, buvo kreiptasi
į Sveikatos apsaugos ministeriją.

Siūlyta parengti teisinį reglamentavimą profilaktinėms darbuotojų
sveikatos patikroms mobiliuose
asmens sveikatos priežiūros kabinetuose.

Sprendimai 2019 m. nebuvo priimti, diskusija nusikėlė į 2020 m.
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Užimtumo rėmimo priemonės
(kurias įgyvendina Užimtumo tarnyba) yra neefektyvios, perkvalifikuojant darbuotojus per mažai
dėmesio skiriama kompetencijų
atitikčiai darbo rinkos poreikiams.

LPK pateikė praktinius pasiūlymus
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.

LPK iniciatyva parengtas Užimtumo įstatymo pakeitimo projektas,
kurio tikslas numatyti naują priemonę – įvadinius pameistrystės
kursus, kurių metu bedarbis, kuriam planuojamas dalyvavimas
įdarbinimo pagal pameistrystės
darbo sutartį priemonėje, susipažintų su tam tikro ūkio sektoriaus profesijomis, darbo sąlygomis pas tam tikro ūkio sektoriaus
darbdavius, pasirinktų reikalingą
kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas.

LRV siūlymas nustatyti krovininio
kelių transporto sektoriuje dirbantiems vairuotojams didesnį
iš minimalios mėnesinės algos
ar minimalaus valandinio atlygio
dauginamą koeficientą – 2 (buvo
taikomas 1,3 koeficientas).

LPK teikė argumentuotą siūlymą,
vykstant asociacijos Linava ir PS
deryboms dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo ir esant nežiniai
dėl Mobilumo paketo, koeficientas nebūtų didinamas.

Koeficientas buvo padidintas, tik
ne iki 2, o 1,65.

SADM parengti įstatymų projektai, įteisinantys statybininko ID
kortelę.

LPK pritardama idėjai, kad statybos sektoriuje būtų taikomos
patekimo į statybvietę apskaitos ir profesinių kompetencijų
kontrolės priemonės, nepritarė,
kad numatytas priemones įgyvendintų pati valstybė, taip didindama viešąsias išlaidas. Siūlyta naudoti rinkoje jau sukurtus
ir pilnai funkcionuojančius IT
sprendinius. Taip pat siūlyta die-

Vyriausybės Seimui pateiktuose
projektuose į pasiūlymus nebuvo
atsižvelgta, Seime vyko diskusijos,
įstatymai kol kas nepriimti.
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giant statybininko kortelę kartu
spręsti profesinių kompetencijų
kontrolės klausimą, pažymint,
kad darbų sauga galėtų būti kontroliuojama irgi kaip viena iš profesinių kompetencijų.
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.
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Startavus MIGRIS migracijos procedūrų tvarkymas perkeltas į
elektroninę erdvę. Vis dėlto, prašymai dėl leidimų laikinai gyventi
išdavimo bus pradedami nagrinėti ne nuo dokumentų įkėlimo į
MIGRIS, bet nuo užsieniečio atvykimo į Migracijos departamentą
dienos, kas gali ženkliai užtęsti
imigracijos procedūras.

Prašymai būtų nagrinėjami nuo
jų įkėlimo į MIGRIS sistemą arba
užsieniečiui atvykus į LR diplomatinę atstovybę.

Atmestas siūlymas, nes Migracijos departamentui reikalingi užsieniečio biometriniai duomenys,
tam kad būtų išduotas leidimas
gyventi. Diplomatinė atstovybė
tokios technologijos neturi.

Migracijos procedūrų supaprastinimas ir teikiamų dokumentų
kiekio mažinimas.

Įmonės, patekusios į patvirtintų
įmonių („Baltųjų įmonių“) sąrašą,
nebūtų tikrinamos kiekvieną kartą įdarbinant naują darbuotoją iš
trečiųjų šalių.

Į pasiūlymą atsižvelgta. Iki Užsieniečių teisinės padėties įstatymo
pakeitimų įsigaliojimo rugsėjo 1
d. Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymą ir taikymą reglamentavo
Vizos išdavimo tvarkos aprašas,
kuris buvo taikomas užsieniečiams išduodant nacionalines vizas. Įsigaliojus šiam įstatymui, Patvirtintų įmonių sąraše įrašytiems
darbdaviams supaprastinamos
procedūros ne tik vizų išdavimo
atžvilgiu, bet ir gaunant leidimą
laikinai gyventi ir (arba) leidimą
dirbti.

Sudaryti sąlygas užsieniečiams,
turintiems aukštą kvalifikaciją,
įsidarbinti Mėlynosios kortelės
pagrindu, tokiu būdu supaprastinant migracijos procedūras ir
skatinant aukštos kvalifikacijos
imigraciją.

Panaikinti reikalavimą teikiant
prašymą dėl Mėlynosios kortelės
(„Blue Card“) išdavimo kreiptis į
Užimtumo tarnybos teritorinį padalinį dėl darbo vietos atitikimo
rinkos poreikiams įvertinimo tais
atvejais, kai planuojamas mokėti

Į siūlymą iš dalies atsižvelgta. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
sutiko dėl tokios išimties taikymo
nuo 2.5 karto didesnio VDU. Taip
pat įstatymas nebenumato pareigos
užsieniečiui, kuris įdarbinamas kaip
aukštos profesinės kvalifikacijos dar-
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darbo užmokestis svyruoja tarp
1,5 ir 3 vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio.

buotojas, pateikti dokumento, kuris
patvirtintų jo aukštą profesinę kvalifikaciją. Tai turi pateikti darbdavys.

Atsisakyti darbo rinkos testų siekiant įdarbinti darbuotoją iš trečiosios šalies.

Atmestas siūlymas. Darbo rinkos
testas (darbo skelbimas) reikalingas įsitikinti, ar tikrai nėra galimybės rasti darbuotojo Lietuvoje.
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Į Regionų plėtros tarybas (RPT)
įtraukus profesinių sąjungų atstovus, pakito darbdavių atstovų
proporcija. Siekta, kad ji išliktų
tokia pat, kokia buvo prieš įtraukiant profsąjungas.

RPT sudėtyje padidinti darbdavių
atstovų skaičių.

Pasiūlymas atmestas, nes techniškai
sudėtingai įgyvendinamas. Kadangi
kolegijoje turi būti visų šių interesų
grupių atstovų po lygiai, vienintelis
būdas didinti vienos
interesų grupės atstovavimą yra didinant visų socialinių partnerių kiekį taryboje. Tačiau tai nereikštų darbdavių
atstovų proporcijos padidinimo RPT.

Dabartiniai RPT įgaliojimai yra
daugiausiai susiję su regionų
plėtros planų tvirtinimu ir ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų, regione įgyvendinamų,
projektų atranka. RPT nėra pilnai
įgalintos priimti ir vykdyti strateginius sprendimus regiono mastu.

Suteikti daugiau savarankiškumo
ir vykdomųjų galių RPT.

Atsižvelgta. RPT suteikiamas juridinio
asmens statusas. Tokiu būdu RPT
tampa veiksni, įgyja teises ir įgaliojimus. Iki šiol veikusios plėtros tarybos
jokios teisinės formos neturėjo ir dėl
to negalėjo savarankiškai vykdyti tam
tikrų projektų. Įsteigiama RPT administracija, kuri teiktų administracines
funkcijas atstovams, taip sumažinant
naštą.
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UŽSIENIO RYŠIAI IR PASLAUGOS VERSLUI
EUROPOS SĄJUNGA
2019 vasaris vyko LPK delegacijos, vadovaujamos LPK prezidento Roberto Dargio, verslo misija
Briuselyje. Delegacija dalyvavo ES „Pramonės dienos 2019“, Europos Komisijoje susitiko su Tyrimų,
mokslo ir inovacijų komisaro kabineto vadovu António Vicente, Tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato (DG RTD) generaliniu direktoriumi Jean-Eric
Paquet, Transporto komisare Violeta Bulc, Prekybos generalinio direktorato DG TRADE direktoriumi Leopoldo Rubinacci, Energetikos generalinio direktorato (DG ENER) bei Konkurencijos generalinio
direktorato atstovais, „BusinessEurope“ prezidentu Pierre Gattaz.
2019 rugpjūtis LPK paskelbė poziciją dėl ES pramonės politikos. Joje teigiama, jog ES reikia ambicingos
pramonės strategijos, atsižvelgiančios į geopolitines bei pasaulinės ekonomikos realijas bei tendencijas, sudarant Europos pramonės įmonėms sąlygas stiprinti konkurencingumą pasaulinėse rinkose,
technologiškai augti bei stiprėti. Dokumente pateiktos konrečios sritys bei pasiūlymai, kuriose būtina
įmtis konkrečių veiksmų.
EUROPOS PARLAMENTO RINKIMAI –
LPK ORGANIZUOTOS DISKUSIJOS:
2019 kovas – su verslo ir valdžios atstovais ES atstovybėje Lietuvoje: „Europos Parlamento rinkimai
2019: ko tikisi ir siekia Lietuvos verslas?“
2019 gegužė – su kandidatuojančių į Europos Parlamentą politinių partijų lyderiais – programų pristatymas, diskusija dėl pramonei svarbių klausimų derinimo ES institucijose.
2019 birželis LPK manifestas Lietuvos išrinktiems
Europos Parlamento nariams 2019-2024 metų kadencijai; susitikimas su visais Lietuvoje į Europos
Parlamentą išrinktais į nariais.
EUROPOS SEMESTRAS
2019 kovas konsultacijos su Europos Komisija dėl nacionalinės reformų programos ir EK rekomendacijų.
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2019 liepa konferencija (organizuota su Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu) „Europos Semestras: socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės vaidmuo“.
2019 lapkritis konsultacijos su Europos Komisja dėl
Lietuvai skirtos šalies ataskaitos.
EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS (EESRK)
Komiteto narys – LPK vykdomojo direktoriaus pavaduotojas G. Morkis
2019 kovas JAV Vokietijos Maršalo fondo konferencijoje Briuselyje „ES ir JAV požiūris į užsienio investicijų tikrinimą“ pristatyta LPK pozicija užsienio investicijų tikrinimo sistemos klausimu.
Atsižvelgiant į LPK pozicijas, jos narių interesus bei
konsultacijų su valstybinėmis institucijomis rezultatus parengtos nuomonės, dirbant darbo grupėse:
•

REX/517 „ES prekybos ir investicijų politikos vaidmuo gerinant ES ekonominius rezultatus“;

•

TEN/679 „Skaitmeninė revoliucija ir piliečių poreikiai bei teisės “

•

INT/882 „Žiedinė ekonomika ir vartotojai“;

•

SOC/612 „Švietimas apie Europos Sąjungą“;

Pateikti siūlymai rengiant nuomones dėl:
•

REX/505 Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos;

•

INT/877 Suderintas dirbtinio intelekto planas;

•

INT/818 Paslaugų direktyva mėsos perdirbimo
sektoriuje;

•

REX/509 PPO reforma siekiant prisitaikyti prie
pasaulio prekybos pokyčių;

•

REX /520 „10 Rytų Partnersytės metų: pasiekimų
atspindėjimas ir Rytų Partnersytės ateities politikos formavimas“.
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VERSLO MISIJOS

BUSINESSEUROPE

2019 kovas „BusinessEurope“ ExCo (konfederacijų
generalinių direktorių) susitikimas Briuselyje. Dalyvavo LPK vykdomasis direktorius R. Sartatavičius,
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas G. Morkis,
nuolatinis atstovas „BusinessEurope“ T. Vasilevskis.
2019 birželis „BusinessEurope“ Copres susitikimas
Helsinkyje. Dalyvavo LPK viceprezidentas V. Janulevičius, vykdantysis direktorius R. Sartatavičius, nuolatinis atstovas „BusinessEurope“ T. Vasilevskis.
2019 gruodis „BusinessEurope“ Copres susitikimas
Zagrebe. Dalyvavo LPK viceprezidentas V. Janulevičius.

CERN
2019 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos atstovu pramonės įmonių ryšiams (angl. Industrial Liaison Officer) su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN) delegavo LPK Verslo
aplinkos komiteto Technologijų ir skaitmeninimo pakomitečio pirmininką, Lietuvos inovacijų centro (LIC)
direktorių Mantą Vilį.

VERSLO FORUMAI
2019 rugsėjis LPK atstovų dalyvavimas Sopote vykusiame Lenkijos verslo konfederacijos „Lewiatan“
bei „BusinessEurope“ organizuotame EFNI Forumas – European Forum for New Ideas 2019. Forumo
metu įvyko dvišalis LPK ir Lewiatan vadovybės susitikimas, kuriame dalyvavo naujai išrinktas „Lewiatan“
prezidentas M. Witucki, generalinis direktorius G. Baczewski, socialinių reikalų ir darbo departamento direktorius R. Lisicki. Susitikimo metu aptartas dviejų
konfederacijų bendradarbiavimas „BusinessEurope“
kontekste, rengiant pozicijas dėl kelių transporto, socialinių ir energetikos klausimų. Aptartos daugiašalio
kartu su Estijos bei Latvijos bendradarbiavimo perspektyvos infrastruktūros bei atsinaujinačios energetikos srityse.

Išvykstamoji
2019 vasaris LPK prezidento Roberto Dargio vadovaujama delegacija dalyvavo ES „Pramonės dienos
2019“ (renginyje ES politikos bei pramonės ir verslo lyderiai aptarė dabartinę geopolitinę situaciją ir
jos poveikį Europos pramonei, iššūkius ir naujas
galimybes, įskaitant naujas rinkas, prekybos srautų
perkėlimą, naujos kartos laisvosios prekybos susitarimus ir strategines partnersytes, taip pat ES pramonės uždavinius ir galimybes iki 203), susitiko su
aukšto rango Europos Komisijos atstovais.
Atvykstamoji
2019 lapkritis atsakomasis Japonijos verslo federacijos „Keidanren“ delegacijos vizitas, po spalio mėnesį įvykusio Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos ir verslo delegacijos apsilankymo Japonijoje.
Delegacijoje Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Sumitomo Life Insurance Company, Hitachi Ltd.,
Japan Tobacco, Itochu Corporation, MUFG Bank, Mitsubishi Electric Europe, Japan Airlines atstovai. LPK ir
„Keidanren“ bendradarbiauja per „BusinessEurope“
platformą. Japonija ypač svarbi rinka lietuviškiems
lazeriams, medicinos įrangos gamintojams, biotechnologams, tabako, baldų pramonės gamintojams.
Be to, Lietuvos gamintojų pieno produktai, duona
ir žuvis, tampa vis populiaresnės prekės Japonijoje.

RYŠIAI SU LIETUVOS IR UŽSIENIO ATSTOVYBĖMIS
2019 metais buvo palaikomi arba užmezgami santykiai ne tik su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis
atstovybėmis užsienio valstybėse, bet ir su užsienio
valstybių ambasadomis ar kitomis struktūromis.
LPK vykdomasis direktorius R. Sartatavičius dalyvavo susitikimuose su Rumunijos, Estijos, Japonijos, Kazachstano, Turkijos, Moldovos, Baltarusijos,
Vengrijos, Uzbekijos (vienas iš Prekybos, pramonės
ir amatų rūmų vadovų), Indijos (dalyvavome verslo forume, priderintame prie Indijos Viceprezidento Venkaiaih Naidu vizito į Lietuvą), Ukrainos, Honkongo (verslininkų delegacijos viešnagė Lietuvoje ir
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jų priėmimas LPK), Izraelio, Ispanijos, Vokietijos, Airijos, Kinijos, Slovakijos, Čekijos, Prancūzijos, Graikijos (verslininkų forumas Vilniuje), Danijos, Jungtinės
Karalystės, Norvegijos, Kroatijos, Lenkijos, Kanados,
Švedijos, Australijos ambasadoriais arba kitais pareigūnais.
2019 m. vyko tradiciniai susitikimai su Europos Tarybai pirmininkaujančių šalių ambasadoriais Lietuvoje: Suomijos ambasadorium Lietuvoje J.E.
Christer Gustaf Michelsson ir Kroatijos ambasadoriumi Lietuvoje, J.E. Krešimir Kedmenec.

VERSLO TARYBOS

2019 m. birželis Lietuvos-Baltarusijos verslo tarybos posėdis. Išrinktas naujas verslo tarybos pirmininkas – Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“
valdybos pirmininkas Aloyzas Kuzmarskis.
2019 m. rugpjūtis Lietuvos-Baltarusijos verslo tarybos posėdis Klaipėdoje. Dalyvavo Baltarusijos ambasados Vilniuje atstovai.
2019 m. rugsėjis Lietuvos-Baltarusijos verslo tarybos pirmininko Aloyzo Kuzmarskio ir Baltarusijos-Lietuvos verslo tarybos pirmininko Vladimiro
Basko susitikimas Vilniuje.

2019 m. gegužė Dalyvavimas Ekonomikos ir Inovacijų ministerijoje vykusioje tarpvyriausybinės komisijos su Ukraina veikloje.
2019 m. rugsėjis. Atkurta Verslo tarybos su Ukraina
veikla. Išrinktas naujas tarybos pirmininkas – „BT Invest“ direktorius Aivaras Karalius. Dalyvavo Ukrainos
„HI-Tech Office“, Ukrainos ambasados Vilniuje, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovai. Pasirašyta atstovavimo sutartis su Sergejumi Prochorovu,
Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos Inovacijų politikos departamento direktoriumi (tokių atstovų LPK šiuo metu turi keturis).
2019 m. lapkričio 27 d. penktasis Lietuvos-Ukrainos ekonomikos forumas. Forume dalyvavo abiejų
šalių prezidentai. Forumą organizavo Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (USPP). Pagrindinės temos:
transporto, logistikos ir krovos, atsinaujinančios
energijos šaltinių, statybos, informacinių technologijų ir Pramonė 4.0 srityse. Forumą organizuojančių organizacijų vadovai pasirašė memorandumą
dėl bendradarbiavimo IT ir Pramonė 4.0 srityse. LPK
prezidentas R. Dargis apdovanojo USPP prezidentą
A. Kinakh medaliu „Už indėlį į Lietuvos verslo plėtrą“.
2019 m. gruodžio 20 d. įvyko Lietuvos-Ukrainos
verslo tarybos posėdis, kurio metu aptartas penktasis Lietuvos-Ukrainos ekonomikos forumas, teminių
sekcijų darbas.
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2019 m. kovas Dalyvavimas Ekonomikos ir Inovacijų ministerijoje vykusioje tarpvyriausybinės komisijos su Kazachstanu darbuose.
2019 m. liepa Atkurta verslo tarybos su Kazachstanu veikla. Išrinktas naujasis tarybos pirmininkas –
asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas.
2019 m. gruodis Susitikimas su LPK atstovu Kazachstane Andriumi Burba. 2019 m. apžvalga bei 2020 m.
planų aptarimas.
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PROJEKTINĖ VEIKLA

11

projektų 2019 m.
(LPK kartu su Lietuvos ir
tarptautiniais partneriais)
Veikla buvo toliau vykdoma

8

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 sektorių profesinius standartus bei
modulines profesinio mokymo programas.

2019 metais buvo skirtas finansavimas ir pradėtas projektas
„InterInoLT“. Ši iniciatyva siekia padėti verslui ir pramonei,
kad jų mokslu grįsti inovatyvūs sprendimai sustiprintų potencialą, pasiektų platesnius
vandenis ir tokiu būdu didintų
aukštos pridėtinės vertės gamybos ir paslaugų apimtis. Apčiuopiami rezultatai – dešimtys užsimezgusių tarptautinių
partnerysčių, kontraktų, didėjančios eksporto apimtys – išjudins ir kitas įvairių sektorių
įmones siekti proveržio.

2

Du projektai buvo vykdomi, siekiant paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai, tokiu būdu siekiant įmonių lietuviškos
kilmės produkcijos eksporto padidėjimo.
Taip pat buvo tęsiamas projektas, kurio vykdymo metu LPK darbuotojai galės išbandyti
sistemą, specialiai sukurtą vertinti asmeninių, socialinių ir organizacinių kompetencijų
progresą, neformaliojo ir savaiminio mokymosi aplinkose.

Sėkmingai užbaigti įgyvendinti
projektai.
Tai Europos Komisijos tiesiogiai finansuojamas
projektas, kuris suteikė įmonėms naujų žinių
apie darbuotojų dalyvavimą įmonių finansiniame valdyme. Taip pat užbaigtas Erasmus+ programos lėšomis finansuojamas projektas studentų tarptautinėms praktikoms atlikti.
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BALANDIS
Diskusija „Žiedinės ekonomikos (ŽE) sankryžoje“
Tai antroji Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos
inovacijų centro diskusija ŽE tematika, dalyvaujant partneriams KTU Pakavimo tyrimų centrui ir VšĮ „Žiedinė ekonomika“. Renginyje aptarti ŽE iššūkiai ir galimybės verslui, ekoinovacijos, pasidalinta gerąja kitų šalių patirtimi, kaip skatinanti
verslą sukti žiedinės ekonomikos keliu, diskutuota apie pramonės transformaciją, įgyvendinant vienkartinio plastiko
naudojimo ribojimo direktyvos reikalavimus. Dalyvavo aplinkos ministerijos, verslo ir NVO atstovai.

Konferencija „Lietuvos demografinė
politika ir sprendimai“
Užimtumo tarnyba kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija surengė forumą,
kurio metu pristatė demografinių išteklių
būklės ir tendencijų kaitos įvertinimo tyrimo rezultatus; kartu su mokslo, verslo,
valstybės institucijų ir savivaldos atstovais
aptarė aktualius demografijos, migracijos,
užimtumo, darbo jėgos klausimus.

Konferencija „Politikų santykiai su visuomenės
grupėmis: lobizmas ar socialinė partnerystė?“
Konferenciją, kurios temą inicijavo Lietuvos pramonininkų
konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija, surengė Seimo žmogaus teisių komitetas. Aptartos esamo lobistinės veiklos reglamentavimo problemos, praktika ES institucijose.
RUGSĖJIS
Diskusija festivalyje „BŪTENT!“:
„Kam skambina varpai, o kam – žadintuvas?“
Birštone vykusiame trečiajame diskusijų festivalyje „Būtent!“
LPK surengė diskusiją, kurioje su verslo, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių atstovais diskutavo apie regionų
ateitį – jų pastangas, siekiant pritraukti verslius žmones,
sprendimus, kaip stoti į pagalbą jaunam verslui ir jauniems
verslininkams regionuose.

Diskusija „Tyras oras ir atsakingas
verslas: kodėl bendruomenės interesui
apginti reikalingos bendros verslo ir
valdžios pastangos?“
Aptarta, kokias pasekmes užprogramuoja
kontroliuojančių institucijų įgaliojimų
neapibrėžtumas, poveikio aplinkai ir
žmonių sveikatai vertinimas: teoriškai ir
praktiškai. Dalyvavo aplinkos ministerijos,
verslo, žiniasklaidos atstovai, Seimo nariai.
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SPALIS
Metų ekonomikos forumas 2019:
„Naujas postūmis pramonei: vizija 2030“

LPK 30-metis

Penktajame forume dėmesys buvo skiriamas verslo ir jo ateities klausimams, kadangi dabartinių technologinių permainų eroje Europa ir jos verslas turi
dėti daug pastangų, kad įveiktų kylančius politinius
ir technologinius iššūkius. Forumo dalyviai didelį dėmesį skyrė Europos ateičiai, jos konkurencingumo
ir lyderystės klausimams, bendrų ekonomikos tendencijų įtakai verslo sprendimams. Aptartas pramonės politikos strategijos, kuri Europos pramonės
įmonėms sudarytų sąlygas stiprinti konkurencingumą, technologiškai augti bei stiprėti, reikalingumas.
Renginyje pranešimus skaitė ir su dalyviais diskutavo aukščiausio lygio „BusinessEurope“, EBPO, CERN,
pramonės ir verslo konfederacijų Vokietijos BDI/
BDA, Lenkijos „Lewiatan“, Suomijos konfederacijos
vadovai, Lietuvos Vyriausybės ir finansinių institucijų
vadovai, mokslo ir verslo aukščiausio lygio atstovai.

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje vykęs šventinis vakaras buvo skirtas pažymėti 1989 m. Lietuvos pramonininkų asociacijos atkurtą prieškaryje veikusią sąjungą, kuri per 30 veiklos metų tapo
įtakingiausia verslo bendruomenės interesams
atstovaujančia konfederacija. Susirinkusią verslo
bendruomenę sveikino LPK prezidentas Robertas
Dargis, ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus
Sinkevičius, politikai, buvę valstybės vadovai, įmonių ir asociacijų vadovai, kaimyninių valstybių skėtinių verslo organizacijų vadovai, iškilūs visuomenės
veikėjai. Renginyje pagerbti LPK steigėjai ir verslo
bendruomenės lyderiai.

LAPKRITIS
Spaudos konferencija dėl valdžios ir socialinių
parterių dialogo

Italijos ir Lietuvos ekonomikos forumas

Skėtinių verslo organizacijų vadovai, kartu su profesinėmis sąjungomis ir LR Vyriausybe pasirašę Susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų, surengė
spaudos konferenciją, kurios metu buvo pristatytas
visų skėtinių verslo organizacijų kreipimasis dėl susitarime įtvirtinto valdžios ir socialinių partnerių dialogo, o taip pat aptarti galimi ateities scenarijai.

Antrasis forumas, kurį surengė Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai, Italijos Ambasada Vilniuje, bendradarbiaudami su Lietuvos pramonininkų konfederacija.
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Lietuvos-Ukrainos ekonomikos forumas

Konferencija „Kaip apsaugoti viešąjį interesą
nuo „viešojo intereso gynėjų“

Penktajame forume dalyvavo abiejų šalių prezidentai. Forumą organizavo Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų
sąjunga (USPP). Pagrindinės temos: transporto, logistikos ir krovos, atsinaujinančios energijos šaltinių,
statybos, informacinių technologijų ir Pramonė 4.0
srityse. Forumą organizuojančių organizacijų vadovai pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo
IT ir Pramonė 4.0 srityse. LPK prezidentas R. Dargis
apdovanojo USPP prezidentą A. Kinakh medaliu „Už
indėlį į Lietuvos verslo plėtrą“.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Investuotojų forumo bei LR Seimo Ekonomikos komiteto
rengtoje konferencijoje apie visuomenės interesą
dalyvavo akademikai, Seimo, nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovai.

GRUODIS
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.
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Minint LPK veiklos 30-metį, įteikti jubiliejiniai apdovanojimai. Taip pat įteiktos P. Vileišio vardo nominacijos, apdovanojimai „sėkmingai Sėkmingai dirbanti įmonė – 2018“, pagerbti savo profesinėje veikloje
gerais rezultatais pasižymėję Profesijos Riteriai.
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VEIKLOS VIEŠINIMAS IR ĮVAIZDIS
Nuo 2019 m. birželio mėnesio startavo
proginė jubiliejiniams LPK veiklos
metams skirta komunikacija: adaptuota
vizualinė komunikacija (veiklos 30metį žyminti logotipo adaptacija), bet
išlaikant ankstesnę LPK ženklo vizualinę
stilistiką.

PER 2019 METUS

nuo
iki

2138 sekėjų
2440 sekėjų

130 įrašų

563 sekėjai

vidutiniškai 3 įrašai
per savaitę

1 - 2 įrašai
per savaitę

Be įprastinės komunikacijos LPK Facebook paskyroje
kurtas specialus proginis turinys (rubrika „Prieš 30 metų
ir šiandien“), įprastinę komunikaciją pagyvino infografikai, ryškesnės įvairesnės vizualizacijos, gyvesnis komunikacijos tonas.
KITA IŠORINĖ KOMUNIKACIJA

ANALITINĖ VEIKLA

•

•

2019 m. atliko 2 Pramonės lūkesčio indekso tyrimus (2019 metų pirmo ir antro pusmečio).

•

Atliktos 2 narių apklausos. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos prašymu dėl profesinių pensijų bei bendram darbdavių raštui, kuris buvo
teiktas Vidaus reikalų ministerijai, dėl migracijos
procedūrų tobulinimo.

•

Atlikta Lietuvos ekonomikos jautrumo analizė
„Mobilumo paketui“.

•

„BusinessEurope“ pateiktos 7 Lietuvos ekonominės ir socialinės padėties ataskaitos. Metinė
ekonominė ir socialinė Lietuvos apžvalga pateikta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai. Dar 2 Europos Komisijai.

•

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. Informacija reguliariai
skelbiama ir atnaujinama www.lpk.lt
2019 m. prisidėta stiprinant LPK valdybos narių
ir administracijos ekspertų pozicijas viešojoje
erdvėje (pvz. „Delfi“ įtakingiausiųjų reitinge – jau
penkerius metus iš eilės naujienų portalo DELFI
skelbiamo Lietuvos įtakingiausiųjų ekonomistų
ir verslininkų sąrašo viršūnėje išlieka LPK prezidentas Robertas Dargis. 35 proc. šio sąrašo 2019
m. sudarė LPK nariai). Daugiausiai žiniasklaidos
priemonėms įvairias aktualijas komentavo ir LPK
poziciją išsakė LPK prezidentas Robertas Dargis,
LPK viceprezidentai, LPK Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorė Raminta Radavičienė, LPK.

Visuomenės informavimą apie LPK veiklą koordinuoja ir užtikrina LPK Komunikacijos departamentas. Pagalba iš išorinių viešųjų ryšių agentūrų nėra
pasitelkiama.
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APDOVANOJIMAI
2018 METAIS LPK NUSIPELNIUSIOMS ĮMONĖMS IR ASMENIMS SUTEIKĖ ŠIUOS APDOVANOJIMUS:
LPK Vytauto Andriaus Graičiūno vardo nominacija suteikta

3 ASMENIMS

LPK Petro Vileišio vardo nominacija suteikta

3 ASMENIMS

		

LPK nominacija „Garbės aukso ženklas“ apdovanoti

3 ASMENYS

Nominacija ,,Profesijos riteris” suteikta

56 ASMENIMS

Nominacija „Lietuvos metų eksportuotojas – 2018” suteikta

14 ĮMONIŲ

Nominacija „Sėkmingai dirbanti įmonė – 2019“ suteikta

17 ĮMONIŲ
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KONKURSE ,,LIETUVOS METŲ GAMINYS – 2019“ LPK SUTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL SEKTORIUS:
Maisto pramonė – alkoholiniai gėrimai, konditerija, žuvies, duonos ir kiti gaminiai

6 AUKSO MEDALIAI

Maisto pramonė – pieno produktai

4 AUKSO; 1 SIDABRO

Maisto pramonė – grūdų produktai - pašarai

2 AUKSO

Maisto pramonė – mėsos gaminiai

12 AUKSO; 3 SIDABRO

Aprangos ir tekstilės pramonė

1 SIDABRO

Mašinų ir įrengimų pramonė

4 AUKSO; 1 SIDABRO

Statybos pramonė

9 AUKSO

Statybinių medžiagų pramonė

4 AUKSO

Ekologijos ir aplinkosaugos pramonė

1 AUKSO; 1 SIDABRO

Chemijos pramonė

2 AUKSO; 1 SIDABRO

Medienos perdirbimo, baldų ir popieriaus pramonė

2 AUKSO

Paslaugos

3 AUKSO

Visi apdovanojimai paskelbti LPK internetinėje svetainėje

LPK VYKDOMOSIOS DIREKCIJOS
ADMINISTRACIJA

14

ETATINIŲ
DARBUOTOJŲ
2019 METAIS

6

nauji darbuotojai
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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: Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius
Tel.: +370 5 243 10 67
Faks. +370 5 212 52 09
El.p.: sekretoriatas@lpk.lt
Įmonės kodas 110058241
PVM kodas LT100002156611

